
( οοσῖς 

ΤῊΙ5 15 ἃ αἰ σία] ΘορΥ οἵ ἃ ὈΟΟΚ [Πδΐ ννὰβ ργβϑεγνβα [ἴῸΓ ρβηθγδίοηβ Οἡ ΠΠΌΓΆΓΥ 5Π6 να ὈΘίογθ 1 ννὰβ σα  ]]ν βοδηηθα Ὁ ΘΟΟΡΙ]Θ 85 ρϑτ οἵ ἃ ργο]βοΐ 

ἴο πηᾶκΚα [ῃ6 ννογ]᾽ 5 ὈΟΟΚ5 αἸβοονθγδθ]θ οπ]Π6. 

1 Πὰ5 ϑυγνίνεα ἰΙοηρ ΠΟ ΡΗ ἴογ [Π6 σορντίρῃίΐ ἴο ΕΧΡΙΓΘ δηα (Π6 ὈοΟΙΪΚ ἴο Θηΐθγ [Π6 ΡῈ ]1ο ἀοπγαίη. Α ΡῸΌΠ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ 15 οπ6 (Πδΐ ννὰ5 Πθνϑὺ β 0] 6 οἱ 

ἴο Θορυτιρσῃϊ ΟΥ̓ ΠΟ56 ἰ6ρ8] σορυγρῃϊΐ ἴθγπ 85 Ἔχρίγεα. ὙΥΠΘίΠοΎ ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ [Π6 ρΡΕΌ]Π1Ο ἀοΠηδΊη ΠΥ ν ΓῪ σΟΠΠίγΥ ἴο οοιηΐγν. ΡΕΌΡ]1Ο ἀοπηδαίη ὈΟΟΚΚ5 

ΔΓΘ ΟἿ σαίθνναυϑ ἴο {Π6 ραᾶϑβῖ, Γβργθϑθηίηρ ἃ ννβ δ] ἢ οἵ ΠΙβίογν, οα]αγα πα Κηονν]θάρσα {Πδ᾽5 οἵΐθη αἸΓΠοιηΐ ἴο ἀἸβοονϑου. 

Μδῖκβ, ποίδίοηβ ἃπΠα οἴμεγ ΠΊΔΓΡΊ 8118 ργθϑθηΐ 1η [Π6 ΟΥ̓ ΡΊηΔ] ΝΟ] Π16 ΜΝ11] ἀρρθαγ ἴῃ (Π15 ΠΙ6 - ἃ Γθι Πα 6Γ οἵ [185 ὈΟΟΚ᾽ 5 ἰΙοηρ ]ουγηθν ἴγοπ [Π6 

ῬΕΌΠ5Π6Γ ἴο ἃ ΠΌΓΑΓῪ ἃπΠα ΠΠΔΠ]Υ ἴο γοιι. 

ὕξερο συ αο] πος 

ΟὈΟρΡΙδ6 15 ργομά ἴο ρδιίηθυ ννἹ ΠΠΌΓΑΙ65 ἴο ἀρ] ΖΘ ΡῈ Ό]1Ο ἀοΠηδΊη Πγαίθυ 815 Δ η4 ΠΊΔκΘ {Π6 πὶ ννΊ 6 ]ν ΔοΟΘ551016. ΡΌΌΙ1Ο ἀοπηδίη ὈΟΟΚ5 ὈΘΙοηρ ἴο (Π8 

ΡΌΡΙΠΙΟ ἃη4 ννῈ ἃΓῈ ΠΊΘΓΘΙΥ {Π6ῚΓ οἰϑίοα!δη5. ΝΟνοιῃ6 1655, [Π15 ννοῦκ 15 Χρθηβῖνθ, 50 [ἢ ογάθγ ἴο Κθδρ ργον! αἸηρ [15 τθϑοῦγοθ, ννα Πᾶνα ἴα ΚΘη βίδρ5 ἴο 

Ργθνθηΐ ΔΡι156 ὈΥ ΟΟΠΊΠΊΘΓΟΙΔΙ ρδΓ65, ΠΟ] ἀὴρ ρῥ]δοίηρ ΘΟ Π108] ΓΟΒ ΠΟΙ ΠΟΠ5 Οἡ δυζοπηδίθα ΘΓ ηρ. 

ν8 80 δβκ (μδΐ γοι: 

ἘΞ Μακὸ ποη-οοπιπιογοίαί μι56 οὐ {πὸ Π|65 ΝΥ ἀθϑιρῃβα (ὐσοορὶβ ΒοοκΚ ϑβδίοῃ [ῸὉΓ 158 ὈῪ ἱπαϊ]νί αιι815, δηα ννα τθαπθϑί {Πδΐ γοι π56 [Π6586 ἢ]65 ἴῸΓ 

ῬΘΙΒΟηΔΙ, ΠΟΠ-ΟΟΠΠΠΊΘΓΟΙΔ] ρΌΓΡΟΒΘΒ. 

τὸ Κοείγαϊη ἤόηι αμϊοπιαϊεα ψμογγίπρ Ὁ ποΐ 58Π6 διυϊομηδίθα αΠΘΓΙ65 οἵ δὴν βοτί ἰο ΟΡ θ᾽ 58 βυϑίβῃ): ΠῚ νοι ἃ΄ΓῈ ΘΟΠαποίΙΠρ ΓΟΘΘΆΓΟῇ Οἡ Π]ΔΟΠΪη6 

{ΓΔ 5] Δ], ΟΡΕΟΔ] ΟΠ δγδοίθυ Γοσοση! ΠΟη ΟΥ ΟἴΠΘΓ ἈΓΘα 5 νΠΘΓΘ ΔΟΟ 685 ἴο ἃ ἰᾶγρα διηοπηί οἵ ἰοχί 15 ΠΕΙΡΙΙ], ρΙθαβα οοηίΐδοίΐ τι5. 6 Θποοῦγασθ [Π6 

1186 Οἵ ρΕὈ]Π1ο ἀοπηδίη Πηδίθ 415 [ογ [Π656 ΡΌΓΡΟΒ65 ΔΠ4 πηδᾶν Ὀ6 8016 ἴο ΠΕ6ΙρΡ. 

τ-ὸὁἬ Μαϊπίαϊπ αἰἡγὶρμίοη ΤῊΘ ΟΟΟΡ]6 “νδίθγπγ γ᾽ νοι 566 ἡ βοῇ ἢ]6 15 ββϑθηῖ184] [ὉΓ 1Π]ΟΥΠΉησ ΡΘΟΡΙΘ ἀθοιΐ [Π15 ργο]θοΐ ἀη4 Πείρίηρ ἴΠθῖη Ππὰ 

ΔαΘΙΠΟΠΔ] πηδίθγι 15 [ἢγουρῇ Οὐορ]α ΒοΟΟΚ δθάίοῃ. ΡΊθαβα 40 ποΐ ΓΕ ΠΊΟνΘ 1{. 

ἘΞ Κορ 11 ἰοραὶϊ ΔΝ αΐθνου γουΓ τ156, ΓΕΠΊΘΙΘΘΓ [Πδΐ γοι ΔῈ ΓΕΒρΡΟΊ51016 ἴογ δηβαυγίηρ [Πδΐ ννῃδί γοιῦι γα ἀοίηρ 15 Ι6σ8]. Πο ποΐ Δ55.Π16 [Πδΐ {π5ῖ 

Ὀθοδιι58 ννα Ὀ6ΙΙθνα ἃ ὈΟΟΚ 15 ἴῃ {Π6 ρΕΌΠ1ο ἀοπηδίη [ῸΓ τ156Γ8 1η (Π6 {Πη1{64 δίαία5, [η΄ [6 ννοῦκ 15 4150 1ὴ {Π6 ρΕΠ1Ο ἀοιηδίη ἴογ 568 1η ΟἴΠΘΓ 

οΟμΠΙΠ165. ΝΥ ΠΘΙΠΟΓ ἃ ὈΟΟΚ 15 5{Π] ἴῃ σορυγίσῃΐ ναγ8 5 ΓΟΠῚ ΟΟΙΠΙΓΥ ἴο σΟπηΐγν, ἃηα ννῈ σδη  ἵ ΟΥ̓ΟΓ σι!ἄδηοθ οἡ νν ΘΙ ΠΘΓΓ ΔΩΥ 5ρθοΙῆο τι56 οἵ 

ΔΏΥ ΒρΡΘΟΙῆο ὈΟΟΚ 15 Δ]οννβά. ΡΊθαβα 4ο ποΐ δ5811Π26 [πδ΄ ἃ ὈΟΟΚ᾿ 5 ἀρρβάγαηοθ ἴῃ Οὐορὶθ ΒοοΙς ϑΘδΓῸἢ ΠΊΘΔΠ5 1 οδη Ὀ6 τ1566 1η ΔΠΥ ΠΊΔΠΠΘΓ 

ΔΏΥΝΠΘΓΘ ἴη {Π6 νοῦ]. (οργυτρῃΐ ᾿η[ΠΠηρϑιηθηΐ [18 01ΠΠ{ }ὺ οδη Ὀδ αἰῖ6 βθνθσα. 

Αβουΐ σοορ]ο ΒΟΟΚ ϑθάγοι 

ΟΡ Θ᾽ 5. πη 55Ί0η 15 ἴο οἭγρϑηϊΖα [ῃ6 ννου ̓ 5 ̓Π]ΟγπηδΟη Πα ἴο ΠΊΔ ΚΘ 1{ ΠΠΙΊΝΘΓΒΔΠῪ ΔΟΟΘ551016. Δηα πβεῖα]. σοορὶθ ΒΟΟΚ ϑθάγοῃ ΠαΙρ5 γθδάθιβ 

αἰβοονογ [Π6 ννου!᾽ 5 ὈοΟΚΒ νΠ116 ΠοΙρίηρ δυῖποῦβ Δη4 ΡῈ Π15Π6Γ5 Γθᾶοἢ πθνν ΔΙΊ ΘησΘ65. Υοιι οδη 5ΘΆΓΌῇ [τοι [Π6 [Ὁ]] ἰΘχί οἵ [1158 ὈΟοΙΪΚ οἡ [Π6 ννϑῦ 

απ ἐρ: ΌοΟΟΚΒ5. σοοσ]θ. σοπῇ 
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ἘΡΙΤΕῈ ΒΥ ΤΗΕ ΒΕΡ. 

νν. ΚΟΒΕΚΥΤΘΟΝ ΝΙΓΟΠΙ, ΜΑΑ., 1,1,.Ὁ. 
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Οοῤνγίρἀι, 1897, 

ΒΥ ὍΟΡΡ, ΜΕΑΡ ανῇὉ ΟὉομρανυ. 

δταίσειπίε; Ἰβτεχα: 

οηΝν ἍΜ ΊιθοΝ ΑΝῸ 50Ν, Οάμβειῦοε, ὕ. 5.4. 
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ΘσΘΗΒΒΕΒΕΚ ΤΕΘΤΑΜΕΝΤ 

Ι 

ΤΗΕ ΒΘΥΝΟΡΤῚΓ ΟΟΘΡΕΙ5 

ΒΥ ΤΗΕ ΚΕΝ. 

ΑἸ ΕΧΑΝΌΕΒΕ ΒΑΙΜΑΙΝ ΒΕΌΚΕ, Ρ.Ὁ. 
ῬΈΟΡΕΞΞΟΝ ΟΥ̓͂ ΑΡΟΠΟΟΘΕΤΙΊΟ5, ΚΡῈΕῈ ΓΗΒΟΝ ΓΟΡΚΕΟΕ, ΟΙΡ᾽ΑΘΟΟΝ 

" 

ΤῊΕ ΟΟΒΡΕῚΙ, ΟΕ 571. ΙΌΗΝ 

ΒΥ ΤῊΕ ΚΕΝ. 

ΜΑΚΟΙΘ ὨΟΏ5, Ὠ.Ὁ. 
ῬΒΟΡΈΞΞΟΝ ΟΥ̓͂ ἘΧΕΟΕΤΙΓΑΙ͂, ΤΗΒΟΙΟΟΥ͂, ΝΕ ΠΟΙ ΒΟΒ, ΕΟΙΝΒΌΞΚΟΗ 

ΝΕῚΥ͂ ΥΟΚΚ 

ΠΩΟΌΏ, ΜΕΑ. ΑΝῸ ΟΟΜΡΑΝΥ 

ΕἸΕΤΗ ΑΝΕΝΕ ΑΝῸ 2151 ΒΘΤΕΕΕΤ 

1902 



ὈΙα Ζθα Ὀγ (οοοῖς 

ΠΈΟΤΕΣ ΕΝ οὶ 



ΟΘΕΝΕΒΑΙ, ΕΡΙΤΟΚ᾽ 5 ΡΕΕΕΑΓΕ 

ἼΤῊΗΕ Ἐχροσίίογς Ογεοὰ Τρρίαριθμ! 18 ἱπτεπάθα τὸ ἀο ἔογ 
16 ῥγεβϑεπὲ ρεπεγαίοη τε ΜΟΥ ΔοσοπΊρ ]8Πη6 4 γῪ εᾶη 

ΑΙ ογά ᾽8 ἴθ τῆς ρᾷᾳβί. ΟΥ̓ τῇς ἱπῆἤμπεποε οὔ Πεαη ΑἸέογα᾿ 8 
Βοοκ ἐμεγα 18 πο πεεὰ ἴο βρεᾶῖς.0 [{ 15 δἰπιοβὲ ἱπΊροββ1:8]ε 
ἴο εχαρρεγαῖε [ἢ βϑιοςεβ8 ἀπά υβεβιπεββ οὐ Πεδη ΑἸξογα᾿ 8 

ΠΟΠΙΠΊ ΠΑ ἰπ ρυτίηρ ΕΠρ] 5}-ϑρεακίηρ βιπάεπῖβ ἰπίο 
Ῥοββεββίοπ οὐ {πε δοουπια]αίεα ταβι}18 οὗ τπ6 ἰαθουγβ οὗ 

ΒΟἤΟΪΑΓΘ ᾧρ ἴο (ἢε πιε ἴξ νψγὰ8 ρα] 8Πη64. Ηξς πιδάε ἐῃε 
Βεβὲ οὐἹς! δπά ἐχερεῖῖςαὶ ΠΕ] 08, ργεν! ουβϑ! Υ ἀσοαβ81:}]6 οὔ]Κ 

ἴο ἃ ἔδνν τεδάεγβθ, πε Ἴσοπιηοη ρήν!ερε οὗ 41} εἀυςαῖεά 

Ἐπρ βηπιεη. Πεᾶπη ΑἸΐογά μἰπιβοὶ ψουἹὰ πᾶνε Βεεη {πε 

βτϑὲ ἴο 84Υ ἴπδὶ ἢ υὑπάσγῖοοκ ἃ [8Κ ἴοο ργεαῖ ἴὼγ οπε 
τὰᾶῃ. ὙΠουρΡῊ ἢς ἰαρουτεὰ μπᾶ ἱπάεξατραθ!]ε ἀπίρεηςς, 

ἘΨΕΠΙΥ γεῖβ τορεῖμεγ, ἔτοπιὶ 1841 ἴο 1861, ψεγε οοουρίεά 

1ῃ. Πῖβ υπάεγιακίηρ. ϑίποες ἢ18 {{π|ὲ6 τῃ6 ψνεα! ἢ οὗ πιδίεγί αὶ 

οὐ {πε Νὲν Τεβίαπιθης ἢα8 δέθη 5.6 1] δοουπγα αίπρ, 
ἃπὰ πὸ οὔξ [88 48 γεῖ δἴζεμιρίεά τὸ πιαᾶῖκε ἰ{ Δςοεβ81:86 
1ῃ. ἃ [ἃ]] δπὰ Ἴςοπιργεῃεηβίνε ΨΥ. 

Ιῃ τς ῥγεβεηΐ Ἴοπιπιεηΐαγ (πε ψογκ8 πᾶνε θεεῃ 
ςοπιπλτίεά ἰο νϑγουβ 80 ῃοἶδτβ, πὰ ἰ 15 μορεά παῖ τῇε 

ςοπιρίεῦοπ ΜΜ} δὲ τεδοῃθὰ ψῃϊπ ἔνε γεᾶτβ ἔτοπι {πε 
Ρτεβεπὶ ἀδῖθ, 1 ποῖ βοοπεῖ. Α8 ἴῃς ρίδῃη οὐ ΑἸξογά᾽ 8 

Βοοκ μα8 Ῥεεη τεβίεἀ ὉΥ {πιὸ δΔῃα εχρεγίεπος, τ ἢ45 θεδη 

δἀορίεα πδγε ψίῇ ςεγίδίη πιοα! βοδίίομβ, ἀπὰ ἰξ 15 πορεά 
τῆδξ 48 τπ6 σγεβαε ΕΠρ]5}ῃ-Βρεακίπρ βιμἀεηῖβ Ψ}] Πᾶνε ἃ 

νγοσΚ α οποα ὉΡ ἴο ἀφῖε ἀηὰ ῥγδοῦοα! ν υϑεῖα! ἴῃ 41} 
1ἴ8 ραᾶτγίβ. 



νὶ ΟΕΝΕΒΑΙ, ΕΡΙΤΟΚΒ᾽ 85 ΡΆΕΡΑΓΕ 

τ τεπιδίῃβ ἴο δή 4 {πμαΐ {πε ςοπιπιεηϊδίοτβ πᾶν Ὀθθη 

βεἸεοῖεά ἔγοπι νάγίουβ Ἵμαγομεβ, ἀπά {Π4τ ΠΥ ἤᾶνε ἴῃ 

ΕΥΕΓΥ οά8εὲ Βεεη [εξ (1}}] ΠΡΕΓΥ ἴο εχργαβ8 {Πεὶγ ΟΠ 
νίενθ. ΤῊς ρατγί οὗ τῆε βάἀϊῖογ μ88 θθεη ἴο οἤοοβε {Πεπ], 

πὰ ἴο αβϑϑίρῃ ἴπε 11π|18 οὐ βρᾶςε δἱ]ονεὰ ἴο εαςῇ δοοῖ. 

η΄ 118 αβϑίρηπιεπὶ ἴῃῈ ἰυάρπιεπε οἔ Πεᾶη ΑἸίογά [88 
Δρρεάγεὰ ἴο δ6 βουχπά πῃ τῇς πιαίη, πα 1 ἢ48 θεδῃ ρἜποΓΑ Υ 

(ο]]ονεα. 

ὟΝ. ΚΟΒΕΕΚΥ͂ΘΟΝ ΝΙ(ΟΟΙ.. 



ΡΕΕΕΑΚΓΕ 

Ιν τῆ18 (ὐοπιπιθπίαγυ οἡ {πε ΒΘΥΠΟΡΌςΑ] (σοβρε}8 1 ρίνε ἴο {πε 
Ῥύθ]ς ἐπε ἔγαϊε οὐ βίυ 165 σαγτίεα οα ἔογ ΠΔΠΥ γεᾶῖθ. ὙΠεβε 
ΟΟοβρεὶβ μᾶνε ἴα Κεη ἃ πιογεὲ ροψεγι! ἀπά αδίἀϊπρ ΠοΙά οὗ πιε 
τῇδη ΔηΥ οἵδε ραγί οὗ (πε ϑογίρίαγεβ [πᾶνε ᾿εᾶγπὲ πηυοῇ 
ἔγοπι [μ6πὶ σοποογηιηρ (ἢ γιδὲ 1π τΠ6 σουγβε οὗ {πε8εὲ Ὑβαγβ; 

ποῖ ἃ {Ππ||6 βίποε 1 Βερᾷπ ἴο ργεραγε [18 σοῦ ἔοσ (ἢε ργεββ8. 
Ι Πᾶνε ἀοπε τὰν δεβῖ ἴο οοτηπηιπίςαῖε ψῃδὲ 1 Πᾶνε Ἰεαγηθα ἴο 
οἴἢεῖβ. 1 Πᾶνα αἷβο ἰδ: απάεγ σοπιτδυξίοη ᾿γενίουβ σοπι- 
τηεηίδίοτβ, ἀποῖθπ ΔπΠ4 πιοάσγη, ΨὮ1]6 ἀνοϊάϊηρ (πε ρεάδηεις 

Βιαδιῖε οὗ ογονάϊηρ τ[Π6 ραρὲ νι Ἰοπρ [1518 οὔ ̓ εαγπεα παπλεβ. 
Ι πᾶνε ποῖ ἢεϑβιίαϊεα ἴο ἱπιγοάμοε σιοίδίοηβ, ἴῃ [4{|π ἀπά 

Οτχεεκ, ψὨῖςἢ βεθπιϑαά βεζεά το τῆγονν ᾿ρῃξ οα ἢ πηεαπίηρ. 

ΎΠεβε, ψ ῃ1]|6ς Ῥοββεϑβίηρ ᾿πίεγεϑι ἔογ 8.  Αγβ, πιαν δὲ ραββϑεά 
ονεῦ ὉῪ Επρ 8} τεδάθγβ ψ] Ποιὰ ται ἢ 1058, 48 {Ποῖ γ 56 η86 18 
ἸΒῈ4Π0Υ ἱπάϊςαζεά. 

[πιῃε οΠο4] ποῖε8 δεπεαίῃ {πε στεεὶς ΤΈχε [ἤἢᾶνε αἰπιεά 
αἴ πλακιηρ ΘΑΘΠΥ Δ οςαβ518]6 ἴο [Π6 τεδάθγ [ἢ 6 τγεβ} 8 οὗ {πε 
ἸΑθουτβ οἵ βοβοίδιβ ψῇῆο ἤανε πιαάς {πε ἰεχί {ἢε βυδΊ]εςϊ οὗ 
Βρεοίαὶ! βἴμαγ ; Ἔβρεοία!γ {πο86 οοπίαϊπεά ἴῃ (ἢς πιοπὰ- 
πλεηῖαὶ ψοσκ8 οὗ Τιβομβεπάογέ «πὰ Δι εβίοοῖξε απὰ Ηοτί. 
Ἐεδάεις ἄγε τειεϑίεἀ ἴο ρεγιβε ψῇαΐ μα8 δεεη βίαῖεαά οἡ 
τὲ 8 δήεςς ἴη τῇς [πιγοάἀυοσίοπ, ἀπά, ἵπ αϑίηρ [ΠΕ σοπι- 

ΓΛΕΠίαΓΥ, ἴο ΚΕερ ἴῃ τηϊπά {πὲ 1 πᾶνε αἰνγαγβ πιδάς νῆα ] 
τερᾶτγα 48 ἴπε πιοϑὲ ργοῦδῦ]ε γεδάϊηρ τἢε Ρα58|8 οὐ οοπιπιεηῖ, 
νεῖμεν 1 Πᾶνε ἘΧργεβϑ}γ ᾿παϊςαϊεα ΠΥ ορὶπίοπ ἴῃ ἘΠ 6 στ τῖοΑ] 
ποῖεβ οἵ ποῖ. 

Ιπ τμ68εὲ ἀδγβ οπβ ΨΠ0 δ1Ππ|8 δ ἃ οοπιρεΐεπε ἐγεαίπηεης 
οὗ τῆε Εναηρεῖ!ς παιγαῖίνεβ πιαδὲ Κεαρ 'π νἱθν ΟΕ] 



ΠΣ ΡΆΕΡΑΓΕ 

πιεῖῃοάβ οὗἉ Βαπα]ηρ (ἢ βίοσγ. [δανε {πΠ|6ἀ ἴο απϊΐε βοπὶς 
τηδάβυγε οὗ σΠςα] ἔγοθάοπι ἂἀπὰ οἀπάουσγ ἢ (ἢ τενεγεηος 

οἵ ἔβτῃ. [6 ἴῃ βρίτς οὔ ποπεϑὲ επάεανουγ, πᾶνε ποῖ 8ι6- 

ςεεάεά «αἰνναγϑ ἴῃ γϑα  ϑηρ ([15 1464], ἰεῖ 1 Βε ἱπιραῖεά το τῃςε 
Ιδοκ οὗἉ 5.κ1}} γαῖῃεγ (ἢδπ οὗ ροοά ἱπτεπέοη. 

Ι τίβε ἔτοπι {15 ἴ48Κ ψι ἢ ἃ ἀδερεπεά βεηβ8ε οὗ (πε ν]βάοηι 

δπὰ ρταος οἔ τῃε 1 οτὰ [εβι5 Ὁμγῖβε. [ἔν ῃαῖ 1 πᾶνε ψττίεη 

ΒΕΙΡ οἴδεῖβ ἴο ἃ δεῖζεγ απαογϑιαπαίϊηρ οὗ Η!5 πιηὰ ἀπά Πεατγῖ, 

Ι 5841} ἔδβεὶ δῖ πιγ ἰαδοὺγ 48 ποῖ δεεῃ ἴῃ νβίῃ. 
[π τῆε [Δ6]ε οἵ εγγαῖα οπ]Ὺ ϑιςἢ πιιβίακεβ 85 ΠΊΟΓΕ ΟΥΓ 688 

αβέεςῖ τῆε 8εη86 ἀγεὲ ἱποια δά ; Ομ 5810η8 ἀπα πη 5ρ Δοεπιεη 8 

οἵ ἀϑργαῖεβϑ ἃπά δοςεηΐβ πη γεεκ νογάβ, ἀπά τῃς [ἰΚε, δείπρ 

οὐ τε. [π πε ρῥγεραγαίοη οὗ {Π15 τ40]6ε 1 ἢᾶνε γεςεϊνεά 
νυ 4 8] αἱά ἔτοπὶ Μτ. ϑεγποη Βαγιεῖ, οὐ Μαηϑβῆς! ἃ (ο]]ερε, 

Οχίοσά, δπά ἔτοπι Μσ. [οῇπ Μαςξβδάγεη, οὔτῃε Ετεε Ὁδυσοῇ 

(Ο]]ερε, ΟἸαβρον. 1 ἐπ]ογεά τῆς Βεηεῆϊς οὗ Μτ. Μαςδάγεη᾽ 8 
αϑϑιβίαηος ἰη τεδαάϊηρ τΠε ῥγοοίβ οὗ τῇς βεοοπα μαὶῇ οἔ τῇε 
ψοτΚ, ἀπά οννε Πἰπὶ εάγπεϑῖ {Πδηΐκ8, ποῖ ΟΠ]Υ ἔογ ἱπογεαϑεά 

ΔΟΓΌΓΔΟΥ ἴῃ ἴῃς ρῥτίπιεά τεχί, Βαϊ ἔοσ πιαπύ ναἰυδ]ε βυρρα8- 
οη8. 

Τῆε ψνογβ οἵ Ὀσγ. σου] οἡυ Μαγκ δπὰ τσ. Ρ] απιπλθγ οα 

Γ[κκε, ἴα τῆς ἠπεογπαοπαί Ογίοαὶ Οὐονεμση 477, ἀρρεαγεά ἴοο 

ἰαῖς ἴο Βε ἴἄκεη δἀναπίαρε οὗ ἰῃ {ἢ18 σοπηπιεπίαγυ. 

Α. Β. ΒΕΌΚΓΕ. 
Οιάβοον. 



ΤΗΕ ΟΘΟΒΡΕΙΚ 

ἈΟΟΟΒΌΙΝΟ ΤῸ 

ΜΑΤΤΗΕΥΝ, ΜΑΕΚ ΑΝῸ ΚΕ 



᾽ν οό, 

ΤΑΒΙΕ ΟΕ ΕΕΕΑΤΑ 

. αν ἸΐΏς 2: ἔγοτῃ ἴορ, ἀεἰεῖς οοπισηα δδεσ "' οτταῃηὰ "". 
8, Ἰίῃε 17 ἔτοιῃ ἴορ, ,» πέμφας »εαα πέμψας. 

2, Ὡς 3: ἔτοαι ἴορ, “ον “Ῥατιίο!ς "" σεααῖ “" Ῥατιϊςοϊρἷε "". 

Σ᾿, Ἰϊῃς 3 τοις ἑοοὶ, ,“ο» “ ϑ:’αδάυεεὶς ᾽"" γεσαὶ “ ϑαἀάυσκίς". 
2». ἰΐης 13 ἔτοῃ ἰοοῖ, “ον πειράξω »εααΐ πειράζω. 

2, ἰΐπε 17) ποι ἴορ, “ον “ ῬΉγγοϊςυε᾽" γεσά “ ῬΗσγηίΐςδιυν"; δεξαΐῃ, Ὁ. 333, οοἱ. 2, 
Ἰίῃς 6 ἔτοπι ἔοοῖ. 

ααἰίςδὶ ἤοῖε, μον “διὰ οἱά 1,λεἷπ δθὰ ὅ5ζ. νεσείους "" γσαά " τηοβὶ οἷά 1,οἴίη ἰεχίε, πὰ ἣν 
5υτ. Ουν.᾽". 

103, ΟΟἿ. 1. [πε 20 ἔτοπι ἰοοῖ, “υ᾽ σαπρὰ γεααΐ πονηρὰ. 

107, 
τορ, 

» ἃ, Ἰΐης 4 ἔτοπι ίοοι, “ον ““νν. 24, 25" γεσά “νυ. 25, 26". 
τ᾿, Ἰίῃς 13 ἴτοιαι ίοοῖ, “ον “"' δυδοιδηῖίνε " γδααῖ "' δα ) υὩςιῖνο "". 

τι4, οτἱολὶ ποῖς, ἰονοτὶ τἰΒς ἴννο 125ι οἰλυδεβ. 
114, ςοἱ. 

τ1ι7, 

119, 
129, : 

137, 

153) 

154) 
154) 

156, 
τόο, 
1τ6ο, 

τότ, 

τό7» 

172, 

209, 

222, 

229) 

252, 

258, 
275. 
280, "» 

2, ἰΐπε 7 ἴτοπι ἴορ, ἀεἰεῖς βειιίοοίου αἴτοῦ “ ϑε 

1, ᾿ς τι ἔτοπι ἰοοῖ, “συγ δοξασϑῶσαν γεααὶ δοξασθῶσιν. 
8, ἰδ81 Ἰΐῃς, ἰπβοτὶ " ἰῃο " Ὀείογε “ἴδνν"». 
2.) ἴΐως τι ἥτοτι ἴορ, ,“η» Δῶτε γειά “ Δότε (Ὡ δοῦιδ υυΐηις.)", 
-, Ἰίῃς 2 ἔγοτῃ ἔοοϊ, “γ᾽ “" νετ."" γεααΐ “ ν.᾽",ϑ 

ἃ, ἰίης 2 ἔτοπι (οοὶ, “ον " τηᾶκεβ᾽" γδαδῖ “" ταλκε "", 
΄, Ἰΐπε 1:3 ἔτοιι ἰοοῖ, ,“ο» κράσπεδαι γ»εα( κράσπεδα. 
2, ἰἴῃε5 17 δηὰ 3 ἔτου ίοοϊ, “ον “ τἰρίοξηες ̓" γεααῖ "' τἰὈϊοίμ ες ̓". 
ι΄, ᾿ἰἴπε 25 ἴτοπι ἴορ, ,ηγ εθαύμασεν γεααὶ ἐθαύμασαν. 
Δ, Ἰίπεβ 2ὲ ἃπὰ 24 ἔτοπι ἴορ, , ον" " δυβρεῃάεά ἐσ" γεασά " δυβρεπάεὰ γε 
2, ἰΐης 24 ἔγοιῃ ἴορ, ,“ο» φάσκωλα »εααΐ φασκώλια. 

3, Ἰίης 4 ἔτοπῃ ίοοι, 20» ἐκτινάξετε γεαδ ἐκτινάξατε, 

1, πε το ἔγοπι ἴορ, “ον "" νυ. 31, 32" γεαά “ Νν. 12, 33". 
1.) ᾿ἴΐπθ 17 ἔγοπι ἴορ, 2» κ' υεσ. 47" γεαά " ν. 47". 
2, ἰΐπο 8 ἔγοπ; ἴορ, ,ΜἴΤο»" αὐτοὶς γεαα αὐτούς. 
ι, ἰΐπε 3 ἔτγοτι ἴορ, “ον “ΞΖ γοδείεεεν είν" γεαά " 2» οδεϊεεενεένν"". 

8, Ἰίης 2: ἔγοῃ ἴορ, ,“υγ κατησφαλήσατο γεαά κατησφαλίσατο. 
1, ἔπε :ς ἔγσοπῃ ἔοοι, “ον “ ῥῬγδετίι "" γεααῖ “ ντγαβετῖι "". 
1, ᾿ἴῃς 26 ἔτοτ ἴορ, ,Μἔρο»" " ἱπιρετίδπύοτγες ᾽᾽ γεδαὶ " ἰτηωρετδοιίοτες"". 
19 ᾿ΐπα 3 ἔτοτῃ ἔοοϊ, ,“υ» “" ἀἰξελεεὰ ᾽" γ»εαα' "' ἀεςεδεεὰ ̓, 
8, Ὡς ς ἔγοτα ἴορ, ,“» “" αἰμδίον" γεαά " ἀκείον"). 

186, Οτεεῖκ ἰοχὶ, ᾿ἷπε 6, “ο» ὁ ἐχόμενος γεααΐ ὃ ἐρχόμενος. 

280, οοἷ. 1, ᾿ἴπε 18 ἔτοπι ίοοί, “ον “ 2» εείμεῖσν᾽" γεαα “ “νεἰκείσε", 

295, 

346) 

2, ᾿ΐπα 14 ἔσοπι ἴορ, “ον “ ἀϊδοιηι " γρααὶ " ἀΐςυμι ", 
1, ἰΐπε 1:6 ἔγοῃ ἰοοὶ, “η»» ἐνύσταζαν γεαά ἐνύσταξαν. 

2, ᾿ΐῃ τ4 ἴσοπι ἰοοί, ,“η» ἐπισκέψασθϑέ γεαάὶ ἐπεσκέψασθέ. 

2, ἰίπεβ 12 δῃὰ 1ο ἔτγοπι ἰοοῖ, λρ»' "" ἴο βίγι κε" γεσαῖ "ἃ κἴγοϊε ", 

ἃ. Ἰἴπε 8 ἔτοπι ἔοοϊ, λον " απέφρσιο ᾽" γεααὶ “ απίφηρα"". 
1, Ἰἰίῃς 8 ἔγτοπι ἴορ, ,ΜὌν» “ ταῖπι᾽" γεααὶ " τδυηῖ"", 

Σ, ᾿ἴΐπε τς ἔγοπι ἴορ, ρίδος ἃ γε αἴϊον “ οἷν Οἤοδι"", 
8, Ἰἴπε 2 ἔγοτῃ ἴορ, “ον “νεῦ 34, Μι. νἱϊ 19" γεαά " νεῖ. 24, Μί. υἱϊϊ. 29". 

354, {πε 13, Οτεεῖ ἰοχῖ, ἰπβετὶ νέον δίτεν οἶνον. 

358, ζοἷ. 2, Ἰΐε 15 ἔγοπὶ ίοοῖ, “ον “ Ης᾽" γεαάῖ “ εβυ8"". 
362, γ)γ 2, πε 13 ἔτοπι ίοοῖ, ,ο» "30" γυσαῖ “31""Ἂ 

364, οτἰ ἶσα] ποῖε 9, ,Ἄἔο᾽ οτι γυαά οτε. 
5927 ὈοΪ. 1, ᾿ἴμ6 8 ἔσο ἴορ, “ον “" δὶς") »εααά " ἂς". 



ΙΝΤΚΟΘΌΟςΤΙΟΝ. 

ΓΟΗΑΡΤΕΕ 1. 

ΟΟΝΟΕΆΝΙΝΟ ΤῊΗΕ ΤΗΆΚΕΕ ΟΘΟΘΡΕΙ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ 1. ΤῊΕ ΟΟΝΝΕΟΤΙΟΝ. 

1. Τῆο ἴῆτος τοὶ αοβρεὶβ, Ὀεατηρ [ἢ6 Ὡδηγ68 οὗ Μαίμοεν, Ματὶς 

δῃηὰ [μἰἶκο, μᾶνο, ἀυτίηρς ([ἢ6 ῥγεβθηῖ σδηΐυσυ, Ὀθθη αἰ συϊϑῃοα ὈΥῪ 
επτίο5 σου ἴῃς ἑουσπ ὈΥ ἴῃ ΘριΠπεῖ ἐγησῤίεαί. ὙΤῆδ ἰσττὰ ἱπὴρ]16 8 

τῃαΐ {Πε8ὲ οβρεὶβ ἅτε 50 ᾿ἴκῈ οὔθ δηποίδμεγ ἰὴ οοηΐθηϊβ [μδΐ [ΕΥ̓ οδῃ 
Ὁα, δηὰ ([ογ ῥτοῆίδοὶε βίαν οὐρῇϊ ἴο ὕε, νἱενγαὰ τορεῖθεσ. Τῆδὶ βι0 ἢ 
ἰ5 ἰῇς δοϊ 15 οὐνίοιβ ἴο ἜυεσΥ τοδάθσ. Α βίπρὶα ρει 58] βυβῆςαβ ἴο 
50Π6 7 (παῖ {ΠΕῪ ἤᾶνα τηοἢ ἰῃ σοπηηοῃ ἰῃ Τοπίδηϊδ, διτδηροιηεηῖ δηὰ 

ῬΠΓΑΘΘΟΪορΥ ; δηά ἃ οογηραγίϑοῃ τὶῖἢ (ἢ 6 ἰουτῖ οβρ6] ΟἿΪΥ ἀξερθηβ 
τε ἱτηργεβϑίοθ. ὙΠοτα δνοιγιίηρ ἀρρθᾶγα αἰ εγεηί --- [ἰῃς ἰηοϊἀεηῖβ 

τεϊαϊεά, [Π6 Ἰῃουρῃϊ5 δϑοσι θεὰ ἴο [65}5, ἴῃ 6 ἴθγπλβ ἴῃ. ψῃϊοἢ (ΠΟΥ ἅτε 

ἐχργεββεα, τῆς Ἰοοδὶ 65. ἴθ νη ΐϊοῃ ἰῃ6 Οτοαΐ Ῥειβοῆαρε ψῇῆο ἰ5. ἴῃ6 
ςοποη 5υδ)]εοΐ οὗ 411 ἴ[ῃ6 ἔουγ ἡδιταῖίνεβ δχεγοϊϑοα Ηἰς σοιηδυκδῦ]α 
τεδοϊίηρ δηα Ὠδδ]ηρ τι ἢ] 5[1|68. 

2. Υεὶ ψ ἢ ]]6 τλ6868 ἴγεθ (σοβραὶβ ργαβθηΐ ΟὈίγιιβῖνε ταϑεη) δῆς 5, 

{ΠΕ αἰϑο Ἂχδιὶς ΠΑΡ Ϊν 1655 οἰ πιβῖνα αἰ βέσεμοθβ. ὍΤὨΘ αἰ βέτθηοαβ 
ἃτε τηδικεα ἴυᾳ5ὲ Ὀεσαυβδα ἴῇ6 Ὁοοκβ γα οὐ ἴῃε σψβοΐε 50 ||κ6 οπθ 
δΔηοῖμου. Οπα οδηποῖ ἢδῖρ δϑβκίηρ: ϑεείηρ ἴΠῸῪ γα 50 {{κῸ, ΨὮΥ γα 
ΠΕ ποὶ τοτὲ κε ΨΥ ἀο {πον αἰ βΈΣ αἱ 4110 Οὖ᾽ (ἢ6 πυδϑιίοῃ 
ΠΙΔΥ δε Ῥυῖ ἴπ6 ΟΠΟΓ ΜΑῪ: ϑεείηρ ἴποῖς ἃΤ6 50 ἸΏΔΩΥ ἰ(οσυποσαβίθβ. 

ἴὰ δδοὴ Οοβρεαὶ, ἤονν ἄοδθβ ἴξ σοπθ δρουξ ἰῃδι ποιν ϑιδηάϊηρ ἴῃ 656 
ΠΟΥ 411 Ὀθδαῦ δὴ βδϑὶγ τϑοορηίβα]θ ἰδγην ᾿ΙΚεηεβὺ Τῆς ἰάϊοσγη- 

ογαβῖθβ, ἱπουρῇ ποῖ δἰνγᾶνγβ 50 οἰνίουβ 8ἃ5 ἴῇς γεβθ δῆσο8, τα τἢ- 
τοϊβίδ κα ῦ]8, δῃὰ βογὰθ οὗ ἰῃεπὶ βίατε οὔθ ἰῃ 1ἴἢ6 ίδοασ. Εδοΐ Οοβρεὶ, 
45.» Δ8 ΒΟΠῚΘ ὨἸΔΙ[ΕΓ ὈΘΟΌ ΑΓ ἴο ἰΐ56 1; (ἢ6 ἢἤτβὲ δηάὰ τἢς ἰῃϊτά ἃ 
δίεαὶ ἀεα]. ἤδη, ν}]ὲ ἴῃ οογίδίη ῥρατίβ οὔ {ΠεῚῚ παιταῖίνοβ [ΠΟῪ 

(οἸονν τ[ῃ6 βατὴς ογάθσ, ἰῃ οἴμοι ρίδοες {ΠῈῪ ἀΐνετρε νι άεῖγ. Αραίη, 
Οὐδ οδηποῖ ὃδαῖΐ Ὀ6 5ἴγιοΚ νὰ ἴῃς αἰβέτγεηος δεΐνεθη τ (γος 
τεοοτάς ἰπ ταρασγὰ ἴο σταρογίηρ [Π6 νοτάς οἵ 7685. Ματῖκ ρίνοβ οοπὶ- 



4 ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ῬαταϊϊνεϊγΥ ἴεν ; Μαίπειν ἀπά [|κ6 ΨΟΙΥ τωδηγ, δηᾶ ἴῃεβε ἴοσ (ἢς 
τηοβὶ ραιῖ νΕῪ ΜΕ δηα σαπλδγκαῦ]α, ἰπδοπηαοἢ ἴμᾶΐ οὴς ψνοπάθτβ 
ΟΝ ΔΩΥ οὴς υηάεοτιακίηρ ἴο ψτῖϊα ἃ ἢἰβίοσυ οἵ (ἢ γϑι᾽5 16 σου]ὰ ονετ- 
Ἰοοκ ἴθ. Μαίϊμιεν δηὰ 1κὲ δραΐη, νῃϊϊε Ὁ ρίνίης τηῦοῇ 
Ῥτογαίηθησα ἴο {πε τινογάβ οἵ [6ϑ5ι115, ἀἰθθγ νεῖν ψ ἄθὶν ἴῃ [ΠΕΙΓ σπδηηοΓ 

οὗ τεροχιίηρ ἴδεη. Τὴ οὐ σοἰϊθοῖα (ῃ6 βαγίηρβ ἰηΐο τηᾶ5565, 
ΔΡΡΑΤΘΙΙΥ οὐΐϊ οὐ ταραγὰ ἴο δπη!ν οὐ τπουρῆϊ; 1[ῃ6 ΟἿΠΕΙ ἀΐβρεῖβοβ 
1πεπὶ ΟνοῚ ἢἷ8 ρᾶρεϑβ, δη 85516}5 ἴο 1ῃθιῃ αἰδιϊηοὶ ἰδίοις] οσςδβίοῃβ. 

8. Ὑθεβε τεβειίδηςαβ δηά αἰβδθγθησεβ, ν᾿} ΠΊΔΩΥ οἰπεῖβ ποῖ 
τείειτοα ἴο, ἱμον δῦ Γαϊθα ἃ αιδϑίίοη 845 ἴο {Πεὶσ σᾶῦβ6. ΤῊΪβ ἰ5 λέ 

σγηοῤίϊεα  φγοδέονι, τονιατὰβ ἴῃ6 βοϊυτίοη οὐ ΜΙ Οἢ ἃ σουηῖ]655. ἡὰπι- 
ΕΓ οἵ ςοηιπθυϊίοηβ ἰ'ᾶνε Ῥδθη τηδάθ τη ἴῃς ἰα8ὲ Πυπάτεά γεατβ. 
Μϑὴγ οἵ ἴῃεϑ6 ἤανε ὨΟΝ ΟἿΪΥ 84 ἢἰβίοτίοδὶ οΟσ δηϊαυδγίδῃ ἰηϊεγεϑῖ, 
Δη τ τνου]ὰ δεῖνα ΠῸ υδεία! ρύγροβα ἴο αἰϊειηρὶ ἤδσε δὴ Ἔχῃδυβῖνα 

δεοοουηΐϊ οἵ τῇς ]οταΐαγε σοηηδοῖεα πὰ τἢ 5 ἰηχαίγγ. ὙΥΏΠ6 ποῖ ἰη- 
56 ῃ51}01]6 ἴο τῃ6 ἰαϑοϊπαίίοη οὗ {Π βυ)]εςῖ, ἄσνεῃ οὐ ἰϊ5 ουτίουβ 5146, 85 

ΔῊ ἰηϊεγοϑίίηρ ῬΧΟΌ ΕΠ) ἴῃ ΠΙΠΈΘΓΑΤΥ οτἰοἰδηι, γεῖ 1 τηυδὶ τεϑρθοὶ (Π6 

ίαεὶ τμαὶ γα ἴῃ [ἢ ψοῦκ ἅτε αἴτεοῖγ σοποεγηθά ἢ τῇς τηδίίεσ 
ΟΠΪΥ ἰῃ 80 (ἋΓ 85 ἰΐ δῇεοίϊβ Ὄχερεβίὶβ Ὅὴδ βίαϊεπηθηῖ τπεγείοσε πον ἴο 
Ὀε τρδάβξ τηυβὶ ὕ6 Ὀτοδά δηὰ Ὀγίοθξ. 

4. ΑΙ αἰϊεπιρίβ δἱ βοϊυϊίοη δάπηϊς οὔ Ῥεΐῃρ οἰδϑβίβεά ὑπηάδτ ἔουγ 
μεδάβ. ΕἸἰγθὶ τᾶν Ὅς τηβηϊοπεὰ ἰἢε Ὠγροιμεβὶβ οὐ ογαὶ ἐγααϊτίον. 

ΤῊ. Βυροιμοϑῖὶβ πηρ ϊε5 ἴπαΐ Ὀείοτε οὐγῦ οβραὶβ ἴμεῖθ ΨῸΙΘ ΠΟ 
στο τοοοτὰς οἵ ἴῃπ6 την οἵ [6505, οΥ δὲ ᾿δαϑβῖ ἤοὴθ οἵ ψ] ο ἢ 

ΠΥ τρδάβ ὑ56ὲ. ὙΠΕΙ͂Γ ΟἿΪΥ 5οῦγοα νὰ ἴπῈ6Ὲ ἀηνττεη γα! τοη οὗ 
16 »ποριογαδιϊα οἵ ἰῃαξ τα] βγυ, Ππανίηρ ἰἴ5 αἱ παῖς οτρίη ἴῃ ἴα 

ΡΟΛΙΙς Ῥγεδορίηρ δηᾶ τεδοῃίηρ οὔ ἴπ6 Αροβίίεβ, ἴῃ8 πίε ψῃὸ δά 
Ῥεδὴ ἡ ἢ 1ε505. ὙΠῈ βἰδίθπηεηῖβ τηδάβ Ὁ ἴῃ6 Αροϑίϊεβ ΠῸΠπι {ἰπ|6 
ἴο {ἰπι6, τερεαϊθα δπά δἀδεὰ ἴο 88 οσοδβίοη γεαυίγεά, σαυρῃξ ἃρ ὈῪ 
ΜΠΠῊΡ εατθ, ἀπ ἰγθαϑυγοαά ἀρ ἰπ (Αἰ Π Πα] πηβπλοτῖθϑ : ῬεΠο] ἃ 4}} (Πδΐ 

15 ΠΕρεββασυ, δοοογάϊηρ ἴο {πε ρδίγοῃβ οὐ 1ῃ15 Ὠγροιμεβὶβ, ἴο δεσουηΐ 

ἴογ 411 16 ἐνδηροὶῖς ρῃθποπιθπα οὗ τεβειηθίδηος δηὰ ἀϊβέγεποε. Τῆς 

ΤΕβΟ ΠῚ ΙΔηο68 ἅτε εχρίαἰπεά ὉγΡ ἴῃῈ ἰεηάθηου οἵ ογαὶ γδάϊτίοη, 
Ἐβρβοία!ν ἴῃ ποη-ΠΠΕτατΥ Ἔροοὴβ δηά ρεορίεβ, ἴο "βοοπης βίεγεοίγροά 
ἴῃ σομεηῖ5 Δηα ἄνεη ἴῃ ρΠγαβθοϊορυ, ἃ ἰσηἄθηου τηυοῇ ΠεΙρεά ὈΥ (ἢ 

Ργϑοῖῖοα οὐ οδιθομοιίςαὶ ἱπβίγιοιίίοη, πῃ ψηϊοἢ ἴΠ6 ἴθδοίεγ αἰοίαίε5 

βοηΐδηςες ΨῃΟἢ ἰδ Ρυρὶϊβ ἅτε δχρθοίεα ἴο σοπΊταϊξ ἴο τιδθιηοῖγ.ἦ 
ΤῊΣ ἀἰϊβεγθησθβ γα δοοουηῖθα (Ὸγ ὈΥ ἴῃε οτίρί δὶ αἰνεσβγ ἵπ 1Π6 

»ισριογαδίϊα σοτηταυηϊοαῖεα Ὁγ ἀἰϊβδγεηὶ Αροβίϊεβ, ὉῪ ἴῃ6 πιθάβυγε οὗ 

1 Οπ {δε ξυποξίοη οὗ οςαἰεο δῖ 45 μεϊρίπε ἴο βίεγεοῖγρε ἴπε ἜἼνδηρεῖίς ἰγϑάϊ το 
υἱάε ΜΥτιραι, 7Ζ.ε (ονεροοίίίοιι ΟΥ̓ 146 ρμν Οοεῤοῖς, ι8οο. Μτ. ΜΝ τρΩι ἰ5 ἃ 
τποτουρὰ "εϊΐενεῖ ἰπ τμς οταὶ ἰγδάϊτίοη. 
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Βυϊάϊν ἰῃβορασγαῦϊα οπὶ οτδὶ ἰγδαϊ που ἄς (ο ἀδίβοϊνα τ ΘΠΠΟΥΥ, 
δῃὰ οἵ σουγβα ἴῃ ρᾶῖῖ αἷἰϑὸ ὉΥῪ τῇς Ῥδουΐαγ ἰδϑῖθβ, δἷἱπὶ δηά ἱπαϊΐ- 

νἱ ἀυΑ] 165 οὐἨὨ τ6 τοβρεοῖϊνε Ἔνδηρε ϊϑίβ. Τῆϊβ ἢγροίῃεβίὶβ ἢδ5 Ὀδδη 
ἙΠΙΘΗΥ ἴῃ ἴάνουῦ δηοηρς ΕὨρ] 5 βοἤοΐαγβ, ἰπουρῇ ἰδ σα Ὀοδϑὶ {|κ6- 

δε οἵ ἱπῆβυθηῖ!41 βυρρογίειβ διηοηρ σοηιίηδηΐδὶ οτοβ, δυο 85 

Οἰεδβεῖεσ δηὰ Οοάει. [ἱ ροϊηϊβ ἰο ἃ ϑέγζγα ἐαμ:α, δηὰ Ἵοδηηοΐ δὲ 

ΠΟΙ ες οὐδ οἵὁ δοσουηῖ ἴῃ δὴ επάδανουγ ἴο εἊχρ]δΐῃ ἤονν ττϊ θη 
τεσογάβ οἵ ἴπ6 δνδηρεὶὶο ἰγαα το ἄτοθθ. ὙΤΏεσε ννὰ5 ἃ {π|Ὲὸ ἀουδί- 
ἰεθβα θη Μηδὲ 'νγὰ5 Κπονὴ οὐ [6δὺ5 Ψὰθ οὐ ἴῃ ᾿ΐρ οηἱγ. Ηον 

Ἰοηρ ἰμ8ὲῖ ῥχίυλεῖνε ῥρἤδβα ἰαϑιεα 5 τηδίιεσ οἵ Ἵσοη)δοΐυσε ; βοιηδ ϑΥ͂ 

τοῖα 850 ἴο 60 αὐ. [τ 566πὶ5 ργοῦαῦϊε ἴῃαῖ [16 ργοςεβθβ οἵ ἴγδῃϑ8- 
(εγγίηρς οι ἰῃ6 1ρΡ ἴο ἴῃ6 ρᾶρα Ὀδρδῃ σοῃβι ἀεγα]ν βοοηεγ ἴῃδη ἴῃς 

Ἰαῖεν οἵ ιμ658εὲ ἀδῖεβι πεη [κε ντοῖε, τὥδην αδἰἰεπιρῖβ ῃδαὰ Ὀεθῃ 
τηδὰβ ἴο εἰ θοαγ ἴῃ6 ἰταάϊ το ἰῃ ἃ υυττῖθη ἔογπὶ ([π|Κε ἱ. 1). ΤῊΪ5 
Ῥοϊηϊβ ἴο ἃ [ἰϊεγατγ ἢαῖς Ψηοἢ ψουα παίαγα! Υ ἀχοτῖ 115 ῬΟΨΟΥ 

ΜΙ Πουϊ ἀοίαυ ἴῃ τείδσγεηος ἴὸ ΔΩΥ τηδίῖεγ ἰῇ ΨΏΪΟΝ τηθ ἰοοῖὶς δῃ 
Δυβογθίηρ ἰπίεγεθι. Απηά ψῆδ [ἢϊ5 Παίς ῥγανδὶϊβ Υ ο5 ΔΘ ποῖ 
Ὁ δΙγ σοηΐεπὶ ἴο τεπηδίη ἴῃ ἰρῃογδηςσς οἵ ψῆδί οἴμοι ἤᾶνα ἄοῃα ἴῃ 
τῆς β8ᾶπηθς ᾿ἴπ6. ΤΊΕΥ ᾿ναηΐ ἴο 56εὲ6 εαοῇ οἵπεῖβ ποῖεβι Τῆς γτε- 

ϑυτηρίίοη {Πεγείοτε 5 (πα νἢ}]16 οτὰὶ ἰσϑα ποη ἴῃ 41} ργοθα } ΠὙ νγᾶσ 

α βϑουῖοα [Ὁ οὐὐ δνδηρα ἰϑῖβ, ἃ ννὰ5 ποῖ ἴῃ6 ΟἿΪΥ βδοῦγοθ, ῥγοῦὈΥ 

ποῖ ἐνεὴ ἴῃς οπϊεί βουτοαε. ὍΤῆοτα νεῖ οἴμεσ νυ τῆρα ἀρουϊ (ἢ 6 
δοῖβ, ἀμ τνοχάβ, δηὰ ϑυῆετγίηρβ οὐ [}65ὺ8 ἴῃ εχίδίδηοςς Ὀείοτε {ΠΕ 
ψτοῖε ; {Π6Ὺ ψετε Πἰκεὶγ ἴο Κηονν ἴῃεβε, ἀπά {{ (πον Κηεὲν ἴῃεπὶ {ΠῸῪ 
νοῦ ποῖ ἀεβρίβα ἴδηαι, Ὀυϊ ταῖμεσ 86 1Π6 ΠῚ 50 [ΔΓ 85 βεγνί σεῦ ϊθ. 

Ιη [κε 5 οᾶδεὲ ἴῃ οχίβίεσηςα οὐ δυο θαγο ΨΥ ηρβ, δηά ἢΐ5 

δοαυαίηΐδηοα Μ ι ἰῃ6 πὶ, ἀγα Ποῖ τηθγῈ ῥγεϑυμηρίίοης Ὀυϊ ἰφοῖθ; ἴῃ6 

ΟἿΪΥ Ροϊπὶ οὐ ψῇϊος ἴΠθγα ἰβ τοοὴ ἴοσ ἀϊβεγθησς οὗ ορίηϊοῃ 15 ΠΟΥ 
ἴΔΥ ἴὰ ἴοοῖκ δἀνδηΐαρε οἵ ἴῃ6 ἰαῦουτβ οἵ ἢἷἰβ ργθάβθοδὀβθοιβ. παῖ ἢ 
ἀεειηεα τΠδπὶ υηδβαιἰϑἰαοίοτγ, δ ἰδαδὲ ἀείεςιίνα, τηᾶγ Ὀς ἰηΐειτεα [ΤΟ Πὴ 
ἢ. πηακίηρ ἃ πον σοπιΠρυϊίοη ; [Πα ἣἢ6 ἄτενν ποίμίηρ ἴτοπὶ {ἢ επὶ 15 

ΕΧίγεεὶν ἱπρτγοῦαῦϊθ. Μαςοῇ σαὴ δε 5αἰά ογ ἴῃς νίενν [παΐ δηιοης 
1ῃε56 δα! οῦ τυττηρθ Κπονῃ ἴο {μπ|κ6 νὰ οὐγ ὕοβρεὶ οὗ Μαῖκ, οὔ ἃ 

ῬοΟΚ 5 ρϑίδητα!ν ἰάἀεηιοαὶ νυ τ ἴῃ σοηίθηϊβ, δηὰ (πὶ ἢς υδεὰ ἰΐ 
νΕΙΥ ἐτεαὶγ. 

ὅ. ΤΉΒ ἰαβί οἱυβεσνδίίοη Ὠδίυγα! ἢν 16δάβ ᾧρ ἴο ἴῃ βεοοηᾶ ἤγρο- 

τ 6515, ψῃ] ἢ 15 παῖ ἴῃ6 δυΐμοτβ οἵ ἴῃ 6 βγηῃορίίοδὶ (σοβρεῖὶς υϑεἀ δδοὶλ 

οΟἰμοΥἶβ νττηρθ, δαοἢ ϑυσοδββϑίνε τὶ ἰακίηρ δἀνδηϊαρε οὐ θδυ]οτ 

ςοπίπθυκίοης, 50 ἴμαὶ ἴπε βδεοοηά Οσοβρεὶ (ἰπ {ἰπ|6) Ῥοιτονεά [ῸΠ] 

1[ῃ)6 δτοῖ, δηὰ πὸ τιϊγὰ ἔγοτη θοῖῃ ἢτθὲ ἀπά βεοοπά. ὙΠ ἢ Ὀοιτον θὰ 

ἴτοῖὰ μψῆϊοῖ ἀερεηάς οὗ σουτβα οἡ ἴῃ6 ογάδσ οἵ {ἰπ|ὲ ἰῃ ψῃϊοἢ ἰῃς 
ἴτεα οβρεὶβ ἀρρεαῖε, 51 ρεγηγαϊαι 8 ἃγθ ροβϑὶ Ὁ]6, δηα ἘνεγΥ 



6 ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ΟὨ6 οὗ ἴπεπὶ 85 δὰ ἰἰ5 δἀνοσαῖεβδι Οηδ οὗ [ἢ6 τηοβί ἱπίδγεβίίηρ, ἴῃ 
νἰγῖας οὗ ἴῃ6 σοῦυγβα ἴξ ταῃ, ἰ5 : Μαίίζμεν, [κπκε, Μαῦς. ΤῊΪβ διγαῆρθ- 

τηεηὶ ψα5 σοηϊεηάεα ἴογ ὉΥῪ Οὐ οβθασῇ, δηὰ ὑ{||564 Ὁ Ὦγ. Εεγάϊηδηὰ 
ΟἈγβείδη Βδὺσ ἴῃ σοηπθοϊίο ἢ 5 ἰδτηουβ Ἰεηάθηῃσγ-ογ ἰοΐϑῃι. 
Οπμδβθδοῦ ἰουμάεα οἡ ἴδε ἐτεαυθηῖ ἐμαζέέν ἴῃ Μαιῖτ᾽5 5ῖ}]ε, ἴμαΐ ἰ5 ἴο 

δύ, ἴῃς σοπηδἰηδίίοῃ οὗ ρῆγαβεβ υβεᾶ σοῤαγαίεζν ἴῃ ἴῃ 6 βδηι6 σοῃηθο- 

τίοη ἴῃ ἴδ6 οΟἴΕΓ βγπορίίοδὶ (σοβρεὶβ : ἐ9., “ δἱ Ἄνθὴ σῇ ἴδε βυη αἰά 

5εῖ " ((. 82). [Ιη Π15 Ρῃδηομηθηοῃ, βοιμενῃδὶ ἰγοαυΘ ΠΥ ταουσηηρ, 
6 8 σοῃοϊυβῖνα ὑσοοῦ (μὲ Ματκ δαὰ Μαίϊῃενν δηδ [κὸ ᾿δίοσγα 

Ἀῃ), δηα βεγν  εὶγ οορίεὰ ἔτοτα Ὀοῖῃ ἴῃ ἀδβοτριϊννε ραβϑαρεβ. Βαδυτγ᾽5 
Ἰηϊεγαβὶ ἴῃ (ἢ6 αυσβίίοη νὰ5 1Πθο]ορίοδὶ γαῖμοῦ ἴμδη ᾿τεγαγγ. Αςσορί- 
ἷῃρ ΟμεβΌδοἢ β ταβυ 5, ἢ οπματρεάᾶ Μακ οὶ ΟἿΪΥ ΜΠῺ [ΠΕΓΑΤῪ 

ἀερεπάδηοθς οἡ ἢ Ὀσοΐπεσ Ὄνδηρο] ἰϑίβ,ρ ἤθηςς 15 δχρί δηθὰ ἢἰβ 
δταρῃϊς 51}16, Ὀυΐ αἷδο νι δια ἰεα ΤΠ ΘΟ]ορίοαὶ πδυῖγα! γ, ἐϑομενίης 
οὐ ἴῃε οὔς μαηά τς [υἀαίΞςτος Οἷά5 οἵὁὨ (ἢ6 ἤτβθί σσοβρεὶ, δῃὰ οἡ ἴῃς 

οἴμεν τἴῃ6 Ῥαυ]ηθ οὐ υηϊνογβα  ϑιὶς υἷᾶ5 οὐ ἴῃς (ῃἱγτὰ ; Ὀοῖῃ οἤᾶγδο- 

τοτίϑιίςβ, τς Πἰτεγασν ἀερεηάθπος δηὰ ἴδε βἰυάϊθα πθυΐγα γ, ἱπιρ  γίηρ 
8 ἰαῖει ἀαῖϊθ.0 ὅϑίποε ἴἤθη ἃ ρτεαὶ οἤδηρε οἵ υἱεῖ [5 ἴδκεὴ ρἷδςθ. 

Εοτ βοπὶα της ἴῃ6 ῥσγενδι!ηρ ΟΡ πο μᾶ5 Ὀθθὴ ἴμαΐ Ματκ᾽5 αοβρεὶ 
ἰ5 [16 δδη]εϑὲ ποῖ ἴΠ6 Ἰαϊεδὲ οὔ ἴῃς ἴῆγθθ, δηά (5 ορίηίομ ἰ5 {ἰΚεὶγ ἴο 
οι ἰϊ5 στουηά. Ἡο]ιζιηδμη οὔβεγνεβ {παῖ τῇς Μαιὶς Πυροιῃεϑὶβ ἰ5 

ἃ ὈγΥροιϊμεϑίβ πὸ Ἰοῃρογ, τηδδηΐηρ τῃαΐ ἰξ ἰβ δὴ ἐβιδὈ 5 θα (αοῖ. Απά 
Ὧς δηὰ τοϑην Οἴμεῖβ σεσορηΐίβα ἴῃ Μαγκ, εἰἴποσ ἃ5 γα ἤᾶνε ἴΐ οΥ ἴῃ δῇ 
ΘΑ ΘΓ ἔοστῃ, ἃ ϑοῦγος ἔογ ὈοΙῃ ἴῃς οἴδοτ βυπορίἰςῖ5, [ΠεγεΌ δοκηον- 

Ἰεάρίηρ παῖ ἴῃ Πγροίμαβὶβ οὗ τηυϊαδὶ ὑ56 1 Καννῖϑ6 μδ5 ἃ τηθάβυτε οὗ 
ττυτἢ, 

606. Τῆς τπἰγὰ Πγροίμεϑὶς ἴα ἴπαΐ οἱ ομέ φγένιεἑέυε Οοεῤρεὶ ἰτοτὰ 
Μ ΠΟ 411 ἴἴτες βυπορίβίιβ ἄγεν (Παῖσ τηδῖοτα. ὙῊΘ βυρρογίοιβ οἵ 

(ἷ5. νἱεν ἀο ποῖ δαϊϊανα ἴῃαΐ ἰ[ἢ6 δνδηρο ϑίβ υϑεὰ βοῇ οἱμοβ 

ὙΠ ηρ5Β. ὙΤΠεΐγ σοηιεπίίοῃ 15 [δῖ 41} γετα ἀθβρεπάθης οἡ οπς οτὶρίπαὶ 
ἀοουτηοπῖ, 8ὴ ζ)γευσρροίίμνι 845 Οδιτηδῃ βοθοἶΐαῖθ ο4}} ἰ(. ΤΉΪΒ 

Ῥηπηϊῖνε Οοβρεὶ ννᾶβ, ἐς ἀγῥοίλεεί, σοταργεῃθηβίνα Ἔῃουρἢ ἴο σονεΓ 

τὴ6 σι μο]Ὲ ρτουπά. Ετοῖὰ ἴξ 4}} [ἢ τῆῇγθε δνδηρα ἰβίβ ἰοοὶς πηυοῇ ἴῃ 
Ἑοιοη, μοπος {πεῖ δρτθαπιθηΐ ἰὴ τ]ΔΊΕΙ δηα ἰδηριᾶρα ἴῃ 50 ΤΏΔΗΥ͂ 

Ρίδοθβ. Βαυΐῖ δον δδϑουΐ {πεὶγ ἀϊνεσρεποίθῦὺ Ηον οδπια ἰξΐ ἴο ρᾶ595 

ταὶ σι τῃ6 βαπις ἀοουμηεηῖ Ὀείοτε ἰἢδπὶ ΠΟῪ ταδάθ ϑυοῃ ἀΐϊνεῖβα 
86 οὗ ἢ ΤΕ ΔθνΟΥ ἰ5 : ἰἃ ννὰ5 ἀπε ἴο ἴπ6 ἔδοῖ 1Π4ἴ 16 Υ υϑεα, ποῖ 
Ἰἀεηῖοδὶ οορίεβ οὔ οὴς ἀοουχηεηῖ, Ὀυὶ αἀἰϊβετγεηΐ τεσεηβίοηβ οἵ [ῃς 
βϑῖηθ ἀοοσυϊηεηί. ΒΥ [ἢ 5 Ηΐρῃϊ ἰηῖο [6 ἀατῖς τορίοῃ οἵ σοη͵εοίυγαὶ 

τεσθηβίοῃβ, ὙΏΘσθοῦ ΠῸ ἴτᾶοεῈ σεπηδίηβ, [6 ὥγευαηρεέενι ὨγροΟΙ Πα ϑἰβ 

1 ωρμωώ- Οοηερεδηέαν,, Ῥ. 3. 
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τγᾶβ 5εοοπάἀεδιηηδα ἴο ΟὈ]ϊνίοη. ὙΠ ἰδ ἄτα δϑβθοοϊδιε ἃ [ῃ6 Ποῃουτ- 
ΔΌΪς Ὠδηι65 οὗ 1,ἐϑϑίηρ δηὰ ἘΠοΏδβοση. 

7. Τῆς ἴου δηὰ ἰαϑὲ Ὠγροιῃδϑῖὶβ νγᾶβ ὑτορουμάθα Ὁγ ϑο ]εΐοσ- 

τωδοῆθτ. Ηε ἴοοϊκ ἴογ ἢΪ5 βίατιηρ- ροίηϊ ἴ[ῃ6 ψογά διήγησις ἴῃ ἴῃς ἱπίτο- 
ἀυςιίοη οὗἩ [λ|Κε᾿5 αοβρεὶ, δηά ἰουηά ἴῃ ἰξ (ἢ6 Πίηι τ(ἢδξ ποῖ ἴῃ οὴς 
Ῥτίπϊῦνε ΟΟβραὶ οὗ σοπιργθῃθηβῖνα ομδγδοίοσ ψὰ5 ἴῃ6 ϑβοῦτοθ δχ- 

Ῥ]οἵϊεὰ Όγ ουνῦ (οβρεῖβ ἴο ὃς ἰουηά, Ὀυϊ ταῖθογ ἴῃ τηδην Οοβρεϊείβ σοη- 
ἰαϊηϊηρσ ἃ τεοογά οὗ βϑοῖὴς σψογάβ οὔ ἀδεάβ οἵ 76βϑὺ5 τὰ πο [ἢ 6 
ττίϊες μδὰ Ὀεοοΐηθ δοαυδίηϊεα, δηὰ ψῇηϊοδ ἢ6 5ρεοῖδ!ν ἀεοῖγθά τὸ 
Ῥ͵έβειναθ. Εδοὴῇ οἵ οὐγσζ δνδῃρβἸϑδὶβ ἰ5 ἴο Ὀ6 σοησείνοα 85 μανὶηρ 50 
ΤΩΔΏΥ οὗ ἴπε56 ἰἶρεδές οὐ (οβραίεῖβ ἴῃ ἢϊ58. ῥοββδβϑίοῃ, δῃὰ σοηβίγιςϊ- 
ἴῃ ουἵ οἵ ἴπεῖ ἃ ἰᾶτρεγ σοηῃηδοίβα ϑβἴοτγ. [Ι͂ἢ 80 [ΔΓ 85 ἴΠΕῪ τηδᾶθ 
0.86 οἵ σορίε58 οὗ ἴῃς 5ᾶτης ἡἰξρεεῖς, ἴτε πουἹὰ Ὅ6 ἀρτθοιηθηξ ἴῃ οοη- 

ἰδηῖ5 δῃηὰ ϑἴγ]6ε ; ἷἱπ 50 (ΔΓ 85 ἴΠεῪὺ υϑεὰ Οοβρεϊεῖβ ρδου]ασ ἴο τη εὶσ 

τεβρεοῖϊνε οοἰϊεοιίοηβ, ἴΏοτα που 6 ἀϊνεζρθησε; δπὰ οὐ οουτγβα 

αἰνειϑ ἴῃ τῇς ογάθσγ οἵ ῃδιτδίίοη νὰ ἴο 6 δχρεοϊεα ἴῃ πττηρβ 
φομρ ]οα ἔτομι ἃ ἢδπά] οὗ ἀποοπηεοίεα Ἰεαῆεῖβ οὗ ἐνδηρεὶὶς ἰγαάἰτίοη. 
Ιῃ ϑρίϊε οἵ ἴῃς ρτθαῖ ἤᾶτὴε οὗ [15 δυΐδμογ, [ἢ ϊ5 Ὠυροιμεϑῖβ μᾶ5 ἰουηᾶ 
{π|6 ϑυρροτὶ 85 δὴ αἰϊθπιρί ἴο δοοουπίὶ (οὸσ ἴῃ6 ψῇοὶα Ῥῃεηοιίηθπηα οὗ 
«ῃς ΟοβρεῖὶβΊ Αβ5 ἃ βυδοσάϊπαϊς βυρρεβίίοη ἴο εχρίαΐῃ ἴῃς ργεϑθῆςβ 
ἴῃ ΔῺΥ οὗ ἴῃ6 Ξγηορίϊϑι5 οἵ εἰθιηβηΐβ ρβου αγ ἴο Ὠἰπηβεϊί, ἰδ 15. νου 
οἵ εοηϑίἀοταϊΐοη. ὅϑοπια οὐ ἴῃ6 ρατγίίου]διβ, σι 9., Ῥθου]αῦ τὸ μκα 

ΤΑ Ὧδνα ὕδθη ἰουηα ὈΥ ἢϊπὶ ποῖ ἴῃ ΔῺΥ ἰᾶγρε Το]]εοιίοη, Ὀὰΐ ἴῃ ἃ 
Ἰεαῆει, 45 οἴπειθ ὩΊΔΥ πᾶνε Ὀθοη ἀογνεα ποῖ ἴοτι ττίτδ βοῦυγοαβ 
ἴατρε ΟΥ̓ 51:18]1, Ὀὰϊ ἴτοπι ἃ ΡῬΌΓΕΙΥ ΟΥΑΙ βουτοθ ἰῇ ΔΏΘΜΨΕΙ ἴο ἰοςδὶ 
ἰηαυ 68. 

8. Νοπδ οὗ (ἢ6 ἰοτεροίηρ Ὠγυροίμιεβεβ 18 δοσορίδαὰ Ὁγ ἰϊβεὶ 85 ἃ 
58 Ἰ5[Δ ΟΊ ΟΥῪ 5ο]υκίοη οὐ ἴΠ6 βυπορίίοδὶ ῥὑγοῦ]θπὶ ὉΥ ΔΩ ἰᾶτρα ΠΌΓΩΡΟΓ 
οἵ οοπιρεΐδηϊ οΥο5 δὲ ἴῃ6 ῥγεβεηΐ {{π||. ὍΤῆδ πιδ)ουυ ἰοοῖκ ἴοσ ἃ 
βοϊυποη ἴῃ τῃ6 ἀϊγεοιίοη οὗ ἃ σοπιρίηδϊίοη οὗ ἴῃς βθοοπὰ δηά ἰηἰγὰ 

δγροίμεβεβ ἁὑπάεσ πηοάϊβεα ἰοσηβ. Τὸ ἃ οεγίδίῃ εἼχίθης ἴΠῈῪ τεοορ- 

Ὠἶβε 56 Οὗ Οὴς6 Ο05ρ6] ἰῃ ἀποίμεσ, ἀπά ἴπετα ἰβ δῃ δχίθπδῖνα ἄρτθα- 
τηθηΐ ἴῃ ἴπ6 ορίηίοῃ τῃδὶ ογ [ῃ6 εχρίπδϊίοῃ οὗ ἴῆ6 ρῃεηοιηθηᾶ ποὶ 
Οἠς δυΐ δἱ ἰεᾶβὲ ἵνο ῥγίπητῖνα ἀοοσυτηθηῖβ τηυβὲ Ὀ6 ροβίυϊαϊοᾶ. Ιῃ 

ἴπεβε πηδίίεγβ σεγίδ ΠΥ 8 παιδί η80]6, θυ ἰξ ἴα όπτῃ ἢ 116 τλακίηρ 
Οὐγβεῖνεβ δοαυδίηϊεα ἢ δὶ τᾶν 6 οΔ]16ἀ τῃς6 πηοϑὲ ργοῦρδῦϊε ψουκ- 

πρ Ὠγροιμεβίβ. ὙΜΉΝ 15 νίαν, 1 οΗξτ ἤθε ἃ Ὀτίεῦ οἰδιθιηθηΐ 85 ἴο ἴμ6 

Ῥτεβεηΐ (τεηά οἵ οὐϊτῖοδὶ ορίηΐοη οη ἴῃ βυθ]δοΐ ἴῃ χαεϑίίοη. 
9. Ια 15. ἃ (ἈγηΠαγ οὐβαγναϊίοη παῖ, Ἰεανίηρ οὖ οἵὁἨ δοοουπὶ τῃ6 

Τεροσῖβ οὐ ἴῃς τεδοῃϊηρ οὗ 76508 σοπίαϊηεα ἰπ ἴῃς ἤτοι δηὰ ἰπϊγὰ 

Οοβρεῖς, {πῈ τηδίϊογ {παὶ τοιηδίηβ, οοηβιβιίηρ οἵ ῃαιταῖῖνεβ οἵ δοϊϊοηβ 
Θηά ενεηΐβ, ἴ5 γΕΓΥ τηυοῦ (ἢ 6 βᾶπιῈ ἴῃ Δ}} [6 ἴῆγοα ΒΥὨορίϊϑίβ. Νοὶῖ 
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ΟὨΪ 80, ἴῃ6 τεῃηδίηοὺ ῥγδοῖοα! ν οοηδίδίβ οὐ ἰῃ8 σοηϊεηί5 οἵ [ἢ6 
βεοοπμα (οβρεὶ. [Ιἴ 5θεῖηβ 88 ἰῇ Μαίϊμιενν δηά [πκὸ δὰ τηδάβς Μαγς 
τῆς ᾿ταπιενοσκ οὐ {πεῖν βίου, δῃμὰ δαάβα ἴο ἰξ δὴν τηδίεσδὶ. ΤῊΪ5 
ΔΟΟΘΟΙΑΪΏΡΙΥ 5 ΠΟΥ͂ Ὀ6]ανθα ὈΥ ΠΊΔΗΥ͂ ἴο μάνα Ὀδθ ἴῃ6 δοίυδὶ [δεί. 

Τῆς ρῥγεναιϊηρ ἰάθα 15 ἴμαῖ οὐὖῦ Μαῖκ, οσ ἃ ὈοοΚ νεσγ {πκθὸ ἴΐ ἴῃ 
σομϊεηΐθ, νγὰ5 ὑηάθγ ἴῃ6 ογα οἵ ἴπ6 σοιαριϊοιβ οὐ {6 ἢτϑδὲ δηὰ ἰηϊγὰ 

Οοϑρεὶς νὭεη ποὺ ψτοῖθ, δηὰ νὰ υϑ6ἃ ὈΥ Ὀοϊῇ 8ἃ5 ἃ βουτοθ, ποῖ 

ΤΏΘΓΕΪΥ ἴῃ ἴῃ6 56ῆ86 ἴμαῖ ἴῃ  ἴοοῖ ἔτογῃ ἰδ 1ῃ}5 δηὰ τῃδΐῖ, Ὀὰξ ἴῃ τῃ6 
8686 οἱ δάορι[ηρ ἰΐ ϑυ βίδα! 85 ἰ νᾶ5, δῃὰ τηδκίηρ ἴ (ἢ Ὀαϑὶς 
οὗ 1Πεὶγ Ἰοηρεσ δηά τῆοσα εἰαϊογαΐα Ὡδγταῖϊνοθ.Ό. ΤῊΪ5 οτιάς βἰδϊθιηθηὶ 

οἵ σουϊβα τεαιῖγεβ αυδὶβοδίίοη. μαι ἴοοκ ρΪδοβ νγὰβ ποῖ [δὲ τῇς 
ΠΟΙΏΡΙΙεῖβ οὐ τῇς ἢτϑθὶ δηὰ τἢϊγσά (ὐοβρϑὶβ βίην ἰτδηβοσ ες τἢς 

βεοοηά, ραρεὲ ὈΥ Ρᾶρβ, 85 ἴῃ6γ ἐουπᾷ [1 ἴῃ τΠεἷγ τηδηαβοσὶρί, ταρσοάπος 
ἰὴ ἰϊ5. σοηϊεηῖβ ἴῃ (ῃ6 οτρίπαὶ ογάθσ, δηά Ἔδοὴ βθοϊοη ψέγῥαζῴη. Τί 

ἴῆαιῖ μαᾶά Ῥεεη ἴπεῈ οᾶβδα ἴῃ6 βυπορίϊοαὶ ργοῦίεη ψου]ὰ αν Ὀδεη 

ΒΙεΔΙΪΥ δἰ πλρ θα, δηά ἴβεγε νου Ὠαγάϊγ ἤᾶνε Ὀδθη τοοηὶ ἔογ ἀϊέ- 
ἔεγεηος οὗ ορἰηΐοῃ. Αϑ ἴῃε Ἵοδβ6 βἰδαηἀβ ἴῃ6 ογάεγ οὐ παιγαίίοῃη ἰ5 
ΤΊΟΤΕ ΟΥ̓ 1655 ἀἰδίυατθοα, δηἀ ἰΠ6γ6 γα την νϑγίδιοη 5 ἴῃ Ἐχργαϑβίοη. 
Ἴδε ᾳυεϑίίοη 15 ἴῃ ταϊβδεὰ : Οἡ ἴῃ ἢυροιμεϑὶβ ἰῃαϊ Μακ νὰ5 ἃ 
ΒοῦΓος ἔοσ Μαῖϊῃενν δῃὰ [πκθ, ἴῃ τοϑρεοῖ οἵ ἴῃ6 τηδίζεσ σοπῃπιοη ἴο 

4}} τ[ῃε ἴῆγεε, ἤονγ σαπὶῈ ἰ ἴο ρᾶ55 (δὶ ἴῇ6 νυῖεῖβ οὐ ἴῃ6 ἢτγβθὲ δηὰ 

τηϊγά (φοβρεὶς ἀενίαϊεα 50 της, δηᾶ ἰῃ αἰβεγεης νᾶγβ, το τΠεὶγ 
ΠΟΙηΠΊΟΩ βοῦτοα ἰῃ ἴῃς ογάδγ οἵ ἐνεηῖβ δπὰ ἰῇ βἰγίεῦ Τῇθ ρεηοσαὶ 

ΔΏΒΙΝΕΥ ἴο ἴῃΠ6 αμυδδίίοη, 50 (ΔΓ 85 Οὐάε 15 ζοῃοοῖηθά, ἰ5 ἴῃαὶ τῇς 

δα ὔομδὶ! πιαῖϊοσ δοϊθα ἃ5 ἃ ἀϊδίυγοίηρ ἱπἤσθηοθ. ὙὍὙΠμῈ ἐχρ᾽δηδίίοῃ 
ἐπ ρ} 165 1Παῖ, ψῃΘὴ τῃ6 ἀϊδιαγθίηρ ἱπῆἤμεηος ἀϊὰ ποῖ σοπης ἱπῖο ῥΪδυ, 
{πε οτρίηδὶ οσάεσ ψουἹά 6 τηαϊηϊαϊηθά. Αἀνοςαῖοθβ οἵ ἴῃς Πγροῖμεϑὶβ 
ἘΥ ἴο 5ῃονγ ἴῃμαὶ τῆς δοῖβ ΔΏΒΘΓ ἴο (ἢἷβ νίονν ; 1ῃδὶ 15 ἴο 58γ, {παῖ 
Μαγκ᾿β ογάεσ 15 (]οννεά ἴῃ Μαίίμενν ἀπά 1κε6, Ἔχοερί ἤδη αἷ5- 
ταγθαποθ 8 Ἔχρ]οαῦὶς Ὁ τὰς ἱπἤυδησα οὐ ἴῃ8 παν πιδίοτια!, Ομ 
ΜΠπϑίταϊοη τηᾶὺ ἤθτα Ὅς ρίνθη ἔτοὰ Μαίζῃενν. Ονίουβὶγ ἴῃ6 “56Γ- 
τοῃ οὐ ἴῃς Μουηΐ᾽"" δχοϑγοϊβθα ἃ ρονογία! [αβοϊηδίίοη οἡ ἴῃ6 πιηά 
οἵ τῆ6 ἀνδηρεὶ δι. Ετοῦλ (Π6 ἢτβὶ ἢς ἢ85 ἰξ ἰη νίενν, δηά ἢ ἀεϑίγεβ 
ἴο Ὀτίηρ ἰξ ἰὴ 85 500ῇ 85 ροβϑίῦ]ϊ8θ. Ὑπετγείογε, οὗ ἴῃς ἱηοϊάδηϊς οοη- 

πεοίεα ἢ ἴῃς σοπηπιθποειηθηΐ οἵ ἴ[ῃ6 (Δ  ]Πθδῃ ταϊηἰβῖγυ τερογίθα 
ἴη Μαῖκ, ἢε τεϊδίεϑ 5 ΡΥ ἴπ6 ο4}} οὔ τῆ6 ἴουγ ἤβῃε Αροϑβίϊθβ, 85 

το {τηϊδῃ τ(ῃ6 Οτεαὶ Τδδοῆῃογ ἢ αἰ5οῖρ]65. πο πιρῆϊ ἰοσπὶ δὴ 
δυάίεησε ἔοτ ἴῇ6 ρτεαὶ ᾿Ὀίβοοιγθθ ΤῸ (ῃδΐ ο8}} ἢ δρρεῃᾶβ ἃ ρβη- 
εἴα] ἀεβοηρίίοη οὗ τῃ6 (δ! ]θαη τηϊηἰβίγυ, βρεοϊ γίηρ 858. ἰΐϊ5 β]θηὶ 

{εαἴαγοβ, ργεδοηϊηρ οὐ ἰϑδοῃίηρ δηὰ ἢεα]ϊηρ. Ὑμδη ἢθ ῥτοοθθᾶβ ἴο 
ΠΠυβίταῖα βδοῖ ἀδραγίπηεης οὗἨ 1ῃ6 τηϊη βίγυ, ἰῃ6 ἰεδοβίηρ ὈΥ (6 ϑεῖ- 

το οὐ ἴμε Μοιηὶ ἴῃ σπαρίεοτβ ν.--νὶϊ., (ῃ6 Πααὶΐηρ ὉΥ ἃ βτοὺρ οἵ 
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ταἶγϑοῖεβ σοηῃίδίηθα ἰῃ ομαρίθιβ νἱῖ. δηᾷᾶ ἰχ., ἱποϊυάίΐηρς ἴῃ6 σατο οὗ 
Ῥείετ᾽᾿ 5 τοί Πει-ἰη-ἰνν, ἴ[Π6 ΨῃοΙεθα]8 οὐγαβ οὐ ἴἢ6 ϑαῦθαιἢ ἀνεηΐηρ, 
δηὰ (ἢ6 Πεα]ηρ οἵ ἴῃ Ἰερθζ, 41} γερογίβα ἴῃ ἴ[ῃ6 ἢγϑθὶ σμαρῖεσ οὔ Μαϊῖς. 

Οἱ οουγβα, ἴῃ τερᾶγά παίτμογ ἴο [Π6 ΒΕΓΠΊΟΏ ποῦ ἴο ἴῃς ρτοὺρ οὗ 
τηγαοϊθ σδῃ ἰῃ6 ἢἤτθὶ (σοβρϑὶ ἰὰγ οἷδίπὶ ἴο σῃτοποϊορίοαὶ δοσυγδογ. 

Ιη ἴῃς σοττεβροπάϊηρ ραγὶ οἵ ἢἷ8 πδττδῖίνθ, [κ6 (Ο]ον5 Ματκ οἰοϑεὶγ, 

τεροσῃς 6 οὐτε οὗ ἴῃς ἀδηιοηΐαο ἴῃ ἴΠ6 βυπαρόρια οἵ (δρεζηδύτη, 
οἵ Ῥεΐετ᾽ 5 τηοϊμογ.ἰη-Ἰἂνν, οἵἨ Τηδὴγ 5οκ ρεορὶα ου ἴῃ6 54 0)541} ἐνεηῃϊῃρ, 

δῃὰ οὗ πε Ἰερεῖ ἰῃ [ῃ6 βαπηῈ ογάεσ. Τῆεῖα ἰβ ΟἿΪΥΚ οὔθ ἀενίαιίοη. 

ΠΕ οΔ}} οὐ Ῥεῖεγ, ψῃϊο ἴῃ Γακα τορίαοας αὶ οὗἩ ἴῃς ἕουτ, Ρεῖοσ δηὰ 

Απάτγονν, []ᾶτῆθ5 δῃά Το, σοηλθ5 θεία τῇ Βα ΌδΙἢ ἐνθηΐῃρ οὔτε 
δηά τ[ῃ6 συγα οἵ ἴῃ6 ἰερευ. 

Τῆς ναγίι οηβ ἰῇ 5[}]6 ταΐβα ἃ τροἢ ΘῈ 16 Γ πακδιίοῃ, το ἢ οδῃ 
ΟὨΪΥ θ6 ἄεαδὶς νι δάβαυδίεὶν ὉῪ ἃ ἀεία!!εα οσοπηραγαῖϊνε ἐχερεβίβ, 
510} ὃἂἃ5 ἴπαΐ 80 δαμπηγαῦ} 7} Εχετηρ ῆεα ἴῃ [ῃ6 ρτεαῖ ψοσκ οὗ 
Ὅτ. Βεγωμασά Ῥγεῖίβα οὐ ἴῃε Οοβρεὶ οὔ Μαῖκ δηᾶ ἰΐϊ5 βυῃποριίίοδὶ 

Ῥάγα]ε]5.1 ϑυῇῆος ἰἰ ἴο 54Υ μετα ἴῃαῖ [ἃ ἰβ ἠοῖ ἀπο ἴο βυρρεβὶ ἃ 

νΔΠεῖγ οὗ σδυ565 ψῃϊο ἢ ταΐρς ἰεδαά ἴο ἸΠΕγάγυ δἰϊοσαιίοη ἴῃ ἴπ6 56 οὗὨ 
ἃ βϑοῦζοθ. ὍὙΠυβ, ᾿ (6 5γ]6 οἵ ἴπεῈ βοῦσοα ᾶβ ρου δ, τδγκθαν 

ἰηάιν!ἀυ Δ] 15τῖς, ςοἸ]οαυΐαὶ, ἔδυ] ἴῃ ῥταπητηασ, οὴθ οδῆ υπάειβίδηά ἃ 
ἰεπάθηοΥ ἴο ταρίδοα ἰἢθ656 οἰαγαοίετιβιϊοβ ὈΥ ϑιηοοίῃηθθα δηά εἰερᾶηςα. 

ΤῊΣ βῖν]Ὲ οἵ Μαῖκ ἰ5 οἵ [68 σμαγασίεσ ἀδβοη θεά, δὰ ἰηϑίδποεβ οὗ 
ΠΙτογαγν σοτταοιίοη ἴῃ (ἢ6 ῥρδγα} 6] δοοουηΐθ οδῃ δαϑὶν Ὀς ροϊηϊεά ουΐ. 

ΑΠΟΙΠΕΙ σδυ56 ἰῃ ορογαϊΐοη τηὶρῃς Ὀ6 τηϊδυπάετβιδηαϊηρ οὗ {πε τηδδη- 
ἴῃς οὗ [π6 δοῦγοθ, οὐ αἰβί πο]! παϊϊοη ἴο δάορε ἴῃ τηθδηΐϊηρ οὐνϊοι 5} Ὁ 
βιρρεβίεάᾶ, ὙὍνὸο {ΠἸυδίταϊϊνε ἰηβίδῃοαϑ ΤΥ Ὧδ πηεηϊοηο. [Ιη τα- 

Ῥοπίηρς ἴπε βυάδάδη ἢϊρῃς οὐ 765805 Ποπὶ (αρεγηδυπὶ ἴῃ ἴῃ6 ΕΑΓΪῪ 
τηογηΐηρ, Μαῖκ τηᾶκεβ Ηΐπ βὰν ἴο ἴῃς ἀΐβοῖρ]ε5. ἴῃ σοηπεοίίοη ἢ 

ἴῃς τοάβοὴ ἔογ ἀδραγίυγα, “ το {Π||8 επὰ σαπηα 1 ἐοτ,᾽" 2.4., ἔγοπλ ἴῃ 6 

Ἴστυη. Ιὰ Τίῦκα τῃ 5. 15 τυὐγηοα ἰπῖο, “ 1ποτοίοτο νὰ 1 βεηϊ,᾽" 2.4.) ἰπῖο 

τῆς τυογ]α.2 Ιῃ τῃ6 ἱποίάεδης οὗ τ6 {παραὶ ΘΏΓΥ ἱπίο [Θγιι54]6 ΠῚ, 

Μαῖκ τηδκεβ [655 ὈΪὰ τῆς ἴνγο ἀἰβοῖρ᾽]εβ. 58} ἴὸ ἴπ6 οὐνηεγ οἵ ἴῃ6 (ο], 

“ φγδρηθναν Ηδ (7655) νψ1}} βεηα ἴξ Ὀδοκ,᾽" 2.6., τοίη ἰΐ ἴο 115 ΟΏΘΓ 

ψΏεη Ηδ [45 μαὰ Ηἰ υ86 οἵ ἴ-. [Ια Μαίπεν [ἢ]5 15 τὐτηεα ἰηΐο, 

“ὁ οἰταὶρῃμναν μ6 (16 ον 6γ) ν}}} βεη τῃεπὶ (1ῃ 6 855 δπὰ ἢεγ οο]τ) ".ἢ 

Ὑεῖ Δποῖμεσ δουγος οὗ νεῦρα] αἰϊεγαϊίοη τηῖρῃϊ ὃκ ᾿ἰἴδγασγ ἴάϑῖθ δοιΐηρ 

1πϑ πονεῖν, Ἰεδάϊηρ ἴο ἴπ6 ϑβυθβεκαςοη οὗ ομα ὑγοσγά οὐ ρῆγαβε ἴοσ 
Δ Ποίπογ, νου δ σοηβοίοιιβ γοδβοη. 

10. Τῆυβ ἴδγ οἵ [Π6 παῖζε σοιητηοῃ ἴο ἴμ6 ἴῆγες οβρεὶς, οὐ παῖ 

ΤΩΔῪ Ὀς οΑ]1εα ἴῃς τρ]6 τταάἀϊοη. Βυὶ Μαίζῃενγ δηὰ [κα οοπίδίη 

1.»α: ἥἥαγωμεναηροίίμνε τρια σεοέρό ἐγνιοῤέϊελόη Ῥαγαϊίείενι, τ872. 

2 Ματῖ 1. 28, [μ|κς ἷν. 43. 8 Ματᾷ χὶ. 3, Μδίῃεν χχὶ. 3. 
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ταυοἢ τλοτα (ἤδη τη 5, ἴῃς δάἀαϊ θη 8] ταδίίογ ἴῃ Ὀοιἢ σοηβίβιηρ τηδίηἷν 
οὗ τυογαῖς αμπα αἀϊτεσμγεές οἵ [7εϑὺ5.. Ἐδοῦ ΟΟβρεὶ [45 ποὶ ἃ {{|6 
Ῥεου αν ἴο ᾿ἰ56!, Ὀὰϊ ἴπαγα ἴα ἃ ἰατρα διιοιηῖ οἵ ἰεδοῃίηρ τηδίετίδὶ 

οομμπιοη ἴο ἴῃ6 ἴνο, δηᾶ τπουρῃ (ἢ8 σοπιποη οἰαεπιθηΐ 8 ΨΕΙΥ 

ἀἰδγθ!ν τερτοάυσεα 85 ἴο ἢἰβίοτίς οοπηθούοη δηὰ ρτουρίηρ, γεῖ 

ἴδογα 15 ϑυσῇ ἃ ρεγνδάϊηρ 5: Π}}1τὶγ ἰῃ (πουρῃϊ δηὰ δχργαϑϑίοη 845 ἴο 
δυσροδὲ ἰογοὶ ον τῃ6 Πγροίμεβίὶβ οὔ ἃ ϑεοοηά βουζοα δ5 115 πηοϑὶ 
πδῖυγα! Ἔχρδηδίίΐοη. Αβϑυπηίηρ ἴμαΐ ἴῃ6 ἢτβε δηὰ {πἰγὰ Ὄνδηρε ἰϑίβ 
Ῥοιτονεα τπεὶγ παιταῖῖνα οὗ ἐψεέπές ἴτοῦὶ Μακ, διὰ τπαὶ ψῇαϊ ποοᾶς 

δοσουπίϊηρ ἔοτ ἰ8 πιδίην ἴῃ ἀἰάδοιϊς εἰδπγθηΐ, ᾿ἃ τνουἹὰ ἐο]οῖν τῃαὶ 
1015. Πγροίμειίοαὶ βεσοηά βουγοα ςοηβίϑιθα ΤΠ ΕΗ, { ποῖ ἐχο]υβίνεϊγ, 

οὗ ϑβδυΐπρβ βροίθῃη ΟΥ̓ τῆς [ογὰ [65815. ᾿νμεῖμεσ Ὀοΐῃ ἐνδηρε] ϑῖ5 

Ῥοββαββϑά [ἢ]5 βοῦγοθ ἰῇ ἴῃ6 58π16ὲ ἴοσῃι, δηὰ ἢδὰ βαςῇ ἢἷ8 οὐ ὙΑΥ 

οὗ υϑίηρ ἰἴ, 85 αἰοϊαϊεα ὉΥ ΗΪβ8 ΡΪδῃ, Οὐ ψθεῖθεσ ἰξ σάπια ἰηῖο {πεῖν 
μαηᾶβ ἴῃ ἀϊβεγεης τεσεηβίοηβ, ἑἰοστηθα ὑπάεσ αἴνειβα ἰηβμδηςσεβ, δηὰ 

τηϑδηΐ ἴοὸ δεῖνε αἰβίίποϊ ρυγροβεβ, δε αμεϑιίίοηβ οἵ ϑυδογάϊηδίς 

τηοηϊθηΐ. Τῆς τηδίη αυδϑδίίοη 15: Π]ὰ ἴῃθτα δχὶϑὲ δηϊθοεάθηϊς ἴὸ ἴῃ 

Πομροβίοη οὗ οὐγ ἢγβὶ δηά ταϊγὰ (οβρεὶβ ἃ Ἵο]ϊδοϊίοῃ οἱ ἴῃ6 ψοτὰβ 
οἵ Ομ γιβῖ, νοῦ Ὀοίῃ ἀνδηρε ἰϑῖι5 Κηονν δηὰ υϑεα ἴῃ σΟΠΊΡΙ ηρ τΠεὶγ 

ΤΩΘΠΊοἶγ5 οὐ (Ἶγ81᾽ 5. ρυῦ]ς τηϊηϊϑιγδ Μοάεσῃ ογζςοβ, δυο 85 

γεῖββ, νεηάς, Ηοϊίζτηαηη, 70] ἤθγ, σοῆσυῦσ ἷἰπ δηβατηρ [ἋΠ|5 

πυρϑιίίοη ἴῃ ἴῃς δἰῆηγηηαῖίνθΊ. ΤΏΘ ρεηεσαὶ ταϑυϊτ ἰ5 ἴῃαὶ ἴογ ἴῃ6 
Ἔχρ  δηδιίοη οὗ {πε Ῥβεποπηεπα ργεβεηϊεα ὉΥ ἴδ βυπορίίοαὶ (σοβρεῖβ, 
πιοάστῃ οτἰοἰϑτῃ ροϑίυϊαίεϑ ἴτο τπηδΐη τη βοῦγοαβ : ἃ ὕοοκ {|Κ6 

ΟὟΓ σδποηΐοδὶ Μαῖκ, ἱΓ ποῖ 1ἀεηκτίοαὶ στῆ 11, 45 ἴΠ6 δουτοβ οὗ (ῃς 

παιταϊίνεϑ σοπηΠ]Ο ἴο ἴῃε ἴἢγεε Οοβρεῖβ, ἀπ δποίμεσ Ὀοοῖκ οοηπίδἰπίηρ 
βαυηρθ οἵ 765ι15, 85 186 βουσοεὲ οἵ ἴΠ6 αϊάδοιίς πιαῖίεσ σοτητωοη ἴὸ 

Μαῖίπεοινν δπὰ [μκα. 
11. ὙΠεβα σοποϊ βίος, ὙΠΟ ταῖρῃς Ὅὲ τεδοπεα ρυγοὶν ὈΥ ἱπίθτηδὶ 

ἰηϑρθοιίοη, ἃτὲ σοπῆγπηβα Ὁ ἴῃς με] !-ηοντι βἰδϊθιηθηῖθ οἵ Ῥδρίδϑ, 

ὙΠῸ Πουτϑῃεα ἴῃ ἴῃς ἢγθὶ αυδτίεγ οὗ ἴῃ6 βεοοηᾶ οδηΐυτυ, σοηοεγηΐης 
Ῥοοῖϑβ δδουΐ (ῃγίϑὲ ντιτἴθη ὉΥ Ματκ δηὰ Μαιίῃεν. ΤῆΘΥ ἅγα ἴο τη ϊ5 
εἤεοι : “Μαγῖς, Ῥείπρ τῇε ἱπίεγρτείεσ οἵ Ῥείει, τοῖς οδγθίιυ, 
τπουρῃ ποῖ ἴῃ ογάθσ, ἃ5 ἢ6 σειηεῃρεγεα ἵπεῖω, [Π6 ΤὨΐηρ5 βρόκβη οὐ 
ἄομθ ὈγῪ Ομῆβι". “Μαῖϊμενν ψτοῖς ἴῃς Ζοσία ἴῃ 16 Ηεῦτεν ἰδη- 

δύδρθο, δῃὰ εδοὶὶ οὴς ἱπίογργειεα {{πεϑ6 45 ἢς οου]ά.᾽ } ΤΕ 5ἰδίθπλεηῖβ 
Ῥοϊης ἴο ἴνγο Ὀοοῖβ 85 ἴῃ6 [ουπίαϊηβ οἵὁἨ δνδηρεὶῖς στε ἰγϑα τἰοη 

ςοηίαἰηΐηρ, τηδίῖοσ ρυδτγαηϊθεα 845 τα] 4] 6 ἃ5 τεϑιίηρ οἡ ἴῃ6 δυο 
οἵ ἵνο δροβίϊεβ, Ῥείοσ δὰ Μαίϊμεν. Τῇὴβε ἢτγβὲ οἵ ἴῃ ἵνγο ῬοΟΚβ ἰ5 

Ῥχεβαδθὶν Ἰἀθητίοαὶ τὶ ΟΣ σαποηΐοαὶ Μασ, [τ 15 ποῖ δρδίηϑδε 1} 18 

1 ἘΠ56Ὀ];, Δ) ίονία Ἐερϊεείαςέξεα, ἸἰΌ. 111.) ο. 30. 
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1δαι Ῥαρίαβ τεργεβεηῖβ Μαικ᾽β τγοῦκ ἂ5 ἱποϊυϊηρ (Ὠΐηρθ σϑοξες 85 
τε] δ5 ἀοης Ὁγ ΟἸγῖϑι. ΕῸγ [ἢΪ5 15 ἴπις οἵ οδηοηΐοαὶ Ματῖ. Τμουρῇ, 
ῬΥ Ἴσοπιρατγίβοη τ Μαίπεν δηά [κ6, Ματκ 15 δχίσγεπηεὶν ταθᾶρτα 

ἴὼ ἴῃ6 αἀϊάδοιίϊς οἰομηθηῖ, γεῖ ἢ6 ἄοαβ ταρουΐ ΤΏΔΩΥ ΘΙ Γοιαγ Κα] 6 
5δγίηρβ οὗ }|εϑ805. Βυΐ ψῇδί οἵ ἴΠ6 οἵα Ῥοοϊῦ 15 ἴξ ἴο ὃς ἰάδῃ- 
τιπεά ἢ οὐγ Μααν γώπᾶ γαῖ οὔθ σου]ὰ 5Ὰὺ 0, Ὀδοδυβα 

τε Μαιίίῃεν οἵ Ραρίαβ 15 ἃ Ὀοοῖ οἵ Ζορία, ψ Ὠοἢ τὲ παίαγα!ν ἰᾶκα 
ἴο πιεᾶῃ ἃ δοοῖς οὗ ογδοίθϑ, οσ γε ριν ψογὰβ βροίκεη ὉΥ ἴπ6 [1,οτὰ 

7εθυβ. Βαυῖ, οὐ ἴῃς οἰδεῖ δαηά, ἰξ τορῃϊς ὕὉε ἀγριραὰ ἰμαΐ Ζορία ἰ5 

ΒΠΡῚῪ ἃ ἀδϑιρηδίίοη ἔγτοτη [ἢ6 ποτα ργοπηηθηΐς οὐ σῃαγδοίογϑιϊς ῥατῖ, 
δηὰ ΟΥ̓ ΠΟ πιεδῃβ8 Ὄχοϊυεβ δυςῇ παγγαίϊνοβ οὐ δνεηῖβ ἃ5 γὰ ηὰ ἴῃ 

τΑποηΐοαὶ Μαῖζμεν. [πάδοά, τ πρὶ θῈ ϑαϊά τῃαὶ ἰὶ νουϊά 6 ἀϊῆ- 
οὐἱξ τὸ σοιρ Ϊα ἃ οο]]δοϊίοη οὗ βαγίηρβ ἴμαὶ βῃουϊὰ 6 ᾿πιθγεβῦῃρ οὐ 

Ἔνθ ἱηῖ6 11 ρ 1 0]6 τψῃουΐ ἴῃς ἰηϊτοάυσιίοη οὐὗὁἨ πιοσα οὐὔ᾽ 1655 παγγαῖϊνθ, 

Δ γατα ΟἿὨΪΥ ὉΥ ΨΑΥ οἵ ργείδες οἵ ᾿ἰβίογοδὶ βεϊτἷηρ. Οτδηϊτίπρ (ῃαΐ 
ἴδε Ἰεδάϊηρ αἷπὶ νγὰ8 ἴο τεροτῖ νογάβ, ἃ τηἰηἰπιαπὶ διγοιης οὐὁἨ πατγαίίνα 
που ]ὰ 51}}} Ὀ6 Προαββάγυ ἴο πηᾶκα ἴῃ τεροτί εἤεοῖϊῖνε. Απά ἰξ πιρῃὶ 

δε δάάἀεα (παὶ ἰΐ ἴ5, ἰΏ τδηγν ἰηβίδποθϑ, ΟἹ ἃ ταϊηϊμλαπ) οὐἨ παττγαῖϊνα 

(δαὶ γε ηὰ ἴῃ σαποηΐϊοαὶ Μαιίμεν, [ἰ5 ᾿ιἰβίοτίς βἰδίεπηεηῖβ ὑείηρ 
ΒΕΏΘΓΑΪΥ τηθαρτα ἰῃ σοΙηραηίβοη ὙΠ ἴῃἢο586 ἰΏ Μακ δηὰ [μκε. 
Ηεηςε, ποῖ ἃ (εὖ ογίεἶἰοβ δηα δροϊορίϑιβ 51}}} ποῖά Ὁ τε οἷά ιγϑαϊ- 
ἴίοπ σῇ ϊο Ῥτδοιίοα!ν ἰἀθηιβεὰ (ἢ6 ζορία οἵ Ῥαρίαβ ψῖ τῃς 
Μαίεν οὔ ἴῃῈ Νεὲνν Τεβίδιηθηῖ. Βαυῖ ἴῇῆε Ζορία, δοσογάϊηρ ἴο 

ῬΑρίαβ, ψὰ8 ψυπθη ἰπ Ηδῦτεν, δηά οὐἵγ οδηοηΐοαὶ Μαιμαν ἰ5. ἴῃ 

Ὅτεεκ ψηΐςἢ ἄοεβ ποῖ γα ἴῃ6 αβϑρεοῖ οἵ ἃ ἱγαηϑίαιΐοθυ. ΤῊϊβ ἀἰῇι- 
οὐ “Δείδηάεῖβ οὗ ἴῃς οἱά νίενν ἀο ποῖ ἢβηά ἰηϑυγπιοιηίαθ]θ. Υοῖ 
86 ἱπιργεϑβίοῃ ἰεξ οῇ οηδ᾿β τηϊπὰ Ὁγ βυςῇ δροϊορεῖίς δἰἰεπιρὶβ ἰ5 ἴῃαὶ 
οἵ βρεϑοΐδὶ ρ᾽δάϊηρ, οὐ ρβεῦμαρβ, οὔβ οὐρῇῃϊ ἴο βαῦ, οὗ ἂῃ Ποπουγαῦ]8 

δίας ἴῃ ἔανουγ οὗ ἃ νϑῃβγδῦϊα ἱγδάϊτίοη, δηὰ οἵ ἃ ἴβθοσν ψμΐοἢ ρῖναοβ 

5, ἰΏ σαῃηοηΐοαὶ Μαίίῃενν, ἃ ννοτῖς ρτοσεδάϊηρ ἀΐγεσιγ ἔγοπὶ (6 Παηά 

οἵ Δλη δροβῖῖβ. 1{ ταὶ τἤθοῦν σου ὃς εϑιδ]} 56 α, τῃ6 ταϑυϊε νουἹὰ 

θὲ ΠΙΡΏΪΨ 5405 οΟΥΥ ἴο τῇδ ψῃο δἱ ρῥγεβθηῖ βίδπά ἰῇ ἀουῦί. 
Μεδηκίπια νγα πιαϑὲ θ6 σοηΐεηϊ ἴο δοφυΐθθοα, ὑτον 5 οηδΙν, ἰπ ἃ ἢγρο- 

(μεϑῖ5, δοοοσάϊηρ ἴο νἢϊον. γα ἤανα δσοθββ ἴὸ ἴῃς δροϑβίϊῖε Μαϊζονν 5 
κοηΠθαϊοη ΟἿΪΥ δ βεοοπὰ δαπά, ἰῇ ἃ σοβρεὶ ἴοπι δηοῖμου ἀπκηονῃ 

δυΐποτ μη ϊσῇ Πᾶ5 δβοτρεὰ ἃ ἴαγρε ροτίίοῃ, ἰζ ποῖ ἴῇς ψῇο]6, οὔ τῆς 
Δροϑβίοϊϊς ἀοουηιθηῖ. Ενδῃ οἡ 115 νίεν ψὰ ἢᾶνε [6 5αἰἰϑίδοϊίοπ οὗ 

(δε! ηρ {παῖ (6 ἴῆγεε ϑυπορίϊϑιβ Ὀγίπρ 5 ΝΘΥΥ ΠΕΑΓ ἴο τῇς οτίρίῃδὶ 

δγδ᾽ Δα εδαὺ νίΐπεβθεβ. Τῆς δββαηῖαὶ ἰάθη γ, ἀπλϊα πηυς ἢ ἀϊνεγϑι εν 

Ἷη (ογπῃ, οὗ τῃ6 νογὰβ δβϑου θεα ἴο οὐῦγ [οσὰ ἴῃ τῃῈ ἴνο σοβρεὶβ ψῃϊο ἢ 
ἄταν ροη ἴπε Ζορία, ᾿ηϑρίγθϑ οοηβάδηοσε ἰῃδὲ ἴῃ6 δνδῃρεὶῖὶο τοροτίς οὗ 

τῃεθ6 ινοσγάϑβ, ᾿πουρῇ ϑεσοπάδγυ, ατὲ δϊορεῖμεγ στο] Ὁ] 6. 
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12. Ἅνε Ἄσδηποὶ θυὶ ψοπάδν ἴῃ ἃ ψουῖς 50 ῥγεοίουβ 85 ἴῃς ζΖορὶς 
οἵ Μαίϊῃενν νγὰβ δον ἴο ρϑγβῃ, δπὰ δαγη βοῦν τῖϑῃ (μαϊῖ, {{ ροβ- 

5:0 ]6, 11 τῖρῃϊ ἐνεὴ γαῖ ὈῈ τοϑίοτεα. Αἰειηρίβ δ ρταιγιηρ τ]}ἷ5 
πδῖαγα] ἔδοὶϊηρ μάνα τοοθητν θδεθῃ ππδάβ, ἀπά σοπ)ξοΐαταὶ γεσοηβίτιο- 

Ἰοηβ οὗ 1ῃ6 ἰοβὶ ἰγβάβασε |ἰῸ Ὀείοσαε 5. ἴῃ δυο ψοῦκ 5 (ῃαὶ οἵ 

γγεπάϊς οἡ ἴῃε 7ξαζλίηρ 9ΧΓ ζεωδ, δῃὰ οἵ Β]αὶγ οὐ τῇς “42οείοζις 

Οοερεί. ΑΦοτίτσα! δϑιταδῖα οὐ ἰμθ8θ6 δϑβᾶγβ σδηποῖ ἤθε 6 ρβίνθη. 
Οἵ οουῖβα ΠΟΥ γα ἰεηίαιίνα ; ὩΘνε 6 1685 [ΠΕῪ ἀγα ἰηϊογοϑιϊηρ, δηὰ 

Ἔνϑη (ϑοϊηδιϊηρ ἴο 4}} ννῆο ἀδβίγε ἴο ρεῖ Ὀεμιπαὰ ἴῃ οχίϑιϊηρ τεοογάϑ, 

δηὰ δ5 Ὡξὰῦ ἴο ἰδ δοίυδὶ νγογάβ οὔ οὔὖγ [ογὰ 85 ροβϑίθὶθὲ. Απά, 
{που ρΡἢ δῃ ἀρργοδοῦ ἴο ἃ Ἷοηβεηβυβ οἵ ορίῃίοῃ τηδ  πενεσ Ὀ6 τγεδομοή, 

16 ἀϊδουδδίοη 15 βϑυγε ἴο ὕθδγ ἔγαϊξ ἰῇ ἃ στῆογε ἱπττηδία δοαυαϊπίδησα 
ψ ἢ τῃ6 τοδὶ δυϊῃεηςς ἐογπὶβ οὗ τηδὴγ οὗ οὔὐσγ 1,ογ 5 βϑαγίηρβθ.0 Α5 

ΔΏΟΙΠΕΙ δἰ ἴο 530 ἀββίγαῦ!]ε ἃ σεϑαϊῖ, οὔθ τισὶ ρῖνε ἃ οογαάϊΐαὶ ᾿νεϊσοτης 

ἴο δυςἢ ψνοτκβ 85 ἴῃαϊ οἵ Βθβοῦ οἡ  χήγαεαπορίεα Ῥαγαϊζοί 7 εχίς 10 
4)ε Οοεῤείς.Σ ἈΘβοῇ Ὀα]ΐεναβ ἰξ ροββίθὶς, τῆσουρὶ (πΠῸ6 ὑ5ὲ οἵ (οάεχ 
Βεζαβ, ἴῃε οἷά [14]14ῃ δηὰ ϑυτίας νεγβίοῃβ, δηὰ αυοίδιοῃβ ἔτοτι {πὰ 

Οοβρεὶβ ἴῃ ἴῃς δαγὶγ (δῖμεῖβ, ἴο ρεῖ Ὀεμίηαὰ τῆς ἰεχὲ οὗ οὐσγ οδποηΐςδὶ 

Οοϑρεῖβ, ἀπά ἴο γϑᾶοῇ ἃ ἴΠ|ῈΓ σεῆβοϊίοη ἴῃ ατεεῖκ οἵ ἴτὰ6 Ηεῦτεν οτὶρὶ- 

μὰ] ἴῃ ἴῃς οᾶ886 οὗ ἸὩΔΩΥ βαγίηρβ τεσοσάβα ἴῃ ἴπῈ Ζοσία οἵ Μαίίπεν. 

ΤΏΘγε Μ}}}} 06 νάτίουϑ δϑιϊπγᾶῖθ5 οὐ τ[ῃ6 [ἰγἰπϑῖς να]αα οὐ ἢἰβ δαἀνεπίατοιυβ 
αἰϊοιηρί. Ῥειβοηδιίυ, 1 ἂπὶ ηοῖ βδηρυίης τῃαΐ πλισἢ Ψ1]1 σοτὴα οὐΐϊ οὗ 

ἴ. Βυῖ οπα οδῃποὶ θὲ 50Ὺ (πδῖ ἰξ μὰ Ῥθθὴ πιδάβ, δῃὰ ὉΥ οὔθ ψ8Ὸ 
{ποτοῦ ρὮΪΥ Ὀε]ενεβ τπαὶ ἢ 15 δηραρεά ἴῃ ἃ ἔτ} {{] Ἰη6 οὗ ἰπαυΐτγ. [1 ἰ5 
ψν6}} ἰο Ἰδάγῃ ὉΥ δχῃαυβίϊνα Ἔβχρδγιπηθηΐ ον τ οἢ οὐ ον [Π||6 πᾶν Ὀ6 

εχρεοῖεά ἔτοτῃ ἴπᾶὶ αυδτῖοσ. 

18. ΑἸποὴρ ἴμοβα ψῆο δοοερὶ ἴἢ6 Ὠγροιπδϑὶβ οὐ ἴῃς ἴνχο 5ΟΌΓΟΘΒ 

ἃ ἀϊδτγθηοθ οἵ ορίπίοῃ οὐίϊαϊῃθ οὐ ἴννο βυδογάϊπαϊε ροϊηΐβ, υέζ.» ἢγϑβῖ, 

τῆς γτεϊαϊΐοη θείνψεοη τἢ6 ἴνο βοῦχοες υδεα ἰῇ Μαίϊῃεν δηά Το, 

Δη4, βεοοηά, ἴμ6 τεϊδιίοη εΐνεθη τῃ656 ἵψο οβρεῖὶβΊΌ Πὰ Ματκ 

Κηον δηὰ υ86ὲ ἴΠ6 Ζορία, δὰ ἀϊά Μαιίμειν Κῆον [Κ6, οὐ [0Κ6 

Μαιθμεν Ὦγ. Βεγηῃαγά δ εἶβδ δῆβνγαιβ {Π6 ΤΌΥΠΊΘΥ αιιδϑίίοῃ ἰῃ [6 
δίῆττηαῖίνα δηά τῃε ἰαϊῖεγ ἴῃ ἴῃἢ6 περαῖῖνθΊ. Ετοῃ σοτίαίη ρῇθπο- 

τηθηᾶ Ῥτοιρῃξ ἴο ᾿ίρῃϊ ΌΥ ἃ σοπηραγαῖϊνε 5ἴυμαγ οὗ [6 5γυπορί[5ῖ5, ἢ6 

τῆ ϊηκΚ5 ἰτ ἀδτηοηβίγαθ!α τπᾶΐ ἴῃ τδηΥ ῥῬαγίβ οὗ ἢ 5 παιταῖῖνα Μαδικ ἰεδῃβ 

1 γεπάις, 2 Ζεάνε ὅν, Ἐτβῖεσ Τῆς. Τῆΐβ ρατὶ οὗ ΝΥ επά᾽8 σοτῖς "88 ποῖ 

Ῥεδη ἱγαηϑβϑδῖςα, Ἠΐΐβ Ἔχροβίτ'οῃ οὗ (τ βι 8 νογὰβ ἢ88 Ὀδθη ἰγδῃϑίδιεα ὈῪ Μ65518. 
τ. ἃ Τ. ΟἸατκ, ἙάϊηΡυΓγρῃ. 

3. 7ῆε Αῥοείοίίς Οοεῤεὶ, τυλᾷ α στοαὶ Κεροπείγμοΐον οὐ 146 7Ζεχί, Ὁγ ]. Ἑυ]οη 
ΒΙαΑῖτ, τι896. Μτ. ΒΙαἰτ᾿β οὐἱεἰσαὶ ροϑβίτίοη ἀἰβέεσβ πὶ εἷγ ἔγοπι ΔΝ επάτ5, δπὰ ἢΐβ5 

“ δοείοίές Οσοεβεὶ ςοπιδὶῃβ πλυο ἢ πιοτα Ὀεβι 65 τνοτάϑ. 

8 Αμεργεαποπίσελο δαγαϊεϊεχίς τὴς αδρε Ευανιεϊίοη. 
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Οἡ δη οἷον πυττδη βοῦυτος, ΨῃΟβ6 δοοουηίβ οὗ Ἔενδηρεὶὶς ἱποίἀθηῖβ ἀγα 
τορτοάποεά ἴῃ ἃ πιοῦα (Αἰ [ΠΠ] τηδηηεγ ἴῃ [86 σοι ρδηΐοῃ ΟΌβρεῖβ, δῃὰ 
Θβρβο δ! ἴῃ Μαϊμεν. ΤῊΐβ βοῦστοα ἢθ ἴδκεβ ἴο "ὲ τῆς Ζοφὶα οὗ ἴδε 
δροβῖὶς Μαῖίενν. [11 (Ὁ]ον5 ἔγοπι 15, οὐ οουτβε, ἴπαὶ 1ῃὩ8 Ζορία 
νὰβ ποῖ ἃ γτῇεσα οοἸϊδοϊίοη οἵ βαγίηρβ, ὑαϊ ἃ Ῥοοῖκς σοηίδίηΐηρ ἢἰβίογιεϑ 

85 ΜῈ, βοῇ παιταῖίνεβ, Ζ.9., 85 ἴῃοβα τοἰδτίηρ ἴο 1(ῃ6 ρα]βίβ ἃ τηδη, 

τ8ε [δεάίῃρ οὗ τς 6000, δηὰ τῃ6 Ὁ] πα πῃ δἱ [το μῃο. ὙΤΏθ Ῥῃεποιῃ- 

εηὰ οὐ ψιίοἢ γεῖββ σεϑίβ ἢἷβ οᾶϑε ἅγε οἵ ἴνο Κίπάβ. ΟἿθ ϑτοὺρ 
φοηϑίϑίβ οὗ τηϊηθῖα ἀρτεοηεηΐβ Ρεΐνεεη Μαίζμενν ἀπά κ|κὲ δραίηβι 
Μαικ ἰπ παγαίϊνοβ οογηηοῃ ἴὸ ἴπ6 ἴῆΓΕΘ, 85, ἐ.93.» ἴῃ ἴῃς υὲ οὗ ἴδε 

νοτάς ἰδού ἀηὰ ἐπὶ κλίνης ἰπ ἴῃς ορεηΐηρ βϑηΐδθησα οἵ τῃε βίου οἵ ἴῃς 
Ῥαϊϑϊεὰ τῆ. Τῇ ἰπίεγεπος ἰδ ἴμαϊ {Π656 Ῥἤγαβθθβ ἅγὲ ἰάθη ἔγουῃ 
τῆς Ζορία, ἱτρ  γηρ οὗὁ σουΐϑε ἰῃδὶ [Π6 5ἴογυ ννγὰ5 ἴθογα ἴοσ (ῃοβα Ψῇο 

οἶοβα ἴο υδ6 1, ὙὨε οἴδει ῥτοὰρ οοῃηβίβίθ οὗ βαγίηρβ οἵ Γεϑὺ5 ἐουηά 
ἴῃ Μαικβ Οοβρεὶ, δηᾶ τερτοάυσθα α͵ϑὸ ἰῃ Μαίϊμον δῃηὰ [μα ἰῃ 
Ὠρλτν ᾿ἀδητίοαὶ ἕογπι, γεὶ τοὶ ἰδίθη, ᾿ξ 15. με], ότι Ματγκ, Ὀυΐ ἔτοπι 
τῆε Ζοσία. ὍΤῆδς οοηϊεπίίοη ἰ5 ἴπδὶ (6 οἷοβα ϑἰπΉ Αγ! Ὑ οαη Ὀδ 

δοοουηϊθα ἔοστ ΟἿΪγ ΟΥ̓ (ἢ6 δβϑυπιρίίοη ἴμαΐ Μαῖκ, ἂἃ5. Ψ6Ὲ}} ἃ5 [115 
Ῥτοῖθογ νδηρο ἰδῖθ, ἰοοῖκ ἴῃς ψογάβ τοῦ ἴῃ Ζορία. Αῃ ἰπβϑίδηςς ἰῇ 
Ῥοΐηϊ τηᾶῦ 6 ἰουπά ἱπ (ἢ6 τεβρεοῖίνα δοσουηίβ οἵ ἴδε σορὶν οἵ [6β5ι15 

ἴο ἴδε σμαῦρε οἵ Ὀεΐῃρ ἴῃ ἰεᾶριια ἢ ΒΕΘοΙΖζεθυθ. Ὑνοπάϊ ἀἰββεηίβ 
ἴτοτὰ ἴῃ 8 ̓πέδγθηςα οἵ Ν᾽) εἰβ8 'π Ὀοϊῇῃ οἷαθβεβ οἵ οᾶβεβΊυ ὙΤὴΘ οὔθ ῥτοιΡ 
οἵ δοίβ ἢ δχρίδίηβ ΕΥ̓ ἀββυπιίηρ (μα ΓὰκῈ μὰ δροθθθ ἴο ἴῃς ἢτδὶ 

«δῃοηΐοδὶ ροβρεὶ; ἰῃ ἴῇ6 βεοοηὰ ρτορ ἢε 5665 5 ΠΊΡΪῪ δοοίἀεπίαὶ 
Ποττεβροηάθησαβ Ὀεΐνθοῃ ἱπάερεηάεδηϊ ἰγδα ποθ ῥργεβοσνθα ταβρθο- 
ἐἰνεὶγ ἴῃ (Π 6 Ζορία ἀπὰ ἴῃ Μαῖκ.ἢ 

ΒΘΕΟΤΙΟΝ 11. ΗΙΒΤΟΒΚΙΟΙΤΥ. 

1. Ὑὴ6 Οοβρεὶβ φγέμιᾶ γαείε ψγεὰτ ἴῃ6 δβρεοῖ οὐ Ῥόοοκβ αἰπηίηρ 
δἱ εἰνίπρ ἃ ἴτυε ἰΐ ποῖ ἃ []] δεσουηὶ οὔ τῆς 16, ἀπά τῆοσα ββρβοία!!ν 
οὗ 16 ρυῦ]ς σάτεεσ, οἵ 7εϑὺ5 Οἢγίϑι, [6 Αὐΐποῦ οἵ ἴῃς (τί βιϊαη 
(αἴ. Εογ ΟἨγίβιίδῃβ, συτιηρβ Πανίῃρ δύο δὴ δἷπὶ τησβθὲ ροββοββ 
πηΐϊαυς ἰηπίοσεθι. ὙὍὙΠοῖα ἰβ ποίῃίηρ δὴ θαγῃεϑὶ δδ]θνοσ ἰῃ Οτίδὲ 
ΤΩΟΙῈ ἀαβίγαϑ ἴο ΚΠΟΥ {ΠἸ8η ἴῃ6 δοῖυδὶ ἰτυῖῃ ἀῦουϊ Ηἰπι: νμαὶ Ηδ 
βαἰά, ἀϊά, δηὰ εἐχρεγβηςθά. Ηον (αὰσγ ἀο τῇς θόοκβ, ἴμε βίιαυ οἵ 

νὨϊοΒ 15 ἴο δηρᾶρε Οὖγ δἰϊεηιτίοη, ϑιϊϑίγ τη ἰ5 ἀδδῖτε Τὸ ναὶ 
Ἐχίεηϊ τε θαυ ἢἰβίοτί δ ν το] 40 ]6 ὃ 

2. ΤῊΘ αμυοϑιίοη μᾶ5 Ὀδδη σεοθη! ῥγορουπάεα «πηᾷ ἀϊδουδθοοά : 

1»: Ζ2ελνγε ὅεθμ, Ἐτβίεγ ΤῊ], ΡΡ. 191-32. Οη ἴῃς αυσϑίΐοῃ ψβοῖποῦ ἐμ τὨϊτὰ 

ἐνδηρεῖ δὲ υϑεὰ ολποηΐςαὶ Μαιῖμεν, υ͵ἱάξ ἴῃς Αδλαναάδμρρ οἱ Ἑάνατγὰ ϑίπιοηβ, 
Βοπῃη, 188ο. 
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Ὑηαὶ ἱπίεγεδί ἀϊά τῇς δροβίοϊὶς ἂραὲ ἴδακε ἴῃ ἴῇ6 δνδηρεὶῖς ἢἰβίοτγ, 
ἃηὰ ἴῃς σοῃοϊυβίοη αἰτίνεὰ δ (πὶ τῇ6 δα γ 16 οἵ [6508 ἰπίογ- 
εβιθά ἰτ νεσν {π|6}} Νον, ἴῇετε οδῇ θὈ6 ἣὸ ἀουδί παῖ, σοιηρατγίηρ, 
τῆαϊ ρὲ νι ἢ ([ῃ6 ῥγαϑθηΐ {πι6, ἴῃς βἰδϊθηθηϊ ἰ5 ἱπιθΘ.0 γε ᾿νε ἰὴ δὴ 
δ8ε ψ ὮΏδη ἴῃ6 Ὠἰδίοτίοδὶ βρὶ πὶ ἰβ ἰῃ [16 δϑοθηάδηϊῖ, Ἵγεδίίηρ δὴ ἰηϑαῖΐ - 

ΔΌΪς ἀεβίγε ἴο Κῆον ἴῃ6 οτὶρίῃβ οὗ Ἔνεῦὺ τηονειηθηΐῖ ἢ Οἢ ἢᾶ5 δῇεςίοα, 
ἴο ΔΩΥ εχίθηϊ, ἴῃ6 ἰογΐϊπθηθβ οὐ ἢυμπιδηϊγ. Μογβθονεσ, ( γίβιδη Υ 
δᾶ5 υπάετροης δ δνοϊυζίοη γαϑυϊηρ ἰῺ ἴγρ65 οὐὗἁ 115 τεὶρίοη ψῃϊοἢ 
816, Οἡ νάτγίοιιδ ρὑτουπάβ, υπϑαιβίδοϊογυ ἴο την ἰπουρῃτα] ρετβοηβ. 

Ἡξηςε ἢᾶ5 γίβδβῃ ἃ ρονγίῃ γοδοίΐοη οὐ νος ἴῃς ψδιοινοσαὰ ἰ5 ---- 

“ΒΟ τὸ ΟΠ γβι,᾽ δπά ἴοὸ νψῃϊο δάάϊοηαὶ ἱπίθηβϑ ἢα5 Ὀδθ ρίνεῃ 
ὈΥ τῆς σοηνίοιίοη μα τηοάθγη ἴγρεβ οἵ (τ βιϊδηϊγ, τ εῖμοσ Ἔςοὶε- 
δἰ ἀϑίοδὶ, ΡΠ Π]Οβορ ἶσα], οὐ Ρἱειβεῖς, 41} τΏοσε Οὐ 1655 ἰοβίοσ, 1{ ἴεν ἀὁ 

ποῖ νοῦν, ἰηάβδγεπος ἴοὸ τπε ἢἰδίοσις ἐουπάαιίομθ οὗ ἴῃς (αἴ. ὅγε 

Βανε ἴῃ ἃ τεϊϊρίουβ ἃ5. γγ6}}] 85 ἃ βοϊθῃηιῆς γθᾶθοη [ῸΓ Οὔγ ἀδϑβίγε ἴο 
Κηον [πὰ δοῖυδὶ! }εϑὺ5 οὗ Ὠϊβίοσγυ. [Ἃἢ τῆ6 ῥγίπηνα οτα, (411 τγᾶβ 
ἔτεα ἴο [Ὁ]]ονν 115 παῖϊνα ἰθεμπάδηου ἴο Ὀ6 σοηΐδηϊ ὙΠῊ [15 ἱπηιτηθάϊαϊα 

οὐ͵]εςῖ, τς σε Ζογα, ἀραὶ ἴο σεὶγ οἡ 116 ἰηννατά ἱΠατηϊηδίίοη οἵ [6 
Ἡοὶγ ϑρὶπΐ 85 ἴῃ6 βουγοε οὗ 4}1 Κπον)εάρε Ὠθοθβϑασυ ἴογ ἃ ροαϊγ [Πξ6. 
ΤῊ ᾿μα  εγθησα τηϊρῃϊ σοη ΘΙ νΑὈΪΥ ρᾶ55 ἰηΐο ἢοβι γ. ἘΔ τϊρῆς 

ὈΠΒΥ ᾿ἴ56 1 ἴῃ ἰγδηβίογμλίηρ υπινεϊσοτηβ δοϊβ 50 85 ἴο πιᾶκ ἴπ6 ἢΪ5- 
ΤΟΙΓΥ δεῖνα ἰΐϊδ ρυγροβθ. ΕῸΓ (ῃ6 ἰδίοις ἰηίοσοδί δηά ἴῃς τεϊϊρίουβ 
86 ποῖ ἰάδητίοδὶ. ϑείεηοε ννϑηΐβ ἴο ΚΠΟΝ [ἢε δοῖια] ἰδοῖβ ; σε] ρίοῃ 

ΜΔΗΪΒ ἔλοίβ ἰο δ 510 ἢ ἃ5 Ὑ1] 5εῖνε 115 εηάβ, [{ βοτηξίίηθβ 146 8]1565, 

ὈΔΏΒΙΟΤΙ5, Ἔνθ ἰηνεηῖβ ἢἰβίοσυ ἴο δοσοωρ] 5} (πἰ5 οὐ͵εςῖ. ν'ῆε δῖα 
ποὶ δῃι θεὰ τὸ ἀββυτης, ἃ 2γίογέ, ἴῃ ἀροβίοϊ'ῖς (για ΘηΓΕΪῪ 
ἐβοδρϑὰ τἢϊ5 ἰετηρίδοη. ὍΤῇηδ βιιρρεβιίίοη ἴπαΐ τῃ6 απ οὐὨ ἴῃ6 Ῥγΐπη!- 

ἔνα ΟΒυγος ἰοοῖκ μΒο]ά οὗ ἴῃς βἴοτυ οἱ 7εϑὺ5 δῃὰ 530 ἰταηβῆρυγεά ἰὶ 

τμαῖ ἴῃς σὰς ἴτῆᾶρε οἵ Ἡΐπὶ 15 ἢο Ἰοῆρεγ τεοονογαῦϊε, πόνενεσ βοερίί- 

οΔ], 5. ποῖ σι ουΐ ῥ]Δυβ. ὉΠΠγ. ΤΏ τῆοότα τηοάεγαῖε βἰδίεπηεηϊ παῖ 
16 δροβίοϊϊς (μυχοῦ, ἢ }]Ὲ Κηονίηρ δηα δοσερίίηρ τηδηγ ἰδοῖ5 ἀρουΐ 
76βυ5, ννὰβ ποῖ ἱηϊεγεδίε ἴῃ [Πεπὶ 85 ἴδοῖϊβ, θὰϊ ΟἿΪΥ 8ἃ5 αἱάβ5 ἴο δίῃ, 

[ᾶ5 ἃ ριεδίε βίον οἵ τεάβοῃ. [{ τηϊρῃϊ νν6}} Ὀ6 τμαὶ ἴῃς ταδοθίηρ οὗ 

7εδϑὺ5 ννᾶβ8 τεραγάβα ἢοῖ 50 πλιοΐ 85 ἃ ΠΘΟΘΒΒΑΤΥ βοῦγος οἔὗἩ ἴδε Κηον- 
Ἰεάρε οἵ πῃ, θὰϊ ταῖθεῦ 85 ἃ οοπῆτγιησίίοη οὐ Καον]εάρα δἰγεδάγ. 
Ῥοββεββεά, δηὰ ἰῃαὶ ἴῃς δοὶβ δῃηᾶ δἼχρογίθδησεβ οἵ 76ϑὺ5 ψεσα νἱενθ 

εἰμεν ἴῃ τῃ6 Ἰίρῃς οἵ νεπβοδίίοηβ οἵ ΗΙβ5 οἱαίιῃ ἴο Ὀ6 1ῃ6 Μεβϑίδὶι. 
1ι ἀοεβ Ὡοῖ ρτεδίϊν τηδίίεγ ἴο ἃ5 ψῇῃδϊ ἴπ6 βουτοα οἵ ἰηΐεγθδῖ ἴῃ ἴῃ 6 

ΘνΔΏρΘΙς ἰδοῖσ 5 50 ἰοῃρ 8δ5 [6 Ὺ δἂἵς ἰδοῖβ ; ἰ{ (ῃ6 ῥχγϊπλ να 

ΟΒυγοῦ ἴῃ 115 ἰτδαά ποθ οοποεσηΐηρ [6505 85 5. ΠΊΡῚΥῪ {Π|5ρ δηά 

2 γιώε οι ϑοάδηβ Ἔβϑᾶὺ ἴῃ ἴῃ 7χεοίορίεοἦε Αὐλαπαάδωηρεη, σαν] τον ΤΡ εἰς: 
“ἄεξεν Οειυλάνιεί, 1802. 
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ποὲ τηδηυΐδοϊυτίηρ Ὠἰϑίοιγ. ὙΏεΓα ἰ5 ρβοοά τεᾶβο ἴο Ὀεϊϊεανα ἰῃαὶ ἴῃ 
τῇς τηδίῃ ἢ ϊς ἰ5 (ῃ6 πὰς βἰδῖς οἵ ἴῃς οᾶ56. Νοῖ ΟἿΪΥ 50, ἴῇθσε ἅττα 

στοαηάθ ἔοσ ἴῃς ορίπίοη ἰμαὶ 1ῃ6 ἢἰβίογίς ϑρί γι ---- Ἰλίογεθι ἴῃ ἴδοῖβ 85 
[λοῖϑ --- ννγὰβ ποῖ νψνδηϊίηρ Ἔνεὴ δηνα [ἢ6 ἔδγνουγ οἵ ἴῃ δροβίοϊίς ἀρϑ. 

[τ τᾶν θὲ ψοσίῃ ΜΉ1]6 ἴο πιεηϊίοῃ βοηα οὗ ἴμεϑε, βεθίηρ ἴΠΕῪ πλακα 
ἴοσ ἴῃ6 ἰβιογίο υ οὗ 1ἴπ6 πηδίη θοάγ οἵ ἴῃ δνδηρεῖῖὶς ἰγαάιτοη οοη- 
οοτηίης ἴδε μογάβ, ἀδεάβ, δηᾷ βυβδσίηρθ οἵ [6ϑὺ58 85 ἴῃεβθε ἃῖ6 σϑ- 
οοτάαά, “.9.», ἰη ἴῃς (οβρεὶ οὗ Μαικ. 

8. Ιῃ 1τῃϊ5 οοηηξοϊίοη ἰδ ἄεβοσνεβ ἃ ραϑϑίης Ὠοῖΐος παῖ {Π6γ 

οχἰβιθα ἴῃ {πὸ ῥγιπηίῦνε ΟΠΓΟ ἃ ΡΑΥῪ ἰηϊογαβίθα ἴῃ ἴΠ6 ἰδοῖ-Κηον- 
Ἰεάρε οὗ [ε5805, [ἢ Κηον]εαρε οὗ Οῃγίϑὲ “ δἴζογ ἴῃ6 ἢἤδβϑβῃ " 1η Ῥαυϊπα 
Ρῆγαβεα, 4 Ο γίβε ραγῖγ. Ετοπὶ (ἢε σίαϊεπιθηῖ τηδάς Ὁγ 81. Ρδὰὶ] ἰηῃ 
τῆς τεχὲ ἴτοιὴ ψηΪοἢ τῃ6 ρῆγαβα ᾿αϑὲ αποϊεα ἰ5 ἴακβη, ἰξ πᾶ5 Ὀδεῃ ἰῃ- 
(ετεὰ ἰμᾶὶ {π6 ἀροϑίὶα νγὰ5 δητ γεν ἱπαϊβεγεης ἴοὸ ἴῇ6 ἢἰβίοτίοδὶ 
Εἰεπιεηῖ. ὙὍΤΠΘ ἰπίξεγεησε 566 ΠῚ5 ἴο π|ὲ ;αϑίῃ, Ὀαΐ, 06 15 ἃ5 ἰΐ τυ, 

ψηῃαῖ 1 δ ΠΟΥ͂ Ποποεγηθα ἴο ροίΐης ουξ ἰ5 τπαῖ, 1 5:1. Ῥαὰϊ υπάοτ- 
ναϊυεα τῃς ἰδοῖβ οὗ [ῃ6 ΡΕΙβοπδὶ τιἱηἰβίτυ, ἴΠ6γ6 νοτα ἴἤοϑα ψῇο αἰὰ 

μοῖ. Ὑπετῖα νγὰβ ἃ ΡΑΙῪ ψῆοΟ τηδᾶς δοαυδίηίδηοα τι τ(ἢ656 ἴδοῖβ ἃ 
ΠΕΟΘΒΒΑΤΥ 44] 1Εςαιίοῃ ἴογ ἴπ6 ἀροβιθβῃϊρ, δηὰ οὐ 118 στοιπά ἀξηϊοά 

1ῃὶ 51. Ῥαὰ] νγᾶβ δὴ ἄροβϑίῖθ. Τῆς δϑϑυπηρίίοη ἀπά θη γίηρ της Τυρίη- 

δεη τοηἀεῃου-ογ ἰςίβτα 8 ἴμδὶ ἴΠεγα γεγα ἔνὸ Ῥαγίί65 ἰῃ ἴῃ 6 δροϑβίοϊ!ς 
ΟΒυγοῦ ἱπίογεβίθα ἰ τἰβγαργοβθητίηρ [ε85 ἰῃ αἰβεγεηϊ ἀϊγθοιίοηβ, 

ΟἿδ νἱγίυδ!ν πιακίηρ Ηΐπ 4 ἤδῖτοῦν [υἀαϊδέ, [πΠ6 οἴδασ τηακίηρ Ηΐῃ ἃ 

Ῥδυ] πα υηΐϊνεγβαὶδῖ, ΠΘΙΠΕΥ ΡῬαγ δεΐηρ ψοσῖῦ οὐ ἱαρ] οἷς ἰταβῖ. 

ΤῊηΐβ. Πγροιαϑὶθ ργεβθηίβ ἃ βοῃπιθνῃαὶ αἰδίοτιεὰ νἱενν οὗ 16 5ἰτυδίίοῃ. 
1 νουἹὰ ῬῈ πϑᾶγεσ ἴἢ6 ἰστυϊῃ ἴο βὰν ἴπδὶ ἴἤθτε γὰβ ἃ ῬΔΓῪ ἱπῖστ- 

οϑιεα ἴῃ μιῆς δπρὰ δηῃοίῃεσ ἰηϊεσγεδῖεα οἰ εν ἴῃ ἐΐσας. ΤῆΘ οδ 
ναϊιεα ἰΔοῖα ψίϊθουϊ βθεϊηρ {Πεῖγ ϑἰρηϊίβοδησα; [6 οἴπεσ ναϊπθά 

Ἰάδας σψιῖπουΐϊ ἰακίηρ τη ἢ ἰτουδ]ς ἴο ἰπάϊοαῖα ἴΠ6 ἕδος βαϑὶβιυ Τὸ ἴῃ 

Ὀΐα5 οὗ ἰδ ἔοτταογ ΡδγΥ χα τηῖρῃς ὃς ἱημάενιεα ἴον Κηονϊεάρε οἵ πλὴν 

ἴλεῖϊς ἰη τῆς [ἰ6 οἵ 76ϑ5, ἴῃς βἰρηίβοδπος οὔ σῆς νὰ5 ποῖ ὑπάσοι- 
βἰοοα ὉΥ τῃ6 ἰγαηβητεῖ5 οὗἩ ἴῃς ἰγαἀ ίοη. 

4. ἔνεη σἰθίη ἴῃ6 Ῥαυ]ΐηε ῬαγΥ ἴβεῦε ψεσε ἴῃῇοβε ψῆῸ σγασα 
ἰηϊογεβίθα ἴῃ ἰδοῖβ δηα ἴῃ βοπῖα τηθάϑαγ δηϊπιαίθα ὉΥ τῃ6 ἰδιοτίο δὶ 

βρὶπῖ, 80 ἴδσγ ἴοι τεραγάϊηρ Ῥαδυ]ηϊδίβ πῃ βθηθγαὶ ἃ5 ἰάθδ]βίθ, τα 

Οὐρῆϊ ΡΓΟΌΔΌΪ ἴο τεραγὰ 8:1. Ῥαὰ], ἰπ ἢἶβ ραβϑίοῃ ἴοσ ἰάθας δῃά 
Δρρατεηὶ ἱπαϊβδιεησα ἴο Ὀἱορταρίης ἀεῖαὶ!, ἃ5 δῃ δχοθριίοη, ἀπὰ ἴὸ 
1ῖηκ οὗἩ ἴῃς πια]ογὶτν οὗ ἢΪ5. [Ὁ] ον σα 85 τῆθῃ ΜἢΟ, ν᾽ ἢ] 6 βυτηρδι βίης 
σ ἢ} 15 ὉΠΊνοΓβΑ ἰβπ), βῃαγοα ἰῇ ὯῸ 5124]}] τηθᾶϑθυσε [6 σΟΠΤΏΟΙ 

1ενῖβἢ τεδιῖβθ. ΟΥ̓ 1τῃϊβ ἴγρεὲ γᾶ ζΖωξε. Ὑπὲ αὔβεηςς ἴοτῃ ἢΐβ 

12 Οοπηιδίδηβ ν. τό. 
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Οοβρεὶ οἵ Ἔνεὴ ἴῃ6 τυαϊπιεηῖς οἵ ἃ ἀοείπης οὗὨ δἰοῃειηεηῖ, 50 Ἷοη- 

βρίσυουβ ἃ ἰορὶς ἰῇ ἴῃ6 Ῥαυϊηθ δρίβιϊαβ, ΝΜ} Ὅς τεπηαυκεα οἡ ἢεγε- 
δῇεσγ; τηεδηζίπηα 1 αἰγεοϊ αἰ ΠΟ 5ΙΠΊΡΙΥ ἴο ἰἴ5 ορεηΐῃρ βεηΐεηςα. 

ΤΠδῖ ῥγείδίοσυ ϑἰδίθηγεηΐ ἰ5 {0}} οἵ ννογὰβ δηὰ ρῆγαβες Ὀγεδι ηρ ἴῃς 
[Δος-Ἰονίηρ 5ρὶπὶ : Πεπληροφορημένων πραγμάτων, ἀπ᾽ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ 
ὑπηρέται, ἀκριβῶς, ἀσφάλειαν. ΤὮδ αὐἴποτχγ νγδηῖβ ἴο ἄθαὶ στῇ ἰδοῖβ 
Ὀεϊϊενεὰ ; Πα νυῖβῃβϑ, 85 (ὯΥ 45 ροβϑίϊ]ε, ἴο Ὁ6 ρυϊἀεά Ὀγ τῃ6 ἰεϑ πίον 

οἵ ἐγε- 6 5565; ἢ6 ΤηθΔὴ5 ἴο ἴᾶκα ρϑὶῃ5 ἴῃ (ῃε δϑοοσίδἰητηθηΐ οἵ τῇς 
ὅτ παῖ ἴῃς Πεηὰ ἴοσ "νῆοβαε Ὀεηεῆς ἢθ ᾿Τ 165 ΤΩΔΥ δἰϊδίη ὑηΐο 
οεμδίηῖϊγ. ΤΣ ηυεϑίοη ἤδγα ἰ5 ποῖ Ποὺ ἴὰγ ἢδ βυςοεραδα ἴῃ ἢΪ5 
δἴτῃ ; ἴῃ6 ροΐηϊ ἰῃμϑίβδίθβα οἡ 5 ἴῃε δἷπὶ [1561 1ῃ6 Ἠἰδίουίοδὶ ϑβρὶπὶ 

ενἰηοεά. [1κ6 πιὰ αν Ὀδθη ὑῃοοηβοϊ ΟΟΒΙΥ ἱπβυιδησεα ἴο ἃ οσοη- 
βἰάθγαῦϊε εχίθης Ὁγ τεϊϊρίουβ Οἷδθ, Ῥτγεοοηςσείνθά ορίηίοη, δοςερίεά 
Ομηβιίδη ὑε!ϊεῖ, ἀηὰ ἱπεγθίοσα ποῖ βυβηο ιν οὔτῖσαὶ, Δηα ἴοο δαϑν 
5δ| 5ῆ 64 ΠΏ δνίάδηςε ; Ὀὰϊ ἢ6 Ποηεϑιν ψηϊεὰ ἴο Κηον [με Πἰβιοτὶς 
τὰ. Απά ἴῃ 1[Π5 ἀδδίγε ἢθ ἀουθί]εβ5 σεργεβθηϊε ἃ ἃ οἶδβθ, δηὰ 
ντοῖθ ἴο τηθοῖ ἃ ἀθιηδηά οὐ 16 ρατῖ οἵ (γίϑιδη5 Ὑπὸ (ες ἃ Κεεὴ 

ἱπίεγεδι ἰὴ ἴῃς »γπερογαῤίἠια οἵ ἴπῈὸ Εουπάετ, δηὰ ψεγα ποῖ ϑαἰϊΞῆεὰ 

τ [Π)Ὲ δουγοαθ δ σοιητηαηαά οἡ δοσοιηῖ οὗ {πεῖς ἐγαρτωθηϊδγηεϑ8, 

οἵ οσσαδίοῃδὶ ψδηΐ οὗ δρτεεηεηΐ 1} εδοἢ οἴδετ.ἷ 

ὅδ. Τῆε ρεουϊαῦ ομαγασῖοσ οὗ ἴΠ6 ἀροβίίΐεα γῇῆο 5ἰοοα αἱ {πε μεδά 
οἵ 6 ρῥηπηιῖνα [ον ϑἢ Ομυγοῃ Πᾶ5. δὴ ἱπιροτίδης Ὀεαγίηρ οἡ [ἰἸ6 

ααυσϑιίοη οὐ ἢἰβίοποἰϊγ. Εογ οὐὖζ Κπονίεάρε οὐ Δ ίΡ τὸ ᾶτὲ ποῖ 
ΠΟΙ ἀορεηάσδης οἡ ἴῃ6 ἀοοσυτηεηῖα ῇοβε βίου Οἱ ἰβ ἰπ αυδϑιίοη. 
Ἧνε ἴᾶνα ἃ τρί ἃ ρβθῃς]-ϑκείοἢ οἵ ἢϊπὶ ἰὴ [86 δορί β[|65 οὗ 81. Ραυ], 
ΘΑ Υ τασορη βαῦϊα 85 ἴΠᾶΐ οὗ τῃ6 βάῖὴβ τηδὴ οἵ ψῇῃοηὶ ὰ Πᾶνα ἃ 

τῆογα δηϊϑῃθα ρἱοΐαγε ἴῃ τῇς ΟοβρεῖὶβΊι Α ρββηΐδὶ, ἔγαηκ, ἱτηρυ]βῖνε, 

Οὐΐβροκθη, ρεηεουβ, Ψ δ: Ὠεατῖθα τῆ; τοΐ ριξοσουριεἃ πῃ 
τῆ θοτῖο5, ᾿Πορίςαὶ, ἱπαοηβιβίεηϊ, ΠΟ οἡ ΟἿς 5:46, ῃΠο οἡ ἴῃς οἴδεσ; 

Ὀγανε γεῖ οονδγαϊγ, σαραῦϊε οὗ Πποῃεϑδὶ ϑυμραίῃγ ἢ ΟΠ τϑιίδη 
αηίνοτβα ἰϑπι, γεΐ ἀηάεσ ῥγεββυσε ἂρ ἴο 5ἰάες ψἢ 7εν βῃ Ὀὶροῖβ. 

Α πιοβί υηϑαιϑίδοϊοτυ, ῥτγονοκίηρ Ῥδῖβοῃ ἴο ἀθαὶ ψ ἢ ΓῸΓ ϑυςἢ ἃ 

ΤΩΔῚ ἃ5 ϑῖ. Ῥαὺ], ψ ἢ ἢἷ5 βῃαγρὶν ἀθῆηεά ροβίτίοη, τπογουρῃ- δοίης 
δάβεγεπος ἴο ῥγποίρὶθ, ἀπὰ ἤἥτγιη σεϑοϊαϊα ψ}}]}. Υα5, δυϊ αἷἰδοὸ ἃ νῈΓΥ 

ϑδιἰϑίασϊουν βϑουτοα οὐ ἢγϑί-πβαηπὰ ἰτααἰοηβ σοηοοτηΐηρ [655 ; 81) 

Ἔχοοθηὶ ἰῖη655, ἢ ἃ νοὰκ ἀροβϑθ. Α φουγίδ, ἃ ςορίουβ ἰοαηίϊαίη οὗ 

Ἰηϊοτπλδίίοη ἢεὲ ψὰ5 Ὀουηά ἴο 6. ὅδε ἀο ποῖ ηββα Ῥαρίδ5 ἴο 1Ε]] τ15 
1015. ΤΠῖ5 ἀϊδείρὶε, ορϑη-ῃπεατιθα δηάὰ ορβϑη-του ΠεΩ, τηυδὲ βρθακ 

ςοποογηίΐηρ δἷ5 Ῥεϊονεά Μαβίεσ. 1ὶ ν}}} ποῖ Ὀε ἰΙοὴρ Ὀεΐοσε Ὄνου ον 
Κηονβ ψῃαῖ Π6 85 ἴο 161] σοποεγηίηρ [ἢ 6 ΤΩ ΙΒ οὗ τῃε Ιροτά. 

1 ψου ϑοάεη, ἰπ ἴμε 6ϑϑᾶνὺ ἀῦονς τεξεγγεά ἴο, ἰδκεβ πὸ ποῖϊςε οὗ Γ[Κε᾽ 5 ργεΐδςβ. 
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Ῥαρίδβ τεροσίβ (δὶ ἴῃ Μαικβ αοβραὶ ψὰ πᾶνε ἰῃς ᾿ΠΠΘΓΑΤΎ τεοοσὰ οἵ 
Ῥείεῦ 5 ἰοϑίμηοηγ. ΤῊΣ ϑβἰδίθτηθηϊ ἰ5 Ἐπ γεν ογεαϊ]6. Ῥεῖοσ ψουἹὰ 
ΒΑΥ ἸΏΟΓΘ ἤδη Οἴδεῖβ ἀρουΐ [}6ϑὺ5; ἢ6 σου] 58} 411 ἴῃ ἃ νἱνίὰ ΨΥ, 
διὰ Μαικβ Ὠδιταῖῖνε τϑῆξβοϊβ ἴῃς 8ι}γ]16 οὔ δὴ ἱτωργεββίοπδυϊα αγθ- 
ἩΠη655, 16 ἴ Ὁ 4 (4 Π] τεροτὶ οἵ Ῥεῖεγ᾽ 5 υἱϊδγδῆσεβ [(ῃ6 ρϑηθγαὶ 
ττιἢ οὗ 115 ρἱοΐυσε οὐ 76ϑ5 τδῪ 6 ἱταρ] οἘΥ τε θὰ οη. Εοτ Ῥεῖεσγ 

45 Ὠοΐ ἃ τη8η ᾿ἰκοὶγ ἴο Ὀ6 Οἱαβθθα ὉΥ τῃδοϊορίοδὶ ἰεπάθπογ.  μβαΐ να 
εχρθοῖ ΠΌῸπι Ὠΐτη 8 γαίῃ ἃ σδηάϊα σθοϊαὶ οὗ [ἰηρϑβ 85 ἴἤ6Ὺ Ὠδρρεηβά, 
νἰίδουϊ τεραγὰ ἴο, ροβϑίθν σους ρογοθρίοῃ οἵ, ᾿πεῖγ Ὀεαγίηρ οὴ 

Ῥτεβεηΐ σοῃίσονοσβίαβ ; ἃ Του ἢ, γᾶου, ἀηνδγηϊβῃθα βίογυ, ππιηδηϊρυϊαιεα 

ἴῃ 116 ἰηϊετεβὶ οὗ ἰάθας οὔ 1ῃθουθ5 ΨὨϊοἢ ἅτ ποῖ ἴῃ 15 τωδῃ᾿β 1|π6. 
Ηον ἕαυ ἴῃ6 ῃαιταῖϊνεβ οὔ ἴῃς βεοοηά σοόβρεὶ Ὀδασ ουἱ [Π|8 Ἵμδσγδοίοσ 
ὙΠ] ἀρρϑᾶτ Ὠοσθαῖοσ. 

6. Τῆς οἴμει ἔδοϊ πῃηρηιοηθὰ ὈΥ Ραρίδϑβ, σέβ., ἴηι ἴῃς δροβίῖς 

“αμήάσιν νὰ ἴῃεῈ βουσοα οἵ ἴῃ6 δνδηραὶς ἰσδάϊ πο τεϊδιίηρσ ἰοὸ [ἢ 6 

τοογής οἵ 7655, ἢᾶ5 δῇ ἱπηιροτίδης Ὀδαγίηρ οἡ ἢἰβίοτιογ. Ουϊϑἀς 

τῆς οβρεὶβ γὲ ἤᾶνθ 0 ἱπίοτιηδίίοῃ σοῃοεγηΐηρ (ἢ 8 ἀἰβοῖρὶς βυςἢ 88 
τῆς Πᾶνα οἵ Ρεῖοσγ ἰῃ ἴῃ6 Ῥαυϊης Ἰεϊζοειβ. Βυΐ ΜῈ ΤΩΔΥ 58|6}} 8550 Π|6 

τῆς ται οὗὁἩ τῇς σοβρεὶ δοσουηῖβ νη οἢ τεργαβεηῖ ἢϊπὶ ἃ5 μανίηρ Ὀεδη 
ἃ ᾿λχ-ραῖμοσεσ Ὀείογα με ψγὰ5 οδ]δά ἴὸ ἀἰβοὶριεβῃρ. Ὑῆὲ βίογυ οἵ ἢ8 

ΟΔ]1, υηᾶετ τἣε πᾶῖηθ οἵ Μαίϊπδνν οἵ 1,ονΐ, ἰ5 ἰο]ὰ ἴῃ 411 (ἢε ἴἤσεα 

Βγῃορί 5, 85 15 4150 ἴῃς βἰρηϊβοδηῖὶ ἱποίάθηϊς οἵ τῇς ἰβαϑὶ (ο]ονίηρ δἱ 
προ 165ὺ5 το ἢ ἃ ἰατρα σοτῆρϑην οὗ ρυδ]ϊοσδη8. ὙΠεῖε ἰ8 

Τεᾶβο ἴο Ρεῖϊΐενε ἴπᾶῖ ἴῃ οδ] Πρ (ἢἷ5 αἰδοῖρὶς οὐγ 1οσὰ πὰ ἰῃ νίεν 
ποῖ τηογεὶν υἱτἰπχαῖα βασνίοα ἃ5 Δὴ ἀροβίϊθ, Ὀυὲ ἱπητηθα δίας βογνίος ἰῇ 
φοπηθδοτίοη Ὑἢ [Π6 τηθθίηρ νι ἴῃ Ρυ ἰοδηβ ; {πᾶῖ, ἰῃ δῃοτίῖ, [6508 
δϑβϑοςἰϊδῖεἃ Μαῖϊμενγ ἢ Ηἰπιβοὶῇ ἰμαὶ Ηδ πηρῃϊ υ5εὲ Ὠἷπὶ 45 δῃ 
ἰῃβίσαταθηΐ ἴοσ ἰηϊδιηρ ἃ Πηἰβϑίοη ἴο 1ῃ6 οἶαβα ἴο ψηίοῃ πς Πδὰ 
Ῥεϊοηρεά. Βαϊ ἱΓ τῃ6 Μαβίεσ τηΐρῃϊ ο]] ἃ ξ τηδῃ ἰὸ ἀἰβοὶ ρ βαρ ἴοΥ 

Οης ἔοπῃ οἵἉ ἱπιηπιεάϊαϊς βογνίςβ, Ηθ τηϊρῃς ο4}} ἢἰπὶ γ᾽ τότε ἴἢδῃ 
ὉΠ6. Αποῖμεῦ βεγνίος ἴῃ6 Ἔχ-ρα σὴ τηΐρῃῖ Ὀ6 Δ0]6 ἴο σεηεσγ ννᾶϑ 
ἴῃαὶ οἱ βεογείδσυ. [Ἃἢ ἢϊΐβ οἱά οσουραιίοη ἢς που] δ δοουδίοπιεα ἴο 

στη, δηα ἰξ ταῖρῃξς ῬῈ ΟΗ για ἀοθῖγε ἴο αἱὐΠ|56 τηδὶ ἰφεηῖ ἴοῦ 

ποίϊηρ ἄονῃ {Ππἰηρβ ψουῖγ οἵ τοοοσά. Τῆς ρα ψουὰ δὲ τηοβῖ ἰπ 

ἀεπηδηα ἴῃ σοηπεοιίίοη τ ἢ ἴῃ ἰεδοπίπρ οὗ ἰῃεὲ Μαβῖθσ. ὕῃε 
Ρτεβεγνδίίοη οἵ [μαὶ οἰειηθηξ οουἹά ποῖ ῬῈ βαΐεϊῃυ ἰγαβίβαἃ ἴο πλθπηοσῖθβ 

«αἀυἱΐα εαυ8] ἴο ἴῃ6 τεϊθπιίοη οὐ γϑηλδυκαῦϊς Πεδὶίηρ αςΐβ, δοσοπηρδηϊεᾶ 

ὈῪ ποῖ 1658 γειηδγκαιε βαγίπρβι Ὑὴδ υ86 οἵ τ[ῇ6 Ρεῃ δἷἵ ἴπ6 τηοπγεηὶ 
τηϊρῆϊ ΡῈ ἤδοεββασυ. Απά οἵ 8]1 ἴῃς τηειηθεῖβ οὐ ἴῃ 6 ἀΐβοϊρ]ε- οἴτοὶα 
106 ἐχ-Ρυ σὴ ννὰ5 (ἢ 6 Πα] οϑὲ τῦδη ἴοσ ἴπδὶ βεγνίςθ. ε ἅγεὲ ποῖ 

βυγρτίβεα, τῃογείοσα, {πὶ τῆς ιποϊίοη αϑθοίρηθα ἴοὸ Μααν ἴῃ Ἴοη- 

πεσείου τὶ τπῈ ἐνδηρεὶῖς ἰγδα πο ἰβ ἴΠς ῥτγεβεγναίίοῃ οὗ ἴμε Ζορίσ. 
2 



τὸ ἹΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 

ὙΠμαὶ ἰ5 7υδῖ (ῃΠ6 ρα ἢ6 νὰ5 διίεὰ ἴο ρεγίοττωη. Α5 ᾿π|6 δὲ να 

βυγρτίϑεα ἰῃαὶ Μαγκ᾿β Οοβρεὶ, ὑαϑεὰ οἡ Ῥείεγ᾽β γεςοεοίίοῃβ, σοηϊδίῃς 
50 {π|6 οἵ ἴῃ6 ἰεδομίηρ. Ῥεῖεσ ψὰβ ποῖ ἴῃ6 Κιηὰ οἵ τηδῃ ἴο ἴακε 

μοῖδβ, ΠΟΥ ψεγα αἰδοοῦγβαβ [Ὁ]} οὗ ἄθβερ τῃουρῃϊ ἰῃ6 Κιπά οὐ πιαῖογίαἱ 

Ὡς νβ {Πκεὶγ ἴο τευηθηλρθσ. αὶ νουϊὰ πλάκα δὴ ἰμά δ]! ] 6 ἱπργαϑ- 
βίοῃ οἡ πίτη νουϊά 6, ποῖ 1πουρῃϊ, θὰς εχιγδογάϊπαγν ἀεεάβ, δεσουη- 

Ρδηϊεά Ὅν 5τἰκίπρ ραβίαγαβ, οὐρίηαὶ Ὀτίθῦ τα ρ] 65 ἴο δι διταββϑίηρ 

πυεδίοηβ δηὰ (με {{κὰ; υ8ὲ δυςοῃ {Πρβ 85 6 ἢηά τεροτιεὰ 'ἰπ πε 
βεςοῃά Θοβρεὶ. 

Ετοῖὰ Μαιΐμονν ἴῃ6 Ρυθ]σαη τηϊρξς Ὀ6 δχρεοϊεά ποῖ οἠΪγ ἃ τεοοτὰ 
οὗ Ο γίϑι 5 ἡαελέηρ 85 ἀϊδιίηοι ἤοπλ Η5 δοϊϊοηβ, ὑᾳϊ δὴ ὑπραγίἑαζ 

τεοοσά. γε ϑῃμουϊά τοὶ ϑβυβρεοῖ ἢϊϊη ΔῊ τῇοτε ἴμδη Ῥεΐθσ οἵ 

τΠεοϊορίοαὶ Ὀἷδθ; ἰθαβδί οὐ 411 ἰῃ ἴῃ6 αἰγεοϊίΐοη οὐ 7υἀαῖδη. Α5 ἃ 
Δ] Π]οδη 6 Ὀεϊοηρεὰ ἴο ἃ μα ἀθητὶα σοϊηπλαηϊγ, δηὰ 45 ἃ ρυὺ- 
ἸΙσᾶὴ ἴθ νγὰᾶ8 δῇ ουϊοαδῖ ἴογῦ οτῃοάοχ [δεν8' [{ 5 Ῥγο Δ ὈΪγ ἴΠ6 

Ὠυπίδης βρίΐ δηὰ ν]ὰθ ϑυτηραίῃεβ οἱ [εϑὰ5 [πμΐ ἄγεν ἰμη ἔγοπι ἴῃ 6 

τεςεῖρί οἵ ουδίοτη. 10, [πογείοσα, νὰ ἤηὰ ἰὴ ἴῃε Ζορία ΔῺΥ ϑαγΐῃρη 

δϑου θεὰ ἴο [εϑὺ5 οὗ ἃ υῃϊνοιβα ἰϑιὶς σπασγαοίοσ γα ἀο ἠοῖ (δαὶ ἰῇ (ἢ6 

Ἰεαϑὲ ἰεπιρίεἀ ἴο ἀουαῦνι {πεῖς δυϊμεπιοῖϊγ. ΙΓ’, οα τὰς οἴμεγ Βαηά, νὰ 
τιθεὶ ψῖῃ ννοτὰβ οὐ δῇ ἀρρδεητ!ν ορροβὶίες Ἵμαγασῖοσ ΜῈ δῖθ ποῖ 

δτθδῖν δἰαπεὰ δηα στεδαγ ἴο Ἔχοϊαίτῃ, ΒεΠο] ἃ τἢῈ μαπᾶ οὗ δὴ ἱπίεγ- 

Ῥοϊδίοσ. Νῇς τδίῖῃεσ ἱπο]ῖηα ἴο 866 ἴῃ ἴῇ6 σοπῃδἰ πδίίοῃ οὐ βθδιλ ΠΡ 
Ἱπσοηρτύουβ εἰειηεηῖβ τῃ6 ενίάεπος οὗ ἌἽδηαϊά ςπτοηϊο!ηρ. [Ιἰ 5 τ[ῃ6 

ς8586 οἔ δὴ ποηδβὶ γεροσίεσ ἰακίηρ ἄονῃ (5 δηὰ ἴμαὶ ψιϊμουΐ ἀϑκίηρ 

Εἰπιβο  νΒεῖμογ τα δὴ Ὅς τεοοηοεὰ πῃ τῃαϊ. ὙΠαὶ ἃ ἄξερ, 

τηδηγ-ϑ θὰ τηϊηὰ [{κὸ τμᾶὶ οἱ [6505 ταὶρῃϊ ρίνε ὈιΓ ἴο βίδγι! ης 

Ῥδιδάοχεθβθ ἰδ πὸ ψίβε ἱπουθαϊδ]ε. Ὑπμετγείογα, πμουϊς ἀηάετίακίηρ 
ΤΟΒΡΟΠΒΙΌΙΠΥ [ῸΓ ἜνΕΓΥ Ὄχργεβϑίοη, ΟὴΘ ΠΊΑΥ νι ουϊ ἢαϑιϊαοη δη- 

ἄοτβε ἴῃς βεηϊπιεηὶ οἱ [0Π|᾿ομοσ, “ἰμαὶ ον δῇ ἀπᾶ δηῖ- εἰν βῃ, 

τανοϊυτοπάγν δηα σοηβεγναῖϊνα, 6 δηα οἷά, [τεεάοπιθ ἂηα ἡδιτον- 
ΠΕ65. ἴῃ Ἰυϊδρπιεηῖ, βδεηβδυουβ ἤορθβθ δηὰ ἃ ϑρί γι] 5πὶ Ὀ]ο μη 
ἰορεῖμεσ ῥγοβεηῖ δηά ιυτγο, τηεοῖ ἰορεῖῃεσ, ὈΥ ὯῸ τθδῃ5 ᾿ν ΘΑ ΚΘη5 ΟἹΓ 

ἱπιργεββίοῃ [πὶ [6515 γϑαὶν Πεγα βρθακϑ ᾽..ἷ 

1. Ὑῆε ππετα [αοὶ οὐ ἴῃς ρῥτγεβεγναϊίοῃ οὐ Μακ᾽β Οοβρεὶ ἰ5 ποὶ 

ψὶῆουϊ ἃ Ὀδατίηρ οὐ 16 αυεϑίίοη οὐ βίοτον. [Ιἢ [5 ον ΨΥ ἰΐ 

15: 1Άῆ65 ἴἰο ἴῃς ἰηἤυμεδησς οὗὁὨ [6 Ὠἰδίοτίς 85 αἰβιϊποῖ ἔγοτ ἴῃ 6 το]]ρίουβ 
βρὶπὶ ἴῃ ἴῃ6 εαγὶγ Ρετοά οἱ ἰῃ6 (γί ϑιίδη οτὰ. [{ νουἹὰ ἢοΐ ἢανα 
Ῥεδη δἵ 4]1 βυγρτγιϑίηρ ἴξ ἴα (σοβρεὶ μαᾶά ἔβ]]θη ουἱὐ οἵ οχίβίθηςα, 

βϑείηρ ἴΠαἱ ἰἴ5 σοηϊξηῖα ἤανα Ὀδθὴ δοβοσθα ἰηΐο ἴΠ6 τῆογε σοϊηργε- 

Βεηβῖνα Οοβρεὶς οὐ Μαῖίμεν δηά [μικ6ὲ. Αβϑυγηίηρ ἴῃ6 οοττεοίῃεββ 

1 Εὐπἰοίες ἐπ ας Δίεμε 7 είαπιεη, Ὁ. 231. 
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οἵ πιοάδσγῃ οτἰ τοδὶ νίεννβ, (ῃῆς Ζοσία οὗ με Αροβιὶε Μαίϊμενν ἢδς ἀϊβ- 
Δρρεαγθᾶ ; μον αϊά ἰἴξ σοτα δροαὶ ἰπδὶ ἴῃ6 βεσοῃά οβρεὶ αϊά ποῖ 
ἀἰβαρρεασ ]5ο, Ἔϑρθοίδν ἴῃ νἱενν οὗ 115 ἀείδβοϊβ, ἃ5. {ΠῈ}ὺ ψουϊὰ Ὀδ 
τερατάεά, σουῃιράαγίηρ ἰξ Μὴ [6 ἸΟΏΡΕΙ παγγαῖῖνεβ οὐ ἴῃ6 βδιε ἴγρεῦ 
ΜΥΒεῖμεσ τῆς δυΐποτβ οἵ ἴῃ6 ἢτϑθὶ δηᾶ {πϊγὰ Οοβρεὶβ αἰτηεὰ αἵ βυρεῖ- 
βεάϊηρ ἴῃς Ζορία ἀδηὰ Μαῖκ 15 ἃ αιδϑιίου ἴμδὶ πϑϑρά ποῖ ὃς ἀϊδουβθθά. 
Ετοπὶ 1Κε᾿8. ρῥγείαδος ἰδ τηϊρῃϊς ῥ]δυβιΥ Ὅς ἰηξειτεὰ ἰμαὶ 6 ἐϊά 

ἀϑρίτε δἱ ρἰνίηρ 50 []}] δῃὰ αι ἰβϑίδοίοσυ δὴ δοοοιηὶ οὔ ἴῃς 16 οὗ 
7εθι5 8ἃ5 δου τεηθσ βαη!εῦ δἰἰθιηρὶβ βυρεγήμουθΒ. ΠῚ ἢς αϊά πε 
Μὰ5 Ὠοΐ διασοοβϑίι!. Τῆς Οοβρεὶ ψιτπουΐϊ [ῃ6 5ἴοτυ οὗ [π6 ἰηΐδῃον, δηὰ 

τῇς ϑεσῦοῃ οἡ ἴῃς Μουηΐ, δηὰ τῃε ἀεία!ε ἀρρεδγϑῆσθβ δἴϊεσγ ἴῃ6 

τεδυτοοίίΐοη βυγνίνεά. [Ι{ τηΐρῃϊ Ὀ6 υπάετναϊυεά, ὙΤΠΕΓΕ 18 ενίάεησα 
οἵ ργδέδεσσεῃοθ δηᾶ ρῥδγτδ!Ὑ ἰοσ οὔθ ΟΟ5Ρ6Ὲ] 85 δρδϑίηβί δῃοί! ῈΓ ἰῃ 

Ῥαϊήβιῖς 1Πεγαῖασθ. ΟἸετηθης οἱ Αἰθχαπάτγία, ἰσὰς ἴο ἢἷβ ἢ Π]ΟβορἢΥ, 
υπάεγνα!υεα 4}} ἰῃ6 ϑυῃοριϑῖιβ ἃ5 σοπηραγεὰ νι ἴῃ6 ἰουπ Οοβρεὶ, 
Ὀεοάυβα 1ΠῸῪ ϑῃονεά τηεγοὶγ τῃ6 δον οἵ 7ε505, τ ἢ]6 τῃ6 ἰουτῃ 

Οοθρεὶ βδονεὰ Ηἰβ “φιγ. Αυρυδίίης τεραγήάεα Μαῖκ 85 ἃ τηδγα 

2εάεέψιές ἰοὸ Μαίῃεν, ἐφ ζαφμαῖς, ἃ5 Ὠ’ ΕΪΟΒΙΠΑΙ ἱστενογεηιν Ὀυϊ 
ποῖ ἱποοσσεοῖ τεηάειβ [6 ψογά. 2 511 Ματκ μεὶὰ 5 ρίαςε, πιεσα 

Ιάοκεγ ἴο Μαίίμειν [βου ρῃ βοὴ βϑυῃρροβεά πίῃ ἰο Ὀ6. Τὴδ τεάβοῃ 
τϊρϊ θ6 ἴῃ ῥρατὶ ἴμαὶ ἢ ῃδά μοί ἴοο βίγοηρ ἃ οὶ] Ὀείογε ἴῃ6 σομλ- 
Ρδηΐοη (σοβρεὶβ ἀρρεαγβὰ ἴο 6 εδϑὶὶν αἀϊδίοάρεά, δηὰ δὰ ἰο ὕὲ 

δοςερίεα ἰπ 58ρὶῖα οὐ ἀείεβοϊβ δηά δρραγεηΐ βυρεγῆπουθηθθθ. Βυῖ 1 

(Ὠΐηκ ἴΠθτο νᾶ αἰδϑὸ ἃ ΨΟΎΤΠΘΥ τϑᾶβοη, ἃ οογίδίῃ αἰ υβεαὰ τῇ δηκίι]- 

ὨΕ55 [ῸΥ ΕΥΕΙΎ 50γὰρ Οὐ ἰηίογιηδίίοη Ἴοηῃοθγηίηρ ἰῃῈ 1ογά 765ι5, 

ΘΒΡΕΟΙΔΙΥ βυο ἢ}! 85 ψᾶ5 Ῥε]ενεὰ ἴὸ γεβῖ οἡ δροβίοϊὶίς ἰθβ πον. 

Μαικβ οβραὶ ραββεά (οσ ἃ τεροτΐ οἵ ὅ8ϊῖ, Ῥαϑίοσ᾽5 σεϑιληϊβοθησθβ οἵ 
πε Μαβίεγ; ἱμεγείοσε ὈῪ 411] πιεᾶηβ ἰδὲ ἰξ Ὀ6 ῥγεβεσνθά, τῃουρῇ ἰΐ 

ςοηίδἰπεα πὸ δοοουμπὶ οὐ ἴῃς οἢΠ]ἀΠοοά οἵ 7εβυ5, δῃὰ νεγῪ ἱπηρετίεος 
τερογίβ οἵ Ηἰβ ἰεδοῃίηρ δηά οὐ [ἢε τσεβυσγθοιίοη, 11 νγὰ8 δροβίοϊϊο, 
τῃεγείογε ἴο Ῥὲ τεβρεοϊεα ; 85 δροβίοὶϊς ἰΐ τγὰβ ἱπιβινοτίθυ, ἴῃθγε- 

ίοτε ἴο θ6 ναἰυμεά. [ἢ βῃοτγῖ, ἴΠ6 ργεβεηοβ οὔ τῃ6 βεοοηὰ Οοβρεὶ ἱπ 

ἴῃς Νενν Τεβίδπιηξηΐ, 5ἰἀε ὉῪ δἰάβ ἢ Μαῖθονν δηὰ 1μικο, 5 ἃ νυ ἱῖ- 

Ὧ6855 ἴο ἴῃ6 ῥγένδίεηος ἴῃ [86 Ομυτοῇ οἵ ἴτε ἢτθὲ σδηΐυσυ οἵ ἴῃ6 
ἀῤείογίεα βρὶπι δοιΐηρ ἃ5. ἃ οἤδοῖς οη 16 γείίρίσιες 5ρὶ τ, ψῆοβα ἰῃ- 

βιἰησῦνε ἱπῦρυϊδε ψου]ὰ Ὀε ἴο οὐ] οταῖα ἰγᾶσοβ οἱ ἀἰβογερδηςυ, ἀπά ἴο 
ΒΌΡΡΓΕΘβ 4] ὑσὶ ηρ5 τεϊαϊηρ ἴοὸ 1ῃ68 ΟΠ ϑίδη οτρίπβ, νη ΐϊοἢ ἴῃ {μεσ 
ῥτγοβθηϊδίίοη οὗ 7εϑὰβ Ἔνθ βθειηβα ἴο 5ἰηκ θεῖον [ες ἰενθὶ οἵ τῃε 
Οδίμοῖς (81. 

8. ΤΠδ ἰοσγεροίηρ ἔνε σοηθίἀογαϊίοηβ 411} ἰεηὰ ἴο τηᾶΐκε ἃ ἔδνουτ- 

1 Ὑιώε δἰ ποῦς 22: Ευαηρίϊος, Ρ. 66. 
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ΦΌΪΕ ἱπηργεββδίοῃ 85 ἴο [6 ἢἰβίου οἱ οὗ ἴπ6 δνδηροῖῖς ᾿τδάϊοη ἰῃ 
ϑεμεῖαὶ. Μοζγε βρβθοΐδὶ σοῃβίἀθσγαοηβ ἅγα ἠδεάίῃ! ψἤθη ἴῃς ἰτδαϊοῃ 

6 ὈτΟΚΘῺ ᾧρ ἰπῖο ἀϊδιίηος ἀἰνίϑίοηθ. Τῆς ἰτδά πο σοηβὶβία οἵ ἴἤγεα 
ἴαγεῖβ. Ἑδϊϊ πουἹά τᾶκα ἴἤγες ἀδπημδηβ ἕοσ ἰπίοσιηδίίοη σοησογῃ- 

ἴῃς 115 οὐ͵εοϊ : τψῆδὶ ἀϊὰ Ηδβ ἴεδοῆ νῖιδῖ ἀϊὰ Ηὀδ ἀοῦ ον ἀϊὰ 
ἩΗς 5υβεγῦὺ ϑοὴῶβ (πίηκ ἴθαὶ τῇς ἢτθί δηά τηοβὶ ὑγρεῆὶ ἀειμδηὰ 
νου ὰ θὲ ἴογ ἱηίοιτηδίοῃ σοποοσγηΐηρ ἴῃς τοδοίηρ, δηᾶ ἴπδὶῖ οηΐγ ἴῃ 

τῆς βεοοῃά ρἷδος ψουἹά ἴἤθτθ ὅΤΟΥ ὉΡ ἃ ἀδϑίγε (οσ πδιταίίνεβ οἵ ἔδοῖβ 

δηὰ ἐχρεγίεηοεβ Ασοογαϊηρ ἴο Ηο]ϊζηηδηη ἴῃ6 ογάεσ νγᾶβ: ἢσβι ἴῃς 
Ζορία, τῇδε ἴῃς ραβϑίοπ- ἀγάτηα, ἴῃ ἴῃς δηεοάοϊεβ οἵ τηειλοσδῦὶα 
δεοῖβ.Ϊ [1 8ῃουϊὰ δε ἱποϊ πε ἴο ἰηνετὶ [Π6 ογάδυ οἵ τῃε ἤτβί ἵνο ἰϊδίῃϑβ, 

δΔηὰ ἴο 54Υ: ἴῃε Ῥαββίοῃη, ἴἢς Ζορία, ἴῃῆ6 ταεπιογαϊα ἱποίάθηϊβ. Βυῖ 

της ποτα ἱπηρογίδηϊς αιδβίίοῃ 15: ΠΟΥ (2 σδῃ [6 δνδηροὶὶς τεοογαάβ 
σοηοοζηίηρ ἴμε56Ὲ ἴῆτεθ ἀδραγτηθηῖβ οὐ τῆς ἱγαάϊτίοη ὃς {τυδιεὰ 
Οηϊγ ἃ ἔεν Ὠϊηῖϊβ οδῃ θεὲ ρίνθῃη ΌῪ γᾶν Οἱ Δῃϑνεσ Πεζα. 

9. ΤΠπε πδιταῖϊνεβ οἵ ἴῇες Ῥαββίοῃ, ρίνεη ἴῃ 41} ἴῃς ἴουσ (σοβθρεΐβ 

ΜΠ αἰθργοροτγιίοπαῖς ἔμϊη855, ἤᾶνε ἰαίεϊΥ Ὀδεὴ ϑυδ)εοϊεά ἴο ἃ 

Βεδιοηρ δηλ γϑὶβ ἴῃ ἃ βοδρίίσαὶ βρὶγτς τὶν] πρ ἰμᾶΐ οἱ ϑιίγαιιββ. 
ὍὯγτ. Βγδηάι,32 δἴϊεγ. ἀοίηρ [5 αἱπιοδὶ ἴἰἴο βῆακε οὐγ δ ἴῃ τς {γαβῖ- 

ΜΟΣΓΠΏ6855 οἱ ἴεϑ6ε ραϊμειϊς τεοογάβ, 5111 ἰεᾶνεβ ἴο ἃ5 εἰρῃξς ρᾶγ- 

τίου ϊατβ, γῇ ἢ ἀνε ἢς 18 σοηῃδβίταϊηε ἴο τεοορτίϑα 85 Ἠϊἰβίοτίςδὶ. 

ἼΠ686 ἅ16 : ὈΕίΓΑγΑΙ ὉΥ οδ οἱ ἴῃς ἱνεῖνε ; ἀββεποη ὈΥ 41} οἵ ἱδεπι ; 
ἀδθηΐαὶ ὉΥ Ῥεῖεγ; ἀδαῖὶῃ βεηΐεπος υπάθγ ἴ[ἢς Ἰοϊῃΐ σεβροῃβί Ὁ} οὗ 

7εν βῃ τ]οῖβ δηὰ Βοπηδη Ῥτγοουγαδῖογ ; δϑϑίβίδῃοε ἴῃ σδιτγίηρ ἴθ οΥοβ5 

τεηάεγεὰ Ὁγ ϑἰπιοη οἵ Ογγεηα ; σγυοϊβχίοη οἡ 8 ἢ] οα]δὰ (ο]ροίδᾶ ; 
ἴῃς σππη σπαγρεα ἱηάϊοαϊεα Ὀγ [ἢ 6 ̓πϑοτριίοη, “ Κίηρ οἵ ἴῃ 7εν5"; 

ἀεαῖῃ, ποῖ ρτεοθάεα ὉΥ ἃ ῥγᾶγε ἴογ ἴῃ6 στωυγάθγειβ, ΟσὐὁἠΎ ὉΥ ἴδε 
ἀεοθραϊγίης οτν, ““ΜῪ Οοά, τὴν Οοά;" αδἱ Ἰεαϑὲ Ὠεγαϊ δὰ Ὁγ « ἰουὰ 
νοῖςθ. [Ι͂π {πε86 ραγίϊουϊδιβ ὲ αν ἴπ6 βκαϊείοῃ οἱ {Π6 ϑίογυ, 8]] 
ἴμαῖ 5 πϑϑάξι! ἰο ρῖνε ἴῃς Ῥαββίοῃ ἱταρὶς 5ἰρι)ϊῆσδπος, δὰ ὄνεῃ ἴουτῃ 

ἃ υαϑῖὶθ ἴὼγ ἰῃεοϊορίοαὶ ἼσοηδίπιοϊΐοηβΊ ὙΠ ἰἸΐθηβ οπιτῖοά, τῃ6 
Ῥίοςεβα Ὀείοσε τῇς ϑαημεάση, ἴμε ἰηΐϊογνίενβ τὰ ΡιΪαῖα δπά 

ἩΗετοά, 16 τηοοκοῖν οὗ ἴῃς 5ο]άϊεσβ, ἴῇς ρῥτϑίδσθεπηαὶ ταϊθαθα οἵ 

ΒαΑτΌΡΔ45, ἴῃ βῆδεγβ οἵ ρββθσβυθυ, ἴἢς ἔνο [Ὠἰονββ, [ῃ6 ραγιίηρ οἵ (ἢ 

ταϊτηθηῖ, ἴῃς νψοτάβ ἴτοιῃ ἴῃς οτοββ, [6 ρτγεϊεγηδίαγαὶ δοσοιηρδηϊτηθηΐβ 

οὐ ἀεδίῃ, αὔθ 411] ποσε οἵ 1655 οἵ {6 παΐυγε οἵ δοςδββουίθβ, δ Πδῃοίηρ 

ΒΙΕΔΙΥ (ἢ6 ἱπηργεβδίνθηθθθ οὔ ἴῃς ρίςϊατε, ϑβυρρεδηρ δααϊτοηδὶ 

Ἰοββοῦβ, Ὀὰϊ ποὶ δἰϊοτίπρ [ῃ6 σπαγαοῖεγ οὐ ἴῃ6 δνθηΐ 88 ἃ ὑῇοΪα. 
Βυΐ ἔνθ δοοδβϑβουίαβ ἃῖα ἱπιροτίδηϊ, δῃὰ ποῖ ἴο ὃς Ἰἰρῃ!νγ ρίνεῃ 

1 γιάς “27α»:6- Οονερεενίαν, ΡΡ. 13:17. 
3. }ίε Ευαρρείέεελε Οσεφολέολέες «να ον Κύγεῤγμλας ἀες Ολγ είεπίλενες, 1803. 
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ονεΥ ἴο [26 ἰθῃηοσ τηεγοῖθβ οὐ βο}ρίϊοδὶ οὐ ἴςβ. ὍΤδ γεδβϑοηβ δϑεϊὶρηθα 
ἴον ἱτεδϊίϊηρ ἴθθτη ἃ5 ὑπηϊβίοτίς ἂὸ Ὡοΐ σοηνί ποίην. ὙΏΘΥ σοπια 
ΤΔΟΘΙΪΥ ὑπάεγ ἴἤγες ἢεδάβ : Τῆς ἰπῆσπεδηςα οὗ ΟἹὰ Τεβίαπιθηϊ ργορῇθογ, 

ἴτε δῦϑβθῃοθ οὗ πιϊηθβϑϑθθ, δηα τῆς ας τηδηϊίδδὶ ἰῇ (6 δοοουηῖς οὗ 

ἴῃε {π4] ἀραΐηδι ἴπ6 1εὲνβ δηά ἴῃ δνουσ οἵ τῆς (ὐσεηῖεβ. ΒΥ τεῖς- 
οἴεηος ἴο ἴῃς ἢτθί ἃ γγῇοϊθ ρτοὺρ οὗ ἱποϊἀθηϊβ, ἱποϊαάϊηρ τῇς ον, 
“ΕἸ, ΕἸ;,᾽ τὲ ϑυτωγηαυν ἀϊβροδεὰ οἵ. Τεχίβ ἴακεὴ ἔτοπλ Ῥβδίτη 

χχίϊ. δῃᾶ 15δ᾽δῇ 111}. ογεαϊθ ἃ σουγεβροπαϊηρ ίδοῖβ. ΤῊΪβ 5 ἃ ρταϊιϊΐουβ 

δϑδυρίοη. ΤῊΘ ἰδοῖβ βυρρεοίοα [ἢ6 Ῥτορῃδοίεβ, [6 ριορῇεςοίεβ ἀϊὰ 

ποὶ οτεαῖς ἴῃς ἔδοῖβΊ ὙΤῇδ ἰδοῖβ γεγο ἴθεγα, δηὰ τῃ6 ῥγίπλ να ἀΪ5- 

εἰρῖεβ Ἰοοκεὰ ουἕ ἔογ Μαεββίδηίς ογϑὺϊθθ ἴο βυϊϊ 1πεπ, ὉΥ ὙΑΥ οὗ 
(υγηἰϑΐηρ τμδτωβαῖνοβ τῇ δὴ δροϊορειίο, ἕο ἴῃς τῃε5]5, [65115 ἰ5 16 
Οἢηθι. [ἢ δοῖῃβξ οδβε5 ἴῃς 11ηΚ5 οὗ ργοοί ἂῖὲ ψγεὰκ; πο οὔβ οουϊά 

μᾶνε ἰπουρῆὶ οὗ ἴα ἰοχῖβ ὑη]6855 ἴῃ6 δοῖβ πδὰ ὅδε (ἤεσε ἴο βὺυρ- 

ξεβὶ ἤθη). Τῆς ρΐθᾶ οἵ ἰδεῖς οἵ νι ϊηθβϑαβ δρρ]εβ ἴο δὶ ἴοοκ ρἷαςα 
Ῥείψεεη [εϑὺ5 δηά (Π6 νᾶῆίουβ δυ που 65 Ὀείοσα νἤοτα Ηξ δρρεδγεὰ : 
τῇς Ηἰρῃ Ῥηδβίβ, Ριαῖα, Ηετγοά. Ὑ,ο, ἴξ ἰ5 ἀβίκεά, σψεσεὲ ἴῇοσε ἴο 

8686 ΟΓΥἩ Ώεαὺ πο [ἰκεὶγ ἴο Ὅ6 δνδιϊδ!ϊθ ἃ5 ψ]πθθθο5 ἕὸγ [(ῃ6 

ἐνδηρεῖὶς ἰγδάϊπθοηϑ ἮνΝε οδηποῖ [εἰ]; γεῖ ἰξ 15 ροβϑίθε ἴθθγα ννᾶβ 

αυΐϊς βυβηοϊοεηξ ενϊάδησε, ᾿Πουρἢ 4]50 ροββία, ἀουθί]ε55, ἴπαὶ (ἢ 6 

ἐνδρε ἰϑῖ5 ἡ ΓΘ ποῖ ἰῃ 41} οᾶ565 δ]6 ἴὸ ρίνε Ἔχδοῖ νει ῆαι]ε ἱπίογπιδ- 
τοη, Ὀὰϊ τγεσα Οὔ] ρα το γίνε 5 ΠΡΪῪ ἴῃ 6 Ὀαβὲ ἰηίοττηδίίοῃ οδίδϊαῦ]θ. 

ΤΗΐβ5, αἴ Ἰεαϑῖ, νγα τηδΥ Οἰδίτω ἔοσγ ἴῃεπι, [πὶ τΠ6Ὺ ἀϊὰ τΠεὶγ Ὀεϑῖ ἴο 

ἀδοοτίδίη ἴῃ ἰδοῖϊβΊι Α8 ἴο ἴῃε αδἱἱερεά ρῥγεὐυάίςε ᾿Ἰεδάϊπρ ἴο υαπηίαίτ 
ἀἰδιθυϊίοη οὗ Ὀίατης ἴοσ οὐσγ [τὰ ἀδαῖῃ Ὀεΐνεεη ἰἢ6 7Θνβῃ διι- 
ἰῃοῖεβ δηὰ (ῃ6 Ἐοπηδῃ φΌΝΘΙΠΟΙ, ΜῈ ΤΑΥ͂ δάμη (πὶ ἴΠογα Το τα 
ἱεπιρίδίίοηβ ἴο βϑοἢ ραγιδ! γ, ατίβίηρ οὐδ οὗὁἨ παΐυγαϊ ἀἰ5}1|κε οὗ τῇς 
]ενβ δῃᾶ υὑπθαῦδι!ν παίυταὶ ἀαδῖγε ἴὸ ψίῃ ἴῃς ἔδνουγ οὐ ἴῃοβε ψῆὸ 
με]ά τς τεϊῃβ οἵ Ἂπηρίγε. Ὑεῖ οὐ [πε νοΐ [ἴ τῇὰν ὕὉς αἰητγηεα παι 

[86 τερσεβθηϊδιίοη οὐ [6 δνδηρε ἰϑίβ 15 ἱπίτ Ὡϑιοα ἢν ογθά Ὁ] 6 8ἃ5 ἴῃ 
ΠΑΙΤΏΟΩΥ ΜΠ 4}} γα Κῆον δὐουϊ [Π6 ῥΠηοῖραὶ δοίοτβ ἰῃ ἴῃς ρτθαὶ 
ἱταρεάγ. 

10. ΝΠ} τερασά τὸ ἴῃς ἡαρλέηρ, ἴὰ 15 οὗ οουγβα οὈνίουβ ἴῃαὶ 81} 
τεοογάεα βαγίηρθ οἵ [6505 ἀο ποῖ ροβδ8685 ἴῃ βδίηθ αἰζεϑίδίίοῃ. ϑοπὶθ 
νογάβ ἀγα ἰουπά ἴῃ 811 ἴἢγες βυῃοριἰϑίβ, ϑοπης ἴῃ ἴνο, δῃὰ ποῖ ἃ ἔδιν ἰῇ 
ΟΠΪΥ Οοἤ6. Ὗεῖ ἴῃ ΤΊΔΩΥ ἰπβίδποαβ γα Ἵδῇ δαὶ 85 βυγε οἵ ἴῃς δυϊῃεη- 
ἘΟΙΥ οὗἁ βαγίῃρβ ἰουηᾷὰ ἴῃ ἃ βίηρίε σοβρεὶ 45 οἵ {πὶ οἵ βαυίηρβ ὁσσυττίηρ 

Ἷῃ 41} (6 ἴῆσχεθ. πο οδὴ ἀουδι, 4.9., ταὶ ἴῃς νοτγά, “τῆς ϑαθθαῖῃ 

Μ͵ὰ5 τηδής ἔοτυ τηδῃ, ποῖ πιδη ίοσ ἴῃ ϑαρί δίῃ," επηδηδιθά ἴτοτῃ ἴῃ 6 στεδὶ 

Μαβίοσ ἢ [1 15 ννῈ]] ἴῃ τῇ 58 σοῃηεοίίοη ἴο ἤν Ὀείογε οὐγ τη 5 1ῃ6 
τῦϊο9 δγ τ Βἰ ἢ ἠυάρτηδηΐ 5μου!α 6 ρυϊάεα. Τρ [ΟἹ] ον ΟΔΏΟἢ5 πλᾶΥ 
Ἱερίἰπηαίεῖν Ὀς το] Ἔα οἱ : -- 
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(4) ϑαγίῃρβ βυρροτίβα Ὀγ []] Ξγπορίῖοδὶ δἰἰεϑίαιίοη την ὃς τεραγάεά 
85 ἴῃ βυὐρβίδησς δυϊπεπίϊο. 

(ὁ) ϑαγίῃηρβ υῃβυρροτγιθα ὉΥ (]} ογποριίοδὶ αἰξεϑία θη πιὰ θὲ τα’ 
βατάεὰ 85 δυϊῃϑηζίς ἤθη τΠεὶγ ἀῦβεπος ἰτοῖῃ ἃ ρδγίίου δῦ σοβραὶ οδῃ 
Ὀε εχρ δίηθα ὉΥ 15 ῥίδῃ, οὐ ὉῪ ἴῃ ἰἀἸοσυῃογαϑυ οὗ 115 δυΐμποσυ. ΤῊΪ5 
οονεῖβ μοὶ ἃ ἴδ ΟΠ 5 οὴ5 ὈΥ [λ|Κε. 

(ὦ ϑαγίηρβ ἰουῃᾶ ΟΠἹΪΥ ἴῃ ἃ βίῃρὶε σοβρϑὶ πᾶν Ὁβ δοσερίβα ἂ5 δὺ- 
τῃοηῖς ψ ἤδη ΤΠΕῪ στρα ῖβα τ ἢ Δηα ἔοσγη ἃ παΐυγαὶϊ σοσωρὶπιεηὶ ἴο 

οἴμεσ με]]-αἰἰοβίθα βαγίηρθβ. ΤῊΪ5 ΤΟΛΑΓΚ ΔρΡΡΪ65 ἴο ἴῃ6 βδυϊηρθ ἴῃ 
1λ|Κα νι]. 47, χν. 7, σοποδγηΐηρ ἴῃ6 σοηποοϊΐἼοη Ὀείναθη [{π|6 ἰογρῖνε- 

685 ἀηά {{{|6 Ἰονε, δηὰ δϑουΐ ἴπ6 ον οἵ δηάϊηρ [Πἰηρβ Ἰοϑῖ, νης ῃ 
ΔΓΕ σΟΙΏΡΙΕτἜὨίΑσΥ ἴο ἴΠ6 βαγΐῃρ ἴῃ 4}} ἴῇγεθ βυῃορίίβίβ : “ ἴῃς ψῃοῖὶς 
πεεά ποῖ ἃ ρἠιγϑιοίδῃ ;᾽ 16 ἴῆγαθα βαγίηρβ ἰορεῖμεσ σοηβίτυϊίηρ ἃ []] 

ΔΡΟΪΟΡΥ ἴογ {πε τεϊδίοης Ὀθεΐνψεθη [6505 δηά ἴδ 5ἰπίυϊ. 

(4) ΑΙ βαγίπρβ βοϑϑ885 ἱπίτ δίς ογθ Ὁ} τ οἢ δυἷξ τ[ῃ6 ρεπεγαὶ 

Ὠϊϑίοτοδὶ βἰἰυαϊίοη. ΤῊΪ5 ἀρ] 165 ἴο Ο  γίϑι 5 ἀπε ρῃαγίϑαϊς υἱέδγαηςοϑ8, 

8. δ]ειγθηΐ ὙΘΥῪ ῥγουλίηθηΐϊ ἰῃ Μαῖίζῃεν, δῃηα νεγὺ τοῦ τεϑίστοιεα ἴῃ 
1υκο. 

(2) ΑΙ] βαγίπρβ πιᾶὺ ὃε δοοερίβα δ5 βεἰ -αἰϊεϑίεα δηὰ ῃδϑαϊηρ πὸ 

Οἴδοσ αἰϊεϑίαϊίοη ψῃϊοῦ Ὀθαγ ἴῃ6 υὑπηλ βία καῦ]ε βίδμηρ οὗ ἃ υπίχυς 
τα] σίους ρεπίαβ, τῖϑα ἄρον ἴῃ 6 σδρδοῖν οὐ ἴῃ σϑροτγίειβ, δηἃ ἃγα 

τεροτίεα Ὁ τῇδ) 5ἰΠΊΡῚῪ 85 υπίογρειί 0] 6 τλεπλοῦίεβ οἱ τῃε ρτεαῖ 
Τόδομοσ Ὠδηάεά ἄονῃ ὉΥ ἃ [αἰ] ἰτδαϊίοη. 

Τα οἤϊεῦ πρυΐδε ἴο ςοἸδοίίης ἴῃς ϑαγίηρθ οἵ 7εϑ5 νγᾶβ ἠοῖ ἃ 

Ῥύγοὶγ ἰδιοτίοδὶ ἰηϊεγεδῖ, Ὀυὰϊ ἃ ἀεϑίγε ἴο ἢπᾶ ἴῃ (δε ψοτγάβ οἵ (ῃε 
Μαβῖεσ. παῖ τηϊρῃϊ βεῦῖνα ἃ5 ἃ γι ἴο Ὀδ] αν ῦβ ἴοὸγ ἴῃς ρυϊάδησε οὗ 
{πεῖν 6, Ἡδησε τηᾶγ ὃς εχρίαὶπεα 16 ἰορίὶοδὶ ρτουρίηρ οἵ βαγίηρϑ 

ἴῃ Μαίϊμονν ἀπά Τμικε, Ὄβρθοία!ν ἴῃ (ἢ6 ἰογπλθγ, Ζ.9., ἴῃ (ἢ 6 τδητῃ 
ΠὨδρίεσ, νῇοβα σταῦτίς τηϊρῃς ὃς: ἃ αἰϊγεοίογυ ἴοσγ ἴῃ6 ηγϑϑίοῃ ψνοῦκ 

οἵ ἴῆε σμυγοῦ ; δηά ἴῃ ἴῃς εἰρῃιδεητῃ, ἢ ἢ πλίρηϊ Ὀ6 Πεδάβά : ον 
τῆ6 τηεπιῦεῖβ οὐ τῃ6 (ἢπβίδη Ὀτγοιμεσῃοοά γε ἴο ὑεῆανε ἰοννγβ 

εᾶςἢ οἴπεῖ. Τῆς αιδϑιίίοη βσυρρεϑῖβ ἰ1861{, νου τς ἰπῆυεηος οἵ 
1ῃ6 ῥτγδοῖῖοδὶ αἰπλ Ὀ6 σοηβηεά ἴο γσγοωῤῥίιρ,) ουϊὰ 1 ποὶ δχίεηά ἴο 

πιοάϊβοδίίοπβ, ἐχραηβίοηβ, δα  Ἰοῦβ, ονεὴ ἰηνθηςίοηβ, ἴπαὶ ἴῃ6 ψογὰβ 

οἵ ἴῃῆε Μαβίογ τωϊρῃϊ σόνεὺ 4]}1] ργεϑθηΐὶ τοαυϊγοηθηΐβ δηα σοΙτοβρομηά 

ΓγῪ ἴο ῥγεβεηῖ οἰγουμπηβίδησαβ δηά σοηνϊοιίοπδῦΡ Οἡ [᾿]5 ἰορίς 
γγεἰζϑᾶσκεσ τρακοθ πε (ο]]ονίηρ 5ίἰδιεπιθηῖ : “ Ετοτὰ ἴμ6 Ὀερίπηίηρ 
16 ττδαϊπίοηῃ σοηβίϑιοα ποῖ ἴῃ τῆθτα σαραιτίοη, Ὀὰϊ ἴῃ ταρειἰοη 
οοταϊηεα νὴ ἢ ογεαῖϊνε δοϊϊνίγ. Απᾶ ἔτοπὶ ἴδε παίαγε οἵ ἴπ6 οσαβθα 
1815 δοιϊν! ἰποσθαβθα 85 {ἰπ|ὲ γαῖ οη. ΕἸυοϊἀαιοης ρτεν ἰηΐο ἱεχί. 
Τῆς ϑἰηρὶε βαγίηρ νγὰβ τ} ΠΡ] 164 τ ἢ 6 πιὰ ΠΡ] !]ςδτίοη οὗἁὨ 115. 1.568, 

οΥ ἴμε νογάβ νεσα τείειγεα ἴο ἃ ἀβῆηϊϊε σᾶϑ6 δι) σοΙγοθροη ἸὨΡῚγῪ 
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τοοάϊβεά. ΕἾΏΑΙγ, ψοτάβ τοῖο ἰηβετιεα ἱηῖο [ἢ6 ἰαχὶ οὐ 76ϑ5ιι5᾽ 
5ΔΥΙηρ5, Ἔβρθ οἶδ} }Ὺ ἴῃ ἴ[ῃ6 ἴοστῃ οὗ ἰηβίδηςθβ οἱ πδζταῖϊνβ, ἡ Ὡ]οἢ γασα 

ΟἿΪ τηεδηΐ ἴο τῇᾶκε Ηἰβ υἱΐδγαῃοαβ τόσα αἰβιίηςος," "1 ὙῊΪΘ τηδῪ 
βεεπ ἴο ορϑῃ ἃ ἄοογ ἴο Ἰίσδμοθ, Ὀὰϊ βεσοηά τπουρῇς5 ἰεημὰ το Δ|1ΔΚ οὐγ 
ἔεαιβ. Τὴε δἰἷπὶ ἰἴβεϊΈ βυρρ θὰ ἃ αἰδοῖ ἴο ὑπάσε ἰτεεάοια. 705ὶ 
Ὀεοδιβε ἀϊϑοίρ!ε5 ἀεϑίγεα ἴο (οἱϊονν ἴῃς Μαβίεσ δηά πιακε Ηἰ5 πψογὰβ 

18εῖγ αν, 1 νου ννϊϑ ἴο Ὧ6 5υγα (δὶ 16 τερογῖβα βαγίηρβ ξᾶνβ 
το ἴῃς μἀονρλίς οἵ 7ε5805 δ ἰβαϑῖ, ἱξ ποὶ Ηἰΐ ἐῤεϊεύρια νεγδα. 

ὝΠΕοη μετα ἰβ γεάϑθοῦ ἴο δεϊϊεανθ ἴπαὶ ἴῃ6 ὕγοοθβα οἵ ἢχίηρ (Π6 
δα πἰοη γᾶ βυϑίδηι αν σοπιρ]οιθα νἤθη [Π6 τμειηοσυ οἱ [6815 ννᾶβ 

τεςεηῖ, δηὰ [ῃ6 τῇθῃ νῇΟ δα ὕδθὴ ψἱ Ηἰΐτι ψεσα δ παπᾶ ἴο ρυϊάς 
ΔηΑ σοηίτο] ἴἢ6 ῥσόσθβθβ. ἮΝ δἰζβάσκεσ γεῖηδσκα ἴῃδῖ νοῦ {{{π|6 οὗὨ 1ῃ6 
πδῖυτε οὗ δοογείίοη οὐ ρίηαϊεα εἰβοννῆθσα πη ἴῃ ἴῃ ῥα μἰἶνα σμυτοῇ, 

δηὰ ἴπαὶ τἴῃ6 ρτϑαῖ τηδβ8 οὗ ἴῃῆ6 Ὄνδῃραὶὶς ἰγδαϊ οη νγὰ8 ἔοστηθὰ ὑηάθῦ 
ἴδ ἰπθαδηςς οὗ ἴῃ Ἰἰνίηρ ττδαϊτοη.2 ΤΗδὶ ἰ5 ἴο β88γ, ἴῃς τεεάομ οἵ 

με δροβίοϊϊς ἂρεὲ ψὰ5 σοηϊσο ἰεὰ ὃν Κηον]εάρε δηᾶ τενεσεηοα. [ἰ 
νὰ9 Κπονῃ ἡ ῆαΐ ἴῃ6 Μαβίεσ. ῃδὰ ἰδυρηῖ, δηά ρτεαὶ τεϑρεοῖ ναβ 

ὉΠειβῃεὰ ἴοσ Ηἰβ δυϊμοπῖγ. [{ ἴΠ6τ6 νγὰβ ὩῸ ϑρογϑι ου5 σΟΏσΘΓη 

85 ἴο ᾿ἰεγὰ] δοούγδου, ἵπετε ψὰ5. ἃ Ἰογδὶ βο]οἰτυἀθ τῃαξ [ῃ6 πηδδηίηρ 

τοηνεγεὰ ὈΥ ψογάβ βου Ὀ6 ἴπι6 ἴο ἴπ6 τηἰηα οἱ ΟἨτΙβί. 

11. Τῆς ἱποίάεηϊβ οὗ τῇς 7εαΐηρ Μιοηϊβίγυ, νι ϊοἢ όσα ἴῃς ὈὶΚ 

οἵ ἴῃς παιταῖῖνε οἵ βνεηΐῖβ, ἅγα Ἷοτροαίεὰ υνἱϊ ἴῃς απαϑιίοη οἵ 
»γασί. ὙΤΏοβα ἕοτ ψἤοτῃ ἰΐ 15 δὴ αχίοτῃ [ἢδΐ ἃ τηΐγαο]α ἰβ ἱπῃροββίθ]ς 
8416 ἴειηρίεα ἴο Ῥγοπούησθ οὐ παῖ πλ Πἰ ΒΕ ΤΥ [Π6 ΘΙ ΠΉΓΊΔΤΥ δηὰ ϑνθαρ- 
ἵπρ νεγήϊοῖ, “πλέείογέεαί. ΤῊΪ 5 ποῖ ἃ ϑβοϊθηϊῆς ρτοσδεάσσθ. Τῇ 
πυερίίοη οὗἉ ἰδοϊ 5ῃου]ὰ Ὁ6 ἄθαϊτ ννἱἢ βαραγαίεὶν οἡ ἰῖ5. οῃ ῥτοιηά, 
δΔηᾶ τῃς ᾳαδδίίοη οὗ Ἐχρ]!οαὈ ΠΥ ἴα κθ ὡρ ΟἿΪΥ ἴῃ ἴη6 βεοοπά ρίαςα. 

ὝΒετε ἃγα βοοά τεϑαβοὴθ ἔογ δα] ανίηρ ἴῃπαῖ ἴῃ6 ἢ δα] ρ τα ἱ ἢ ἰβίγυ, τα ΐγ- 
δοιίουβ οὐ ποῖ τηϊτδουϊουβ, γᾶ5 ἃ ρτεδὶ [δοϊ ἰπ ἴπ6 ρυὈ]Ϊς σάγθοσ οὗ 

7ε5υ5. Ηδεαϊϊηρ 5 δϑϑοοίδῖβα νὴ τεδοβίηρ ἴῃ 4}} ρεηθγαὶ ποίϊςεβ οὗ 
οὖν 1,ογάβ ψοσκ. Νίης δοίβ οἵ ἢθαϊϊηρ. βϑοπὶθ οὐ {Πθῖὴ νεγῪ ταπιδικ- 
ΑΌΪε, ἀζὲ τερογίβα ἰῃ 4}} [86 βγπορίίςδὶ ἀοβρεὶβι Τῆς Πεδ]ηρ οἰεπηθηῖ 

ἴῃ ἴῃς τ ὨΙΒΊΤΥ 15 50 ἱπίεσψονεη ψῖῖῃ τῆς ἀϊάδοϊο τηδὶ [ἢ6 ἰΟυτΊΓ 

οδπηοὶ 6 εἰϊπιϊηδίδ ψϊϊμουϊ ἀεβιγογίηρ ἴῃς νῇοὶς βίοτγ. Τῇ ἰ5 

(ἸΔΏΚΙΥ δοκπονϊδαρεά ὈγῪ Ηδτγηδοκ, ψῇο, ᾿Γ με ἄοεβ ποΐ ἀουῦι ἴῃ6 
ΣΘΑΙ οὗὨἨ τηΐγαοθβ, δἰϊδοῆεθ νεῦῪ {π|6 δροϊορείίΐς να]ϊὰθ ἴο {π6ηλ.ὅ 

Τῆς οσοδϑίοηδὶ ποίϊσεβ ἰὴ ἴῃς (βρεῖς οὐ σοηιεΠΊροσασΥ ορἰπί δ, 

ἱπιργεϑϑίοηβ, δηᾶ [ῃεοῦε5 τεραγάϊηρ Ὁ τίϑ᾽ 5 δοίίοηβ βρεὰκ ἴο βοϊηξ- 

(πΐηρ ΘχίγδοσαϊηασΥ ονεῦ δὴ αὔονα ἴῃ86 ργεδοῃίηρ δηὰ ἰεβϑοϊίηρ. 

1 7ΖΑε “4οείοϊές Αἴ ξέ, νοὶ. 11.) ». 62. 3. "4. 

8. Ἡπερίονν οὐ Ὄορνπα, νοὶ. '., Ρ. ὅς, ποῖς 3. 
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Μαικβ ρταρῇῃϊς τεροτί οὗ 6 ἱπιργεββδίοη ρτοάυοεά Ὁγ ΟΠ τίϑι 5 ἢσβὶ 
ΔρΡρεδγαηοα ἴῃ ἴῃ8 ϑγπᾶρορῃβ οἵ (δρογῃδυτη τὴᾶὺ ὃς οἰϊεα δἃ5 δῷ 

ἰμβίδῃςθ. “μαι ἰβ 15) Α πον ἰεδοῃίηρ 1 --- Μ] ἢ δυϊῃοῦγ Ης 
οοπηπηδηάει(ἢ ἀνθ ἴἢ6 υποΐθδη βρίγῖβ, δῃᾶ ἴμοῪ ΟὔΘΥ Ηΐτ.᾽" } ΤὨΪ5 
15 ἃ νϑιυ δῦ ]α γετηϊηίϑοθηςθ, δηᾶ ἱξ ροϊῃῖβ ἴο ἃ ἀἄουδ]α βυγρηῖβε ογεαίεὰ 
ὉΥ δῃὴ οπρίηδὶ 5βίγὶβς οἵ ργθδοῃίηρ, ἀπὰ ΌΥ δὴ υπρτθοθάθηϊεα ρόνεγ. 
51} ποτα ϑἰρηϊβοδηῖ δῖα 1ἴῃ6 ἰῃθοτῖεβ ἱηνεηίθα ἴἰὸ δχρίδίῃ ιν Υ͂ 

τε ρονεῖ. Ὑὕῃε Ῥῃδιῖίβθεθβ δοσοιηίθαὰ ἴογ ἱΐ, ἃ5 αϊβρίαγεὰ ἴῃ τῃῈ 
οὐτα οὗ ἀειηοηΐδοβ, ὈΥ ἴῃ6 βιιρρεϑίίοη οὗ δὴ δἰϊϊδηος τ ΒΟοΙΖορι. 

Ἡετοά ϑεαἰὰ : “"ἶἰ ἰ5 Ϊοῆη ψβοια 1 Ὀεμεδάδα τίβεη ἔγουὰ ἴῃς ἀεδὰ δηὰ 
Θχεγοϊβίηρ ἴῃ6 ΡΟΝΟΙ οὐ τῆς βρὶ πὶ νοῦ". Τιθ ομα ἴΠθοΟσΥ ᾶ5 

τοδϊενοϊεηϊ, [ἢ οΟἴΠΕΓ αὐδυγά, ὈυΣ ([ῃ6 ρΡοίηξ ἴο ὈῈ ποίίεβα ἰ5 [ἢδ 

Εχίβίθσποα οὗ ἴῃς ἴβεοτῦῖεβΊ Μϑὴ ἀο ποῖ πεοῦῖβα δῦουϊ ποίῃίηρ. 
ΎΤΠεΙΘ ψοτεῈ ταηαγ Κα] ἰαοῖϊβ ὈΓΡΘΏΓΥ ἀειηδηάίηρ εχρ]δπδίίοη οὗ 
Β0η16 50τῖ. 

Τῆθ Πιρα]ηρ οὶ οἵ [θϑὺβ ἤθη, βρεακίῃηρ Ῥγοδαάϊγ, ψγεσε ἴο Ὀερίῃ 

Μὴ ἰαοῖ5Β. Ηον (ΠῈῪ τα ἴο Ὀ6 δχρ᾽δἰηθά, δηά ψῇῆδὶ (Π6Ὺ ᾿ΩΡΙΥ 85 
ἴο ἴπε Ῥεγβοῃ οἵ [ἢ Ηδδίοσ, ἀγα αυδϑίίοηβ ἴοσ βοίεῃος δηὰ [ἢεοϊοργ. 

15 ποῖ βοϊεηιῆς ἴο πορίεοι ἴῃΠ6 ρῃεηοιθθπα 8ἃ5 ὑψόσ οἵ ποίϊςε. 

Α5 {π|6 ἰ5 ἰξ βοϊθβηπῆς ἴο τηακα (ἢ6 βοϊατ!οὴ θᾶϑυ ὈΥ υπάετ-ϑίδιεπηθηῖ 

οἵ τῆε ἰᾳοῖβ ἴο θ6 Ἔχρ αἰηεα, 45, Ζ.5., ΌὉΥ νἱενίηρ ἀεπηοηΐδοδὶ ροβϑεϑϑίοῃ 

85 8δἃῃ ἱπηαρίηαιυ ἀΐβεδβε. εηϊοηΐδοαὶ ροββθβϑίοη πιρῃῆϊς 6 δῆ 
ἱτηδρίηδεν ἐχῤίαμπαϊίονι οἵ σεοτίδίη οἷδθθθ5 οἵ αἴβθαᾶβθβ, Ὀυϊ ἴῃς ἀἰβ- 
ξΆ865 1πειηβεῖνεβ ΈΓῈ 56 ΠΟῸ5 ΘΏΟΙΡΉ, 85 βϑιίουβ ἃ5 πιδηεβϑ δηὰ 

Θρ ερϑυ, Ὑ Ὡς ἀρρθᾶγ ἴο αν ἰοιτηθα ἴῃς ρῇγϑίοδὶ ἰγα5]5 οὔ [ῃς 
τααϊδάγ. 

ΕἸΏΔΙΙγ, ἰδ 15 ποῖ ἴο ὃ6 βυρροβεά ταὶ ἴἢε56 ἢεαὶηρ δοῖβ, (Ὡουρἢ 

ἱπαυθιτα]α ἰδοῖβ, πᾶνε πὸ ρεγηηδηθηΐ το] ρίουβ νὰ]ι6. ὙΠ α5ὲ ἸῺ 
ἴτῃε ενϊάξησεβ οὗ ΓΟ γι β απ! πιᾶν Ὀείοηρ ἰοὸ δὴ δηϊᾳυδίεά ἴγρε οἴ 

δροϊορεῖίς, Ὀὰυϊ ἴῃ οἴπεῖ τεβρθοῖβ [ΠΕΡ ϑἰρτιίβοδηοθ 8 ρεγεῃῃ 18]. 
ὙΠεΙμογ τλϊγαουΐουβ ΟΓΥ ποῖ, ΠΟΥ Θαυδ}γ τανθὰὶ (μὲ ψ]άἀε-Ποαγιεὰ 
Ῥεμανοίδηος οἵ [685805. ΤΏΘΥ τῆτον ἃ 5ἀ6 Ἰίρῃξ οὐ Ηἰβ ἀοοίπης οἵ 

Οοἀ δῃά οἵ τηδη, δηα δϑβρεοίδ!ν οὐ Ηἰβ5 οοηοσορίίοη οἵ με ἰάθδὶ οἵ 

16. ὙΠ6 θα] ηρ ΠΥ ννὰ5 ἃ ἰδοὶϊξ δυΐ εἤεοῖίνε ῥγοίεδὶ δραίηβὲ 
ἀϑοοιοἰβηῃ δηὰ ἴῃς ἀυαιίβπι ου ψηΐοἢ ἰξ τεβίθ, ἀπά ἃ ργοοῖ ἰπαὶ 

7εθὺ5 δὰ πο βγωρδαίῃυ νὴ ἴῃς μαγὰ δηςῃεβίβ Ὀεΐψγαεη βρίτς δηὰ 
βεϑβῇ. 

12. Βείοτε Ἰεανίηρ ἴῃς τορὶς οἵ Ὠἰβίουγοἰεγ, ἴξ τᾶν θ6 νεῖ] ἤοτα ἴο 

τοίου ἴο ἃ ἴἴπα οἵ δνϊἄθηος νοι, τπουρῇ ποὶ ψογκοά ουἱ, ἢ45 θεθῃ 

βυρρεβενε!υ βκείς δα Ὁγ Ρτοίεββογ ϑαηάδυ ἰῇ ἢΐϊ5 Βαπηρίοῃ 1,δοΐυγεβ 

1 Μδῖκ ὶ. 27. 
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οὐ ἡηῤῥίγαϊίοα. Ὅλ [ἢεϑὶ5 ἴο θὈ6 Ρῥτγονθϑᾶ ἰ5 “τπαῖ (ἢ6 ρτϑαὶ πηᾶϑ85 
οὗ ἴ[ῃ6 πατταῖϊνε ἴῃ ἴῃς ἢτθὶ ἰγεθ Οοϑροὶβ ἴοοῖκ 115 ϑῆαρε Ὀείοσε τῃς 

ἀεοίγχυςστίοα οὗ 76γυβαίειη, 2.2., ΜΠ 1655 ἴδῃ [ΟΤῪ γεᾶϊβ οἵ ἰῃς 

δνθηΐς "1. “Ὑγὰ5 ἴεῖα δνεγ," 8515 Ὀγ. ϑδηάδυ, “δὴ δδβίεσ ργοῦ τ 
(ογ ἃ οἤτίς ἴο ἀδοίάβ ψῃεῖθοσ ἴῃς βαγίηρβ δηᾶὰ Ὡδγγαῖϊνος ψἢἱο ἢ 116 

Ῥείοσγε ῃΐπι οᾶπὴθ ἔτοιῃ ἴμε ομβ 5ἰ4ς οἵ (ἢϊ8 ομαϑῃι οὐ ἴῃε οἵἴμεγῦ 
Αἰποὴρς ἴῃ6 ἰηβίδηςεβ ἢ οἰϊθβ ἅτ βοῇ ἃ5 ἴῃθβε: “1, (Πεγείοσε, 
ἴδοι αὐτὶ οἤετγίηρ τἢγ γί δὲ [ῃ6 δἱῖασ, δῃηάὰ τη σεμλθηθογεϑὶ ὑπαὶ (ΠΥ 

Ῥγοῖδοσ αὶ δυρῃϊ δραίηδὶ ἴἢ6ε,᾿" εἴς. “γοα υαηΐο γοῦ, γα ὑ]1π4 
δυΐάε5, ψὨ]ς ἢ 8ν, ἡ ΠΟβοανεὺ 5}4]} βυγθαγ ὮΥ ἴἢ6 ἰδρ]6, ἰξ 15 ποιβίηρ,᾽" 

εἴς. “8εθ (ῇου 16}] πὸ τδῃ, Ὀὰϊ ρὸ ΤΥ Ψᾶν, 5ῇον {Πγ86][ το τῃ8 
Ῥηεβυ," εἴς. Ὑμαῖ 15 ἴο βᾶν, ἴῃς δἱΐαγ, [6 ἰθηυρὶθ, (Π6 Ῥτεϑιποοα ἅγα 

5111} ἰῃ εχίβίθδηςθ. ΤῊϊβ ἰ5 ηοὶ ἀεξοϊβίνε ἃ5 ἴο ἴπε ἀδίβ οὗ οἵ σοβρεῖϑβ, 
Ῥυϊ [᾿ 5 ἀεοίϑινε 85 ἴο πιυςἢ οὗ τἴῃ6 τηδίεγίὶ σοηϊδίηθα ἰπ ἴμδθιὴ δανίηρ 

δϑϑιηθα ἤχεα σῃάρε, εἰἴπογ ἰῃ ογὰὶ οὐ ἴῃ τ 6 ἢ ἴογηγ, Ὀδίοσγε ἴῃς ρτεαὶ 
οἸἰϑ5 οὗ 15:86]. 

18. Ηἰϑιοτίοἰγ, θὲ 1 βΠΑΙΥ ποίςά, ἰ5 ποῖ ἴο θ6 οοηίουηαεά ν[ἢ 

ΔΌϑοϊυϊα δοσιγδαου, οὐ ρεγίεςϊ δρτοειηεηὶΐ Ὀεῖνεεη ράγα]]εὶ δοσουηίϑβ. 

Ἡατιαοηϊϑιῖς 5 ἃ (Ὠϊηρ οἱ ἰῃῇ6 ραϑῖ. [τ ννᾶ8 ἃ νν6]]-πηεδηΐ ἀ 50! ρ]1η 6, 

θυξ 1 τοοκ ἴῃ μαηά δὴ ἰηβοία ]6 ργοῦϊεπι, ἀπὰ ἰδ αάαἷγ τπρηϊῆεὰ τς 
Ἱπηροτῖδηςς οὗ ἃ βοϊυϊοη, Ἄνθη ἰᾧ [ἃ μδὰ θθθῇ ροβϑίῦ]8δ. Οὐ αδβιίοῃβ 85 

ἴο οσοαϑίοῃβ οἡ ΨΗΪΟἢ τερογίεά νγοσάβ δηὰ ςίβ οἵ [6518 ψεγε βροκβθῃ 
ΟΥ ἄοῃε, 85 ἴο ἴῃε ςοηηεοίίοηβ Ὀείνεθη βαγίηρθ ῥτουρεαὰ ἰοροῖθοῦ 

ἴῃ οὴς Οοβρεῖ, ἀϊβρειβεὰ ἴῃ ἴΠ6 ρᾶρθβ οἵ δῃοίῃε, 45 ἴο ἴἢ6 ἀΐνειβε 
ἔοττωβ οἱ βαυΐπρβ ἰὴ Ῥάγα]]θὶ σθρογίβ, γα [ὉΓ 115 ΠΟΙ͂ δεοοηάδσυ. Τῆς 

Ῥτοδά φιεβίίοῃ 6 ἃϑῖκ ἃ5 ἴο ἴπε ψογάβ οἵ 76βϑ5 15: πᾶνε ψὲ ἤεσγε, 
ἴῃ τῇς τιδίη, ὑγογὰ5 δοίυ δ! Υ βροΐει ὉΥ [65115, οὔθ ΟΥΓὁἩἨΘ ΜΙ] Θ, ΠΟΙ͂ ΟΓ 
1Πδη, ἴπ (ἢ5 σοῃμηθδοίίοῃ οΥ ἴῃ ἰδαῖ, πῃ δαραγαῖδ ἀρῇῃου 5Π15 ΟΥ ἴῃ σοη- 

πεοίεα ἀΐδοουζθε, ἰῃ τῃ6 ἰογπὶ τεροτίθα ὉΥ 115 οὐ ἴπδὶ Ἔνδηρε δῖ, οὕ 

ἴῃ ἃ ἴογτπῃ ἢοΐ δχδοῖὶν τοργοάυσεαὰ ὉγΥ δὴν οἱ ἴπϑηη, γεῖ σοηνουίηρ ἃ 

5686 500] ΕΠΕῪ τεῆεοιεα ἴῃ 41} [ἢ νετβίοηβἩ ἢ 15 1ἴῃ6 ΓΟγ 5 ῬΥΑΥΕΓ 
186 Τοτὰ β δ ψῃδίενεγ ἔπηῈ ρίνθη ἴο Ηἰΐ5 ἀἰβοὶρ!εϑ Ὁ [5 [6 “ ϑαπῦοῃ 
οὐ ἴπῈ Μουηῖ᾽ τιδάβ ἃρ οἵ γεὰὶ υἱζεγδηοεθ οἵ 76β5, ψμεῖθοσ 4}} 
ΒρΡΟΚδη δὲ οἠβ [{{π|6ϑ, ἃ5 Μαιίἢεν᾽β στερογί βεεπ8 ἴὸ ἱπΊρΡ}7γ, ΟΥ ΟΠ 

νᾶτίουβ Οσσδϑίοῃϑ, 8ἃ5 6 βῃου)ᾶ ἰηδγ ἔτοῦ) [μκε᾿5 πδιταῖϊνεΡ ΠΙά 

]6βθὺ5 δοΐυδιν 58Υ: “1 σᾶπια ποῖ ἴο ς4}} ἴπ6 τἱρῃίθουβ, Ὀὰΐ βἰ πη θΓβ,᾽ 
ΜΒοίΠογ ἢ τῆς δάἀαϊίοη, “ ἴο τερεηΐϊδησα," 5 11 βἰδηάβ ἴῃ [κκε, οσ 

νι θουῖ, 45 ἴπ ἴῃ6 ρεηυΐης τοχὶ οἵ ἴῃς βαπὶθ Ζορία ἴῃ Μαιίῃεν δηά 

ΜαῖκὺΡ Π1ὰ Ηδ βρθαὰκ (ἢ ραγαῦϊε οἵ ἴῃ ἰοβῖ 5Π6ερ --- ψῃθῖῃοτ ἴῃ 
Μαιμονν 8 ἔογγῃ οἵγ ἴῃ [λ|Κε᾽5, οσ 'ἰἢ ἃ ἴοστια αἰβεγίηρ νεγῦδ!} ἴτότω 

1 Ῥαρε 283. 
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Ῥοιὴ --- ἰο ἀϊβοῖρ]65, ἴο ῬΏΑΓβθ 65, οὐ ρευθαρβ ἴο πείίμογ, Ὀὰϊ το ρῥυ]}- 

οδῃ8, γεῖ σοηναυΐῃρ ἰῇ 50ΠῚ6 ἔοσπλὶ δηά ἴο δοίης διάϊεησε ἴῃε ρτεαΐ 

τβουρῆς τῃαῖ ποτα τᾶ ἃ ρῥαβϑίοῃ ἴῃ Ηἰἴβ ἤδατὶ δῃὰ ἴῃ [ῃ6 Πεατὶ οὗ 
Οοά ἴον βανίηρ ἰοβῖ τηϑθη [ζ 8 συεδῖ!ν ἴο Ὀ6 ἀεϑβίγεα ἰῃαὲ ἀενουΐ 

τεδάεβ οἵ ἴῃε (σοβρεὶβ βῃου ἃ Ὀ6 δπιδηοὶραϊεα ἔτοτῃ ἰεραὶ Ὀομάδρε ἴο 
ἴῃς (πεοϊορίοαὶ Πρπιεηΐ οἵ ἱποίταηου. ΤΙ] (ἢϊ5 5 ἄοης, [ἴ 15 ᾿πηροϑ- 

510]6 ἴο δηΐου ἴῃ (ω]] τῃ6 (οβρεὶ βίοι, οἵ ἔεεὶ [5 Ὄβϑϑηίίδὶ ἴσα δηᾶ 
τοδ γ. 



ΓΗΑΡΤΕᾺΚ [. 

ΤΗΕ ΟΟΒΡΕΙ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΕΚ. 

ΘΈΟΤΙΟΝ 1. ΟΟΝΤΕΝΊΞ. 

1. Τῆς βεοοηᾶ Οοβραὶ ᾶ5 ἢη0 δοσουηΐ οὗ (6 Οἰτιῃ ἀπά ἰπίδπου 
οἵ ]εβθυ5. Τῇδ παιγαῖῖνα ορθὴβ 11} ἴῃς ῥγοϊαάθ ἰο [6 Ρυ ]ς τΐηϊ5- 
Ὁ, 1Π6 ῥρσθδοίηρ δηὰ Ὀαριίδι οὐ [16 ρτορῃεὶ Ϊοῇῃ ; δηά {ῃ6 βεᾷι6ὶ 

τοηβίϑίβ οὗ ἃ σὰρί ἃ βἰκεῖοῃ οὐ ἴῃαὶ τα ϊη βίγυ 1 ἃ 56 17|65 οὗ ρταρῇῃϊς ἰδὺ- 

Ἰεδιιχ ἔτγοπη 115 σοτηιηθησθηηθηΐ ἰη ΟΔ]1|6 6 ἴο 115 ἱταρίο οἷοϑα ἴῃ [6τὰ- 

βδίεσσω. Τ|}5 ἰδοῖ δἰοῃβ γαῖβθθ ἃ ργεϑυπρίίοη ἰῃ ἰανουσ οὗ Μασϊκ᾽ 5 οἹαἰ πὶ 
ἴο ὃδ6 τῆς εαηιοϑὶ οἵ ἴῃς [ἤγεθ ϑυπορἕοδὶ σοβρεῖὶβΊΌ Οὐδοσ οσοηϑβίἀογα- 

τἰοηβ Ροϊηίίηρ ἴῃ ἴῃ6 βᾶγτηθ ἀϊγθοϊΐοη γα ἰΐϊ5 σοϊωραγαῖῖνα γεν! δηά 
ῖῃε πηεάρτθη 688 οὗ ἰΐ8 δοσοιιηῖ οἵ (τί βι᾽5 ἰ[ϑβδοῃίηρ. ΤῊΐβ (σοβρεὶ νυθὰτϑ 
τε ἀϑρεςοῖ οἵ ἃ ἢγβὶ βκεῖο!) οἵ ἴῇ6 πηθιηοσαῦϊθ σάγθεσ οἵ οὔθ Ψηο [δά 
Ῥεσοιδ δῇ οδ]εςὶ οἵ τε]]ρίουβ (αἢ δηά ἰονα ἴο [Π6 αἴτοὶς οὐ τϑαάθιβ ἴοσ 
πῦοβα Ὀεηθῆϊ ἰδ νὰ5 τις. Α5. ϑ ἢ ἰΐξ 5 δη τ 6 τὸ ργεοεάθηος ἴῃ 
8ῃ ἱπιγοάυςτίοη ἴο 16 ἴῆγθα βυῃοριϑίβ, [ΠΟ ρἢ, ἴθ οὐγ ἀεδιαι]οὰ σοιη- 
τηεηῖβ, ψγ6 [Ὁ] ον ἴἢ6 οΥδυ ἴῃ τνῃϊοἢ ΠΟΥ ἅτε ἀιταηρεα ἴῃ ἴθ6 Νειν 
Ταεβίαπιθηῖ. [Ι{ 15 σοηνθηΐϊθηϊ ἴο ἴακα Μαῖκ ἤγβι ἔοσ 1ῃϊ5 ΘΓ γθάϑοι), 

τῃαὶ ἔτοπὶ [15 ραρθϑ 6 οδῃ ἔογιῃ (ἢ 6 οἰθαγεϑί ἰάθα οὗ {6 βεηδγαὶ σοιγϑα 

οὗ οὖζγ 1ογά᾽ 5 Ὠϊδίοιυ δῇογ Ηδ δηϊεγεά οἡ Ηἰβ Μεβϑίδηϊς Ἵδ] ηρ. 

Ιῃ ποῆὲς οὗ (με ἴὔγεα (ἀοβρϑὶβ σὴ ννὲ ἥηα ἃ ἀεβηϊίϊε σΠτγοηοϊορίοαὶ 
Ῥίδη, Ὀὰΐ ἰἴ 15 ροβϑίῃ]6 ἴτῸΠΊ δὴν οης οἵ ἴθ πὶ ἴο ἰοσπὶ ἃ ρεηεσαὶ ἰάθα 

οἵ τῃε Ιεδάϊηρ 5ἴδρθβ οἵ [6 τηἰηϊβίγυ, δηα τηοϑὶ δαϑὶὶν δηά οἰθαεὶν ἐγοιὴ 
16 βεοοπά. 

2. Τῆς ἤγβι βἴαρε 5 ἴῃ 6 σγπαρορμέ τηϊηἰδῖῖγ. Αἴεγ Ηἰβ Ὀὰρ- 

ἴδηαι ἴῃ [6 Τογάδῃ δηά Ηἰβ ἰεπιρίατίοη ἴῃ (ῃ6 Ψψιἄεγηθθθ, [6515 

τεϊυγηεα ἴο Οα]εα ἀπ ὑθβρδῃ ἴο ργεδοῦ ἴῃς “" σοβρεὶ οὗ ἴῃς Κίηρ- 
ἄοιῃ οὗ σοἂ᾽.1 Τῇε βυῃπαροσιςε ννὰβ ἴῃΠ6 βοεῆς οἵ [ἢ]5 ὑγεδοῃίηρ. 

Τῆς ἢιϑὲ ἀρρθϑδγδῃοθ οἵ [6558 ἰῇ ἃ βΥπδρορθ νὰθ ἰὴ (δρεγηδιη, 

ψβετ Ηες δἵ οὔςς τηδάβ ἃ ρτεαῖ ἱπηργεϑδίοη Ὀοϊῃ ὉΥ Ηἰβ5 ἀϊβοουγθα 

δηὰ ὈΥ τῃ6 οὐτα οἵ ἃ ἀετηοηίας.2 ΤΗΐβ8. νγᾶβ ϑβἰΊρΡῚῪ (Π6 σομητηθηςο- 

1 Μαῖκὶ. 14. 3 Μαῖκ Ϊ. 27. 
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ῃϊοηΐ οὗ ἃ ρῥγεδοῃΐηρ ἴουγ ἴῃ ἴῃ6 βγπάροριθα οἵ (4166. 6515 πιδάς 
ΠΟ 518 ἴῃ Ὁαρεγμαῦη. Ης Ἰεΐς ἴῃς ἴον [ῃ6 ἀδγ δεν Ης ργεδομεά 
ἴῃ ἰϊ5 ϑυῃάροριβ, ὙεῪ δαιν ἴῃ [ῃ6 τηογηίηρ Ης ἰεῖ 50 δηγ ἴῃ 
ἴα ἄδγ Ὀεσαιβε Ηε (εαγεά ἀεϊεητίοη Ὁ ἴῃ6 ρϑορὶθ. Ηλπ Ἰείς ἴῃ βυοῖ 

μαϑῖς Ὀεοαυβα Ηδ Κηον ἰπαῖ Ηδ οουἹὰ ῥγεδοῦ ἰὴ (6 ϑυῃπαροριιε5 
ΟὨΪΥ ὈΥ {ἰὸ οοπβεηὶ οὗ τἢ6 δυϊῃουίθβ, να] οἢ τπλῖρῃϊ βοοη 6 νἢ- 
Βε]ά {πγουρῇ 5ἰηἰβῖοσ ἰηβυθησθ. ὙΠὶβ ϑγπάροριιθ ῥγθδοῆίηρ παῖυγα! ν 
(οτπγεὰ τε ἢτδὶ ρῇαβε ἴῃ ΟΠ γβῦβ νοσκΚ.Ό ΤῊ βγπᾶρορας ρῥγεβεηϊεὰ 
ἃ τοδὰγ ορροτγίυηϊΥ οἵ σογηΐηρ ἰηΐο οοηΐδοι Μὰ [Π6 ΡΘΟρ]θ. ΑὮΥ 

Δ Ὠλῖρδς βρεαῖκ ἴῃετα ἢ (6 Ρογηγβδδίοη οὐ 186 συΐϊθσ. Βαϊ 6 
οου]ά ϑρεαῖκς ΟὨΪΥ 50 Ἰοῃρ 8ἃ5 ἣθ ψγὰβ ἃ δέγεονα ργαία, ἀῃα 7658, σοη- 
βοίουβ οἵ ἴῃ6 νίάἀε οἰεαναρε ἰπ ἰπουρῆϊ δηά [δε] ρ Ῥεύνθθη Ηἰτλβοὶ 
δῃᾷ ἴῃς βογῖθεβ, εουϊά ποῖ Ὀυϊ ἔδασ ἴπαὶ Ης νου]ά ποὶ γεπγδίη βυςῃ Ἰορ. 
1ι νγᾶ5 Ποὺ ΟΓ πενεσ, αἱ ἴῃς ουϊδαὶ οἵ ποῖ δὶ 8]}, 50 (αγ ἃ5 ἴΠ6 βυπαρορῖιδ 
85 σοῃσογηθά. 

8. ον Ἰἰοηρ [15 βυγπαροζιβ το ἰηἰ ΒΓ ἰαδίε ἃ ἰ5 ποῖ Ἐχργεβϑν ἰῃ- 

ἀϊςαῖεα. Α σοπβίἀεγαθϊε ρεγοα ἰ5 πρ εα ἴῃ (ἢ6 5ἰδϊειηεηῖ : “Ης 
Ῥγεδομεα ἴῃ {παῖγ σγπαρορθθ {πγουρῃουϊ 41] δ ]1|66 ".52. 10 5 ποῖ 

ὨΘΟΟΒΒΆΤΥ ἴοὸ ἴα Κα [ἢϊ5 δι τον, Θσρθοίδ]]Ὺ ἰῃ νον οὗ ἴῃ6 ρορυϊουβηεββ 
οἵ Οδ θα, δηὰ (πα της οὐ 115 ἴοννῃβ ἰάγρα δηὰ 53:24]}, 45. ἱπαϊ- 
οδἰεά Ὁ. ]οβερῆυβ.5 Βαϊ τῃ6 5ἰαίδιηθδπὶ τηυδὲ δ6 ἴακδβη ἰῃ εαγηεβὶ 

580 (ὯΓ 85 ἴο τεοορηΐβε ἴῃαϊ 7εϑὺ5 μά ἃ ἀ 6] θεγαῖθ ρἰδη ἴοσ ἃ βυγῃάροριε 
τοϊηϊβῖτυ ἴῃ Ο411|ὲς, ἀπά παῖ Ηδ οσαττίεὰ ἰξ ουξ ἴο ἃ σοηβίἀδγαῦ]ε ἐχίθηϊ. 

11 15 ποῖ ἱπιρτοῦδῦὶα ἴπαὶ ᾿ξ νὰ5 ἰητοιτυρίο 4 Ὀγ ἴῃς ἰηῆπεπος οὗ τῃ6 

80 τρθ5, Ψἤοτ ψὰ βηὰ ἱγίηρ ἴῃ ναῖϊ ίοσ Ηἰπη οὐ Ηἰβ8 τεΐυγη το ἴῃ 6 
Ῥτεδοβίηρ ἴους ἴο σαρεγηδυη,." 

4, νι τἰῃ6 δηεσάοϊς ἴῃ νηοῦ (6 βοτῖθε8 ἤρυταε 5 οδρίϊουβ 
οἤςο5 οὗ 7εθὺ8 ἃ πεν ὑῇαβε ἴῃ ἰἢῃ6 5ἴογυ Ὀθρίῃβ. Ὑῆς Κεγηοῖς οὗ 
τῆς ἢἤτϑὲ ομαρίοσ 15 ῥοῤμέαγεν, τῃαὶ οἵ ([ῃ6 ποχὶ 5 οῤῥοσίϊοηι. [ΙᾺ 

11}|5. Ἰυχίαροϑιτίοη τῇς δνδηρθὶϊϑὶ 18 ἢοΐ τηθσοῖν δἰυλίης δἱ ἀγαηγδίϊο 

εβεςι, θαϊ τεβεοιίηρ ἴῃ ἢἷδ Ὠδιταῖϊνα ἃ τϑαὶ Ὠϊβίουοδὶ βδεαυεποθ. Τῆς 
ῬΟΡυΪαΠΥ δηά ἴδε ορροβιϊοῃ ψογα σεϊαϊθ ἃ ἴο δαςῇ οἴπεσ 85 ουδὲ 
δηά εἤεοϊ. [Ιἰ 5 ἴγυὰθ [ῃαἴ Πανίηρ οὔσας δηϊογθα οἡ [ἢ ϊ5 βεςοηά ἴορίς, 
6 ρτοὺρβ ἰορείῃεσ ἃ βεγεβ οἵ ἱποἰἀεηϊβ {Πυϑιγαϊίηρ ἴῃ6 Βοβιῖ]ς διιὶ- 

ταἀ6 οὗ τῇς 5οθ65, ψῃΐϊοῃ ἤανα ἃ ἴορίοδὶ σαῖμεσ [ἤδη ἃ ἰεπιρογαὶ 
ςοῃηθδοκίοη, ἴῃ [15 ῬγορΔὈΪν [οἸ]ονίηρ ἴῃ6 δχδηρὶθ οἵ ἢϊβ νου, 

Ῥείεσ. ὍὙλεβε εχίεπα ἔγοπι οἢδρ. ἰϊ. 1 ἴο οἤάαρ. 111. 6, οοπϑευτηρς ἴῃς 

1 Μαῖκ  ]. 35. 3 Μαικὶ. 39. 

8. 7οβερῇυβ ρῖνεβ ἴῆς Ὠυσπιθασ οὗ ἰοτνῃ8 δὲ 204, ἴπε 8:14} 6ϑὲ Ββανὶῃρ 1 ζΟΟΟ ἰῃ- 
μαδιϊδηῖ8. ἐς ᾿ὶ8 Κέμε, οἴαρ. χὶν., δπὰ 2ε,. Ἅμα...» 11ϊ., 2, 3. 

4 σμδρ. ἱ᾿. 1. 
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Βεοοῃά ἀϊνίβίοη οἵ [ῃ6 5ἴογυ, Ἵαρ. ἱ. 14-4δ Ὀεΐηρ ἴῃε ἤτθι. Τῆε ἵψο 
(ορϑῖμεῦ δεῖ Ῥείογε 5 ἴῃ6 ἵπνο ἔοσοεβ ψῇοβε δοιίοη δηάᾶ ἰηιθγδοίοῃ 
οδὴ 6 ἰτασδὰ τῆγουρῆους (ἢ6 ἄγατηδ, δηὰά ψῆοβθε τεβυϊαηὶ 1} ὑὲ 

(06 οτοββϑ: [ἢ6 ἕδνουσ οἵ ἴπε ρεορίβ, ἴῃς 111--ν}}} οἵ {πεὶγ σε] ρίουβ 

Ἰεδάοτβ. 
ὅ. ὙΠΠΩ της βεοομα στοὺρ οἱ δηεοάοϊεβ {ΠΠπ|ϑιγαϊίηρ ἴῃῈ ἢοβ8- 

ἩΠῸῪ οὗἩ ἴῃς βοτῖθεβ, ἃ ρίδοβ ἰ5 δϑϑίρῃβα ἴο δὴ ἱποϊάθβπι ψῃϊοῃ οὐρῃϊ 
ποΐ ἴο Ὀς τεραγάεα 85 ἃ τῆεσγε βυδογάϊηαϊθ ἀδῖδι} ὑπάοσ [πα σεηοσαὶ 
οδίεροσυ, Ὀυΐϊ ταῖῃεσ 85 ροϊηϊϊηρ ἴο ἃποίῃεν ῥῇαβθβα οἵ οὐῦγ [οσά᾽ 5 
δοιϊν! Υ σο-οτάϊπαίς ἰῃ ἱπωρογίδηοε τῇ (ἢ6 ῥγαδομίηρ ἰῇ ἴἢ6 ϑγπᾶ- 

δοξυεβ. [τείεσ ἴο (6 πιδϑίίηρ ψ ἢ (ἢς φιόέαμς, δὰ ἴῃ σοη- 

πραοιϊίοη νῖῖ τῃαὶ [ῃ6 (8]} οὗ 1,ενὶ ογσ Μαίίμεν.:Σ. ὙΤηδὶ δοιίοη οἵ [6515 

μαά ἃ ἀδοϊδῖνα οἤεοὶ ἰῃ αἰϊεπδιίίηρ ἴῃ6 ϑοτῦαβ, Ὀὰϊ τηδδηϊίπης ταὶ 

ἰδ ποῖ τῇς τῆΐϊηρ ἴο ὃδ6 εἰρῃαϑίβεά. γε ἴᾶνεὲ ἴο σεοορῃηΐίβα ἴῃ 
115 πεν τηονεμηεηΐ ἃ βεοοπὰ 5ἴαρε ἰῇ [ἢ ΤΩ] ἸΒΕΓ οὗ 76858885. ΕἸγβῖ, 

Ῥγεδοβίηρς ἴῃ ἴῃς βυπάροριιεβ ἴο ἴῃ6 1θὺνβ οἱ σεϑρθοίδῦ]α σμαγδοῖοσ 
δὰ ροοά τεϊρίουβ μαῦὶῖ ; ποχῖ, ἃ πηιβϑδίοη ἴο 16 ῥγδοιῖσα! Ἔχοοπι- 
τηυηϊςαῖεα, Ποη-σγηδροριε- οίηρ, 50ΟΙΑ}}Ὺ ουΐοαδί ρατὶ οὗ ἴῇς οοιῃ- 

τουηϊγ. Μδικ, τῦοσε ἰπδὴ ἢἰ5 Ὀγοίθεσ δνδηρα]ϑβῖβ, βἤοννβ ἢΐ5 56 η586 

οἵ τῃ6 ἱπιροτίδῃος δηά 5ἰρηίβοδησα οὗ ἰἷθ πεν ἀδραγίιιγθ, ββρεοία! ῦ 

Ὁγ ἴῃς οὐβεγνδίοῃ: “ ἴῃεγα νγεῦα τϑην (ρυ]σαη5 δηά ϑβἰπηθῖβ), δηὰ 
θεν (Ο]]ονεὰ Ηἰἱ᾽.2 ὙΠαῖ 15 ἴο 58γ, ἴῃ οἷἶδβ5 ννὰβ ἰάγρα δηουρῇ ἴο 
ἀετηαμα βρβοῖδὶ δἰϊεπίίοη, δηὰ {ΠῸῪ σψεῖε ἰηνιρ δἰϊεπίίοη πᾶ 

ΔΥΔΚΘηΪΩρ ἰηΐεγαδί ἴῃ ἴΠ6πὶ ὈΥ τῇς ἰπίθγοθὶ ἴΠῈῪ οἡ {Π6ΙΓ 5ἰἀθ ἵνεσα 

Ῥερίηηϊηρ ἴο ἴδκε ἰῃ }6505 δῃὰ Ηἰΐ πψοῦκ. ΜΙ μους ἀουδὲ τἢϊς 

Τηϊϑϑίοη ἴο [ἢ6 Ῥυθ]]οδηβ Ὀυϊκαὰ τηυοἢ ἰαγρογ ἴῃ ἰδοϊ τἤδη ἰΐ ἄοαϑβ ἰπ 

ἴΠε ρᾶρεβ οἵ ἴῃς δνδῃρθ  ϑῖ8 οὔ ἰῇ ἴῃς ᾿πουρῃϊθ οἵ ἀνεγαρθ γθδάειβ οὗ 
ἴμε Οοβρεὶ, δηᾶ ἰξ τωυβὲ Ὀ6 οἠβ οὗ ἴῃς Ἵᾶγθβ οὔ ἴῃ ἰῃιογργείεσ ἴο 
τάκ 1 ἀρρθᾶσγ ἴῃ ᾿ΐ5 ἵἴπιε αϊπηβηβίοηβΣ ὝὙΠετε ἰ5 ποίῃίηρ ἴῃ ἴπ6 

Οοβρεῖὶβ πλογε ομαγδοίογίϑδιὶς οἵ }εϑὰ5, οσυ οὐ ἄξβερεσ, πιογε ἰδϑίίηρ 5ὶρ- 
πἰἤσδησε 85 ἴο ἴπ6 πδΐαγε δηᾶ ἰδηάςηου οὔ ἴπ6 Ο γβιίδη (11. 

6. Τῆς (μἰγά βίαρε ἰῃ [Π6 τη ϊη βιγυ οὗ [ε55 γᾶς (ἢ 6 [οττηδίίοη οἵ ἃ 

ἀωῤίεαγαε. ΟἵὨἨ τᾷε Ὀερίηηϊηρβ οὗ [ῃ5 τηονετηθηΐ Μαγκ ρίνεβ τ. 
ἃ δ᾽ πηρθ6 ἴῃ σΠΔρ. ἱ. 16-20, νγεγε ἣθ τεροτίβ ἴῃ6 ο4}1] οἵ ἴῃς ίουσ 

Β5μεπηθη, Ῥεῖεσ δηά Απάγεν, [|Δτ)ε5 δηὰ ΪΙ͂οἤη; δηά ἰὴ τῇς πνογᾶς 

]εβυβ 15 τεροτγῖδὰ ἴο ἤᾶνα ϑροόκθὴ ἴο {πε ἢτγβὶ ραὶγ οἵ ὑτγοίϊοιβ ἴθ τα 

15 ἃ οἶθασγ ἱμαϊσδίοη οὗ ἃ ρύγροβα ἴο ραῖμεσ δρουΐ Ηΐπὶ ἃ θδηά οἵ πιθῇ 

ποῖ ΠΊΘΓΕΙΥ [ΟΥ̓ ῬΕΙΒΟΠΑΙ βεγνίος Ὀυϊ ἴῃ οτάθυ ἴο ἰτγαϊηϊηρ ἴοσ ἃ ίρῇ 
οΔἰΠησ. 1,εν]᾽5 (α]}, τερογίεα ἴῃ οἤδρ. 1ϊ., 15 δποίῃεγ ἱπαϊοδίίοῃ οἵ 

1. ΟΒΔρ. ἱἰϊ. 13-17. 3 ΟὮδρ. ἱΐ. 15. 

8 γηαάς ποῖοϑ οπ {18 βεςϊίοιι ἰη Μδιίίμεν δηά ἰπ Ματῖς. 
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τα βάτὴθ κἰπᾶ, Βαυϊΐ ἰξ 15 ἴῃ [16 βδθβοίΐοῃ οἵ τῆ6 σοθρεὶ Ὀερίππίηρ δὲ 
ομᾶρ. 111. 7, δῃά δχίθηάϊηρ ἴο ομάρ. νὶ. 18, τμαὶ 1τῃ6. αἰδοῖ ρ]65. ῥσο- 
ῬΕΠῪ οοπηα ἴο ἴῃ οηῖ. Αἡ ἰηϊθητίοη οἡ 186 ρατῖ οὗ (ἢ6 ἐνδηρο ἶβὶ 
ἴο ρίνα {Πεπὶ Ῥγογαϊίηθησθ ἰ5 Ὀεἰγαγεά ἰῃ 1ῃ6 ροϊηϊεἃ γᾶν ἴῃ ψΠΐο ἢ Πα 

τοίει ἰοὸ ἴμθῖ ἴῃ 1. 7: “Απά 7655 τού 226 ὠέραβίες νὶϊῃμάτεν 

τοιναγὰβ ἴθ 564... Α ᾿ππ6 για οἡ ἴῃ [}6 βϑᾶτὴβ οῃπαρίεσ νὰ γοδᾶ 
οἵ ἴῃς τοιγεπιεηὶ οἵ [6505 ἴο ἴῃ τηουηίδίη ΜΠ ἃ Ὀδηά οἱ ἀϊδοίρ[ε5, 

ουἵ οἵ ψῃϊοΒ! Ηδ 5εἰδοῖβ δῇ ἰπηεῦ εἰγοὶς οὐ ἐυεένε Απάὰ δἱ νατίουβϑ 
Ροίηϊβ ἰῃ 1ῃ15 ἀϊνίδίοη οἵ (ῃ6 οβρεὶ 1ῃ6ε ἀϊβο!ρ]ε-θαηα 15 τείειτεα ἴο 
ἴῃ ἃ ΨΑΥ ἴο ἱπάϊςαϊα τμαΐ [ΠΟΥ ἃγα ἀϑϑηληρ ἃ Ὧν ἱπηροτίδημος ἰοὸ ἴῃ6 

τηϊπα οἵ 6505. 

7. Τηΐϊβ ἱπιροτίδηςα νὰ ἄπε ἰῃ ρᾶτί ἴο αἰ5βαιἰϑίδοϊοη ἢ τῃ 6 

τεϑαϊὶ οὗ τῃ6 βαηθσαὶ τη ϊη ϑΕὙ διηοηρ ἴἢ6 ρῈοΟρ]6. 7ε5ὺ5 δὰ ργθδοῃεά 

οἴϊθῃ, δῃηὰ μεαϊεὰ τηδηγ, πῃ βυπᾶρορις δηά Πρῆνδυ, δηὰ μδὰ Ὀεσομα 
ἰῃ σοπδεαυθδησα ἴῃς ἰάο] οὗ ἴῃ6 τηλϑ888 γῆ. ραϊμεγεὰ ἴῃ ἰῃογεαβίηρ 

ΠΌΙΏΌΘΙΒ ἔτοτι 811 αυδτγίετβ, δηὰ οτονάθδα δτουηὰ Ηϊ ἤθγενοσ Ης 

ψδηῖ, 85 ὰ τεδᾶὰ ἰὴ οἤδρ. ἢ. 1-12, Βιυῖ 115 ρορυϊαγῖγ ἀϊὰ ποῖ 

δτιαιιν Ηἰτα ; ἴξ γταῖμοσ Ὀογεὰ Ηΐηι. Ης αἰά ῃοῖ ννεᾶγυ ἴῃ μι Ὲ]}-ἀοἰηρ, 
Ῥυι Ηἐς νβ ἀϊβαρροϊηϊεα σι τῃ6 ουϊοοπιθ. ὙΤἢΪϊ5 αἰβαρροϊηϊπηεης 
(οιηὰ δχργεβδίοη ἴῃ (ἢς ρᾶγδθὶς οἵ [6 βονεσ, ΜΏΪΟἢ νγὰβ γθα]γ ἃ 
οτἰ σαὶ δϑιϊπιαῖς οὗ ἰῃ6 βϑυῃδρορῖιθ τι] ἰβ  ἰο 1ἢ}5 βδὰ οῇεοϊ: τυ 

βεδὰ βοψῃ; {Ππ|6 τὰ. Ετοῦὶ [15 σοπ)ραγαίίνοὶν ἔγα [1655 ΤΩ] ΒΕΓ 

διηοηρ ἰῃ6 τηδηγ, [6505 ἰυτηθα ψ ἢ γοαγηίηρ ἴο ἴῃ6 5υβοαρι 0] 6 ἔα 

ἴῃ Βορε ἴο βπά ἴῃ ἰΠδπὶ ἃ σοοά 5011] τῃαὶ 5ῃοιυ)ά Ὀτίηρ ἑοσῖῃ τίρα ἐγαϊξ, 
τη ϊγιῖν, βἰχίγ, ογῦ Ἔνθ δὴ δυηάτεά (ο]ά. Αἴεῖ ἃ Ἰοῃρ' εηουρῇ {ἰπ|6 ῃδά 
εἰαρθεὰ ἴο τᾶ ἰδ ροβϑϑίθ]α ἴο [οτπὶ δὴ εϑιπιαῖς οὐ ἴῃ ϑρίγιτιδὶ 

βυδίίοη, Ης ᾿υάρεά τῃδὶ ἴῃ 4 ἀϊδοὶρ]6- οἰτοὶθ ἰᾶὰῪ Η]5 ΟὨ]γ οἤδηςα οἵ 
ἄεδερ ρεππηδηεηΐῖ ἱηἤιεποθ. Ηδηςα Ης παῖΐυγα!ν βουρσῃξ ἴο εχίγιοδῖα 
ΗϊΪπβεῖΓ οὶ ἴῃ οτοννά, δηὰ ἴο ρεῖ δινδὺ ἰγοῦὶ ΤΟ] ΠἸϑίοπ5 νυ ἢ ἀη- 

βυμραῖῃεῖο βογίρεβ, (μα Ης ταΐρ ἢ μάνα Ἰείϑυσα ἴο ἱηάἀοοίτπηαῖς (ῃ6 
σόα Ραμ ἴῃ ἴῃ6 τηγϑίθγεβ οὗ {6 Κιηράοτῃ οὗ δανθβη. [,εἰβιγε, 

αυἱεῖ, τειγεπηθηῖ --- [Πα πλογα δηα τλοσε ψγὰ5 Η5. δἰπ1. 
8. ΤΠ5 ἀεβῖγα (ὺσ Ορρογίυη  ἴο Ραδγίοττη [16 (ιηοιίοη5 οἵ ἃ 

Τηδϑίου ἴθ τηδάθ ποτα ἀρράσγεηῖ ὉΥ Μίαυκ ἴδῃ ὉΥ [6 ἴννο οΟἴΠΟΓ 

ΒΥῃορίϊθῖβ. Ηθδ σοπηθ8 [αγ βῃογὶ οἵ ἴῃδπὶ ἴῃ ἢἰ5 γεροτί οἵ (ῃγίϑι β 
τοδοϊίηρσ, Ὀὰϊ ἢδ Ὀγηρβ οὐΐ πιὰ Τογα ΟἰΘαΙΪΥ ἴπδη Π6Ὺ (Οτίβι 5 

ἄδοῖτα ἔοσ υπαϊδιυγθεά ᾿ηϊεσοουτθε τ τῆς μεῖνε, (Π6 Υδάβοὴβ [ῸΥ 

ἰτ, δηᾶ τῃ6 ρεγβίβίεης εἤοτγίβ οἵ 1ῃ6 Μαβίεγ ἴο δοςοπιρ]ϑῃ Ηἰ5 οὈ]δοῖ. 

1 ἴα οτῃ ἢ ρᾶρθβ νὰ ἰδάγη οὔ τῇς σρωδὲς οἵ [6ϑι5 ἔγοῆγ [ῃ6 σσγονγβ 

1 μετὰ τῶν μαθητῶν ΞἰΔηβ Ὀεΐοτε ἀνεχώρησεν ἴῃ τῆς Ὀεκί ἰεχίϑ. 

Ἅ ΟΒΔΡ. {. 12. 8. για Ἰἰϊ. γ1-35 ἵν. 1ο-25; νἷ, 7-13. 



ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΕ ΤῸ ΜΑΚΚ 1 

δηὰ ἤἴογλ {πε 5οτίῦεβ. Τῆσδϑε δβοᾶρθβ, 8ἃ8 γερο ὉῪ Μαγίκ, ἴακο 

Ρίασε ἱπ 411 ἀϊγεοιίοηβ ροβϑβί]β ἴογσ οὔῈὲ ψῆοβε ψοτκ ἰὰΥ οἡ ἴῃ 

ψεβίοση δδθοσα οἵ ἴῃς ϑεὰ οἵ Ἃδ]16ε: ἰοναγάβ ἴῃ6ς ὯΠῚ Ὀδμὶπά, 
τονατάς τῃ6 δαϑίοση β5ῆοσγθ, ἰοιναγάβ ἴῇ6 πογΐβεση Ὀογάοιηϊαπα, ΕἾνα 

ἴῃ 411] ατ τηθηϊὶοηθᾶ : οὔθ ἴο ἴΐθ Ἀἢ]1;} ὕνο ἴο {6 δαβίθσῃ 5ἴοζο, 

βτθὲ ἰῇ δὴ δαβίναγα,;: τῇδε ἰῇ ἃ ποτίμου ἀϊτγεοίίοη ; δ ἴνο ἴο {Π6 

ποῖ, ἢτθὶ ἴο τῇς Ὀογάειβ οἵ Ὑγγε δηά δἰάοη," πεχὶ ἴο [ῃε ποίρῇ- 

υουτῃοοά οἵ Οδεβαγθα ΡΠ ρρὶ. 5 ΑΙ] μαάᾶ τῃ8 βάῃ)6 δηά ἴῃ νίενν : [ῃ6 

ἰπϑιγιοιίοη οἵ τῇς ἀϊθοῖρίεβ. 1 νᾶ5 ἴῃ σοηηβοίίοη ΜΠ ἢ (Π6 ἢγοὶ τἢδὶ 
186 “ ϑευθοῃ οἡ ἴῃε Μοιυηῖ,) οὐ ἴῃε Τεδοηϊηρ οὐ ἴῇς ΗΠ], τ᾿βουρῇ 

ποῖ τηδπεοηεα Ὁγ Μαῖῖ, ννὰβ ἀου [655 σοπιπιαηϊοαῖϊεα. ΤΠ βεοοηά 
δῃὰ τηϊτὰ δἰιειηρίθ, ἴῃς βίσηϊ5 δόγοβθ ἴῃ6 ἰαΐκβ, Ψεσα ἀηϑα σα βϑιϊ, 

υείηρ Πυπίταῖοθα ἴῃ (ῃ6 ἤτβὶ οᾶβ6 ὉΥ δὴ δοοϊἀθηϊδὶ πιβεῖϊηρ ἢ ἃ 
ἀεπιοηΐαο, δηά ἰπ ἴῃς βεοοηά Ὀγ ἴπε ἀειεγπιηηδίίοη οὐ (ἢ 6 τηυϊταάς 
ποῖ ἴο ἰεῖ [6508 ρεῖ ανᾶὰὺ ἔτοτη (ἤθη. Ὑπμογείογα, ἴο πηᾶκα βυγα, [Π6 

Μαβίεσ μδᾶ ἴο τεῖϊϊγε ψ ἢ Ηἰ5. ἀϊβεὶρ᾽ο5. ἴο ἴῃς ποτίμθγη 1ἰπλ118 οὗ ἴῃ 8 
Ἰαηήῆ, «πᾶ ὌἼνεὴ Ὀεγοηά (ἢετη, ἱπῖο (σεμῖ]ς ἰοττιίοτγ, παῖ ἴβετε Ης 

τλΐρῖ, υπηάϊδίατθεα, τὰ] κ ἴο Ηΐ5 ἀϊδοῖρ]εβ δθουΐ τῇς οτγίϑίὶβ (μαὰῖ Ηδ 
ΠΟΙ ΟἸΘαΥΥ Ῥατοεϊνοα ἴο Ὀ6 ἀρργοδοϊίηρ. 

9. ΤὭεβε ἰαϑὶ Πρ οἵ [655 ἰακα ὺ5 οἡ ἴο ἃ ροϊηϊ ἴῃ [6 ϑἴοιῃυ 
ςοηβί ἀθγα θῖν ἴῃ δάνδηςα οἵ ἴῃ δπά οἵ τῃς τπϊγά βεοίίοη, ομδρ. νἱ. 18. 
ΤῊΣ πιγαῖογίαὶ ᾿γίπρ Ὀεΐνεεῃ ἰῃϊς ρίδοα δηὰ οἤδρ. νἱϊ!. 27 5[1οὺνϑ υ5 ἴῃ 6 

Ῥτορτοβθ οἵ ἴῃ6 ἀταπιὰ ὑηάθγ ἴῃ6 δνογ-  πιθηβιγίηρ ἰηβπδηος. οὔ ἴῃ 6 
ἵνο ρτεαΐ ίογοεβ, ρορυ απ δηά ἢοβι]!γ, ΤΠδ ταυϊ τὰς στον5 
ἀνοῦ ἰάγραγ 11] ἰδ τθάσῃεβ ἴῃ6 ἀϊπγχεηβίοηβ οὔ ὅ000,5 ἀηὰ τ[ἢ6 δηπλν οἵ 
16 βου πῖθεβ Ὀθοογηθθ ΚΟΥ τηΟΓ δοιιῖθ 85 (ἢ6 ἀϊνετρεηςε οἵ ἴῃ νγᾶγ5 
οὗ 655 ἴτοπιὶ {Ποῖα Ὀθοοτηθ5 ἱπογθαβϑί ον τηδηϊεδῖ, δηὰ Ἠΐ5 δὺ- 
Ὠοίτέῆςε οἵ {πεὶγ ἀοοίτίηε δηὰ ϑρίτὶϊ τεοεῖνεβ τόσα υητγοβεσνεά 

ἐχργεϑϑίοη. Αἤεῦ [6 δησουηΐεγ στῇ ἴῃ6 βογῖθεβ οσσδβίοηθα ὈῪ 
τῆς. περίεςὶ οὗ (ες ἀϊβο!ρ]6-οἴτοὶς ἴο σου] ἢ ἙΔΌΙηἰς4] συβίοπιβ 

ἴῃ ([ἢ6 τηδῖζογ οὐ σδογθτηοη αὶ δὈ]υϊίοηβ, [6505 (δἰς (ῃαι ᾿ξ γᾶ ἃ τετα 

ηγαϊϊεγ οὗ τἰπὶ6 ἤδη τἴῃ6 δητη τ οὐ Η5 ἴοεϑ ννουἹά ουϊηπιίηαία ἴῃ 8Δῃ 

εἤοτί ἴο σοπηραθ5 Ηἰβ ἀεαῖῃ. γηαὶ Ης δά πον ἴο ἦο {πεγείογα 
μὰ ἴο ρῖερατα Ηϊπ,βο] ῇ δηὰ Ἠΐβ5 αἰβοΐίρ᾽ε5 ἴογ ἴἢ6 δηά. Ασοογά- 
ἰηρῖγ, Μαικ τεροτῖβ τῃαϊ αὔἴεγ ἴῃαϊ ἱποίάθβης 1ε5ὺ5 ψεὴΐ {πθησα 

ἰπῖο ἴῃς Ὀογάετβ οὗ ὙἼγτε ἀηὰ ϑίάοῃ, ἀδδίπηρ ἴπαὶ 0 ομα 5ῃου]ά 
Κηον." Ηε οουϊά ποῖ Ὀ6 πἰά ἀνε ἴδετε, δηά 50 ἴο τῆδκε 511γ6 

οὗ ῥγίνδου Ηβ 566π)|5 ἴο ἢᾶνθ πιδάβ ἃ ν]ὰθ δχουγβίοῃ ἱπῖο Παδίμεη 

τουτί οσγ, τπτουρῃ Ὑγτα δηὰ ϑιάοῃ, ροβϑινγ δογοθθ ἴῃ6 τηοὰῃ: 

1 ΟΒδρ. 11}. 13. Ὁ ΟΒδΡ. ἷν. 35. 8 ΟΒδρ. νἱ. 30. 4 ΟΠ δ. νἱΐ. 24. 

δ Ομδρ. υἱϊ. 27. δ᾽ σῃδρ. νἱ. 44. 7 ΟΒδρ. νἱϊ. 1-22. 8. ΟὮδρ. νἱϊ. 24. 
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ἰαϊῆς ἰονατάβ Παπιαβοῦβ, δηὰ 80 ἰῃγουρῇ εσᾶροὶῖα Ῥδοῖκ ἴο 

Θά Πεο.Σ ὙΤμθη (οἰϊοννεά, δῇξεσ δὴ ἰηΐογναὶι, [ῇἢ8 δχουϊβίοη ἴο 
Οἰδεβάγεα ῬἈΠΡΡΙ, ἔοῦ νοῦ τηθηοσα ὉΪα ἃ5 ἴῃς οσσαβίοῃ οἡ Ψῇϊοἢ 

Ρεῖοσ οοηίεββδεα ἢ Ὀεϊϊεῦ τμδὲ ἢἷ5 Μαβίεσ νὰβ ἴῃς (ἢ γτβὶ, ἀπά ἴῃς 

Μαβίεγ θερδᾶῃ ἴο 16}} Ἠΐ5 ἀϊβοῖρὶεβ ἴῆδῖ Ηβ νψὰβ ἀδϑί πὰ δὲ Ἰοπρ ἰο 
βιῆεν ἀθαῖῃ δἱ (ἢς παηάς οὗ ἴῃς βουρεβ.2 

10. Ετοηὶ τπᾶΐ ροϊῃξ οηναγάβς Μαῖῖίκ γεϊδίθβ ἴῃῆ6 ἰδϑὶ ϑοθηθβ ἰῇ 

ΟΆ]1εα, τῇς ἀδραγίασα ἴο ἴῃ6 βουΐῃ, σῇ [ῃ6 ἱποίάθηϊβ οἡ ἴῃ νψᾶν, 
(6 ΘΠΙΓΥ ἰηΐο [6γαβαίθτα, ἢ τῃ6 5αστίηρ Ἰηοϊἀεηῖϊθ οὗ 16 Ῥαββίοῃ 

γεεκ, δηά, ἤμα!ν, ἴμε ἱγαρὶς βϑίοσυ οἵ ἴῆς οπιοϊβχίοη. ΤὨτσουρπῃουῖ 

1815 ἰαῖοσ ρατί οἵ ἢἷβ ηατταῖϊνε ἰξ 15 ενϊάθηΐ τῃδὶ [6 ομα ρτεαῖ 1Π6π|6 
οὗ σοηνεγβαϊίϊοη Ὀείνεθη [6805 δηά Ηἰ5 αἰβοῖρ]ε5 ννὰβ [6 οσοβϑϑ: Ηἰβ 

οἴοβθ δηᾶὰ ῃεῖτβ, ἴῃ6 Ὡθοθβϑίυ οὐ 5ε! βδουῆοα [ῸΓ 411 ἴῃ6 (ἢ (], 
ἴῃς τεναγβ οὗ ἴἤοβεα ψῃ0 Ἰογαιν Ὀδαγ τ εἷγ σσοϑβ, δηα ἴῃΠ6 ρθη] 65 

ΔΡρΡοϊηϊβα ἔοσ ἴῆοβθ ψῇοββ συ] ηρ 5ρί γιϊ 5 διῃοη.ὃ 

ΘΈΟΤΙΟΝ 11. ΟΗΑΚΑΟΤΕΒΙΒΤΙΟΒ. 

1. Τῆα ουπἰδηάϊηρ, οδατδοίετγίβιϊς οὐ Ματκ 15 γεαζέερι. 1 Ὦδνε ἴῃ 
νον Ποτθ, ποῖ ἴῃ6 ρταρῃϊο, ἀδβοπρίνα, ΠΠἸΘτασῪ δίγ]6 νἢϊ ἢ ἰδ ρεπα- 
ΤΑΙ δϑοτθεὰ ἰοὸ Ματῖ, Ὀὰϊ 1ῃ6 υῃγεβετνθα τηδηηεῦ ἴῃ ΜὨϊοἢ ἢ6 ῥτα- 
βεηΐς ἴἢ6 ρείβοῃ δηὰ Ἵπαγδοίετ οἵ [655 δηά οἵ ἴῃς ἀϊβεῖίρίεΒβ.1 Ηβ 
βἰαῖθβ (αοῖβ 85 1ΠῸΥ Ματα, ἤδη οἠδ τηὶρῃϊ Ὀς ἰοτηρίεα ποῖ ἴο 5ἰδῖβ 

ἴπθπὶ δὲ 411, οσ ἴο δχῃίθίς δηλ ἴῃ ἃ φυδάμπεά ᾿ρῆι. Ηπ ἀεϑοῦθαβ 
ττοῦι (ἢς 16, ἀνοϊἀϊηρ ἰοηΐηρ ἄονῃ, τγεϊίοθηςθ, ρθηθγα  5ε Ἔχργεββίοη, 
ΟΥ δυρ ιοτηϊϑς οἰγουπηοσυ!οη. [Ι͂ἢ [ἢ}5 τεβρεοῖ ἴπθσα ἰ5 ἃ στεαῖ σοῃ- 
ττάϑὲ Ὀεῦνθεη ἴπ6 βδεοοηὰ Οοβρεὶ δηὰ τῃ6 (ῃϊγά, δηά ἰξ 5 ον θη 
ΜῸ ἢανα τηδάθ οὐγϑαῖνεβ δοαυδιηϊοεὰ ψἢ [6 ρδου] τε οἵ [ῃ6 ἵνο 

Οοβρεὶς αὶ νὰ ἂὲ δὺ]6Σ {ΠΥ ἴο ἀρρτεοίαϊς ἴ᾿οβα οἵ εἰἴγεσ. Τῇδ 
ἀϊβεγεποε ἰ5 τῃ]5. [λικε5 Ψψῃοὶε βἰγ]ε οὐ ργδβθηϊδίίοη 15 τῃδη αν 
ἱηβυδηςεα Ὁ. ἴῃς ῥγεβεηΐ ροϑβιϊίοῃ οὔ [6805 δῃηὰ ἴῃ6 ἀἰβοῖρ]65 : [6505 
(ῃ6 τίβεη δηά εχαϊιεὰ 1ογά, ἴῃς ἀϊβοῖρῖεα Αροβίῖεβι Εοῦ Ματῖζκ [65:15 

5 ἴῃς 6515 οἵ ἰϊβίοσγ, δηὰ (ἢ6 ἀΐβοῖρ]65 ἃγὲ 5ἰ πρὶν αἀἰβοῖρ 65. [κα 
ΤΙ65 ἔγοπὶ ἴῃ6 νἱεν-ροϊῃξ οὗ τενεσγεηῖίαὶ (ΑΔ, Ματκ ἔτοαι ἴῃδὶ οὗ 

Ἰονίπρ νἱνά τεςο]εοιίοη. [{ 8 ἱπηροβϑίθὶα ὈΥ ταρὶἀ εἰϊδίοη οἵ ἰη- 

βίδησθθ ἴο ρίνε δὴ δάδβαυδίε ἰάθα οὐ ἴμεβε αἰϊβιϊηρυ ϑηρ ἐξαΐαγαϑ ; 

41} τῃαϊ σδὴ ὈῈ ἄοῃε ἰβ ἴο τείεγ ἴο ἃ [εν ἜΧΔΠΊρ]65 ἴῃ ἐχρίδπαίίοη οὗ 
ΨΠΔΓΙ πθδῃ. [Ι͂ἢ Ματκβ ραᾶρεϑβ, [εβ51:5 ὑείοσε Ηδ Ὀερίηβ Ηἰβ5 ρυ Ὁ ]ς 

ΤΔΓΕΟΥ ἰ8 ἃ ἐαγῥέρίγ. Αἱ ἴῃς ἰεπιρίδίου Ηδ ἰβ ἐγένοη Ὁγ ἴῃς ϑρίτγις 

Σ ΟΒδρ. νἱΐ. 21. 3 σΒδρ. υἱδ. 27-33. 

8. γ᾽ άε οὮΔΡ. ἴχ. 33:50; χ. 23:45. 4 σΒδρ. τἱ. 3. 
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ἰηίο τς νι] ἀθγηεββ ΗἰΐΠ. ἢτβθδὲ δρρεάσαῆηος ἴῃ ἴπῈὸ βγηδροριια οἵ 
ΟΔΡεΓηΔΌΠ 15 50 ΤοπΊαΓ 4 0]6 (ἢδϊ ῬΘΟΡΙῈ 54Υ ἴο δαςῇ οἴδεγ: “ ηδὲ 
5 1η15ὺ Α ποῖΐν τεδορίηρ ὙΠ δυϊμουν οοτητηδηάεῖῃ Ηδ ὄνθῃ 
ὉΠΟΪεΔῺ 5ρ τῖβ, δηά 1ΠῈῪ ΟὔδΥ Ηπι." 5 ἘΑυγ πε (ΟἸ]ονίηρ τηοσζηϊης 
Ηε πρᾶῖκοβ ψνῃδὶ 85 ἴῃς ἀβρεοῖ οἵ δὴ υηδοσουηίδῦϊα δηᾶ υηάϊρηϊβεά 
Βίρης ἴοπὶ Οαρεγηδυτη.Σ Βγ-αηάγ ἤθη Ηδ ἰ5 (γῪ εηρτοβθοὰ 
ἴῃ ΗἰἴβΒ ἰεδοῆίηρ δηᾶά ἢθδιϊηρ τ ηἰβίτῖθ5 Ηἰβ σοϊδῦνεβ σοτὴς ἴο 
τεβουῦα Ηἱπὶ οπὶ Ηἰβ8 δηϊῃυβίαϑμι, ἀδειηΐης Ηΐϊη Ὀεϑάς Ἡδγαβεὶ." 

Οὐ ἴμε ἄδν οἵ ἴἢ6 ραγαρ]θ- ἀϊβοουσβε ἴοπιὶ ἴῃ Ῥοαῖ ΗςἬς τηδκεβ 
Δηοίμεν Ηϊρῆϊ, Ηε βαγίηρ ἴο ἴῃς ἀἰβοῖρ]65 : [δἰ ἃ5 ρῸ ονεῦ ἴο ἴῃ6 οἴου 
βἰάθ; [ΠῈῪ ῬτοιρΡΕΥ οὐαγίηρ ογάειβ βάθη ρίνεη δηὰ σδιγυίηρ 

Ηἰπὶ ο΄ ἔτοτα ἴῃ ογονά, Ἄνθη 85 Ηξ νναϑ. “Γοναγάβ ἴῃ 6 δπά, οἡ [ἴῃς 

δϑοεηῖΐ ἴο 7εγυϑβαίειη, [εϑ8ὺ5 ροθὸ8 ὑδίοσα ἴῃ αἰἴβοῖρίεθ, δῃηᾷ Ης 
ΤΩΔΏΠΕΙ ἰ8 βῃοἢ (ἢαϊ ἴἴοβα ψῆο (ον ᾶἃῖαὲ διμδζεὰ. 5 ὑὕβεη Ηδς 
βεηᾶς ἴοσ ἴῃ6 οοἷξ οὐ ψῃϊοῆ Ηδ τίάθβ ἱηίο ἴθ Ηοὶγν Οἰΐγ, Ης διὰ 9 
τῆς ὕνο ἀἰβοῖρ!ο5 Ῥγοηλῖβα ἴο 16 οὐνῃεσ (παΐ ἴῃς οο]1 Μ}}} 6 τοϊυγηθά 
σθθη Ηε Πά45 δά Ηἰβ υβε οἵ 

2. Τῆς τϑδ]ίϑη οὐ Μαῖκ τηδῖκοβ ἴῸΥ ἰἴ5 ἢἰβίογίοιγ. [τ 5. ἃ 
Βυλταηῖες οἵ ἢτβι-μαηα ταροτίβ, βϑιοἢῦ 8ἃ5 οπε τηΐριιϊ ἐχροοῖ Ποῖα 
Ῥεῖοτ. Ῥεῖθσ σϑνεγθησθθ ἢΐβ τίββῃ 1 σὰ 85 τηυοῇ 85 [ΔΚ6 ΟΥ̓ ΔΩ 

ΟδΕΓ πιᾶη. Βαυΐ Π6 ἰ5 οπβ οὔ ἴῃ τηβῃ ψΠπ0Ὸ ἤᾶνα θθθὴ νψ] 6505, 
δηὰ ἢ βρεᾶκβ ἔτοπλ ἱπά 6] }0]6 ἱπιργθβϑίοηβ τηδᾶθ οὔ ἢΐβ ἐγεὲ δηά 
δδτ, ῬὮΠ6 Τυ ΚΕ ταροτίβ δὶ βϑοοῃ- Παηα ἤοπὶ το δοοουηΐβ (Ὸσ 

πε πιοϑὲ ρατί. ὙὍὙΠδ 5816 τεδὶ ἰβηὶ 8 ἃ βίγοηρ ἃιραπιθηΐ ἰῃ ἔανουγ οὗ 
Μαικ᾿β ῥγουιν. 11 ϑρεᾶκβ ἴο δὴ δαη]ν ἀαϊς Ὀείοσε ἴῃς βο]ηρ οἵ ἀ6- 
οοπαπὶ Π8α Ὀεσοπιε ΠΟὨ ΓΟ] Ρ 45 ἰξ ἰ5 βββὴ ἴο Ὀ6 ἴῃ [λικε᾿5 Οοβρεὶ. 
Ματκ 15 186 δγομαῖς (οβρεὶ, νγτθη ὑπᾶθγ 1ῃ6 ἰηβρίταϊίοη ποῖ οὗ 
ῬΓΟΡΏΘΟΥ Κα Μαίϊμεν, οὐ οἵ ργββεηΐ γανεγεησε ᾿ἰκ6 κα, θὰϊ οὗ 
(μαϊγ ομεσιβϑθα ραϑὶ πηθιηογίεβ. [ἢ ἰΐ ψγα ρεῖ πθαγοδὶ ἴο [86 ἴπιι6 
δυδπ ῬΘΙΒΟΏΔΙΠῪ οὗ [515 ἴῃ 4}} ἰῖ8 οτἱρίηδ! γ δηα ῥρόνοσ, δηὰ ἃ5 

ςοἰουτεά ὈΥ ἴπε {π|ὲ δηὰ [πε ρίαςβ" Απὰ τῃε ομαγαοίθσ οἵ 76 505 
Ιοβθβ ποῖ ΟΥ̓ ἴῃς τοαδ]βιῖς ργεβθηϊδίίΐἼοη. Νοιῃίηρ ἰ5 τοἱά {παῖ 

πεεάβά το ΡἈὲ μά. Τῇ Πουλεϊἰεϑὲ ίδοῖβ στερογίεά Ὀγ [6 δνδηρε  ἰϑὶ 
ΟὨΪΥ ἰποῦθαϑε Οὐχ ἰηίεγεβὶ δηα οὐγ δάτηϊγαϊίΊοη. Οης ψο ἀεβίγες ἴὸ 
566 [Π6 [655 οὐ ἢἰβίοτυ ἴπὰ]γ ϑῃου ἃ σοη ΜΕ] ἴῃ6 ρᾶρεβ οἵ Μαγκ ἢτγϑῖ, 
ἴθεη ρᾶ55 οὔ ἴο Μαίϊῃενν δηὰ 1μΚ6. 

8. ΒΥ σοτηρδαγίδοη ΜΠ τη6 σοτηρδηίοη Οοβρεῖὶς Ματκ δςκβ ἃ 
«οπβρίοσιουπ αϊάδοιϊος αἰτη. Τὴ ρύγροβε οὗ ἴῃς ὙΠ ΕΓ βεαπιβ ἴο Ὁ 

1 ΟΒδρ. ἷ. 12. 3 ΟΒδρ. ἱ. 27. δ᾽ ΟΒδρ. ἱ. 35-28. 4 σδρ. ἰἷ]. 21. 

δ ΟΒδρ. ἷν. 3ς. δ σΒδρ. χ. 32. Τ᾿ ΟΒδρ. χὶ. 3. 

8. »Ἱάε ΤΟΙ 1 Ζπιληη, “7α516-- Ορνενεετείαν, Ὀ. 7. 
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ΤΑΔΙΏΪ ἦυ5ῖ ἴο [6] ψῆᾶῖ ἢ6 Κηονβ δϑοιῖ }68058. ϑόπὶθα ἕδνα ττἰοὰ 
ἴο 5ῆονν ἴμαὶ [ἢ]5 Οοβροὶ 15 δὴ δηάδθανουγ ἴο τεδά ἱηίο [6 Ὄνδηρεῖίς. 
ἩἰβίοσΥ [6 ἰάθας οἵ Ῥαυ]ηΐβηλ.Ϊ Οἰἤθῖβ μάνα τηδἰηϊδίηθὰ τμᾶὶ τῃς 
Ρυτροβα οὗ ἴῃ6 νυτίϊοτ 5. ἴο οὔβοσνε ἃ ϑβίῃαϊθά, οδἱουϊαῖθά πδαΐγα! ν 
Ῥεΐννεεη Ραυ]ηΐϑπι δηά Τυάαίδιῃ.2 Γἤεδα ορροδβίία νἱδῖννβ ἴὩΔΥ Ὀ6 
Ἰεῖς ἴο ἀεβίγου εδοῇ οἴμετ. Οἰἴδεῖβ, δραίη, ἤανε ἑουπὰ ἰπ ἴῃ6 Ὀοοϊς 

ἃ αοπίτδυϊίοη ἰοναγὰβ δϑιδ] βίηρ ΟΠ γβιϊδηβ ἴῃ ἴῃς (ἢ τῆαὶ 
]658ὺ5 ψὰβ ἴῃ6 Μεβϑίδῃ, νῆδη ἰμᾶΐ (δ ἢ νὰ ἰπΠθὰ Ὁ ἃ ἀεϊαγεά 
βθοοπά οοιηίηρ.᾽ Α αἰάδοϊίς ῥτορταηπια ἢὰ5 ὕβεὴ βυρροββά ἴο "6 
Ηἰηιεα δ ἴῃ τῃ6 ορϑηΐϊησ ννογάβ : ΤῊ Ὀερίπηίηρ οὗ ἴῃς Οοβρεὶ οἵ 

76θὺ5 Ομτϑῖ, ἴῃ6 ὅοὴ οἱ Οοά, δηὰ δἰϊεηηρίβ ἤᾶνε θδεὴ τηδάβ ἴο 

8ῆοινν (ῃαϊ ἴῃ ἴΠ6 56α.6] [ῃϊ15 Ῥγορτδιωσηβ ἰ8 βίεδαιγ Καρὶ ἴῃ νίεν. 1 
δἴη ὈΥ ΠΟ Τῇ 8Δῃ5 δηχίουβ ἴο ἡδραῖϊνε ἴἢ656 ἰαϑὲ βυρρεβίίοῃβ; 41} 1 58 
5 τῃας ἴῃς ἀϊάδοιϊίϊς ραγροβθα ἰ5 ποῖ ῥγοιηϊπθηῖ. Τὴδ τευ βθθπ5 ἴὸ 

βᾶγ, Ὠοῖ: κὙἼΠ656 ἃγα ψετἜὴ (παῖ γε τλδὺ ὈοΙανα (πὶ [6508 5. ἴῃς 
Ομπβῖ, τῆς βοὴ οἵ Οοά," ὕὰῖ τόσα βἰ πρὶν : “ ΤὭεθε ἂτα ψγ θη τῃαϊ 

γε ΤῊΔΥ ΚΠΟΝ 6515. ΤῊϊ5 αἶθὸ τηαΐκθθ ἔογ ἴῃ 6 ἢ βίου Ὑ δηα ΘΑΠΥ 

ἀαῖς οἵ τς ἀγοῆαϊς (οβρεὶ. 
4. Ατηοὴρ ἴῃθ πιοῦα οὈνϊίουβ οἰαγδοίογίϑιϊος οὔ Μαικ᾽β ΠἴεγασῪ 

Β΄γ}]6 ἅτ ἴῇ6 υ86ὲ οὗ ἄιϊια] ρἤγαβεβ ἰῃ αἰθβογίριϊνα ραββᾶρεβ, ἃ {ἰκίπρ' 

ἴοσ ἀἰϊπιϊημυϊῖνεθ, οσσαβίοηδὶ [διϊηΐδπιβ, (ἢ ἰτοχιδηὶ δτηρὶοντηθηΐ οὗ 

εὐθύς ἴῃ παιταῖϊναε, δηὰ οὐ ἴῃε ἢϊβίουιοδὶ Ῥγεβεηῖ, θοῇ ἰεπάϊηρ ἴοὸ 
νἱνη655, δῃηὰ ρίνίηρ ἴπ6 ἱπηρτεδϑίοη οὐ δὴ δγε- νη 655. ΤῊς τουρῃ 

νβουῦ δηὰ οτυάθδ ρτδιητηδῦ {τευ ε} ΠγΥγ ποιίοεδῦϊες ἴῃ Ματκ᾿5 τερογῖβ 
βιγεηρίῃεη (ἢ 5 ἱπηρτεβϑβίΊοη. ΤὨΘ 5.γ]6 5 σο ]οαυαὶ ταῖμε (ἢδῃ ΠΠΓΘΓΑΓΥ. 

Το 1Πϊ5 ἴῃ ρατὶ ἰΒ ἀπα ἴῃ6 υπδαιϑίδοίοτυ βίαϊθ οὐ ἴῃ6 ἰεχί. Μαικ᾽β 
τουρῆπε85 δηὰ οτίρίηα!  τγαγα ἴοο ταῦ ἢ ἴογ [Π6 βογίθε5. ΤΉΕΥ οου]ὰ 
ποῖ ταδὶ {Π| τον πδὰ βιῃοοίϊμῃεὰ ἄονῃ Ὄνογυτΐηρ ἴο σοπηηοηρΐδοα. 
Ἡττηοηϊβίπρ Ῥγορθηϑβιε68. αἰδὸ ἃτ6 γεβροηβιῦε ογ 106 τυ] ρ]ἸοἰτΥ οὗὨ 
νατδηΐβ, ἰῃ6 1655 ἱπηροτίδης (οβρεὶ θείης ἰογοθα ἰμΐο σοηξογγν νυ ἢ. 

[Π6 τόσα ἱπηροτγίδηϊ. 

ΘΈΟΤΙΟΝ 11. ΑΥΤΗΟΚ, ΠΕΘΤΙΝΑΤΙΟΝ, ΌΑΤΕ. 

1. Ὑπὸ Οοβρεὶ ἰἰ5ε]Γ οοπίδίηβ πὸ ἱπαϊοδίοη 8ἃ5. ἴο ψῆο ψντοῖε ἴξ- 
Ὑπαϊ ἴπ6 ττίίο γγὰβ οὔθ Ὀδαγίηρ ἴἢ6 πᾶπὶῈς οἵ Μαγί τεϑίβ 5016} 7} οἡ 

δῇ εροϊεβίαβιίοαὶ ἰγαάἰτίοη ννυῆοβε τοὶ θθηεθα ἴμετα ἢᾶ5 Ὀδεη ΠΟ 
ἀϊθροβίοη ἴο ᾳιδδέίοη. ΤῊ Μαῖκ τείειτεα ἴο μαβ Ὀθεὴ ἴτοτῃ ἴῃ. 

1 80 Ῥῇεϊάετγοτγ ἰπ ἃἷ8. ὥγελγέρίεκἐδερ. 

3. 80 Ὦγ. Βαὺυγ δῃὰ οἵδεγ πιειηθοῖβ οὗ τῆς ΤΟΡίηρεπ 80 οο]. 

8 80 Ὦτ. Βεσπματά ὙΝ εἶββ8, υἱαάῖξ ας Μίαγεμς Ευαπφείδενε, ἘΤΟ]εἰὰῃρ, Ρ. 23. 
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οαιϊοϑὲ {ἰπ165 11} ἢονν ᾿ἀδημβοα τ ἢ τἴῃ6 Μαγκ πατηδὰ ἰη Αοςίβ χίὶϊ. 12, 
85 ἴῃς 5οὴ οὗ ἃ Μαϑῖγ ; ἴπ χἱϊ. ὅ, 18, 48 ἴῃ αἰϊεηάδηϊ οὔ Ῥδὰὺὶ δηά 
Βαγπαῦαβ οὐ ἴΠεὶγ τη βϑϑίοη ἸΟύγηΘΥ ; δπά ἴῃ χν. 399, ἃ5 ἴῃς ἰγανο!!ηρ 
Ποτηραηίοη οὐ Βαγηδῦαβ δίοῃε ἃἴεσ ἢ6 μδὰ βερατγαϊβα ἤοτῃ δὰ; 

4150, ἰη Οο]οβϑίδῃϑβ ἱν. 10, 5. [ὴ6 οουδίῃ (ἀνεψιός) οὗ Βαγηδραβ ; δηᾶ, 
ΒΏΔΙΪγ, ἴῃ 2 Τἰπιοῖῃ ἷν. 11, δῃὰ Ῥμι]δηοη 24, ἃ5 τϑηάθγίηρ ἰι5εᾷι] 
56ΙΝΊ065 ἴο Ραυ]. 

2. Τῆς οχρδηδίοηβ οὗ [6 νβῃ ουβίοτῃβ, Ζ..3.,) σδγειηοηΐαὶ τυ αϑῃϊηρβ 
(εδαρ. νἱῖ. 8-4), δηὰ ννογὰβ βοβ ἃ5 Τα συγ, ἀπά ἘΡὨΡΠαῖμα, 
δηά τῃε ἰξοθηΐοδὶ ἰεστα “ σοτητηοῇ ᾿᾿ ΟΥὙἁ ““ ἀῃο]θδη ᾽ (ν. 41, νἱῖ. 84, νἱ]. 2) 

Ῥοϊηϊ ἴο ποη- ον ]ϑἢ τεδάειβ, ἀηὰ ἴ[ἢ6 υ56 οὗ [,Δ[1η|50}5 15 πηοϑὲ πδίθγα! ν 

δοςουηϊεά (οΥ ὈΥ ἴῃ6 βαρροπίίοη [μδὶ [ῃ6 ὈὉΟΟΚ τγᾶ5 στ δ ῃ δτηοηρ δηᾶ 

ἴου Βογηδη (τ βιδηβ. 
8. ΤΙ ἀαίες οἵ ἴῃς (σοβρεὶβ βϑηθγαῖν πᾶνε Ὀδθη ἃ βυδ͵εοϊ οὗ 

τηυο σΟηΤΟνΕσσυ, δηα ἴῃ6 επά]εβ5 αἰνευβι οὗ ορίῃίοῃ τηθᾶῃβ τῃδὶ 
1τῃ6 νι μοὶε τρίτου Ῥεϊοηρβ ἰάγρεῖὶν ἴο [ῃ6 τερίοῃ οἵ σοη͵δοίυσε. Τῇ 
ΨΕΙΥ ἰαΐε ἀαΐεβ ἀϑϑίρῃβα ἴο ἴπεβε τυ ηρβ Ὁγ ἴῃ Τυθίηρεη βοῃοοὶ ἅγα 

ΠΟΥ͂ ΘΘΏΘΓΑΙΪΥ δραπαἀοηεᾶ. ΒΥ ΠΊΔῺΥ σοτηρείθηϊ οτἰτο5 τῃ6 ϑγμῃορί!- 

οδἱ (ὐοβρεῖὶβ ἃῖὲ ρἰδοβα νὲ}} ψιτηΐηῃ (ἢ6 ἢγβθὶ σθηΐατυ, 58ν, Ὀεῖνγθθῃ 

ἴῃς γεαῖβ 60 δπὰ 80. Τὸ οοπάεβοθπα Ὡροὴ ἃ ῥγεοῖβε Ὑεασ ἰ5 ἰπη- 
Ῥοβϑῖθ]ιε. Οης οδηποῖ ὄνθῃ ἀεϊεσμηης πῖϊῃ Δρβοὶαῖς σοηβάδηςα 
ὙΒεῖΠοΣ ἴῃς εατ]οϑὶ οὐ ἤθη, “.4., Μαγῖκ, νγὰβ τσ Ὀείοστα οὐ δίϊεσ 

16 ἀεκαυςοη οἵ 7εταδαίειη. Τῆδ Ροϊηϊ οὗ ρῥγδοιίοδὶ ἱτηρογίδῃςς 15 

δοῖ ἴῃς ἀδῖε δἱ ψῃϊοῃ ἃ σοβρεὶ ννγὰ5 σοτῃροϑββά, Ὀαϊ [ῃ6 ἢϊδιοτίοδὶ ναῖπα 
οἵ 15 τηδίογιαἰβΊ [ἢ [ἢϊ5 τεϑρεοῖ ἰῃς οἰαἰπβ οἵ Μϑῖκ, 85 6 ἢᾶνβ 566ῃ, 
βἰδηα ἢ ρἢ.ἷ 

1 Ου [δ8 Αρρεπαϊχ οἔὗ Ματγῖς, οβδρ. χνΐ. 9:20, υἱαῖξ Νοίεβ σα ἴοε. 
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ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΜΑΤΤΗΕΥ͂. 

ΘΈΟΤΙΟΝ 1. ΟΟΝΤΕΝΊΞΒ. 

1. Α5 μᾶ95 Ὀδδη ϑἰαϊεά ἴῃ οἴδρ. ἱ., (6 Ὀυκ οὐ Μαιῖκ᾽β παιταίῖϊνα 15 
Βυ ϑιδη14}}γ ἰακθὴ ὑρ ἰπῖο Μαιίῃενβ ἰοῆρεσ δίοιγ᾽γ. Βυῖΐῖ ἴο (μαΐ 

πδῖταῖϊνε οὐ ἴῃ τοῆαὶς (όβρεὶ ἰ5 δά ἀδα τηυσοῦ πεν πηδίοσίαὶ, σοη- 

βἰβίίηρ τηδΐηἷγ οἵ ἴῃῆ6 ἰεδοῃίηρ οὗ οὐῦ 1 ογά. ΤῊϊΒ ἰδδοϊηρ 85 
τερτοάυσεά ἴῃ (Π6 ἢτβθέ σοβρϑὶ σοηβίϑίβ ῃοΐ οἵ 5ῃποτῖ ρτερπδηΐ βθῆ- 

ἰδῆσθθ δ ἢ 85 Μαῖκ [85 ργεβεγνεα, Ῥὰϊ οὗ σοηηῃεδοίεα ἀϊξοουγβαβ οὗ 

οοηϑίἀθγαῦϊα Ἰθηρῃ --- [6 Ἰοηροϑὶ δηά 1[ῃ86 τπηοϑὲ ἱτηροτγίδηϊ θείΐηρ τῃαὶ 

ΤΑΥΑΙ ΠἸΥγ Κηονη ἃ5 16 “ϑεγῆοη οὐ ἴῃ6 Μουηΐϊ ". Ὑνμεῖμεσ ἢ 5 
σομπηεοϊεα οἤατδοίεσ ἰ5 ἄπ ἴο ἴῃ6 ὙΤδδοῇΕΥ Οἵ ἴο ἴῃ6 ἐνδηρο δὶ Πᾶ5 

Ὀεδη ἀϊδβρυϊεά, ἴῃ6 Οἷα5. οὗ ογ [ἶσα] ορίπίοη Ὀδίπρ βἰτοΟΏρΡΙΥ ἴῃ ἴάνουγ 

οἵ ἴῃς Ἰαϊζοσ δἱιθγηαῖίίϊνθ.1 Ἐχίγεπηβ νίθνβ οἡ εἰπε δἰάθ ἃ ἴο Ὀ6Ὲ 

δνοϊάἀεά. ὙΤῇαὶ [6515 υἱϊεγεά ον βῃογί ΡΠΠΥ ϑαγηρβ 15 ἃ σταϊυϊουβ 

δϑϑυτηρίίοη. [Ιἢ σοηηθδοίίοῃ 1} ἀο]!θεγαῖς εβοτίς ἴο ἰηβίπιοὶ τῃῈ 
ἀἰδβοίρ᾽θϑ, ἰῇ. ῥγθϑυγηρίίοη 15 ἴῃ ἕανουγ οἵ σοπίϊπαουβ ἀϊβοουτθθ. Οἡ 

τῆς οἴπεῦ πη, ἴῃ βοπια οἱ ἴῃς ἀϊβοουγθεβ γεροτίεα ἰῃ Μαίίπεν, ἐ.., 

ἴμαϊ ἴῃ σἢαρ. χ. οὔ δροβίοϊίϊος ἀυτ65 δηα {τἰρυ]δίίοηβ, ἀρρ]οτηθεγαίοῃ 

δ ἀρραγθηῖ. Τὸ νψῇῆδϊ 7ε505 ϑαϊὰ ἴο ἴῃ ἔνεῖνα ἴῃ βεηάίηρ {Πεπὶ 

ἰοσῖῃ οὐ {πεῖς (δ θη τηϊβϑίοη τἴῃ6 δνδηρε δῖ, παίαγα γ δηά ποῖ 

ἱῃδρρτορτίαϊεϊγ, δά ἂς ψερῃνγ ψοταὰς ἢ ϊο) ὈΕΑΓ ΟἹ ἴΠ6 πιοτε τηο- 

δηΐου 5. τηϊδϑίοη οὐ ἴπε δροβίϊεθ ἂἃ5 ἴῆ6 ργοραρδηάίβίβ ἰη ἴῃ6 ψἱάς 

νοῦ οἵ ἴῃ6 (ΟΠ γιϑιίδη (ἢ. Αϑἰιηθαγ ἰηβίδπος οἵ βἀϊϊοτίαὶ σοση- 
Ὀϊηδιίίοη οὐ Κἰηάγεα τρδίῖεσ ΟἿΪΥ τορίοα!ν σοηηεοῖεα τᾶν Ὀς ἰουπά 
ἰη ἴπ6 ραγαῦοὶς ἀΐβοουτθαε. Μαίῃενν5 βενθὴ ραγαῦ 65 ὑγεῦε ἀου 1655 

4}1 Βροκθῃ ὈΥ 7655, θαϊ ποῖ ἰῃαϊ ἀαγ. Τῇ ῥαγαῦϊεβ βροκεη ἴγοτὰ 

τῇς Ὀοαΐῖ νγεγα ὑγοῦδῦν 411 οὔ οὔθ ἴγρ6, ργεβθηϊτίηρ τορείῃευ ἃ οἰ δ] 

τενίεν οἵ Οἢγϑι 5 ραϑὶ τ ἸΘῪ διηοηρ ἴῃ6 ρεορὶθ. Οἡ τῃε οἴδεσ 

Βαηά, 1 πὶ ἱποϊϊηεα τὸ τηϊηῖκς τῃὶ τς σοηϊεηϊβ οἵ οἤαρβ. χν!ϊ!. δηά 
ΧΧΙΠ. ἰοῦ (6 τηοϑῖ ραγτὶ Ὀδίοηρ ἴο ἴῃς γεβϑρεοῖϊνα οσοδβϑίοηβ ΜΠ Ώ 

ψΠἰοἢ ΠΘΥ ἅτε σοηηξοϊθα ἴῃ ἴῃς (οβροὶ. Τὴ (ο4}} ἴοσ οάγεξιὶ 
Δαἀιποηϊίοη ἴο [6 ἴνεῖνε δὲ σδρογηδὺπι ὰ5 ὑτρεηΐ, ἀηὰ ἴῃς Μαβίοσ 
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σψουὰ πᾶνε τυ ἢ ἴο 580 ἴο Ηἰβ οἤεηδίηρ αἰβοὶρίεβ.1 ΤὭδη ποϊῃίησ 

οοὐἱὰ Ὀ6 τηογα βιάηρ τπδη ἰπαΐ [6515 βῃουὰ δ ([ἢ6 οἷοβε οἵ Ηἰς 

1 ἀεἰίνεσ ἃ ἤπαὶ δηὰ ἢ1]} ἰβϑ πον ἀραίηδί (ἢ 6 βρυσγίοι 5 βδῃσι 
νηοῦ Ηδ μαά οἤξῃ οπιοϊβεα ἴῃ ἃ γαρτηθηΑ ΤΥ ΨΜΑΥ, δπὰ σμῃϊομ 
γγὰ5 ΠΟΥ͂ δ ἰδϑδὶ ἴο δια Ηἰβ ἀδαίῃ. 

2. Τῆε τηδίη ἰηΐογεδὶ οὐ ἴῃς αυδδίίοη ὩΟΝ Ὁηᾷεγ ςοηβίἀογαϊίοη 

τενοῖνεβ δτουπά ἴῃἢῈ “ ϑειπίοη οὐ [πὸ Μουηὶ". ὙὍμαὶ ἃ ἀϊβοουγβα 
οἵ βοῆια Ἰεηρίῃ νγὰβ ἀδ]ϊνεσεά οἡ ἴῃ6 τηουηίδίη ΓΚο᾽ 5 ταροτῖ Ῥγονεβ. 

Ιμκκο, ὄνε ἰῃ [ῃϊ8 οᾶ56, Ὀτεαῖκβα ὉΡ τηυοῇ οἵ Μαίϊπενν᾽ 5 οοπηβοῖθά 

τρδίϊοσ ἰηῖο βῃοτί βερασζαῖβ υἱϊεάῆςθβ, Ὀυϊ νοὶ ἢθ ἄρτεαεβ σι Μαῖ- 
ἴηενν ἴῃ δϑουιίηρ ἴἰο [6505 βοπλθίῃϊηρ |Κὲ δὴ οτγαϊϊοῃυ. Ὑβουρᾷ 

τους ἢ ΔΡΡτενίδιεα, ἢἷβ τεροτὶ οὔ ἴῃ6 ἀϊβοουϊθα 15 51] ἃ ἀϊβοουγβα. 

ὙΤῆδ ΟἿΪΥ αιιοϑίοῃ ἰ5 νη ]οἢ οὐ ἴ[ῃ6 ἴνο σοπηθθ5 Πθασγοῦ ἴῃς οτίρίπαὶ ἴῃ 
Ἰεηρίῃ δηά Ἴοηίεηϊβ. Νον, ἴΠ6 ἔβα] ϊηρ 15. ἃ ΨΘΙῪ παίαγα! ομς ἴμαὶ 

7εθὺ5 οουϊά Βατάϊγ μάνα βροκεὴ 80 ἰοῆρ ἃ αἴβοουγβαε δ5 Μαί πεν 
Ῥυΐβ ἰηῖο Ηἰβ τηουϊῇ αἱ οηβ {{π|6, ἀῃά ἴο ἃ ρορυϊὰσ δυάΐθποαε. Βαυΐ 

ἔνο αυσϑιίίοηβ πᾶνε ἴο Ὅς ἀϑκβεα ἤδεγε. ἢ1ά [}ε85 δάάγεβϑ ἃ ρορυϊαγ 

δυάϊεηςε ὃ ΠὈΙὰ Ηδξ ϑρεβαὶ 4}1] δ οὴς ἴθ ἰπ (ἢ6 86ῆ86 οἵ ἃ Ἷοῃ- 
ἔμπυοι ἀϊδοουγβα οὐ οὔθ ΠΟῸΣ οΥΓ ἴνὸ Πουγϑ᾽ ἰδηρίῃ ὃ 1 81 5.ΓΟΠΡῚΥ 
πο! ποθ ἴο ἀῆϑννεσ Ὀοϊῇ ααεϑιίίοηβ ἴῃ ἴῃς ποραῖϊνθ. 6515 δἀἀγεββεά. 

Ηϊμβεῖ το ἀξωῤῥε; ἨΗΐ ἀϊδοουϊθβα ννγὰ8 “σελ, ποῖ Ῥορυϊαῦ 

Ρτεδοῃϊηρ--- 2 ἑήσεΐε, τοὶ Αγγρσια. Δπὰ τὴς {ἰπ|6ὸ οσσυρίοα ἴῃ σοτη- 

ταυηϊοδιίηρ {παῖ ἰεδοῃϊηρ νγὰ5 ὑγοῦδοϊνυ ἃ ψγεεῖκς ταῖποσ ἴδῃ δὴ Βουτ. 

Μαΐπεν 5 τεροτῖ, ἴῃ οἤαρ5. ν.-ν]}.,ὺ ἴῃ ἴῃαϊ οαθ6 Μ}}} αν ἴο 6 
νἱενεὰ 845 ἃ ϑδυυητηδυ οἵ ναὶ ἴῃς ατεδὶ Ταδοῦοσ οαἰά ἰο Ηἰς5 ἀϊ5- 

Οἰρίεβ ἴῃ ἃ ἰείβυγοὶν ὙΑΥ ΟἿ 5:1 ΠΕὙῪ ἰορίος. ταἰδιϊπρ ἴο ἴῃς ΚΙηράοῃι 
οὗ Ηξανθη, ἀυπηρ ἃ βεδβοὴ οἵ σγείγθαϊ οὐ [ἢ6 βυτγηπς οὐ ἴπ6 ἢ}15 ἰο 

186 νεϑὶ οὔ {π6 (δ᾽ ]εαη 1,Κ6. [Ιηβιθδά οὐ οδιηρ ἰἃ ἴῃς «δόργηιοῦε 
ΟἹ ἴῃς Μουηῖ, γγὲ 5ῃου]ἃ τῆογθ ργορειὶν ἀεϑίσηαίς ἴἃ τὴς ΖΖσολἧρη ν᾽ 

ον ἦς Εἰ. 
8. Τῆς ἱπβεγίοη οἵ ρτεαῖ τηδββθς οἵ ἀϊάδςοιϊϊς τηδίζεσ ἰηῖΐο [ἢ 

Γτάιηεποῦκ οἵ Μαικ᾿β παιγαῖϊνε εαΚθὴ5. ΟἿΤΓ 856ῆ86 οὗἩ ῳ[Π6 ῥγορτεβϑβ 

οἵ {6 ἢιἰβίοσυ ἰπ τεδάϊηρ Μαίῃεν. τῇἊς αἰάδοιϊϊς ἱπίεγεϑὲ ονοῖ- 

βῃδάονεα ἴῃς ἢἰδίοτίοδὶ ἴῃ ἰἢς ενδηρο] 5 οὐῇ πιὶπά, ψῖ [6 
ΤΕΒΪΣ (Πδὲ ἢΪ5 βίου ἄοεβ ποῖ ργϑβεηῖ (8 δϑρεοὶ οὗ ἃ [|ξ6- ἀγάπη 

βίδα τηονίηρ οα, Ὀυΐ ταῖμεσ τηδὶ οὗ ἃ το] δοϊίοη οὗἨ ἀϊβοοιγβαβ 

{γ ]5 64 τ 5] ρῆς Ὠἰϑίοσγίςαὶ ἱπιτοάυσϊίομβ. ΤῊ “ϑεπῆοῃ οἡ 

τὴς Μουηΐ᾽ σοηηθβ ὑροῦ 5 Ὀδίοτε νὰ ἃῖα ριδραγθα ίογ ἰΐ. Τὸ 
δρριθοίδις ἴἃ ἔΠῪ να τηιϑὶ τα] δα ἰῃδὶ Ὀείοτε ἰξ γᾶ βροκθὴ 65.185 

1 Ἐὸὼρ7Ὶ ἔυτίθοῖ σετηλυκβ οὐ [815 ροΐηιϊ υἱα Ν᾿ οῖθβ ου (ῃς ϑεσπιοη δἱ ἴδε θερίπηίηρ 
δηὰ Ὡγουρβουῖ. 
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δᾶ ρῥγεδοῃεά ἴῃ ΠΊΔΩΥ ϑυμαρορῖιεβ δηα ἴο τηδην 5ίτεεῖ ογονγάβ, δηά 
ἐῃδῖ 4 Ἰοῆρ δῃουρῇ τ Ὠδά εἰαρβεὰ ἴογ ἴ6 Ῥγεδοῦεσ ἴο ἔεεὶ ἰῃδὶ 

Ηἰ5 τηϊηίβιυυ μδὰ Ῥεεὴῆ ἴο ἃ ἰαῦρε εχίεπε (τυ 1685, δηὰ (ἢαϊ ἴο 65- 

14 0}15} δηὰ ρετγρεῖααίς Ηἰβ5 ἰηἤπεηοε Ηδ πιυθῖ ΠΟΥ ἀενοῖς ΗΠ πιβεὶΓ 
ἐο ἴα σατο ἰπϑίγισιίοη οὗ 4 ἀϊβοὶρ]ε-εἰσοῖε. ΤῊδ τηἰβοθ δηθουϑ- 
655 οὐ ἴῃ6 ρδιδῦ]6- ο]]δοϊίοη ἴῃ οἤαρ. χὶλ. Πιά65 ἔγοηὶ ἃ5. ἴἢς ἔδοῖ 
ταὶ ταὶ ἀδν 16805 νὰ5 δἰἰπρ ἴῃ ᾿αάρτηθης οἡ Ηΐβ οὐ ραϑβί 
ΤΑἸΠΙϑίγΥ δηα ργοπουποίηρ οἡ ἰξ ἴῃ6 νετγάϊοϊῖ : Μυςῇ 5664, {π||6 ἐσαϊτ; 
80 75 γὴν Ηἰπη56}Γ ἰοσ διἰθηίηρ μοησθίοτιἢ 1655 ἴο ἴῃ6 τῆδηγν δηὰ 

τῶοσα ἴο 6 ἔδνυ. 
4. ΠΕ (ῃε σοπμηδοϊίοηβ οἵ Μαιιῃενν᾽ 5 ἀϊβοοῦγβεβ ᾶἃτ6ὲ ἴορ ο Δ] 

Τδῖμοτ ἴῃδι) ἰοιηροταὶ, δηα [ῃ6 β5θῆβ6 οἵ ὑγορτθβθθ ἰὴ ἢϊ5 πδιταῖϊνε ἰ5 

Ποτηραγαϊίνεὶγ γαῖ, ἴθετα 15 ἃ πδηϊζεδὶ οοιτεβροπάθηςα Ὀεΐνψεθῃ 

τῆς ἀϊδοουτθοβ π6 ἱπηριῖε5 ἴο [6505 δηά [ῃς ψμοὶς οἰγουτηβίδηςεβ οὗ 
106. εἰπηὲ5 ἴῃ ψῃϊο [65ὺ5 ᾿ἰναά, ΤῊΪβ στϑυλδυῖς ἀΡΡ] 165 Ἔβρθο αν ἴο 
(6 οὔ οἰδπὶ οὐ ΡὨατγιβαίβη, ψΏϊοἢ ΟσσΌΡΙ65 50 ῥτοϊηίηθηΐ ἃ ῥἷδοθ 

ἴῃ ἴῃς ἢτϑὶ οβρεὶ, 85 οοπιηρατεά, ἐ9., ἢ (ῃς (Πἰγά, ἴῃ ΒΟ ἰῃδὶ 
εἰειηθηΐ τείίγαβ σοπιραγαι νου ἱπίο ἴῃ Ὀδοκρτουηα. Καϑεη οοπῆϊςοϊ 

Ῥείνψεθη οὐγ [οσγτὰ δηὰ τῃς ϑογίθεβ δῃηὰ Ῥῃδγβθαβ ννὰ5 ἱπανὶ 0 ]6, δηὰ 

ἴ[ῃ6. διηουηΐ οἵ σοῃίτονεγβίδὶ τηδίοσγίαὶ ἰπ τῇς ἢτθὶ (οβρθὶ 5ρθδκβ8 
ΒΤΟΏΡΙΥ ἴῃ ἕδνουγ οἵ 115 βά δ] Υ το ἴδοϊ ἴῃ [ἢ]5 ρατΐ οἱ ἰἴ5 τεοοζά, 

Ἔνθ 85 ἴῃ6 υπίαᾳιια αυδ]Ὑ οὗ τἢς δηϊὶ- Ῥῃδγίιβαίο βαγίηρβ δου θα ἴο 
7εϑ5 Ὀθᾶῖβ ΨΠΏ655 ἴο [Πδῖγ οὐ βίη} γ. [Ιἢ τ[ῃ6 Τεδοῃίηρ οἡ 86 
ΗΙἾἸ τῇς χείδτεησθβ ἴο ϑοηίδιη δηᾶ Ῥῃδγιβαίβῃχ ἃγθ, ἃ5 Μὰ5 Πιίιηρ, 

τῇς οὐ ςἰϊδεά ραγίϊεβ οὶ Ὀείηρ ῥγεβεηΐ, ἀἰάδοϊίς σαῖμοῦ [Πδη σοη- 

ττονετβίδὶ, Ὀὰϊ {ποτα σὴ Ὧε ΠΠπ||ὰ ἀουῦὲ ἰῃαὶ [6505 ᾿ψου]ὰ ἴαϊκα οςοα- 

βίοῃ ἴῃεγε ἴο ἱπάϊοδϊς ἴῃς ἀϊβεγεηος δεΐψεθη Ηἰβ5 τε] ρίουβ ἰάεδδβ δπά 
(ῃοδε ἰῃ νορὰς δὲ ἴδε ἴπι6. δῖε ἰἴ 15 ποῖ Μαίίζῃμεν ἰμαὶ δᾶ άς, Ὀυϊ 

Ιακς τῃαϊ Ομ 8. 
δ. Τὶ 45 Ῥδεῃ τηδϊηϊαίηεα ταὶ Μαιίῃεννβ δοοουηΐὶ οὔ ουγ 1, οταἶβ 

1οδο ΐηρ 15 ποῖ υπϊΐογτλ ἴῃ οΠαγαοίοτ---ἰβ, ἰηἀεεα, 50 ἀϊβογεραηΐ 85 ἴὸ 

βυρρεδὶ αἰβετοηῖ μδηάβ της ἰῃ αΐνεῖβα ἰπίθγεδί δηὦ νἱἢ σοη- 
βΒοϊης τπδοϊορίοαὶ δἰταάε5. Ὁ ΕἸςμΠ.4], 4.9. 15. οὐ ορίῃηίοη {παῖ 
186 Ρῥυπγῖνε Μαιθονν ψὰ5 ἴῃ6 αι εϑὶ τὴ Οοβρεὶ, δἀπᾶ (ῃαὶ 18 

οοπίθηϊθ ΨΕΙΕ τηυοῇ [ἢ6 βδῃη6 845 ἰἴοβε ἰουηὰ ἴῃ οδῃοηιοδὶ Μϑικ ; 

Ῥυϊ πᾶ, ᾿Βτουρ Ὀεΐπρ ἴῃ6 δαηίεϑὶ, ἰξ δά εχοθριίοηδὶ δυϊμοτι, 

δηὰ νᾶ5 ἱπεγείογε ᾿ἰαθ]ς ἰο θὲ δάάεά ἴο νι ἃ νίαν ἴο ἐγ βῃϊηρ ἰΐ 
ΜΠ σαρροτῖὶ ἴῃ ἴῃς ἰαδομίηρ οἵ ΟἸιϑι ἔοσ ἀδνεϊορίηρ ΟΠ τ ϑιϊδηϊγ.ἢ 
Ὀ᾽ΕἰοίμΑΙ σουπίβ ἃ5 ἸΏΔΩΥ 85 ἰοτγίγεῆνε ““Απηδχϑβ," ρτδάυδ!γ ἰη- 

τπτοἀυσεοα ἰπ (ἢϊ5 νᾶγ, ἱποϊυάίϊηρ τ[ῃ6 ἰδίου οἵ 1ῃ6 ἱπίδῃου, τΔΥ 

1 26: Ξνιαρρές. 
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ῬΑΓΔΌΪΕ5, Ὡυτηθτοῦβ. ρᾶββᾶρεβ Ὀδδγηρ οα ἴῃ6 Ῥεῖβοῃ οἵ (τγίβὶ, [ῃς 
ΟΒυτοῦ, ἴῃ6ὲ Βδϑυπεοίίζοη, ἔα ϑεοοηά Αἀνεηῖ, εἴς. Ετοπὶ [ἢ 5 
φιεβίίομαρις Ὠομοῦγ οὐ Ὀδοοτηΐηρ “8 Ρῥἷδοβ οἱ ἀβδβροβὶς" (οσ πον 

τηδίοτ4], 85Ἅ Ὦγ. Εβιίη Οαγρεηῖοσ οδ]]ς ἴτ,1 Μαῖκ, δοοοσάϊηρ ἴο 

Ὁ ἘΠΟΒΙμαὶ, νὰθ ρῥτοίεοϊε ἃ ὉΥ [15 ρτθδαῖοσ ΟὈὔΒΟΌΓΥ δηὰ ἰη(οτῖοσ 

Δυϊποτγ ; ἤδηος [15 τηοάδϑὶ αϊπηθηβίοηβ, ἃπᾶὰ ϑῈΡΟΎΟΥ το] Δ] θη 655 
ἰῃ ροϊπὲ οὗ βάε]!ν ἴο δοῖυδὶ ᾿ἰἰδίογις ἰγυτῇ. 

ΤῊΐβ ἸΠΘΟΙΥ ἰ5. Ρ]δι51016, Δπα τνα ἅγὲ ποῖ θη δὰ ἴο βὰν ἃ 2γέογὲ 
μαι ἴξ μᾶθ. Ὧο Ἰουπάαδϊίοη ἰη Δεῖ. Αἀάϊτίοηβ ἴο ἴῃς (σοβρεῖς πϊρῃϊ 
οἴεαρΡ ἴῃ Ὀείοτε ἴθευ Ὀεσαπια Ἵδῃοηΐοδὶ, ἃ5 ἴΠΕῪ οτγαρὶ ἴῃ αἴεγναγάς 

τῆγουρῃ ἴῃς ἀρθηου οἵ σοργίϑί8β.Ό. ὙΠΟ βαγὶπρβ δῦουϊ ἴῃς ἰπαἀεϑίγαοι- 
δΠΠγ οὔ ῃς αν (ν. 117-19) ἀπά τῆς ἰουηάϊηρ οἵ τ[ῃ6 Οπατοῦ (χνὶ. 18, 19) 
ταίρς φοσοίδίν Ὅ6 ΕΧΑΠΊρΡ]65 ἰῃ Ροϊπί. Βυΐ ροββί ὉΠ ὴῊΥ 15 οὴς (Ὠΐηρ, 

ῬιΟθΔΌΙ ΠΥ δηοίμεσ. Τὸ ῥγζονεὲ αἰϊνειβιγ οἵ ᾿απᾶ οὐὔ᾽ ϑυἼοεββίνα 

ἀεροβίῖϊα οὗἨἁ ἀνδηρεῖὶς τταἀιποη ὈΥ τθῃ ἰἰνίηρ αἱ αἀἰβεγεηΐ τἰπγεβ, 

δηά δοϊΐϊπρ ἴῃ ἴῃ8 ἰηϊεγεβὶ οἵ ἀἰβιίποϊς οὐ ὄνεὴ ορροδβίηρ ἰθηάδθῃς 65, 
ἰτ ἰΘ ποῖ δῃουρῇ ἴο ροΐηϊ ἴο -ἀρργθῃΐνγ σοηῇβίοιϊίηρ εἰεηθηῖβ δηὰ 
Φχοϊδίτη : “ Βεῃοὶ ἃ ἃ Οοϑβρεὶ οἵ Ἵοηϊγδαϊοτίοης ".2 Οἡ [ἢ158 ἰορίς 1 
ΤΏΔΥ τεῖεγ τεδάθιβ ἴὸ ψῆηδὶ πὰ δε δἰγθδαν ϑἰδίθαἃ ἰῃ αἰβουββίπρ 
τς ϑυδήεςις οὗἉὨ ἴῃς ἰδίου οὐ τῇς (οβρεῖβΊ ΑΠάῚ πιᾶὺ ἤεγε δαά 
ἀμαῖ ἴἃ νου] ποὶ Ὀς ἀϊῆουϊ ἴο σοησεῖνα ἃ 5ἰϊυαθοη ἔοσ ψῃϊοἢ τῃ6 
Οοβρεὶ ταῖρῃς πᾶν Ὀδθὴ νη ΌΥ ΟἿΘ Ιηδη, ἃ5 ἰΐ ΠΟΥ͂ 5ἰδηάβ. 
Ὁτγ. γεῖβθ, ἰηάεεά, [85 ϑυσσεββϑία γ ἄοης (ἢ ἴῃ ἢϊ5 ψοῦκ οὐ ἴῃ 

Οοβρεὶ οἵ Μαῖϊδμενν δῃηὰ [15 ραγδ]]εὶβ ἰηῃ [κ6. Ηδ οοηρσεῖνες [δε 
Οοβρεὶ ϑβυρβίδηϊαιν 85 6 ἤανθ ἰξ ἴοὸ πᾶν ὕδβθη ντί[θη 5ΠΟΓΕΪΥ 
δῇοσ τῆς ἀεδίσιοϊίοη οἵ [δγυβαίαπὶ δηᾶὰ ἰἢθ [εὐνϑῇ ϑιαϊθ, ἤθη ἴῃ 6 

(ἢ οὐ [ενϑ ΟΠ ϑιίδηβ ἴῃ (ἰῇ Μαββίδῃϑηρ οὗ [6515 ψουά 6 
ΒΟΓΕΙΥ 5ῃάκθὴ ὈΥῪ ἴῇ6 δνθηΐϊβ : ἴῃ6 ρῥτογηϊβεά Μεββίδηϊς Κίῃράοπι 

ῬΑΒΒΙΠΡ ΑἸΑΥ ἱττοι Π νυ ΔΌΪγ ἤἴοτλ στὰ] δηὰ ἰακίηρ ὑὕρ ἰἴ5 δροάβ 

πος Οεηῖ]ε5. Τῆς Οοβρεὶ τῃαΐ ννὰβ ἴο ηγεεῖ [ἢ]5 βἰζυδίίοη νου 

μβανε ἴο βδον ἰμαΐ [6ϑὺ8 νγὰ5 ἰηἀεεα [ῃς Μεββίδηϊς Κίηρ, ἰπ σψῆοβα 

ἨβίουΥ πῆδὴῦ Ρῥτορῃδίίς οὔδο]θ5 [ουπᾶ ἰΠεῖγ []ΒΙπιθηῖ ; (μαι Ηδ αἰά 

Ηἰβ υἱπιοϑὶ ἴο ἰουπά τῃῆε Κίηράοτῃ ἴῃ [5γαε], θὰ: ννὰ5 ἐγυβίταϊθ ὉῪ 

(ῃ6 ἀῃθε]1εΓ οἵἩ 16 ρεξορὶε, δπὰ Ἂβρϑοΐδ!ν οὐ ἰΐ5 τυ]οτβ ; τῃδϊ, {Πετα- 

ἴοτβ, ἴῃ6 Κίῃράοιῃ νὰβ ἀγίνθῃ ἰοτίῃ οτὶ 7 ον ϑἢ 501}, ἀπά γὰ5 ΠΟΙ 

ἴο Ὀ6 ἰουπά τηδίη]ν ἰπ τ[ῃ6 Οδπί]α ΟΒυτοῇ, ἀπά ἔπεσε μα Ὀδδη Ἰεῖς 

ἴο ΙΞγ86] ΟἿΪ δὴ ἰῃμεπίδηος οἵ νος; [ῃδὲ τπουρῇ 765ὺ5 δα ῥτε- 
ἀἰοιεά 115 ἀοοτῃ Ἠπδ πανεηε]εβ5 Ἰονεὰ ΗΠ ρβορίβ, ῃδά Ἰουδὶν δηὰ 

1. Ζᾷε δ ἴγε 7άγες σοεῤεῖς, Ρ. 370. 

3 Ὅτ. Ἐβεπ σδγρεηΐογ, ἴπ τὰς ἀροόυθ υγοτῖς, Ρ. 363, τεπιδυῖκβ : “ ὙΤΌΪ 888 ἴδε 
Ἔτϑὶ σοβρεὶ Ὀδεη οδ]]οἀ ἃ " 6ο5ρεὶ οὗ σοῃιγδάϊοιοη8 
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Ἰονίηρὶυ βουρῃῖ ἢεῖῦ ροοά, ᾿δά βροκθὴ ψ ἢ τανθζθπος οὐ μοῦ Οοά- 
δίνεη ἰᾶὶν (ἢ ]]6 ἰγθδιηρ ἢ ἀἰδγεθρεοῖ ΒΑΟΌίηἶοαὶ ἰγδα οη5), δηά 

μοηουγοά 1 ὈΥ Ῥεῖβομδαὶ οὔβεγναησθ. Τἢϊ5 Πγροῖπαϑὶβ (αἰ ταδεῖβ 

ἴῃς τεαυϊγεπιθηῖβ οὗ ἴπῈ οα56ε. 1 σονοῖβ ἴἢ6 ῬΠαποτηεηᾶ οὗ ἴῃς 
(ο8ρεὶ, δηὰ [ἰΐ 15 σοιῃρδίθ!α τη ἀμὴν οὗὨ ρίδῃ δηᾶ δυϊμουβῃὶρ. ἢ 

ΘΕΟΤΙΟΝ 11. ΟΗΑΛΕΒΑΟΤΕΒΙΒΤΙΟ5. 

1. Τῆς τοοβὲ ουϊδίαπαϊηρ οΠαγδοίογίβιὶς οὗ ἴ[ῃ6 ἤγβί (οβρεὶ ἰ5 ἔμπας 

1 ρΡαϊηῖβ ἴῃ6 ἸΠ6-ἰπηαρα οὗ ]}6505 ἴῃ 2γοῤἠε(ιε εοἰσμγς. ἍΜΏΠΕ ἴῃ 

Μαῖκ 7εβϑὺ5 ἰ58 ῥγεβεηϊθα τϑδ] β[ !ΟΑ}} 85 ἃ τηδῃ, ἴῃ Μαῖίμεν Ηδ ἰ5 
Ῥτεβεηιεὰ 85 ([ῃ6 Οὐγίρί, νετηοα 45 βοῇ ΟΥ̓ ἴῃ6 Δρρ] Δ Ι  Ὑ οὗ τδην 
Ῥτορμείίς οτδςῖεβ ἴἰο ἴῃς ἀβῖαι!ς οἵ Ηἰ5 ομ]ἀῃοοά, Ηἰ5 ρας ταϊηἰβίυ, 
δηά Ηἰδ ἰαϑὶ βυβεγηρ5. 

2. 1 τῇς τεαϊίβμη οἵ Μαζὶ τβακθβ ἴοσ ἴῃ ἢ βίου οἱ οὗ [15 οβρεὶ, 
τῆ. ῥτορπεῖῖο οοϊουπηρ 50 σοηῃβρίσιουβ πῃ Μαιίῃον πδϑά ηοὶ ἀδίταοὶ 
ἴτοῦλ ἴῃ6 Ὠἰδίοτιογ οὐ [5 δοοουηῖβΊι ΤῊΐβ ἔδαΐυγα τῇδ 6 ἄπς ἰῃ 

Ῥᾶιὶ ἴο {πε ρειβοῆδὶ ἰαϊοβυῃογαθυ οἵ ἴῃς ψγῖοσ δηά ἴῃ ρατὶ ἴο ἢΐ5 

ἀἰϊάαςξς αἰ. Ηδ τηᾶὺ πᾶνε δϑὶ ἢἰτηβαὶῇ ἴο νεγγ ἴἢ6 (Πεδ5ὶ5, [6505 

(Π6 ΟὨγίβι, ἔοσ ἢϊ8. ον δι ἰϑίδοιϊοη, οὐ ἷζ τῇΔῪ ἤᾶνθ Ὀθθὴ ΠΕΘΟΘΒΒΔΤΥ͂ 

ταὶ Ὧς 5ῃου]ά ἀο 50 ἴῃ οτάεσ ἴο 5ἰγεηρίῃεη τῇς ἰαἰτῃ οὐ ἢἷ5. τοὶ 

τεδάειβ. [Ι͂ἢ εἰἴθε οαθαὲ (ἢ6 ῥγαϑυτηρίίοη 5 ἴῃαὶ ἴτ6 ορεγαϊΐοη ἢδ 

ψ͵ὰ5 δηραρεὰ ἴῃ Πσοηβίβιεα ἴῃ ἀἰδοονοτηρ ῥγορ εις ἰεχίβ ἴο ΔΏΒΥΕΣ 

ἴλοῖβ τεδὰν ἴο ἢἷβ παπᾶ, ποῖ ἴῃ ἢγϑϊ τηακίηρ ἃ ςο]]εοϊίοη οἵ ἰεχίβ δηᾷ - 

θη ἰηνεητίηρ ἰαοῖς σοΙτεϑροηάίηρ ἴο πε. Τῆς [δοῖβ βυρρεβιεα 

ἴῃς ἰοχί5, ([ῃ6 ἰεχῖβ ἀἰὰ οὶ οτεαῖς ἴῃς (δοῖβ, [που ρἢ ἴῃ βοπηθ ἰηϑίαμοαβ 

1ΠπῈν πῖρηῖ ἰηβαεηος τἴῃ6 τηοάβ οὗ βἰδίίηρ ἰδοῖβ. [ἢ [5 σοηηθδοιίοη 
1 5 ἱπηροτίδηξς ἴο ποῖ ἴμαὶ ἴῃ6 δνδηρο δὶ ἀρ] 65 ἢἷδ8 Ῥτορῃαίο 
τηοιβοά ἴο 6 νος οὐ ἢ 5 πηδϊοτίαὶ, ἱποϊυάίηρ τπᾶὲ πῃ ἢ 5 σοπητηοῃ 

ἴο πἰπι ψ Μαῖκ. Ηδ [5 ἢϊ58 ὑγορῃείίο ογᾶο]εβ γεδαγ ἴο Ὀε διϊδοῃβα 
ἃ5 ἰαθεῖὶς ἴο Ἔνθηΐβ ψῃϊοῦ Ματῖς ΓΕρουῖβ 5 ΠΠΊΡΙῪ 85 τηδϊίεῖβ οἵ [δοῖ. 

Τῆυβ Μαγκ᾽β ἀγὺ βἰαϊδτηθηῖ, κ1Ώ6Υ ννεηΐ ἰηῖο Γδρεγηδυηι,᾽ 3 τείειπτίηρ 

ἴο []εθὺ5 δηὰ Ηἰβ5 (Ὁ]]οννεῖβ ργοοθεάϊηρ πογίμνγαγ 5. ἔγοτη (ἢ βοεῆς οὗ 
τῇς Ὀαριίππι, ἰπ Μααν 5 μαης ἀβδϑυτηθϑ ἴἢ6 σῃαγδοῖεσ οὗ ἃ βο]επΊη 
δΔηπουποετηθηΐ οὗ δὴ Ἔρος ἢ-πηακίηρ ἐνθηΐ, ψ ἤΈΓΕΌΥ δὴ δησίεηϊ ογᾶςὶς 

ςοποστηΐηρ ἴῃς δρρθατγίηρ οἵ ἃ ρτεαῖ ᾿ἰρῃϊ ἴπ Οδ]]θε οἵ ἴμ6Ὲ Οὐ ηιῖ]65 

τεσείνοα 115 ΠΙΠΒΙπιοπι. ὃ Αραΐη, Μαγκ᾽β τηαι(οτοοί- οὶ τεροτὲ οὗ [Π8 

εχίεηβῖνα ἢθα]πρ ἑαποιίοη ἴῃ Οαρεγηδαπὶ οἡ ἴῃς ϑδῦρδῖῃ ἐνεηΐηρ ἰ5 
ἴῃ Μαίζμον δάοσῃηεα ψ ἢ ἃ Ὀεαυταὶ] οἰϊαϊίοη ἔτοπι [5αἰδἢ᾽5 ἰδπιουβ 

1 γέαε ΝΝ εἶ588, ας Μᾶαιλᾶμ- Ξυασνιρείίεηε ναὶ τείησ Ζωκαςι βῥαγαϊίοίοη, Ὁ. 10. 

3 Μαῖξκ ἱ. 21. 8 Μαῖῖ. ἷν. 12:17. 
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οτδοῖα σοῃσογηίηρ ἴδε ϑυβεπηρ βεγνδηΐ οὐ 7}επονδῃ.Ϊ Οποθ τόσο, 

ἴοὸ Μαγκ᾿β βίγωρὶε βἰδϊεσηθηΐ (μὲ [ε805 σι τπάτεν Η 56] ἴο τῃς 568 

Δεν ἴῃ6 (οἰ ἰδίου πῃ τὰς ῬΠαΓγίβθαβ, οοσαϑοηθα ὈγῪ ἴῃς ἢδα]ηρ οἡ 
ἃ ϑαΌΡαιῃ οὗ τῃ6 τοᾶὴ υἱτ ἃ Ἡ] ποτε μαπᾶ, ἴῃς ἢτϑὶ ἐνδηρο ϊσὶ 
αἴϊδομοβ ἃ πε ρῥτορῃεῖίς ρἱςΐυτα, ἂἃ5. 1 ἰο βδῇον τεδάεις τῇς τὰ 

]εθὺ5 245 ορροβεᾶ ἴο ἴῃς 765ὺ5 οἵ Ῥμαγίβδαὶς ἱπιαρίηδίίοη." Ἑτοτὴ 
1μεθῈὲ ἰπβδίδηςεβ γα 566 ἢΐβ τηϑῃοά. Ης [5 ποῖ ἱηνεηίίηρ ἰδίου, 

Ρυῖ ᾿δηΠοηρ ἰδίου ΜΠ Ρσορμεῖίς ετ δΪΑζοηγηθηῖβ ἔογ δροϊορεῖὶς 
ΡύγροβἝϑ, οὐ ἴοσ ἰποσθᾶβα οἵ εὐϊβοδίΐοῃ. ϑιςῇ 15 ἴῃ 12ςΐ, γε οὔβεζνε, 
ἤθη τὰ ἤᾶνα ἴὰ ἴῃ ΟἿΪΓ ῬΟΥΟΙ ἴο σΟὨΓΟΪ ἢ 5 βἰδίεηθηῖβ ὈΥ σοπῃρδτί- 
8580ὴ ψη Μακ; δυο Ὲ ΠΔΥ Δ55ΠπΠΊ6 ἴοὸ Ὀ6 ἴῆ6 ἔδλοϊ νΏθη νὰ 

μανα ποῖ παῖ ἴῃ Οὐγ ῥοννϑῖ, 85, Φ.,5..ὄ ἰη (6 παιταῖῖνε τεϊδιηρ ἴο τῃ6 

Βίπ δηὰ ἱπίδπου οἵ 6505, 'ῃ νι οἢ Ῥτορῃετίο οἰ οἢ5. ἀγα ἀπυβΌ Δ] Υ 

δϑυηάαηι. ὙΠΕῈ αυεβίίοῃ 845 ἴο ἴῃ6 ἢἰβίογ οι γ οἵ τῃαϊ παιταῖϊνε [85 
ἰἴ5 οσῃ ρεουϊίαγ αἰ βηου 165, ἰηῖο νοῦ Σ ἀο ποὶ ἤεγε εηΐεσ. Τῇα 
Ῥοΐδ! 1 ἢ ἴο τηᾶκα 15 ἴῃαί ἴῃ 6 πυπηλθγοῦβ ῥγορῃδίο τθίδγεηςεβ οἽδϑὶ 

τὸ δάάϊομδὶ βηδάονν οὔ ἄουδὶ οἡ ἰΐ8 ἰδίου οι γ. Ηετε ἴοο τῃ6 
ἐὐδηρο δὶ 18. 5 ΠΊΡΙῪ αἰϊδοῃίηρ ῥτορηδίϊς οσὐδοὶαβ ἴοὸ ψῆαῖ ἢδ τεραγάβ 

85 Ἠϊδίοτίς ἀδία. [{ἰηνεπῦοη μᾶ5 θθθὴ δ ψοῦῖκ ἰἃ ἢά5 ποῖ Ὀδεη ἴῃ 
δὶς ἱπιαρὶπαϊίοη. ΤῊϊΪβ ἰ5 τηδηϊεθῖ ανθὴ ἔτοπὶ ἰῇ θῖν ν θα 85 οὗ 
50π16 οὗἩ [δ οἰϊαιίοηδβ, βυς ἢ 85 “Ουΐϊ οἱ Εργρὶ ὕανε 1 οδ]]εα τὴν ὅοη,᾽" 

“ἘΔΟΠΕΪ ψϑορίηρ ἕου ἤοσ οἰ] άγθη,᾽ δηὰ “δ 5114}]} ὈῈ οδ᾽εὰ ἃ 

Ναζάστεης "0. ΨλΎῸ ςοιϊά ὄνεγ πᾶνε τῃουρῃϊ οἵ ἴπεϑ6 ὑῃ]655 ἴῃ 6γα 

μαά Ὀεεη {τδαϊοηδὶ ἀαία δοςοοριθα Ὁγ τῃ6 (ΟΠ γβιίδη σοιηπλη}Ὑ (ἀπά 
Ὀγ τῇς ντίϊοσ οἵ 1ῃ6 (σοβρε]) 85 ἔδοϊβὺ ΤὭς ἰδϑὲ οἰ δι] οη 15 Ἔβρθο δ! ν 

(χτ-[εἰο με. 11 15 ἱπῃροβϑίθία ἴο βὰν ψῆθησς ἰἴ 15 ἴἄκεη; ἰΐ οουϊὰ 
Πανογ ἢᾶνε δηίεγεά ἰηΐο (ἢ6 τηϊπα οὗ Δὴγ οπς υὑη]68585 ἴῃς ἴδοϊ οἵ 

ἴμε βειΠουηεπὶ ἴῃ Ναζαγοίῃ δά Ῥεεὴ ἴθδγε ἴο θερίῃ ν τ, ογεδίίηρ ἃ 
ἀεβῖγε ἴο βπά ἴογ ἰΐ δἷβο, ἰΐ δ 4}1 ροβϑβιἷβ, βϑοπὶθ ὑγορῃειίο δηξςὶ- 
Ῥαϊοη. 

Τεβα ῥσορῃοῖς ραβϑᾶρθβθ βενεα {Πεῖὶγ ρύγροβα ἴῃ ἴῃ6 δροϊορεῖϊς 

οἵ ἴῃ6 δροβίο]!ς δρθ. ΕῸΓ 8 πον {πμεὶγ ναῖε ἰα ποῖ δροϊορείϊο, 
εχοαρὶ ἱηάδεά ἴῃ ἃ ΨΑΥ͂ ποῖ σοῃίθηραϊοα ὈῪ ἴῃ6 δνδηρεῖ δι. ὙΠΕΙΓ 
οσοαβίοηδὶ ΘΑ ΚΉ685 85 ὕτοοίβ οὗ ἴπε Μαεβϑίδῃβηρ οἵ 7655 οδὴ δ6 
ἀΠ|Π|564 ἴῃ [86 τηδῆποῦ ἅῦονα ἢἰηϊεὰ δἱ ἴῃ βυρροτγὶ οὗ τῇς ἢἰβίογι οἰ Υ 

οὗ 86 δνδῃρεῖς ἰταδιιίοη. Βαΐ τη6 οἤϊεῦ ρεγιηδηεηΐ ναῖαθ οὗ ἴΠ 658 
οἰϊδιίοηβ 1165 ἴῃ τῆς Ἰρῃϊ ἴδ Ὺ ΤΟΥ οὐ ἴῃς Ὄνδηρο δι᾿ 5 ονῃ οοη- 

οορίοῃ οὗ [6505. ε 566 ἴτοτη ἴπεπὶ ἴπαϊ ἣς τπουρῃϊ οἵ [6505 85 

(6 Τῆρῃε οὐ Οδ]1}|ε6, ἴῃ6 ϑγπιραίμεῖῖς Βεαγεῦ οὐ Ἠυπιδη 5 ΠρᾶνΥ 

δυγάςφῃ, ἴμε Βεϊονεά οἵ σοά, ἴῃε Ῥεδοεπιακοῖ, (ἢ Εποπά οἵ ψϑαᾶῖ- 

1 Μαῖι. υἱ!. 17. 3 Μαῖί. χὶϊ. 15:.2:. Οἱ Ματῖς ἢ. 7. 
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π655, ἰῃς Μαῃ ψῆοὸ δά [ἴ ἴῃ ΗΪ πὶ Ὁγ ρὶἤβ δηά ρτᾶσεβ ἴο ρεγίοπη ἃ 
ΟΠ βι᾽5 ρατί ἔογ 4}} (η6 ννο]ᾶ. ὙΓΌΪΥ ἃ ποῦϊε σοποεριίοη, νῃϊοἢ Ἰεη5 
ῬδγεΏηΪ8] ἰπίογεβί ἴο ἴῃ6 ἰεχῖβ ἴῃ ψΒ]Οἢ ἰξ 5 οι θοαϊεά. 

3. ἴῃ ἴῃθ ἰογτεροίῃρ τειηασκβ 1 πᾶνε δηϊοἱραϊθ ἃ ἴο ἃ δοτίδϊη 

οχίθηϊς παῖ τοῖος ἴο ἴῃς αμποϑιίίοη οὐ αϊάδοιϊς αἷπ. Τηδαὶ {π6 ἢγοὶ 

(οβρεὶ μᾶβ βϑυσῃ δὴ δἰτη ἰ5 Οὑνίουβ ἔτοπὶ ἴῃ σαγεία] τηδηπετ ἴῃ ψ Ώ]Οἢ 
τῃε ῥγορῃεῖίο διριμλεηΐς ἰ5 εἰαοταίϊε ἃ. Τὴς ρύυγροβε ἰβ ἴο σοῃηῇγηὶ 
]εν δ ΟὨγιβεδης ἴῃ [6 (81 (Πᾶὶ [6505 15. (ῃ6 (ΟΠ τδῖ. ὙΠῸ ρύτροβα 
15 τενβαὶεα ἴῃ [ἢ6 νϑῖν ἢγθὶ βεηΐθδησα δηά ἴῃ τῇς ρεηβδίορυ ἴο ψ οὶ 
1 [Οτβ ἃ ρῥτείδεαθ. “Τῆς ὕοοϊκ οὗ ἴῃ6 ρεηετγαίίοη οἵ [εϑὺ5 ΟἨτῖϑῖ, 

ἴη6 ὅοη οἵ φανέ, τὰς ὅοη οἵ “δγαλαν»." Τῆς ὅοη οἵ Πανὶ ἢγϑι, 

Ῥεοδυβε οὐ ἴἢδι δηρβ ἴῃ6 Μεββίδηϊς οἱαίγῃ ; [6 ϑοὴ οἵ Αὐγδῆδη {|Κε- 

νβε, Ὀδοδυβε [πᾶς τηᾶῖκεβ Ηΐτη ἃ [6νν) ἃ [6] ονν-ουηίΓγιηδη οἵ ἴῃοϑα 
ἔοσ ψῇοβε θεηεῆὶ (ἢ Οοβρ6ὶ ἰ5 ντθη. Τῆθ ροηθδίορυ ἰ5 ἴῃ6 ἢγεὶ 
σοι ΠὈυϊοη ἴο ἴῃ6 δροϊοροῖίς ἀτρυπιθηῖ. Τὴ Ἰορὶς οὐ ἰξ 5 [ἢϊ5: 
“Τῆς Ῥβαὶπ)5 δηᾶά Ῥιορῃεῖβ ρῥγεάϊοϊ ἴῃς σογηίηρ οὗ ἃ ργεαῖ Μεβϑίδηϊα 
Κίηῃρ ψῆο 5}4}} "6 4 ἀδβδοεηάδηϊ οἵ [8 ἤουβε οἵ Πανὶά ; 115 ρεμθδίο ον 

δον ἴῃαϊ [6515 ροβϑεβδϑθά [ἢαΐ αυδὶβοδίίοη ἴογ Μεϑϑίδῃβρ. Ηδς 

5 [16 τοά ουἱ οἵ [μ6 βίεπι οὔ 76556." ὙνΒοανεσ σοτηριϊεὰά {ΠῈ 
Βοηρδίορυ αἀϊὰ ἰξ ἀηάογ ἴῃ 6 ἰτηργαβϑίοη ἴμαΐ ρἢγϑιοαὶ ἀδβοθηὶ ἔτοιῃ 

Πανὶ ννὰβ ἱῃα Ἰβρεηβαῦϊα ἴο [6505 Ὀείηρ ἴῃ6 Οἢτοι. Βαΐ ἴξ ἀοεϑ. ποῖ 

ἴο!ονν ἰμαὶ ἴῃ6 ρεπθδίορυ νγὰ5 τηδηυίδοιυγεά ἴο βεγνε (ῃαΐ ρύγροβα. 
Τῆς ἀεβοεηΐῖ ἤοτῃ Πᾶνα τηϊρῃϊ Ὅς ἃ να] -Κηοννῃ ἔαοϊ αὐ Π|5εα ἴῸγ δῃ 

δΔΡοϊορεῖίς αἰ. ΕῸΓ υ5, ἰῃουρἢ ἃ (δεῖ, ἰξ 15 οὐ πο νἱῖαὶ σοπβθαιθηοθ. 

Ουτ (αἰ ταὶ [6505 ἰ5 ἴῃ (ῃτίδὶ ἀοεβ ποῖ γεβϑῖ Οἡ ΔΠΥ 5.0}. δχίεγηδὶ 
διουηά, ὈῬυϊ οὐ 5ρί για! ἤΐπεθα ἰο Ὁς [ἢ ψοι᾽β ϑανίουτ. γε 

τένεῖβα ἴπ6 Ἰἰορὶς οἵ ἴῃς εν δ Οῃυτοῆ. ὍΠΟΥ τεαϑοηεά : Ὀεσϑιβε 
Ῥανι 5 ὅοη, [πογείοσε ἴῃς Οηγίϑι. δε τεάβοῃ: Ὀεοάυβε ἴπΠ6 ΟὨγϑῖ, 

τπογείοσε Πανὶ ἀ᾽5 ὅοῃ δ ἰβαβί ἴῃ βρί γίϊ.} 
4. Ἰῃ βρεακίηρ οἵ ἴῃς {ΠπατασῪ οΠαγδοίογί βίος οἵ Μαίϊζπεν ἰἴ ἰ5 

ΠΘΟΘΘΘΑΤΥ ἴο ΚΕΘΡ ἴῃ τὐϊηά τῃδὶ βοῦς οἵ {656 πὴᾶνὺ σοηλα ἴτοτὰ ἴῃ 6 
Ζορσία οἵ ἴῃς δροβς Μαίϊπμεν, δῃὰ τῃαὶ οἴμειθ πᾶν Ὅ6 ἄὰς ἴο (ἢ6 
δνδηρο δι. ΟἸίοβ δβοῦῖρα ἴο (ἢ6 ἃροϑβίοϊς βοιγοα οδτίαϊη ῬΏΓΑβ65 

οἵ ἐγεαυεηΐ τϑουσγθηςθ, βῃοἢ 85 καὶ ἰδού, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πατὴρ ὁ ἐν 
τοῖς οὐρανοῖς. Απιοηρ ἴἢε ἐξαΐατεβ οἵ ἴῃ6 δνδηρα σ᾽ 5 οὔσῃ βίγὶς [ΠΘῪ 

τεοοχηῖβε ἴἢ6 (τεχυεηΐ 56 οὗ βυοἢ ψόογβ 85 τότε, λέγων, προσελθών, 
ὄχλοι, ἀποκριθείς, ἀναχωρεῖν, λεγόμενος, ἀῃιὰ 5υοἢ ΡὮΓΑΘ65 85 τί σοι δοκεῖ, 
σομβούλιον λαμβάνειν, κατ᾽ ὄναρ, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ. ΒΥ σοτῃραηδοπ 

στ Μασ, ἴῃς 5:}]6 οὐ τηϊ8 (σοβρεῖ ἰβ σπιοοῖῃ δηὰ Ἵοιτεοῖ. 

1 »ιάε τοῖεβ ου Μαίι. 1. 53. Μέαε ἊΝ εἰ58, ἡήαζδᾶμο- Ευαρροίλωσε, ΡΡ. 23:4. 
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ΘΈΟΤΙΟΝ 11. ΑΥΤΗΟΕ, ὈΕΒΘΤΙΝΑΤΙΟΝ, ΠΑΤΕ. 

1. 16 ἴᾷες νίενβ οἵ πιοάθσῃ οτγίοϑ ἃ5 ἴο ἴῃς σεϊδιίοη οἵ ἴῃ ἢγϑϊ 
Ὁἰποηΐοδὶ ὥσοβρεὶ ἴο πὸ Ζορία, σογηρ! 6 Ὁ ἴπ6 ἀροβῖῖς Μαίίῃεν, 

θ6 Μ6}} ουπάςά, ἴδῃ τῃᾶὶ δροβϑίῖβ ννγᾶβ ποῖ ἰΐ8 δυῖμοσ. Ἦἢο τῃ6 

ἐνδηρε ῖϑὶ τγὰβ ἰ5 ὑπκηονῃ. Ὑηαΐὶ ἢ6 νγὰ5 ἃ [6 ἰ5 ΠΙΡὮΪΥ τόρ], 
τηαῖ Ὠ6 νγγᾶβ ἃ Ῥαϊεϑιἰηἰδὴ 7ενν ἢᾶ5 Ὀθθ βΘΠΘΓΑΙΪΥ ἀϑϑυτηδα ; Ὀυΐ ΤΥ εἰ55 
4115. τῆς ἴῃ ααρβίίοη. Τιαΐ ἢ ντοῖθ ἴῃ Οτεεκ 5 πεϊᾷ ἴο Ὀ6 
Ρτονθά ὃγ [6 56 ψῃϊο ἢ τηδῖκεβ οὗ ἴπ6 ϑαριυδρίηι ἰῃ ἢ15 οἰϊδι]Οἢ 5 

οἵ ΟἹΪά Τεβίδιμθηῖ ργορἤῆεου, δηὰ Ὺ ἰγᾶςεβ οἵ ἀδβρεπάθδηος οὐ {ῃ6 

Οτεεῖκ αοβρεὶ οὔ Μαῖκ. Βυῖ τῇς νίενν ἴπδὶ οὐὖγ τεεκ Οοβρεὶ οἵ 
Μαῖίῃεν ἰβ ἃ ἰγδῃϑίδϊίοη ΟΥ̓ Βοῆ ὑηκηονν ἢαπα ἔτοπὶ ἃ ὈΟΟΚ νυ ἢ 
{86 5βάπηε σοηϊδηίϊβ ἰη ἴῇς Ηδῦγον ἰοηραθ 511}} ἢ45 ἰῖ5 δἀνοοαῖεθ5, ἀπηοηρ 
ΠΟΩΣ ΠΊΔΥ Ὧδ τηρητοηδα βοῃδῃΖ, οἵ Τυδίηρεη.ἷ 

2. Τῇς ἀεϑβιϊηδιίίοη οὗ ἴπΠεὲ Οοβρεὶ νγὰβ ἰῇ 41} ὑσγοῦρδὈ Ὑ ἴο ἃ 
ΠΟΙΏΤΏΠΠΪΥ οὐἠἨ ἁ 765} ΟΠ τβιίδηβ, νῆοθα ἢ ἰἃ νὰ8 ἀεβδίρποαά ἰο 

βσεηρίμεη. Ηον ἰΐ νψὰβ διῖεα ἴο βογνε [5 εηὰ ἢδ5 Ὀεεη ἱπάϊοαϊθα 

ἴῃ ϑοοὔοῃ 1. ὃ ὅ. 

8. ὙΠε ρῥτόῦαῦὶς δῖε ἰ8 βου αῇεγ ἴῃς ἀσβίτυοίοη οἵ [ῃ6 
7ενῖϑἢ ϑιαῖθ. ϑοπὶα ἰπίηρβ πᾶνε δοθῆ βιρροββα ἴο ἱγταρὶν ἃ πιυοῇ 

Ιαῖεν ἀδῖβ, Ζ.., [ῃς σοιηηηἰβθίοη ἴο ἴῃς ἀἰβοίρ]ε5 ἰῇ ομαρίεσ χχν]!. 18, 

σ ἢ 115. Ἔχρ τοῖς Ὑτίη εν, 115 ργοπουπηοθα υηϊνεγβδ]ϑη), δηα 115 ἀοοίτη8 

οὗ ἃ βρ᾽ Πῖυδ] ργεϑεῆςθ. Οἡ ἴμεβε ροϊπί5 ἴμ6 τεδάθσ ἰ5 τοίδιτεά (οὸ 

ῖῃ6. σοτηπη θη Υ. 

1. γέ ἰδ Ορνερεδρίαν εἶδον ἀας Ευσπρείέμηε ὧδε ἀείϊήρεν, ἡήαπάσης, Ἐλαϊ οἰ τὰπρ. 



ΓΟΗΑΡΤΕᾺ ΙΝ. 

ΤΗΕ ΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤΟ ΚΕ. 

ΒΕΟΤΙΟΝ 1. ΤῊΕΞ ΟΟΝΤΕΝΊΞΒ. 

1. Ταῖκεβ Οοβροὶ ἱποίυαδες τηυοῇ οἵ [ῃ6 παιταῖνα οὗ Μαῖκ δηᾶ 
Ϊατρε ρογίίοηῃβ οἵ ἴ[ῆς ἀϊάαςστίο πηδίϊοσ σοηϊαϊηεα ἰη Μαίῃενγ. ὙΤὭοτα 
816 ὨΠΠΊΘΙΟΙΙΒ ΟΠ 5ϑοἢ5 ἰῃ Ὀοΐῇ ἀδρατγιτηθηΐθ, θὰ οἡ (ἢ6 οἴδεῦ 

Βαπά α͵βδο σοηϑίἀθγαῦ]α δά οηβ, Ἔϑρθοίδ!ν ἰῃ ἴῃς ἀϊάδςοιίς εἰειηθηί. 
ΤΙ τηϊγὰ δνδηρο δε ἢΔ5 ρτθδῖν δηπ με 1ῃ6 ἰτεάβυσε οὐ (ἢε ρατγὰ- 

ὈΙε5, ἔου ἴξ 5 ἰῇ 115 ἱπιροτίδης αἰνίβίοη οὗἠἨ ἁ ὡοὐγ 1,ογά 5 ̓εδοῃίηρ 

ἴπαὶ 5 Ρδου Αγ σοηιπθυϊίοη ΟΠϊοθν ἸἰεβΊι Τὴ διηουηΐ οὗ πὲν 
Τηδίϊευ βυβῆοαβ ἴο σζαῖβα ἴῃ6 αυσβίίοη 8ἃ5 ἴο 115 βδοῦσοαθ. [{ οδὴ ΠδγΑΪΥ 
θὲ ἰπουρῶς τῃᾶὲ (ῃ6 δυΐδου οὐ τῆς ἢτβθε αοβροὶ ψου]ὰ ἢανε οπιριιεα 

80 τηῦςἢ νδὶυδῦ]6 τηδίεγδὶ, ῃδα 1ζ ἰαΐη Ὀείογα ἢΐ5 ἐγα ἴῃ τῇς Ζορίὶα. 
Τῆς Πγροιμεβϑὶβ οἔὗ ἃ [Πἰγτά βδουγος, {πογείοσγα, τε γ ϑυρρεϑίβ ἰ(5ε]Γ 
-- ἃ οοἸ]δοἴίοη οὐ του! ]βοθῆσθ5 αἰβιποϊ ἔγοη Μαῖκ δηὰ (6 Ὀοοκ οἵ 

Ζορία, “ἤδησς Τακε ἄταν δυοῦ Ὀδαυτλι] Ῥαγαῦ]ες 8ἃ5 (ες Οὐοά 
,δαηιαγίίαη, ἴῃς δεύβεὰλ λεισαδομγ δρὰ τἴῃ8 ὄϑηζμο μρᾶρε, τῃ8 

Ῥνοήρα ,ϑ0., ἴῃηε ὥηζωεί δικιυαγά, αζαγμς απαά Φίσές, αὐὰ τῃ6 

»Ῥλαγίφες απο Ῥμόῥίεαπ. ὙΤῇδθ σπαρίατβ οἡ ἴῃ ἱηΔ ΠΟΥ δηὰ οἡ ἴῃ6 τὰ - 
βυτοοιίοη, 50. εηϊγεῖγ αἰβεγαηῖ ἴτοπὶ ἴῃ6 Τσοιτοβροηαίηρ οἤδρίοιβ 
ἴῃ Μαίίμεν, πιρῃῖ συρρεβῖ ἃ ἰουγίἢ βοῦγοθ, ὉΠ]655 ΜῈ ΒΌΡροβε [παῖ [Π6 
τῃϊγά Ἰηοϊαἀεα {π 656. 

2. Τῆς ἀϊπδιπρυιίοη οἵ [ῃ6 τηδίθτδὶ ἴῃ [ἢ15 Οοβρεὶ διγεϑίβ δἰΐθη- 

ποθ. [Ι͂π|ἴῃε δαυὶν ρατὶ οἵ ἴῃς ἢἰβίογυ, οτη Ἵμαρίετβ ἵν. 31 το νἱ. 16, 
186 διΐμοτ (Ὁ]]οννβ ὑσεῖγ οἰοβεὶν πῃ ἴῃς ἰοοίδίερβ οἵ Μαῖῖ. ὙὡΤἤθη 
ΠΟπΊ65 ἴῃ ἃ ἀϊρτεββίοῃ, Ἂχιεηάϊηρ ἔτοτη νὶ. 17 ἴο νιἱϊ. 8, σοπίαϊηϊηρ ἃ 

νεϊβίοη οὗ ἴῃ6 ϑοσγπίοη οἡ ἴῃς Μουηῖ, [ῃε 5ἴοτίεβ. οἵ ἴῃ68 (βηϊυπο 

δὰ ἴῃς Νίάον οἵ Ναΐη, ([ἢς Μεββαρεὲ οὗ ἴῃς Βαριἰϊϑὲ στ τοϊδῦνα 
ἀϊδοουϊθα, δηα τῇς ᾿οτηδῃ ἰῃ ϑἰπιοπ5 ἤουβ6. ὙΤβεγεαῖεσ Κ᾿ 5 

Παῖταῖϊνα ἀραίη ἤονγβ ἰθῃ Μαικβ οῃαηηοὶ το ἴἢ6 ραγαῦϊε οἵ [ἢ 

ϑοννεσ οηνατάβ ἴο ἴη6 οπά οὗ ἴῃς ΟΔ]Π]ΠΘαῃ ταϊηἰβίγυ, 85 σερουγιθα ἴῃ 
ἴῃς βεοοηὰ Οοβρεὶ (Μαῖκ ἷν. 1 το ἰχ. ὅθ. ΙΚ6 ν]}]. 4 το ἰχ. ὅ0), ΟΥ̓ 



ΤΗῈΕ ΟΘΟΟΘΡΕῚ, ΑΟΟΟΚΌΙΝΟ ΤῸ ἷΚε 45 

ταὶ [6 ψ᾿ΒΟΪῈ ρτοὺρ οὗὨ ἱηο!ἀδηῖς σοηπίδἰ θα ἰη Μδῖκ νἱ. 4 το νἱϊϊ. 26 
ἰδ οπαἰεα ἴῃ κκ6. ὙΠεη δἵ ἰχ. ὅ1 Ῥερίῃβ δῃοίμεσ ἸοηοῚ αἰρτεββίοη, 

ἐχίεπαϊηρ ἔτοπὶ ἰμαῖ ροϊηὶ ἴο χν]. 14, σοποίβιηρ πηαίηγ οὐὨ ἀϊάδοιίς 

τηδίϊοσ, δῃᾶ Ἴοηϊαϊηΐηρ [6 ἰᾶΓρΡΟΥ συγ οΓ οὗ [μ|κ6᾿΄5 ρμδου αγ σοη- 

επὐἰρυϊοηβ ἴο [ἢ6 δνδηροὶὶς ἰτδαϊίοη. ὙΠογθαῖοσ Οὐγ δυῖῃου Ἰοΐη5 
πε σοιηρδηυ οὗ Μαῖκ οὔσβ τῆοσθ, δηά Κϑαρβ ὑεϑίἀθβ ἢ ἴο ἴπ6 
εμά οἵ ἴῃὩ6 Ῥαββίοῃ ᾿ἰβίουγ. 

8. ΤΗΐβ ἸεμρΊΩΥ ἰπϑεγιίοη ἀδβϑίτογβ ἴῃη6 ϑεῆβε οὐ ῥγοόρτεϑθθ ἰὴ ἴῃ6 
βἴογ. Τὴ 5ἰγθᾶπὶ ψ]θη5 οὐΐ ἰηῖο ἃ ἰᾶακβ, ψ τη ἢ οἢ ΔῊΥ πιονε- 
τηθηΐ ρεσοδρθε 15 ταῖμοσ οἰγοῦϊασ ἤδη τοι ηθαγ. [1 ἰδ ἃ ἀορ- 
τηδίίς βεοϊΐοῃ, δηα δΔὴΥ ἱηαϊοαϊίοηβ οὐ {ἰπὴ|86θ δηὰ ρίδος ἰξ Ἵοοπίδϊῃβ 

816 οἵ ᾿{{|6 να] ἔοσ ἀδθιθσγηϊηΐηρ Βα Θης6, ΟΥ ροϊητίηρ οὐΐ ἴῃς 5816- 

οὐδδίνα βἴαρεβ οὗ ἴΠ6 ᾿ουγηθυ τονναγάβ ΓἜγυβαίθτη πῃθητοηθα ἰη ἰχ. δ1. 

1: πᾶν δὲ αϑηγπηαά, ἰηἀ6 64, (μα΄ Γπτουρῃουϊ (ἢἰ5 σο5ρεὶ ἴῃς ἰηίογεϑὶ 

ἴῃ Ὠἰβίοτίς βεαυθῃςβ οὐ ἰῃ ἴῃ6 οαυϑαὶ σοῃηθδοϊίοη οὗ δνθηΐβ ἰ5 εκ. 

Βοιηθπη65, 85 ἰῇ ἴῃς ἱηοϊάδης οἵ (ἢ γίϑιβ ἀρρβάγδῃησα ἴῃ ἴῃς βϑγηά- 

ξἕορῃε οὔ Ναζαγείῃ, ἴῃς δυΐϊῃοσ, σοῃϑοίουϑιΥ δηά Δρραγεηιν ψ πῃ 
ἀε!θαγαῖς ᾿ηϊθητίοη, ἀδρατίβ ἔτοπὶ ἴῃ6 σῃγοποϊορίοαὶ ογάθσ2 ὙγΠαῖ- 

Ἔνθ, ἰμογζείοσε, 6 τηδδηΐ ΟΥ̓ καθεξῆς ἴῃ ἢΪδ ῥγείδος, ἢ σδηποῖ ἢανα 

ἱπιεηἀεα ἴο δα ἴδαῖ ἢ6 Παά τηδάβ ἰξ ἃ ᾿ἰεδάϊηρ δἷἰπὶ ἴο διγάῆρε ἢΐβ 

πηλίοτϊα] 85 [Δ 8ἃ58 ῬΡοβϑϑίθ]α ἰῇ [6 ἴτὰθ ογάθσ. οὗ ὄνθηΐβ. 9111 1655 

οΔῃ ἰἴ αν Ῥθθη ἢἰβ ρύγροβα 50 ἴο 586εῖ ἔουϊἢ ἢ5 βἴουυ ἴῃδι 1 5ῃου!ά 

ἌΡΡΘασ ἃ ἢιἰδίοτίς ἀγάπα ἴῃ ψῃΪοἢ 41} δνθηῖϊβ ῥσεραγε ἴοσγ δηά 
βίεδ]γ Ἰεδα ἃρ ἴο ἴῃ68 ἤηδὶ οαἰαϑίστορῃθ. Ὑνῆθη δἱ ἰχ. 22 μὰ ἢπά 
]εϑὺ5 δηπουποίηρ ἕοσ (ῃ6 βγβὶ {{π|6 {παῖ “τῇς ὅοὴ οἵ Μδῃ πιιβὶ 
ΒΕ ΠῈΣ τη ὴΥ τι ϊηρ5,᾽ ἰἰ [4Κ65 15 ΟΥ̓ ϑυγρτίθβθ. Νὸο τεᾶβϑοῃ ἢδ5 δρρϑαγϑά 
ἴῃ τῆς ῥῬγδνίουβ Ὠδυταῖίνα ΨΥ 1 5Βῃου]α σοπηα ἴο [ῃ4ϊ. [1 85 ἱπάθοα 
Ῥεδῃ τηδάβ οἱεασ ὈΥ ϑυπατυ ἱπαϊ!σαιοηβ---αἱ Ομαρίογ ν. 21; ν. 80, 838 ; 
νὶ. 7-11; νἱῖ. 84, δ0---ἰῃαϊῖ ἴπετε ννγὰβ ποῖ ἃ ροοά υπάειβίδηάϊηρ ὃ6- 
ἵνεθῃ [6815 δηά ἴῃ ϑοῦθεβ δηὰ Ῥῇδγίβεεβ; Ὀὰαΐ ἔτοτη [μΚε᾽᾿5 παγ- 
ταῖῖνα ὈΥ ἰἴ5ε! Γ γα σου ποῖ ἤανε ραϊμεγεα τῃδξ πηδίϊετα 'γεῖα 50 

Β6ΠΟυ 5. ΤΟ ἱπῃηροσίδιγξ οὐηἰβϑίοηβ ΔΠα ΟἿ6 ἰγβηϑροϑίοη ἀγα ἰΆΓΡΟΪΥ 

τεβροηϑίθὶες ἔογ 115. κ|κ6 ἰεᾶνεβ οὐδ [116 οΟἰ]ἰδίοη Ὀδίνγεθη [655 

Δηἃ τῇῆ6 ῬὨαγίβεεβ ἴῃ γεΐεγεηοθ ἴο [Π6 ννδβϑϊηρ οἵ ἢδηάβ (Μαγκ νἱῖ. 
1-283, Μαῖι. χν. 1-20), ἀπά ἴμε ἀεπηαῃᾶ ἔογ ἃ κίρῃ (Μαῖκ νἱϊ!. 11. 
Μαῖξ. χνὶ. 1); 6 ἰἤγονβ ἴ[ἢ6 ὈΪΑΘρ ΠΕ πλουβ ἰηβίπυδίίοη οὗὁ ἃ ἰδαᾶρι 

μι ΒΕΕΙΖΕΡ ἱπίο ομαρίθγ χὶ., Ῥεγοηά ἴῃς ροίης δἱ ψῃίοῦ ἢ 
ἱπϊιτοάμιοθ5 {πῸ ἢγθε δηπουποοηθηΐ οἵ ἴῃς Ῥαβϑίοη, Ὑπεζείοσγο, (ἢ 6 

1 Τῃ [Βα πηδίη, ἐμδὲ 18 ἴο 88 Υ, ἔοσ 1κε᾽5 Ῥδβϑβίοῃ ᾿ἰβίουυ οοπίαϊπϑ ἃ πυπιθεσ οὗ 

Ῥεου ασ εἸετιεηΐβ. 

3 ΟΒδρ. ἵν. 16:30; σέ ν. 23. 
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ὨΘΟΘΘΘΙΥ (δεῖ) οἵ ἴμαι ἱταρὶς ἰβδβ ἰ5 ποῖ δρραγθηΐ ἰῇ [6 βθῆββ {παῖ 
τ ἰ6 106 πεν αδὶα τεβϊ οὐ Δυ565 ψΪοἢ πᾶν Ῥεθὴ βἤονῃ ἴο Ὀ6 
ἴῃ ορεγδϊίοη. Εὸῦ κα (ῃ6 δεῖ ταίετβ θχοϊϑίνοὶυ ἴο ἴῃ6 ῥσορμεῖς 
οτδοὶθα Μηϊοῃ ῥγεάϊοῖθα Μεβϑίδἢῃ 8 ϑυβετηρθΌ 6515 τηδὶ αἷθε τ 
1ῃ656 οτδοΐὶθϑ ἀύὲ ἴο δ6 (1 Π||δἅ. Απά ἴογ ῃἰπι ἰζ 15. ἃ τηδῖζεσ οἵ Ἵουζβε, 
Δα 80 ἢξ {τεαῖβ ἰξ ἰῇ 8 παῖγαῖϊνθΊ1. Ὑῃθ δηηουησειηθηΐὶ οὗ [6 
Ῥαββίοῃ ἰ5 ἢοΐ ὑὈγουρηϊς ἰῇ ἃ5 ἃ δὲν ἀεδραγίυσα ἴῃ ΟΠ γίϑι᾽5 σοτηπλιηΐ- 

οδἰϊοη σι Ηἰἴ5 ἀἰδοΐρίεβ, 8ἃ5 ἰῇ [6 σοϊηρδηίοη Ὡδιταῖϊνεβ, ἢ 

ἱηαἀϊοαιίίοη οὐ ἴῃ6 ρῥίδοβ, δῃά ϑοϊδπηη ἱηιγοάυοίοσυ ρῆγαβθθ : “ΗδἊ 
Ῥαρδῃ ἴο ἰϑδοῦ {ἢαπ᾽, [1 5 τεροτῖβα ἰῃ ἃ αυϊΐε σαϑιδὶ ΨΥ, 85 1ΐ 
τ Ροβϑεββθά τὸ ρου δ ἰῃηροτίδηςθ. [Ι͂ἢ οοπηβοϊίοη ἢ (5. ἰΐ 

ΤῊΔΥ Ὀ6 ποίεὰ [πὶ ΚΕ ρἶνεθ ἃ νεῪ ἀείεοϊϊνε τεροτῖ οὗ ἰῃοβα 
ποτάβ οὗ οὐὖζσ [ογὰ Ἴοποογηίηρ Ηΐβ6 ἀθαῖῃ ΜΠ ΐοἢ τηᾶΥ Ὅς 5αἰὰ ἴο 
σοηϊδίη [ἢ8 βεγπὶβ οὗ ἃ [ΠΘΟΥΥ 85 ἴο [[5 βἰρηϊβοδηοβ, ἘῸσ ραγίίουϊατβ 

τοδάειβ ἃῖε σείοιτεα ἴο 16 ποῖβϑβ. 

ΘΈΟΤΙΟΝ 11. ΟΗΑΚΑΟΤΕΒΙΞΤΙΟΒ. 

1. Οπδ νεῖν πιαυκεὰ [δαίαγε οὗ (ἢ5 σόοβρεὶ ἰ5 ψμδῖ, ἔου ψδηΐ οἵ 

ἃ Ὀδίῖος ψοτγά, τη Ὁε οδ]]εὰ ἴῃ6 ἐ καδίεαϊίονι οἵ ἴῃ6 ομαγαςῖοσβ οἵ 
7εβι5 δηά τἢ6 ἀϊβοῖρθβ. “ΓΏθ6θ6 ἅγα Ἴοηϊομηρίαίεδα ηοΐ ἴῃ ἴδε Ιἰρῆὶ 

Οἵ πλθιηοσυ, 85 ἰπ Μαῖκ, θυΐ τῆσουρῃ (ἢς ὈτρΠΕΥ σο]ουγεά τηεάϊαπι 
οἵ (αἴ. ὙὉῃε ενδηραῖίδὲ ἄοεβ ποῖ ἐογρεῖ ἴμαὶ τῇς Ῥεϊβοηδρθβ οἵ 
Μῃοπὶ ἢ6 ᾿τϊ65. ἅττα πον (ἢ6 Εἰδεη [ογά, δπὰ ἴῃς Αροβίῖες οἵ τῇς 

Ομυτοῆ. 76βθὺ5 ἀρρθᾶῖβ ψ ἢ δὴ διγαοὶα τουηα ΗΐΞ ῃΠεδά, δηά ἴῃ8 

ίλυ]ῖ5 οὗ (ῃς αἰδοῖρ]65. ἃγθ νεῦῪ ἰθηάειν Βαηάϊοὰ, ὙὍῆα τῇ οἵ {18 

βἰδίδιηθης οδῃ δὲ νογῆθα ΟὨΪΥ ὉΥ ἃ ἀείαι δὰ βἰυάγ οἵ τῇς Οοθρρεὶ, 
δηά τεδάειβ Μ}}} βηα ἱπαϊςαϊίοηβ οὗ ργοοῖ δἱ ἀρρτορηδίε ρίδοθβ ἰῇ 
16 ποῖεβ. [Ι{ ἀρρ᾽65 δαυδιν ἴο ἴῃ6 Μαβίεσ. δηά ἴο Ηΐβ αϊβοίρ]6β, 

του  οη ϑοάθη, ἰῃ [ῃ6 ἀγίοὶα δἰγοδάν τοίειτεὰ ἴο, βἰδῖθβ ἴμαὶ τῇ 6 

ἰεμάθηου ἴῃ αισϑίοη Δρρθᾶγβ τῃϑίην ἴῃ ἴΠ6 ῥτγεβεηϊδίίοη οὔ [86 

οοηάαοί οἵ ἴῃ6 ἀϊδοίρ]6β, ἀγαννίηρ ἔγοτὶ [ῃ6 βυρροβεὰ ἰδοῖ [ῃ6 ῥτδ- 

ςατίου 5 ἰπίδσθπος ἴῃδὶ ἴῃς Αροβίο!!ὶς ΟὉῃυγοῇ οαγαὰ {{π||6 οὐ ποιῃίης 
ἴος ἴῃε φάγῃ ἰδίοτυ οἱ 7εϑυ5.}1 ὙὍῆὲ ἀε]ϊοδῖθ ἱγοαϊμηθης οἵ ἴῃ 

ἀἴβοῖρ]68. 18 σουδ ΠΥ ΨΘΓΥ ἀρραγθηί. [λ|κε, ἃ5 ϑοῆδῃζ σειηᾶυκβ, Ἔν ΟΣ 

Βρᾶγε5 ἴῃ6. ὕνοῖνα ; δϑρθοία! ν Ρεῖεσ. ὙὍηε βίοσῃ ψοτά, “Οεὶ ἴμες 

ΕΠ π16,᾽" ἰ5 ποῖ ἴῃ ἰῃ5 οβρεὶ. ΤῊδ πατταῖϊνα οὗ τῃ6 ἀδηΐαὶ 1β δὴ 

ἰπιεγθϑιίηρ 5 )θοὶ οὗἉ βίυαγ ἴῃ [Π]|58 σοηηθοιίοη, Βυῖ [πΠ6 σῃοὶς Ῥοὰγ 
οἵ ἴῃς ἀϊδβοῖρ!εβ ἅττα [γεαϊεὰ σῇ οαιδὶ σοηβίἀογαίίἼοη. Ὑηοὶγ ἔδυ 5 

--ἰξμοσγδηοθ, τγθαῖκ (Αἰ, ταυΐυαὶ τίνα! 65--τᾶτα δοκηονμ)εάρεά, γεῖ 

1 γιάε 7ΖἼεοίοσίεολε Α δλακάίμηρεη, Ὁ. 133. 
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τους ῃε ΜῊ ϑρατίηρ Βαμα. ϑοῖὴβ παΙγαῖϊνεβ ἴῃ Ὡς ἢ {{|656 ἔδυ] 5 
ΔΡΡΘΔΙ ΨΕΙΥ ΟὈἰΓυβίνογ, Ζ.9.,) ἴῃ6 σοηνεγβαϊίοη δουξ ἴπ6 Ἰεάνθεη οὗ 
ἴῃ ῬὨατγίβθθβ, ἴῃ 6 δι) τίουβ τοασθϑὶ οὐ Ϊατηεβ δηὰ 1 θη, δηὰ [ῃ6 

δηοϊητίης ἴῃ Βείμδηγ, ἃγὲ ομγιεα, 85 15 8ἰ3ο ἰῇς βίρῃξς οἵ 411 τῆς 
ἀἰϑοῖρ!ε5 ἂὲ ἴῃ8 δρργεῃβηβίοῃ οὐ {πεὶγ Μαβίεσ. Τῇὴε νψεαῖκ (αἰ οἵ 
ἴῆε ἀἰβοῖρ]θ5. 15 νεῖν τ] Ϊγ ομαγδοίοτιβεα. “ Ώοσα ἰ5 γουσ (Αἰ ἢ ἢ 
515 [6ϑὺ5 ἴῃ [Π6 βϑἴογπλ οἡ (ῃῈ δε, ἴῃ [Κ6᾽5 νετβίοῃ οἵ ἴἢε βἴοτγ, 
ἰηβίεδά οὗἨἁ ͵υϊτεπηρ (ῃ6 ταργοδομίαὶ ννογὰ : “ΠΥ ἀγα γε οονδταὶν ὃ 

Ηᾶνα γε ποῖ γαῖ (1 }" Ὑοῖγ (δ]αγα ἴο ψψαῖοἢ ἴῃ ἴῃς ραγάθη οὗ 
Οειῃδειηδηθ ἰ5 δροϊορει αν ἀθβοσ θα 45 βἰβερίῃηρ ,ἴ0γ τογγοῖσ. [Ιὴ 

᾿5 ροτίγαϊζατε οὐ ἴῃ6 ΤΟΥ [6505 ἴῃ6 δνδηρε δὶ ρῖνεθ ργοιηίπθῆσθ ἴο 

186. δἰτιθαΐε5. οὗ ροόνεσγ, θεηθνοίθησθ, δηα 5αἰ 1] 655. Πε ρίςείοτίαὶ 

εἤεοϊς ἰ5 ὑχουρῃϊς ουῦ ΟΥ̓ Οἰηδδίοη, ΘΠ ἢαβῖθ, δηὰ υπηάἀοτϑίαϊθπγθηΐῖ. 

Αἰἴθοηρ ἴῃ6 Ομλἰϑϑίοηβ δῖα ἴῃς στρα] δίς ὑνοσὰ δουδ {Ππὰὶ νΠΐο ἢ 
ἀεβ]εῖῃ, δθοιιζ “ ἀορϑβ᾽" ἴῃ τἢε ϑἴοτυ οἵ ἴῆες νοπδη οὐ (απαδη ν]ἰο ἢ 

ἰ5. ΠΟΙ ννδητίηρ, δηα [ἢ6 νυν] ΟἿὟ Οοἡ ἴῃ6 (τοβ5 : “Μγ Οοί, πὶν 

Οοάα ! Απιοηρ ἴπε [Πἰηρ5 δι ραϑιβθα ἂτὰ ἴῆοβε [δαΐυσγεβθ ἴῃ δοῖβ οὗ 

μιεα! τσ  ῖο ἢ σμον ἴῃ6 ρτεδίῃθββ οἵ Ο γίβι᾽β πηρῃϊ δηά οἵ ἴῃς θεηδῆϊς 

ςοηΐειτοα, ῬΡεΐει᾽5 πλοίμεγ-ἰη-ἰδν ΒΘ θεΈΓα ἴτοπὶ ἃ ργέασίέ ἴενεγ; δηὰ 

{6 Ιερεσ ἰ5 μι οἵ Ἰθερῦοϑυ. ὙὉὙΠὲ Βαπά τεβίογεα οἡ ἴῃ ϑαῦ δι ἰ5 τΠῃ 6 
γίρά! απ, ἴῃ6 σεηϊταγίοπ᾽ 5 βογνδηΐ 5 οἠβ οἶα ἴο Πίτη, ἴῃ6 βοῃ οἵ 
ι(ῆ6 ψίάονν οἵ Ναίῃ ἰ5 δὴ ομῖν 5οὴ, ἴπ6 ἀδυρῇῆϊεγ οἵ [διτὰβ δὴ ον 

ἀδυρίἴετ, ἴῃς Θδρίθριὶς ῬΟΥ δὲ ἴθ ἈΠ] οὗ Ὑταηϑῆριγδιίίοη δὴ ομέν 

οἢ] 4. ὙὍὴδ Βο]ϊης55 οὗ [6515 ἰ πγδάθ σοηβρίοιοιϑβ ΟΥ̓ [6 Ῥχοιηϊηθηςα 

δίνη ἴο ῥταγθῦ ἰῇ σοπηθδοιίοῃ τῇ οτις4] οςοαβίοηβ, δηὰ ὉΥ υπάετ- 
βἰδίαπηεηΐ ψῇετα ἴῃ 6 ἱῃοϊάθηῖβ τεϊαίε ἃ τηϊρῃϊ ἴο {Π-ἰποιγαοιθ τηϊηᾶς 

566 ἴο σογηρτγογηἶΐβα {παΐ Θϑϑθηςαὶ σῃδγαςίεσίβιῖς. [κ6᾽ 5 Ὡδιταῖνοβ οὔ 

τῃ6 οἰεδηβίηρ οἵ [6 ἰεπιρὶε δηά 1ῃ6 ἀρόων ἴῃ (εἰ μβεπηδῃθ τη ὃς 
Τοίοιτε αὶ ἴο 85 ϑἰπκίηρ {ΠΠυβίταῖνε ἰηβθίδησθς οἵ (ῃς ἰαϊΐϊεοσ, Τὸ [ῃ6 

5ΔΠΠ|6 ΟΔΙΕΡΟΙΥ ΠΥ Ὀ6 ταίειγεα τῃῆ6 ἱγεαϊπηεηϊ ὉῪ [ὰκὰ οἵ τῇ6 δηϊ!- 
Ῥῃατίϑαϊς εἰεπηεηΐ ἰπ (ἢ γϑι'5 τοδομϑίηρ. Μαυςοῇ ἰ5 οπηϊοαᾶ, αηᾶ ννῃαῖ 

ἰ5 τεϊδ θὰ 15 βοβεηεᾶ ὈΥῪ Ῥεΐπρ ρίνεη, της οὐ ἴἴ, ποῖ 85 βροκδθῃ 

αὐοιί, Ὀὰαϊ 85 βροκεὴ ἐσ, Ῥατγίβθεβ ὉῪ 76505 ἃ8 ἃ ρυεδὶ ἴῃ {πεῖὶγ 
Βουδε5.ἷ 

2. Τῆς ἱπήσεπος οἵ τῃς (Ἡγβιίδη σοῃβοίουβηθθα οὐ [6 {εἰπε ἴῃ 
ΠΟ 6 τοῖς 8 ἴγασθαῦα ἢοῖ ΟἿΪΥ ἱπ μι|Κ6᾿ 5 ῥγεβθηϊδίίοη οὐ τὸ 
Οἰαγδοίετβ οὐ 7}650ὺ5 δηὰ Ηβ ἀϊβοίρ]εβ, θυϊ ἴῃ 5 δοοουηὶ οὔ (τίϑιβ 

τεαοῃΐηρ. Ηδ 566π|8 ἴο ἤᾶνα ἰῃ νίενγ τῃγουρῆουϊ [6 τ56 οἵ [Πα 
1οτάἷδβ τνοταβ ἔου ὑγεβδεηΐ ρυϊάδηςθ. ΜΝ οἰζεᾶςκεὺ ἢα5 δηἀοανουτοά ἴο 

ΔΏΔΙγβ6 ἴῃς αἰάδοιίς εἰδιηθηὶ ἴῃ 1ῃ6 τηϊγά Οοβρεὶ ἰηῖο ἀοοιηαὶ ρίθοαα 

ΤΊ,Κς νἱϊ. 26:ςο; χί. 37-52; χὶν. 1-24. 
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Ῥααγίηρ οἡ ἀεῆηϊία τεϊρίουβ υεβίοηβ δηὰ ἱπίθγεβὶβ οὐ ἴῃ ῥγίτϊἶνα 
Ομυτοῃ.Σ ΤῊ Ϊ5 ΤΠΔΥ̓ Ὀ6 οαιτίεα ἴοο ἴατ, Ὀυϊ ἴῃς ἰάδα 15 ἢοΐ δἰϊορείῃεν 
Ῥά56 1655. [Ι͂ἡ [15 Οοβρεὶ [6 50-(4]16 4 ““ϑειῶοη οἡ ἴῃ6 Μουμῖ᾽" 15 
ΤΕΔΙΪΥ 4 .5εγηιοῦ; (Κεγγρσια τοὶ 2 ιάσολε) ἀα]νετεά ἴο ἃ Οῃγβιΐδη οοη- 

δτεραϊίοη ΜΙ 411 [6 Ιοςδ] δηά ἰεπιρογαγυ τηδίϊετ οἰ πιϊηαίεα δηα ΟὨΪΥ 
1ῃ6 αηίνετθαὶ δη ρεγεηηΐαὶ τείαἰηθα. ὍΘ 84π|6 δάϊδρίαϊίοη ἴο ργεβθηΐ 
Δ ρεηθγαὶ 868 5 Δρραεηΐ ἰῃ [ῃ6 ψογάϑβ, καθ᾽ ἡμέραν, αὐάἀεὰ ἰο ἰῃε 
αν οἵ οτοββ- δεατίηρ (ἰχ. 25). 

8. ΤῊε αυσδίίοῃ πιὰ δε ἀϑκεὰ ψῃθίθοῦ [ἢ5 δἀαρίαιίοη οἵ τῃ68 
τηδίϊεσ οἵ ἴ)6 ενδηρεὶὶς (τα! το ἴο ργαϑθηΐ σοηςδρίίοηβ δηᾶ πϑϑᾶς 

ἰδ ἴο ὃῦ6 5εῖ ἄονψῃ ἰο {πε δοοουηΐ οὗ 1κ6 5 δαϊΐοσ, οὐ ἰ5 ἴο Ὀ6 

τεραταθα 848 δἰγεδαυ εχίβιίηρ ἴῃ (ῃ6 ἀοουπηεηΐα πε υϑεἅ. Οη [ἢ ϊ5 
Ῥοϊηϊ ἴπϑγα ΠΥ ὃς τοοῖῃ ἕοσ ἀϊβδγεηος οἵ ορἰηίοη. Ϊ. Ῥγεῖθβ ἰπ 15 
ΠοϊητηθηἴδΙΥ οὐ [κ6 (Μεγετ, οἰβμῖῃ βἀϊοη) ἰποϊηθ5. τὸ τῃς ἰαϊίον 

αἰϊογηαῖίϊνε. ὍΠυ5, ἴῃ ταίεσεηοθ ἴὸ {μ|6᾽᾿ 5 τ]ὰ νογβϑίοη οὗ Ῥεϊογ᾽ 5 

ἄδηϊαὶ, 6 τειηαῖκβ: “Α τηοῃβίγου 5. ΤΠ Πηδίηρ οὐ ἴῃς οἤδξῃος 1ἢ 

Ι1μκὸ δά Ματγκ᾽β δοοοιιηῖ Ὀβίογε ἢϊπι᾽); δηὰ ἢς δοοογαϊηρὶν {πίη κ5 
με Βαά ποῖ, Ῥυϊ υϑεα ἰποίεδά ἃ [ειννιδῃ (γι ϑιίδη ϑοῦγοθ, ρἰνίηρ ἃ 
τηϊραϊεὰ δοσουηΐ οὗ Ῥεΐετ᾽5 βίῃ. Οὗ βυοῇ ἃ ϑουτοα ἢε ἢπάϑς ἵγαθθς 

τῆγουρμουϊ κε ̓5 Οοβροὶ, 1ο]]ονίηρ ἴῃ {πε [Οοίδίερβ οἵ σγ. Ρδὰ] 

Ἐεΐηε, νῆο Πα ργενίουϑὶν δηἀεανουγεα ἴο 6βίδ Ὁ] 5}: [ῃ6 εχίβίθηοα οὗ 
ἃ Ῥτιεοδηοηΐοδὶ [λικθ, 2.6.,) ἃ ἢτβὶ διίεπηρί ἴο ψουκ 0 ἰηΐο ἃ 5ίῃρὶε 

νοϊαπλα ἴῃ6 ἐνδηρα]ὶο ἰγδά ΠΟ η5 ἰὴ Ματῖ, ἴῃς Ζοσία, ἀμ οἴμογ βουγοαβ, 
αἴϊεσ ἴῃ6 τηδηηεγ οἵ ἴπ6 [ηἱγτά οβρβὶ." ΤῊϊβ τῆᾶν Ὀ6 ἃ ρῥεγίεοι Υ 
Ἰεριπιαῖς Πγροιῃοϑίβ (οσ βοϊνίηρ σογίδίη ἢ ΥατῪ Ῥγοῦ!επη5 σοηηεοίεα 
ἢ 115 οβρεὶ, δηά τῃ6 διρυπηθηὶ ὉγῪ ἢ Εείηθ 566 5 ἴο εϑίδὺ- 

᾿Ιῖβ ἰτ 5. δε οἡ 115 πηοῦ5. ἴο βϑγίουιβ σοηβί ἀθσαίΐοη. Βυῖ 1 

ΒΑταΪν ταΐηκ ἰξ βυβῆοεβ ἴο δοσουηΐ (οσ 411 [ἢ6 ἴγαςεβ οἵ βἀϊίοσίαὶ Ἃ15- 
ογοϊίοη ἰῃ [μπκο5 Οοβροὶ. [{ ἄοεβ ποὶ πιαῖϊογ ψῇῆῃδὶ ἀοουμηεηῖβ 

Ιακα υδεαᾶ ; ἢα οχογοίϑεα ἢ5 ον υάρτηθηΐ ἴῃ υδίηρ πεῖ. [ Βε 

ἀϊά ηοῖ, 5 τεϊαιίοη ἴο ἴῃ6 ποῦκ οἵ τεάδοιῃρ ἴῃ6 πλθιηοῖγς οὐ [6515 

Ῥεσοπῆεβ 80 οοϊου εβα {μὲ οπα [4115 ἴο 566 μαΐῖ οσσαβίοη ἴἤεγα νγᾶ5 

ἴοσ τῃαἱ ἱπηροβίηρ ῥγείδίοσυ δηηουησεγηεηΐ ἴῃ ἴΠ6 ορβηΐϊηρ βϑηΐεηςα. 

Α Ρηϊηηῖῆνε [κῈ νὰ τεδαν ἴο ἢ Παπά, δηὰ ἣἢς ἀϊά ποῖ Ἔνθ 

ςοπίπαϊε ἴο ἴξ ([ἢ6 σοϊουγ οἵ ἢ5 οἰνῃ τε] ρίοιιβ ρευβοῃδ! γ. [ηΐδη- 

τίοῃ, Ὀα5, ρύγροβε ἴο υ{|||56ὲ [6 τηδίθγίαὶ ἴοσ εαἰβοαίίοη οὗ Ὀε αν 5 

ΜΕΙΘ 4}} ἴ[Πετο Ὀδίοσα ἢ6 Ὀερᾶη. Ηδ ἀϊά ψῃαῖϊ Αἀάεά, ρεγῆδρϑ5, ἃ 

1 Μὲαε Ἀϊβ ζύγείεγεεελερηρη δέ ἀΐς Ευασρροίίεελδη Οερολέολέε, ἀτιὰ Ἠϊβ “ῤοείοϊίς 
ξε, νοὶ. Ἰϊ. 

3. Ξύνις υονΖανιογέσεδε ζ δεν ἐογεγερ ἐς Σζας ἐπε Ευαηροίέμνε μραῖ 44οείεῖ- 
φερελέελέε, τϑοι1. 
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ἴεν δηθοδοίϊεβ. δηὰ ϑβαγίπρβ ρίεδῃε ἔτοχι οἴδποσ βουγοββ, οσδαὶ ΟΥ 

στιτῖοη ! 
4. Νοιυν οίδηϊηρ [815 ρεσνδάϊηρ τορασὰ ἴο πῆδΐ πιὰ Ὅδ οοΙη- 

Ῥιθμθηβίνοιυ οδιεὰ φὐῤβεαζέον, ἴῃ8 δυῖΐμοσ οἵ [26 ταἰτὰ οβρεὶ σδηποὶ 
7ιβῖγ Ὀς ομαγρεὰ σι ἱπαϊβεγεηος ἴο Ὠἰδίοσὶς ἴα, Ηἔε ῥγοΐδβββϑϑβ 
ἰπ [8 ῥχείδοβ ἴο βανε ἰῃ νἱϑν σεγίῤεια, δηὰ ἴμε ῥγοίεβϑίοῃ ἰ5 ἴο Ἀ6 
1ΔΚοὴ ἰῇ δασγῃεϑδῖ. Βυῖ 6 15 τι ηρ ποῖ 845 ἃ τζθσο σἤγοηίο]οσ, θαΐ 85 

ΟΠ6 5θεκίηρ ἴο ῥσγοιηοΐς ἴῃς τεϊρίουβ ψϑὶατα οὗ ἴῇοβα ἔογσ ψῃοπὶ 6 

ψτϊῖο5, ἀηα 50 πιυβὶ βίσίνε ἴο σοιῃθῖης δοούγδου, βάθ}γ ἰοὸ ἐδοῖ, ν ῃ 
Ῥτδοῖίοδὶ ἁ]Ππἰγ. ὙΤῊς ἰΔ5κ 15 ἃ ἀε]οαῖς οὔθ, δῃηὰά Ὄχϑουΐοη ψἱμοαϊ 
ἘΠῸΣ οὗ Ἰυάρτιαμεηϊ ποῖ βᾶϑγ. Ενθῃ ψΏΘσΕ τηϊδίαίκαεβ γα τωδῆβ, ἴῃ 6 

816 ποῖ ἴο ὈῈ οοηίουηάεα νι δὰ (Δἴ, ΝΟΥ βῃου]ά ἰξ 6 ἔοτ- 
δοϊϊεη ἴπαὶ 1Κ6᾽8 ῥδου]ατίείεα σὰ ὍῈ αἱ Π|56 ἔοτ ἴῃ6 δροϊορειίς 
Ρύγροθε οὐ εβϑιδὈ] βηϊηρ ἰῃ6 σθῆθσαὶ οὐ 1} Ὑ οὐ 1868 δνδηραὶῖς 
τδαάϊπίοη. [ΓΚ οἱἷμϊί5 τους. Βυΐῖ ἰξ ἀοεβ ποῖ ἰοϊϊονν ἴῃαὶ 6 αἰά 
ποῖ Κῆον. Ηδ τὩΔῪ οὐηἶξ ἱπιεη Ομ ΑΙ γ ναὶ ἢς Κηονβ Ὀυΐ ἀο65 ποῖ 
οᾶτε ἴο τεροτῖ.0 [1κὲ οἴξῃ υηάετγϑίδίεβ, δῖ ἃ τοῦ ἴοηεβ ἀόνῃ 

ΔῈ ἰ5 ἰετηρίεἀ ἴο οτηϊξ. ΒΥ 5: ΡΥ υπηάετβίδπηρ, ἰπδιθδα οὐ οηληρ, 

Βε Ὀεοοίθθβ ἃ ταϊυοίδηὶς ἂπὰ ἱμεγείοσα τε δῦ ]Ὲ νυ ῖπθ85 ἴο ἴἢ8 
Ἰμβιοσογ οὗ 186 τηδίϊεσ 580 ἀθαὶϊξ ἢ. [ὑΚὲῸ οἴζεη βἰαῖεβ βιγοηρὶγ. 
Εἰς ἢὲ δα 5. ραγίίου σα ΠΌπὶ {116 Ἰη οστηδίίοη οὐ ἢ δχαρροσγδῖθϑ 
ἴου ἃ Ῥυγροβθ. Ἐνβῃ ἰὴ [6 Ἰαϊίΐεσ σδᾶϑα Ὧθ ᾿ψὶΏ65565 ἴὸῸ [86 ἴπἢ οὗ 

16 Ὀά54] ἠδιταῖϊνε. Α ΤΕΥ ῆοῸ Πᾶ5 ἰάθαβ ἴἰο δ οαγ ἰ5 ἰειηρίοὰ 
ἴο ἱπνεὴὶ ἤθη ἢ οδηποῖ πὰ ψῇηδαῖ Μ}} δυΐϊξ ἢΐ58. ρυσροβε. [μ|κὲ 

αἰά ποῖ ἱηνεηῖ Ὀυῖϊ δἱ πηοϑδὲ ἰουσμεά Ὁρ βίοτιεβ ρίνεῃ ἴο ἢΐβ μαπά 
ἴῃ ΓΒΕ ΝΟΥ τιδα τ οη5. 

δ. Τπε δυΐμοσ οὗ ἴῃς {πἰγὰ Οοβρεὶ ἀνονεα!γ μὰ 4 ἀϊάδοιϊς αἰπι. 

Ης νποῖς, 950 ἰΐ ἀρρθᾶῖβ ἔτοίῃ [Π6 ρῥγείδος, ἴο σςοῃῆγηι ἴῃ τῃ6 (4 } 

ἃ ἴπεμα οδ]]θα ““τηοϑὶ ἐχοα]εηῖϊ (κράτιστε) ὙΠΕΟΡὨ υ5,᾽ εχρεοιίης 

Ριο Δ θὶγ ἴμαὲ ἴῃ6 ὍοοΚ τνουϊὰ υἱεἰπηαίεϊγ ὈῈ υδεία} ἴοσ ἃ ψίεσ αἰγοὶα. 
Βαϊ ἴῇετε 5 0 ἴτὯ66 οὗ ἃ ἀοπηίπαης πεοϊορίςαὶ οὐ σοηϊγονοσβίαὶ δἰπι. 

Τῆς νυυϊῖεσ, 2.2.» 15 ποῖ ἃ δαωδέιῖε ἴῃ ἴῃς σοηίτονεσβίαὶ βοηβε οὗ ἴῃ68 
ποτά. Ηκςξ 15 ἀουδί]εβ5 ἴῃ βυηρδαῖηυ τ ΟΠ ΓΞ Δ ὉΠ Ινεγϑα βῆ, 85 
ΔΡΡΕδῖβ ἔτοι 5 βηϊβῃϊηρ ([Π6 αυοίδϊοῃ ἔτοπὶ 1ϑαίδῃ θερπηΐηρ πῃ 
“ΦΤΏς νοίοβ. οὗ οὔθ οἵγίηρ ἰῇ τε ν] Ἔτη 655,"" δηᾶ δηαΐηρ σῇ, 

“Α1Ι] βεβϑὴ 58}.4}} 5866. 1ἴῃ6 βαϊναϊίἼοη οὔ σοά᾽" ({. 6). Υεῖ, ἰῃ οἵδε 
Ῥίδοθϑβ, Ζ.3.,) ἴῃ 186 Πἰδίοτυ οἵ {πε ἰπίδπου, ἴῃ8 βαϊναϊίζοῃ Ὀγουρῃς ὈῪ 

]εθὺ5 ἰδ σοποείνεά οἱ 85 Ῥεϊοηρίῃρ ἴο [Ιβα6], [ῃ6 Ἵῃοβθεῃ ρϑθορὶβς 
(τῷ λαῷ αὐτοῦ, ἰ. 08; σ' 11. 10; νἱ!. 16; χη. 16; χίχ. 9). Ὑῆε δυῖΐμοσ 

5 ποῖ Ἔνεὴ Ῥδυ]ηϊδὶ ἴῃ ἃ [ῃεοϊορίοδὶ βθῆβα, ἃ5 ἴῃ6 δῦβεηος ἰτοπὶ ἢΐβ 
Ῥᾶρεβ οὗ 411 ψοζάβ οἵ [}65805 Ὀεασίηρ οὐ ἃ ἴβδοσυ οἵ δἰοῃειηθηΐ, 

Δεν τετηδεκεα οὐ, βυβηοιθητγ ῥργονε8. ΗἜἬ δρρϑᾶῖβ ἴο δε δῃ 
4 
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δοἰεοϊίο, ταῖμοσ ἴμδη ἃ τῆδὴ ὙῆοβῈ πηϊπα 15 ἀουγγϊπαϊδα Ὁ ἃ ρτεαῖ 
τυ ]ηρ ἰάθα. ιβεποῖ, 1Γ ἢοῖ σοπῆϊοϊηρ, ἰεηἀβηοίθβ οσ σα] ρίουβ ἰγρθ5 
βηά Πουβετοοπὶ ἰῇ 8 Ρᾶρθβ: Ῥδιμίηθ ὑηίνουβα 5πλ, [εν 5 ρατ- 

Ἐουϊατγίθαα, ΕΡοηϊς δοοίαὶ ἰἄθα]θ, [ῃ6 ὈΪεββθάηθθβ οἵ ρονεγίγ, ἴῃ 
Ῥταῖβε οὗ δἰπηβρίνίηρ. (σδηϊδι ἐγ, Κίπ]Ἰη655 οἵ ἰθιρεσ, 15 ἴῃ 6 Ρβιβοηδὶ 
ομαγδοϊοσίβιις οὐ ἰῃ6 δνδηρεὶῖθ. Απά ἰξ θα ἰ5 οπα [Ὠίπρ πλοσα 
ἴπᾶπ Δηποῖθεσ ἢθ ἀεβίγαεβ ἴο ἱποιϊσαίΐδ: οἡ ἢἰβ σεδάθιβ ἰξ ἰ5 ἰῃ8 
δγαείοισηεες οἵ (Ὠτϑῖ. “γογάβ οἵ ρτδοβ᾽ (ἰν. 22) ἰ5 ἢἷβ σοιηρτε- 
Βοηβίνα {{π|6 ἴοσ τπ6 υἱϊοτάηςεβ οὗ [658,) δηὰ ἢϊ5 δἷπῃ ἔγοτῃ ἢγεὶ ἴο 

αϑὶ 15 ἴο σου ἴ[ῃ6 ϑανίουγ 85 ἴῃ6 ἐτδηά οἵ ἴΠὰ βἰηία] δηὰ ἴῃς βοοίδὶ 
ουϊοαϑί, Δηά ἐνβὴ οὗ ἴῃοβϑθ ὑὙῆο βυῇεγ ᾿ ΒΕ} ἔογ {ΠΕΣ οτίπηεβ (νἱ!. 836- 

δθ; χίχ. 1-10; χχὶν. 89-43). 

6. Τῇ ἸἰεγασΥ ἀβρθοὶ οὐ [ἢϊ5 (σοβρεὶ 15. ἃ σουιρὶεχ Ῥῃεηοπηθηοῃ. 

Αἱ εἴπι65, Ἔβρεοῖδ!ν ἴῃ ἴμ6 ῥτγείδοβ, οπς ρεῖβ ἴῃ ἱτηργεϑϑίοη οὗ ἃ 
γεγ μανίηρς δὲ ἢ σοῃμγῃδηᾶ ἃ Κηονεάρε οἵ Οτεοκ ροβϑίυ]ε οὐΪν 

ἴοτ οὔθ ἴο ψῇοπι ἴξ ψὰ5 ἢϊ58 παίϊνε ἰοηριια, δ δχρεσῖὶ δ οὔος ἰῃ ἴῃ6 

νοσδθυ αν ἂπά ἴῃῈ ρτδαιηπιαῖῖοδὶ βἰγυασίαγε οἱ μὲ ἰδῆριαρθ. Βαΐ 

ἴαι οἴἴϊδηεσ (ἢ6 ἱπιργαβϑίοη ἰ5 ἴῃδὶ οὗ ἃ 76 [πἰηκίηρ ἴῃ Ηδῦτενν δηὰ 
τοβοοίΐηρ Ἡδεῦγενν ἰάϊοτη ἴῃ ρῆγαβε δηά οοηβίγιοιϊίἼοη, ἩΌγαϊβηβ 

ΔΌΟυΠα, Εβρθοία!ν ἴῃ ἴῃ ἢτθε ἵνο Ἵμαρίθτβ. Ὑῖνο Θχρ᾽δηδίίοης τα 

Ῥοβϑίθ!ε : Τμδῖ (ἢ6 δὐΐμοῦ γὰθ σβαὶγ ἃ 767, παι ἰδ παίυγαὶ βῖγ]6 
νὰ5 Ηδῦτον-τεοκ, ἴῃ ψὨοἢ οαθ6 ἢ ψουα μᾶνε ἴο Ὀ6 5ῆονῃ {πδὶ 

τῆς ῥγείδοα νψὰθ πὸ ϑῃσῇ τηλγνθ!ουβ ῥίθος οὐἨ ἁ οἰαβϑίοἰβμῃη δἷεσ ]] ; 

ΟοΥΓ ἴῃαὶϊ ἢ ψὰϑ 4 (θη 6 ψγ6}} νοιβθα ἴῃ ατεεΐκ, Ὀὰϊ βοιηθνῆδὶ 51αν] 5} 

ἴῃ Πἰδ οορίουβ 56 οὗ [ον 5}- τι βίη βοῦγοαβ, συ ἢ 85 ἴῃ6 ρυμλ να 

1κκο ἴοσ ψῃίοἢ Εεῖπα σοηϊεπά. 

ΘΕΈΟΤΙΟΝ 111. ΑὕΤΗΟΚ, ὈΕΒΤΙΝΑΤΙΟΝ, ΒΑΤΕ. 

1. Ὑπεὲ δυΐμοσ οἵ 16 ἰπἱγᾷ οβρϑὶ ννὰβ αἷδο ἴῃ6 δυΐῃου οὗ [ἢ 6 

Αοῖθ οὗ ἴῃ Αροβίίεβ, ἃ5 ἀρρεαῖβ ἰῇ οἤδρ. ἱ. 1 οὗ [6 Ἰαϊίεσ ψνοσκ, 

ΜΠοτα (ἢ πάπα οὗ ὙΠΘΟρΡΏΪυ5 τοουτθ.Ό ΝΟΥ θοοΚ ὑεατῖβ 116 
πᾶπα οὗ (ῃ6 ττίϊεσ, Ῥαϊ ἀηϊ γῆ δποϊθηΐ {γα ΠΟ ἢ ἀϑογῦθ5 ἰ το ΤΚςο, 

16 σοτηρδηίοη οἵ Ῥϑὰ], δηά ὈΥ οσοιραίίοη ἃ Ρῇἢγϑίοίδη ((Ο]. ἰν. 11). 
Ετοῖὰ ἴΠ6 ῥγείδοβ ἴο [ες (οβρεὶ ψὲ ραίῃμεσ ἴῃαϊ ἢ6 ῃδα πο ρεγβοηδὶ 

Κηον]εάρε οὗ 6505, Ῥυΐ ψγὰ8 δι γεὶγ ἀδρεηάδης οἡ ογαὶ δηά ψτθη 

τα! οη. 

2. Ῥτοτὰ ἴῃ6 ῥτγείδςεβ οἵ ἴῃς (σοβρεὶ δηά ἴῃ6ς Ῥοοῖς οἱ Αοῖβ. νὰ 
Ιεᾶσῃ ἴμαὶ (ἢς δυϊῆος ψτοῖθ ἔοσγ (ἢ 6 ἱπηγηθαϊδία Ὀαπθῆϊ οὗ ἃ βίῃρὶςε 
ἱπάϊνίἀυα], ἀρΡΡάγαηΕγ ἃ πηδη οἵ ταηϊ, 5ὰΥὺ ἃ βοϊηδῃ Κηϊρῃς. 11 ἰ5 
Ποῖ ὨΕΘΟΘΒΘΑΤΥ ἴο [ὩΓῈΓ ἴῃαὶ ἃ ἰάγρθσ οἰτοὶα οἵ τϑδάθτβ ψγὰ5 ποῖ σοη- 
ταπιρ]αϊαα εἰἴμον ΌῪ ἴῃ νυτίτεσ οὐ Ὁ [πε ἤγβι τεοϊρίεπι οὗ ἢἷ58 ψόοτκ. 
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8. Τῆς ἀδίε οδῃποῖ ὃὈς ἀεῆηϊεῖγ ἢχεα. Ορίπίοῃ ταῆρεβ τοῖα 
4.0. 68 ἰο ἴῃς εὐ  γεϑῖβ οὗ ἴ6 βεοοηά Ἵδηΐσγ. Αϑ ἰαΐα ἃ ἀδῖε δ5 
ΒΔΥ Α.Ὁ. 90 ἰ5. σοιῃραῖθὶς τ ἴῃ6 ττίϊεσ Ὀδίηρ, ἴῃ [15 γουηροσ 
γεδῖβ, ἃ οοϊωρδηΐίοη οὗ 8:1. Ῥϑὺὰὶ ἴῃ ἢἷβ ἰδίθσ τη ἰββίομδυυ τηονθηθηΐβ. 
ΤῊ 5111 Ιδῖϑγ ἀαίε οὗ α.Ὁ. 100 οὐ 106 πουϊὰ θὲ στεαυίγεὰ [Ὁ ἴξ σεῖο 
ςετίδίη, πϑϊοῃ 11 ἰ5 ποῖ, παι (ἢ6 ὙΠΟ υϑεα ἴῃς “πη φιίέος οὗ 
7οβερῆυβ, πιο πεσε ρα] ἰϑηθα δρουςΐ (ῃ6 γεὰγ 985-94. Ὦγ. ϑαηάδυ, 
πῃ 5 ψοῦκ οππ θεὰ ἡ έγαδον, ΘΧΡΓΘ5565 ἴῃ6 νἱεν {παῖ Αοἰβ ψγᾶ5 
τε ἀρουϊ Α.Ὁ. 80, δηὰ ἴῃς (σοβρεὶ βδοπης ἰἰπ|6 ἰὴ ἴῃς ἔνε γὙϑᾶτβ 
Ῥτεοβαϊηρ. 



ΓΗΑΡΤΕᾺΚ ΜΓ. 

ΤΗΕ ΤΕΧΤ, ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΓΑΝΌΜΑΕΚΒ, ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΤΕΘΤΘ ΟΕ 
ἘΚΕΑΘΙΝΟΞ. 

ΘΕΟΤΙΟΝ 1. ΤῊΕ ΤΕΧΤ. 

Τῆς Οτεοῖ ἰοχὶ ρίνεη ἴῃ 1ἢ18 ψοῦκ 6 ἴῃαιὶ Κηονῃ ἃ5 ἰἢς 7Ζχίως 
Μαρβίμς, οὐ νὨϊοῃ ἴῃ6 Αὐἱμογϑεᾷ Μεγβίοη οὔ ἴῈ Ναὸν Τεβίδπηεηϊ 
56 υαϑεᾶ. Ἐρτεβθηίηρ ἴδ6 Οτεαὶς ἰεχὶ ἃ5 Κηονῃ ἴο Εγδβπλι5 ἴῃ (ἢ 6 

βἰχίθεαηιἢῃ σδηΐυσυ, δηᾶ αϑβοοίϊδίε ἃ τι [Π6 Ὡδηηεβ οὗ ἴνο ἴδιηοιβ 
Ῥηηΐεῖβ, ϑίερῃεη δηᾶ ΕἸζθνῖγ, ψἤοβα βαἀϊίοηβ (ϑιερἤδη 5 ὅτά, 160, 
ΕἸΖεν τ᾿5 2πά, 1633) ψετεὲ ρα) δμθα ψἤθη (ἢ 8 ἀρραγαΐυβ αἵ οοϊητηδηᾶ 

ἔου Ἀχίηρ [πε ἴσια ἰαχὶ τγᾶβ βοδηΐυ, δηὰ ψῃθῃ ἴῃς 5οίεηςς οὗ ἰεχίυδὶ 
ΟΠ ἰςἰδηὶ ννὰ5 ῃθογη, ἰξ ΤΊΔΥ 5εθπὶ ἴο Ὧ6 ΘηΓΓοὶγ ουΐ οἵ ἀδῖε. Βαϊ 
ἰϊ 5 δῇ ἱπηροτγίδης ἢἰδίοσιοδὶ τηοηυτηθηῖ, δηὰ ἰδ 5 ἴῃ Οτεοὶκ οτίρίῃδὶ 
Δηϑοτηρ ἰο ἴῃ6 ΕὨΡ 5 Ταβίαπιθηΐ 511} ἰαγρεὶν ἴῃ 86 ἰῃ ρα} ]1ς 

ΜΟΙΘΠΪΡ δηΐ ἴῃ ῥγναῖα τοδάϊηρ. Μογβονοσ, μηδ ἴπῸ ἐχροτῖβ ἴῃ 
τηοάδσγῃ οτἰἰοἰδπὶ ἤᾶνα ἀἄοηθ τηυοῇ ἴοὸ ῥγονίἀβ ἃ ρυγεσγ εχ, {μεὶγ 
ἡυάρπιδηῖθ ἴῃ ΔῊ οα865 ἀο ποῖ δοοοῖά, δῃηά {πεῖγ σθϑυ]ῖβ σδηηοῖ 
δ τεραγάξα 45 ἤμπαὶ. [ἰ 15 σαγίδίη, πονγθνεσ, (ἢδι τῇς ἰεχί ὑγεραγεά 
ὈΥ 5υςοἷ 50 ῃ οἶα ἃ5 Τιβομεηάογί, Ἴταρε]ο5, ἡ εϑίοοιῖς δηὰ Ἡοτῖ, δπά 

τῃ6 σοΙΡΑΠΥ οὗ εἐχρετῖβ ἰο ῇοπὶ γα ἀγα ἰπδενιεα ἔογ ἴῃς Κενίβεά 
Ψετβίοη, τὲ ἱποοπιραγαῦ νυ βυραγίοῦ ἴο ἰμαὶ οἵ ϑίερμεη οἵγ οἵ ΕἸΖζενίτσ, 

Δηά τῃαὶ {ΠΕῪ πτυϑὲ Ὀ6 ἴάκβθὴ ἰηΐο δοσουηΐ ὈΥ δνοτΥ σοιηρεΐθηϊ οοπὶ- 

τηθρηίαῖοτ. Τῆαϊ πηεδὴβ ἰῃδὶ ἴο ἴΠ6 ἰοχί τηυδὲ Ὀ6 δηπεχεά οπ τοδὶ 

Ὡοίεβ ϑῃονὶηρ 4}1 ᾿τηροτίδηϊ νατίουβ τεδάϊηρβ, ψἱτ δοόης ἱηάϊσδίίοα 
οἵ ἰῃε ἀοσυπΊθηϊαιγ δυϊπου Ὑ ἰἱῃ (Πεῖγ ανουσ, δηὰ οὔ (ῃ6 ναϊὰς 

αἰϊδοῃεα {πεγεῖο Ὁγ οεἰθυταίε ἃ δάἀϊϊοτβ. ΤῊΐβ δοσογάϊηρὶ πᾶ5 θδεη 
ἄοῃε, ΝΟΥ ἱπηρογίβοι Υ οὐ σοῦγβα, 51}}} 11 ἰδ Ὠορεὰᾶ βυβηοϊθγ ἴον 
Ῥτδοῖίοαὶ ρύγροβαβ. δ αγίδίοηβ ἢοΐ δβδοϊίηρ ἴἢς ββῆββ, θαϊ πλετεὶν 

(8 5ρ6 Πρ ΟΥ σταιητηδίϊοδὶ ἰοτπὴβ οὗ νγογᾶβ, ἥανε Ῥδεὴ ἕοσ ἴῃς πιοβὶ 
Ῥατὶ ἀϊβγερατάεά. ὙΠΘΓΘ ἃγα ΤΊΔΩΥ νδγί Δ Οἢ5 ἴῃ [Π6 5ρ6]]ηρ οὗἨ ῬΓΟΡΕΣ 
τδῖηεϑ, οἵ ψῇῃϊοὶ ([Π6 (οἸ ον] ρ᾽ ἀγα 5δΙΏΡΪ68 : ---- 



ΤΗΕ ΤΕΧΊ, ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΑΝΌΜΑΚΚΞΘ, ΕΤΟ. 53 

Ναζαρέτ Ναζαρέθ ΤεθσημανῊ Τεθσημανεί 

Ματθαῖος Μαθθαῖος Ἰωάννης ἸΙωάνης 
Δαβίδ Δανείδ Ἰεριχώ Ἰερειχώ 
Ἠλίας ἬἨλείας Μωσῆς Μωυσῆς 
Καπερναούμ. Καφαρναούμ. Πιλάτος Πειλᾶτος 

Απιοπρ οἴδεσ ἰῃϑισηϊβοδης νατίδιοηβ τᾶν θὲ τηθποηδα τῆς ρσοβθῆςα 
ΟΥ ἄρβθῆσα οὗ ν ἤμαὶ ἴῃ νεῖῦβ (ἔλεγε, ἔλεγεν) ; [ῃ6 οπηϊβθίοη ΟΥ̓ ἰῃ- 
βετίίοη οἵ μ (λήψομαι, λήμψομαι) ; τῇς. Δϑ5᾽ τα Π]Δ ΠΟ οὐ ποη-Δϑδι τ] δος 
οἵ ἐν ἀηά σὺν ἴῃ σοιηρουπά νετῦβ (συζητεῖν, συνζητεῖν ; ἐκκακεῖν, ἐνκα- 
κεῖν) ; ἴῃς ἀουδ!ίπρ οἵ μ, ν, ρ οἵ ἴμ6 τένεῖβε (μαμμωνᾶς, μαμωνᾶς ; 
γώνημα, γένημα ; ἐπιρράπτει, ἐπιράπτει) ; ἴῃ6 σοηιποιίοη οἵ αἰϑῥαποϊίοπ 
οὗἁ 5.114 0]68 (οὐκ ἔτι οὐκέτι); οὕτως ἴοΣ οὕτω; ἴῃς δοτγίϑδε (Ὀσπβ εἶπον, 

ἦλθον, εἴς., τερίδοαα ΟΥ̓ ἔοστῃβ ἰῃ α (εἶπαν, ἦλθαν) ; 5βίηρ!ε οΥ ἀουδ]α 
δυρτηεηὶ ἴῃ σετίδίῃ νετῦβ (ἐδυνάμην, ἠδυνάμην; ἔμελλον, ἤμελλον). 

ΘΕΟΤΙΟΝ 1. ΟΚΙΤΙΟΑΙ, ΓΑΝΌΜΑΚΚϑ. 

1. ὕρ ἘἸῚ 1831 εὐἀϊϊοτβ οὗ ἰῆε Νεν Τεβίατηεης ἴῃ Οτεεὶς ῃδαᾶ θθθ 
Ἄσοηΐδηΐ ἴο [Ὁ]]ονν πῃ ἴπ6 ψακε οὗ ἴῃς 7Ζχίμς Αἰ δεῤήμς, Ὀγλγ δά ΐησ 
ποῖες ἱπαϊοαῖηρ ροοὰ τεδάϊηρβ σψηϊοθ ΠΟΥ δά ἀϊδοονετοὰ ἴῃ [ἢ6 
ἀοουμηεηῖθ δοσθβϑίῦα ἴο 1π6πὶ ἰῃ {περ ἴθ. [Δοπηηδηη ἰῃ ἰῃαὶ 

γεᾶγ ἰπδυρσυγαίεα ἃ ὩΘῊ ΟΥ̓ ΟΔΙ εἴα ὉΥ ὑπηπηρ ἃ ἰεχὶ οοηβίτυςιοα 

αἰτεῖν ἄοτὰ δηοίεηξ ἀοουπιεηῖα πους [6 ἰηίεγνεηίοη οὐ δΔῃΥῪ 
Ῥηηϊεά εἀϊίοῃ. [Ι{ 15 ποῖ ρίνθη ἴο ῥίοῆθοῖβ ἴο βηΐϊβῃ ἴῃς ψοσκ {Π6Ὺ 
θερίῃ, δῃὰ 1,Δοῃπιδηη5 εἤοτε Ἰἰυάρεά ὈΥ ῥγεβθηΐ-ἀδὺ ἰεϑῖβ ὰ8 ἴᾺΓ 

ποι ρεγίεοι. “Τηβ ρτεαὶ δάνδησθ τγνὰ8 πηᾶιγεὰ ΟΥ̓ ἴοο ΠΔΙΤΟΝ ἃ 
βεἰεοοη οἵ ἀοοσυτηεηῖβ ἴο δὲ ἴδκβὴ ἰηΐο δοοουηῖ, ἀηα ἴοο αὐ βο δ! ν 
τριὰ δὴ εἸωρὶογτηθηὶ οὗ ἴθθπι, ἀπ α͵βοὸ ΟΥ̓ ἴοο 1{π||6 σάτα ἰπ οδίδίπίηρ 
Ῥτεοῖβα κηονθάρε οἵ βοπῆβ οὗ {πεὶγ ἰοχίβ " (γ)εβίοοϊς δηὰ Ηοτχί 5 
εν Ζεείαν»ερί, εγοαμείίον, Ὁ. 18). “ΓΙΒοΠοηδοτί ἱπ (ὐσειτηδην δηὰ 
Τταρο] 165 ἴῃ Ἐπρίαηά νου ΠΥ (ΟἸον θα ἃρ 1,ΔοΠπηδηη᾽5 εβοτίβ, δηὰ 
τηδς ἱπιροτίδπὶ σοῃτΠθυϊΐοης ἰοναγάβ τἢς δβοοτίδίητωθης οὗ ἴπ6 
ὅπ τοχὶ ΌΥ δάοριίῃρ 85 ἴπεὶγ τηδΐη ψυϊάδθ [Π6 πιοϑὶ δηςίεης Μ95., 

ἴῃ ῥἷδος οὗ τῆς ἰαῖεγ ἀοουτηεηίθ ΜΉΪΟἢ δα ἐοστηβὰ (με Ῥαϑὶβ οἵ τῇς 
ΘΑΙΪΝ Ρτίηϊεα βαϊϊίοηβ. Τὴ οτοαὶ βἀϊίοη5 οὐ ἰῇ Οτεεκ Νὲεν 
Τεβίδσηθηϊ ὈΥ ἴμεβε βοῃοΐδγβ δρρεᾶγεά δρϑουΐ ἴμ6 βάτηθ [{π|6 ; Τίβοῃθη- 
ἄοιῦβ εἰρἢῃ οἀϊίοη ((ἢ6 ἱπιροτίδηξ οπεὲ σῃϊο ἢ βυρεῖβεάεβ ἴῃς 
ΘΑ] ογ) Ῥεατηρ ἴῃε ἀδία 1869, δηὰ ἰῃῈ πψοῦκ οἵ Ὑτγερε]]ε5 Ὀείηρ 

ΡΟ πῃοα ἰῃ 1870. Τῇ ομαγδοίοτίβείς ἐξαίυστε οἵ Τίβοῃεπάογβ 
οὐϊίοη 15 τῆς Ρῥτγεάδοτηϊηδηΐ ἱπηροτίδηος αἰϊδομεά ἰο ἴῃς ρτεαὶ (οάοχ 
διηαϊςυ5 (), ψ τῃ6 ἀϊδοονεῖγ οἵ ὙΏΙΟΝ 5 πδῆ!θ 15 σοῃπεοῖαά, 
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ὙΠΟ ἀείδοϊ σουηηοη ἴο ἴξ στ ἴῃς εαϊίοη οὗ Ὑτερο ]Ὲ5 15. (Δ ]]ὰγα ἴὸ 
ἄεα] οἡ ΔΩΥ οἷδασγ ῥυποῖρὶς τὰ τἴῃ6 Ὠυπιοσουβ ἰῃϑίδῃσθθ ἴῃ ΒΟ ἢ 
ἴδ δηοίβηϊς ἰαχίβ οὐ ψῃϊο ἴΠῈΥ ρῥἰδοθᾶ ἰμοὶγ τεϊίδηοα ἀο ποῖ ἃρτβϑε. 
ΑΙ] ροεβ βιωοοίῃ!υ σῆεη Οοάσχ ϑἰμδιουβ δηᾶ Ὁοάοχ Ψαϊίοδηυβ (Β) 
δηά Οοάεχ Βεζααε (Ὠ) δηά ἴῃε πιοϑὲ δῃσίβηϊ νϑιβίοῃβ Ὀθᾶσ ἴῃ6 βᾶτὴβ 
ταϑτηοην ; Ῥυῖϊ ψμδὶ 15 ἴο Ὀ6 ἄοῃηβ ψἤῇθῃ (ἢ6 ἰτυβίεα ρυΐϊάθ5 (Ο]]Ο 

αϊνετρθηῖ ραῖῃβὺ 
2. 1ι 5 ΌΥ ἴῃ6 δῆβϑνεσ ψΏΟἢ (ΠΟΥ δᾶνα ρίνθῃ ἴο [ἢΪ8 αυοβοῃ 

τῇαι νεβίοοιὶ δηὰ Ἡοτὶ πᾶνε τηδάθ δὴ δροοἢ-τηδκίηρ σοη Πρυ!οἢ 

ἴο ἴα βοίθβηος οἵ ΒΙΌ] αὶ Οπαοίδια ἴῃ ἴῃ6 ἢτβθὶ νοϊαπηθ οὐ [πεὶσ 
τὴΟηυΠ] η12] ψόσκ, 729 δίστν 7 είανιο ἐπ 1205 Ογιίρίμαΐ Ογεεξ, 

Ῥυθ δμεὰ ἰῃ 1881. Ἐο]]ονίηρ ὑρ Πἰηῖβ ἴὔγονα οὐΐ ὈΥ Θαι]ογ ἰῃ- 

νεϑηραίοτβ, κὸ Βϑηρεὶ δπὰά Ομεβθδοῃ, μον ἀἰβοτπιϊπαϊε ἃ (ἤγεα 
ὉΡ68 οὗ ἰεχὶ ργενδίεηϊ ἰὴ δηοίθηὶ {πη65, Ὀθίοσε ἴῃς ρεηοὰᾶ οἵ βοϊβοιὶς 
ταν βίου ψιϊο χοᾶ ἴο ἃ ρτεοαὶ Ἔχίθῃς ἴῃ Ἵῃδγδοῖεσ οἵ ἴῃς ἴαχίὶ ἰῇ 
δου] υδεὲ ἰὨτουρδουϊ τῇς ΜΙ|ΙἋάΙΕ Αρὲ5 δηὰ οἡ ἴο ἴῃς ἀδνῃ οὗ 
τηοάξγῃ οπιοίβῃθ. Τὸ ἴπμε86 ἴγρεβ ἴπευ βάν ἴῃς πᾶπιοβ ἤ ρίεΡΉ, 

“κχαμάγίαμ, ἀπὰ Διεμίγαί. ὙὍὙῆα ἰαϑὲ δρίπεξ 15 ἴο 6 υπάετβιοοά 
ΟἿΪΥ ψἤεη νἱενεά ἴῃ τεϊαϊίοη ἴο ἴῃ6 οἴμεσ ἵνο. Τῇ Ῥϑεβίθσῃ δηά 
ΑἸεχαηάτδη ἴγρα5 οὗ ἰεχὶ ἢδὰ νεῖν ψε]]τηαικαα οδαγδαοίεϑῆςβ. ΤΠΣ 
γγεβίεπηι ννὰ5 φαγαῤῥγασίο, ἴἕὰῈ ΑἸεχαηάπδη ἐδίογαγγ. ὙὉΤῆθ ἰεηάθῃου 

οἵ ἴπῈὲ οπα νμὰβ ἴο δἱίεσ [86 ργπϊῖνε ταχὶ ΟΥ̓ Ὄχρδηδίοιυ δα! θη 5 
ΜΠ ἃ νίεν το εἀϊβοδίοη, πιδᾶθ ὉΥ θη ΜΏΟ σοτηἱποα ἴο ἃ οετίδίη 
δχίθηϊ ἴῃ6 ἐπποιίοηβ οὗ οοργίϑιὶ δῃὰ Ἴσοιηηεξηϊαῖοσ, ΤῊΣ ἰθηάθῃου οἵ 

ἴῃς οἴδοσ νὰ ἴο ῆργονς [Π6 ἰεχὶ ἔγοπὶ ἃ ᾿ἰϊογατυ ροϊηϊ οἵ νἱεν ὉῪ 
ΒΟ ΒΟ] ΑΥΪῪ τεβηδιηθηῖβ.Ύ. ὙΠῸ πεωήγαὶ ἰαχὲ 15 Ὡδαϊγαὶ ἴῃ [Π6 5εηῆβε οἵ 
ἀνοϊἀϊηρ οί ἴῃε86 ἰδηάεποίεβ δηαὰ δἰπηίηρ βίθδα ἶγ δὲ ἴῃ6 (Αἰ {Ππ|8] 

τερτοάυοιίοη οὗ 16 ΘΧχεΠΊρΡ ΙΔ ἀϑϑυπιθα ἴοὸ Δρργοδοῦ ἰῃ 115 ἰεχῖ 85 
ΠΟΑΓ 85 ροββϑίυϊα ἴο ἴῃ6 δυϊορταρῇῆβ. Α ἰεχίὶ δάπογίηρ ΒΟΠ ΕΒ ἴο 
1ῃ]5. ῥγορτάγωτηβ ουρῆϊ ἴο Ὀς ἴῃ τηοβὲ τε δ} ]68 συϊάθ ἴο ἴπ6 οτἱρίηδὶ 
Οτθοὶς Ταβίαπιθηϊς 85 ἰδ ργοοθεάδά ποτὶ (ἢ6 Παηάᾶβ οἵ ἴῃς ντίθυβ, 
ταλκίηρ ἄυε δ᾽] οαηοα ΤῸΓ ΕἸΤΟΙΒ ἴῃ ἴἢ6 ΘΧΘΠΊΡΙΑΓ Δηα [ΟΓ τη βία κεϑ ἴῃ 

ττδηβο ρου. Τὴ τεϑυϊς οὗ ἱηνεσήραϊΠοη Πᾶ5 Ὀδθὴ ἴο 0507 1815 

εχρεοϊαδϊςοῃ. 
8. Τῆς πιδΐη τορσγεβοηϊδῆνα οἵ ἴῃς ᾿εβίεγη ἰεχὶ 15 Ὁοάεχ Β6Ζβ8 

(Ὁ), εοπιαἰηΐηρ [ἢ οβρεὶβ δηὰ ἴπε Αςῖβ. ΟΥ̓ ἴῃ6 ΑἸοχδηάσίδηῃ ἰοχὶ 
ἴθοτα ἰ5 ΠῸ ρᾶγα δχδηρίθ. ΤῊϊβ ἀϊνεγρεηΐ βίσεδπι Ὁγο κα ὉΡ ἱηίο τὴ]]5, 

δηά ]Ἰοβὶ ἰἰ56][ 5 ἃ πηϑσε οἰεηθηΐ ἰῃ τηϊχϑα ἰοχίβ, {κὸ ἴῃοβα οἵ σοάθχ 

διηαίους δηὰ Οοάεχ Ἐρἤγαθπι (0). [τ 15 ἱπηρογίδης ἴο ποῖβ ὉΥῪ 
τε ψᾺΥ ἰπαὶ ἴπ686 πᾶηιεβ ἄο ποῖ ἀβθῃοίε Ἰοοὰὶ ρχεναίθῃωσθ. ὙὍὙῃὲ 
Ἡεείογυι ἰεχὶ ψὰβ ποῖ ἵετο Ἰγεβίεσση. τη αἰνεσροηϊ βσεδῃλ 
ονειῆονεά 115 ὈδηκΒ δηά ϑρτγεδὰ ἰἴ56}{ σιν ονοῦ ἴῃ6 ΟὨυτγοῇ, 
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τεδοῃίηρ Ἔνθ ἴθθ Ἐδβί, Ηρξῃσος ἴτ8065 οὔ [15 ἰπῆἤυχδησε ἅτε ἴὸ δ6 
ἰουῃα ποῖ τηθγοὶγ ἴθ ἴῃς οἷά [1,[ἰη νεγβίοῃβ, δυϊ αἷ5οὸ ἴῃ [ῃε ϑυγτίδςο 
γΕΙΒΙΟΏ8, 4.9.» ἰὴ Μηαΐ 15 οδ᾽ϊδα ἴῃς (Ουτεϊοηΐδῃ ϑγγίας, δηὰ ἰῃ {86 
τεσ ηγ ἀϊξοονετεά ϑγτίας νεγβίοη οὗ ἰῃῇ6 Εουγ οβρεῖὶβ, οἷ τΩΔΥ 
θὲ ἀἰϊξιϊησυϊϑῃεὰ 845 ἴῃ6 ϑιηδίι(ίς ϑγτίδο. ΟὐὁὨ τῆς ἠδιῖγαὶ ἰεχὲ, ἴῃς 
διεαῖ, σοηδβρίοπουβ, πΠοηουγαῦ]α τηοηυπιθηὶ 15 σοάεχ Καηεαπως (Β), 
Ἄοοηἰδίηίηρ' [ἢ6 Οοβρεῖὶβ, Αςῖβ, δηᾶ (δίῃοϊ]!ς ερίβῖ]ῖεβ, δὰ ἴῃς ορίβιϊεβ 

οὗ 8ι. Ῥαυ], 5 ἴδ 85 Ηεῦ. ἰχ. 14; δῃηά Ὀείηρ, Ἵβϑρεοίδ!ν ἴῃ τὴς 

Ο(οβρεὶβ, ἃ ὨδΑΙ ρυτε τερτοάυοϊίοη οὗ ἃ ἰεχὶ υπϊηβιεηοεά ὈΥ ἴδ 
τοηάδηοῖεβ οὐ ἴπε Ἡγεβίετῃ δηᾶά Αἰδχαηάγίδη ἰαχίβ σεβρεοίίνεὶγ. Τὸ 

1ῃ15. ΜΒ5., θεϊοηρίηρς κα Οοάδχ ϑἰπαίκίουβ ἰο (ῃ8 ἰουπ σδηΐυγγ, 
γγεβίοοϊξ δηὰ Ἡοτῖ, αἴεσ δρρί γίηρ ἴο ἰξ 411 δνδι]αῦϊβ ἰεϑδὶβ, ἀβϑίρῃ (Π6 
Βοποὺσ οὗ θείην οὐ ἴῃ6 ψῇΠο]ς ἴἢ6 δαγοϑῖ ἀρργοδοῦ ἴο ἴῃς οτίρίηδὶ 

ΕΠ ἴῃ οχίβίεηςθ, αἰ ναγβ ΝΟ σΤΏΥ οὗ τεβρεοῖ δηά οἰΐδβη ἀεϑβοσνίηρ ἴο Ὀ6 
Το] εὰ πθη ἰΐ βίδημθ δοῃθ δραϊηβὶ 8411 σοΐῆεῖβι Α νεῦυ ἱπιροτγίδηϊ 
ΠΟῃΟΙιβίοη ἰζ ᾿ξ σδῃ δ 5Ξυδίαϊπαά. 

4. Ιῃ τεσθηΐ γεαῖβ ἃ οοσίδίη σϑϑοίίοῃ δραίηβὶ ἴῃς ογ οὶ] σαβυ 5 
οἵ ΜΝΥεβίοοιξ δηά Ηοτῖ ἴᾶ5 Ὀδθὴ πιδηϊξοδίηρ ἰἴ5ε]{ ἰὸ τῆς εἤδοὶ οὗ 

ἱμαρυϊηρ ἴο πῶ δῇ ονεσνθθηΐηρ δϑπχαῖς οἵ (οάεχ Β, δηδίοροιβ 
τὸ ἴμδὶ οἵ Τιβεῃεηάοτγί ἕογ σοάεχ δῶ. ϑοῖηξ βοῃοΐαγβ, βϑυσἢ ἂ5 ἘΘβοἢ 

ἷῃ επί δηὰ Βδιηβαυ ἰῇ ἴἢ]5 ΠΘΟΙΠΙΓΥ, ἀἷα αἰβροβθά ἴὸ ἱπϑὶβὶ 

1μδι ποτα νά]ὰθ βῃουὰ 6 βεῖ οὐ (οάεχ Ὁ ; ἴδε ἔογηιεγ βηάϊηρ ἴῃ ἰΐ 
1ῃς ΡὈτποῖρα] τ] Π 655 ἴοσ τ6 ἰοχὶ οὗ [πΠ6 (σοβρεῖὶβ ἰῃ ἰμεὶγ ρσγεοδηοηίοδὶ 

βίδρθ, [6 ϑϑυσγωρίίοῃ Ὀεΐηρ ἴμαΐ ἤθη τἢ6 ἰουτ-οβρεὶ Ἵδῆοη νγᾶ8 
ςοηϑβίπιοϊεα [Π6 ἰεχὶ ἀπάσγννθης ἃ ςετδίη διηοιηὶ οἱ τενἰϑίοη. Τῆς 

το] ψουτὰ οὗ [ῃἰ5 Οοάοχ 15 οης οὗ 86 υηβει δα ᾳιδϑιίοηβ οἵ Νεν 

Τεβίδιμεηϊ ἰαχίυδὶ οτοίβῶ. [ηϊεγαϑίίηρ σοηιτ ας ΠΟἢ5 μάν Ὀδεη 

τοδάς ἴο ἴῃς ἀϊδοιδβδίοη οἵ ἴῃ6 αὐσδίίοη, βυοἢ ἃ5 ἴμοβα οἱ Ϊ. Κβϑηάεὶ 
Ἡδιτίβ, δηὰ ποσὰ τηᾶὺ Ὀε ἐχρεοῖϊθά. 

ΘΈΟΤΙΟΝ 1111. ΟΚΙΤΊΟΑΙ, ΤΈΘΤΘ ΟΕ ἘΕΑΡΙΝΟΒ. 

1. Τῆς ἤχαδιίοη οὗ τπῸ6 ἴσῃ ἰεχὶ 15. ποῖ ἃ ϑἰπ}ρ1]6 τηδίίεν [κα τἢδὶ 

οἵὗὨ (ο]]ονίηρ ἃ ϑίηρίε ἀοσυπιεηῖ, πονγενοῦ ἰγυβυνοσίῃυ, κὸ Οοάεχ Β. 
ΕΟ εὐϊῖοῦ τδῪ ἤᾶνα ἢἰ5 Οἷα5 ἴῃ δνουγ οὗ 15 ογ (μαὶ Μ5., θαυϊ 

411 εὐϊίοτβ τϑοορηΐβδα ἴπ6 ΟὈ]ραϊϊοη ἰο ἰακε ἰηΐο δοσουηΐ 411 δνδὶ]- 

ΔΌΪ6 βσουτοθβ οὗ ενίάξησε --- ποῖ τλογοὶγ τῃ6 ρτεαὶ υποίλὶ Μ89. οἵ 
δῃοίθηϊ ἀδῖεβϑ, Ὀὰϊ τ[ἢ6 ουγβῖνεβ οἵ Ἰαΐθσ Ἵβηϊυγίθβ, δηά, Ὀοϑίάθς Οσεακ 

Μϑ55. οἵ Ὀοϊῃ Κἰηάς σοηϊδίηίηρ ἴΠ6 ψῃοΪε οὐ ἃ ρατὶ οἵ [6 Νὸν 
Ταβίαπιθηῖ, δποίθηξ νειβίοηβ, [αἰΐη, ϑγιίδο, Ἐργυρίίδῃ, εἴο, δηά 

πυοίαιίοηβ ἱπ ἴῃ6 Θαγγ ΕδΙΠετθ.Ό ΤῊ ονίάθηςε σἤδη (ἹΪγ δαἀυςεά 
15. ἃ ἴοστηϊάδθὶα αῇαϊσ, ἀδτηδηίῃρ το ϑρᾶος ἴοσ [15 Ἔχῃὶ δἰ οα 
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(σἰΐηεβ5 Τιβομβεηάογα εἰρδιῃ οαἰϊίοη ἴῃ ὕγὸ ἴαῦρε οοίδνοϑ), δηὰ τῇς 
Κηον]εάρε οἵ δῇ ἐχροσί ἔοσ ἰΐϊ ἀρργεοϊδιίοῃ. [Ι͂ἢ δυςἢ ἃ νοτῖκ δ5 ἴῃ6 

Ῥταβεηὶ ἴῃς βϑρᾶοθ οδηηοΐῖ ὃς δἤογάβα τοσ οδὴ ἴῃς Κπονίεάρε ΡῈ 
Ἔχρεοϊοά ὄνθὴ ἴῃ ἴῃ6 δυΐδοσ, μοὶ ἴο 58Υ ἰῃ δἷβ τεδάειβ. ΕᾺῸ]] Κηον- 
Ἰεάρε οὗ τε οππςαὶ ἀκα τῆτουρῃ ἢτγθί-αηα βιυϊεβ Ὀεϊοηρθ ἴο 
ΒρΡΘο δ ἰϑῖβ οἷν, γῆο βᾶνθ πιδᾶς [Π6 τηδίϊεγ [ἢς βυρ)εοὶ οὗἩ ΠΠΠεἰοηρ 

Ἰαθουσ. ΑἹ] οὔθ οδὴ ἀο ἰβ5 ἴο {1568 ἰῃ 16] Πρ ΠΕ ἘΠΕΙ͂Γ σοϑυ]5. Βαυῖ 

Ῥεοδυθε 4}1} οδηηοΐ δε ϑρβο αἰ ϊϑὶ ἰΐ 15 ποῖ ρῥγοῆί]εβα ἴο πᾶν ἃ 

}ατγηιδη᾿5 δοαυδἰηίδηοθ ψ ἢ [ἢ 6 τεϊδενα ἔδοῖβ. [{ 15 (Π6 δἷἰπη οἵ [86 
οὔ τίοα] ποῖεβ μἰδοθα θθμθαῖὶῃ (6 Οτεεὶς ἰεχὶ ἴο αἰά τεδάθτβ ἰο 186 
αἰϊαϊητηθης οἱ δυο δὴ δοαυδίηΐδησα, δηὰ ἴο περ ἴμθπὶ ἴο ἕοσ δῇ 

1η16] Πρεηὶ ορίπίοῃ 85 ἴο ἴΠ6 οἰαἰπι5 οἵ τίνα] τεδάϊηρβ ἴο στεργεβεηὶ ἴῃ 6 
ἴτας ταχῖ, Εογίυηδίεϊυ, [Π|5 οδη Ὀς ἄοηβς ψίϊπουῖϊ δἀὐάδυςίηρ ἃ νεσὺ ἰΙοης 
ΔΙΤΑΥ οἱ Ψ]Ώ65565. 

2. Ἐοὸν ἰξ ἴὐγὴ8 ουὖ ἴπαὶ ([Π6τῈ ἃγθ οουίδίη τοὺρβ οὔ νυ ϊηθββ65 
ψ ἢ ἢ οἴξη ρὸ ἰοροίπεοσ, δηά σψῇοβα ᾿οϊηΐ (αϑι ΟΠ 5. ΝΕΙῪ ἡνεἰρἢῖγ. 
ννεβίοοϊξ δπὰ Ἡοτὶ μάνα οδγθίιν βρθοϊβεὰ [ἢε56. ΤΟΥ τᾶν ἤεῖα 
Ῥε ἱπάϊςαίεά : --α 

Εογ ἴῃε Οοβρεὶβ ἴῃ πηοδὶ ἱτηρογίδηϊς δηά δι πογϊ δεῖνα στοὺρ ἰ5 
ΝΒΟΘΙ, 8. 

Ιῃ τη15 ὅτοὺρ 1, δηά 38 ἤανε Ὠϊπατίο ποῖ Ῥεδη τείειτεά ἰο. 1, 
(Ὁοάεχ Ἐερία5), ἰπουρ Ὀεϊοπρίηρ ἴο τῇς εἰρη σδηίυτγ, τεργεβεηΐβ. 

80 δποίεθηϊ ἰεχῖ, δΔηα 15 οἴϊΐδη ἴῃ δρτεδηθηῖ ψ]ἢ δ ἀηὰ Β, 838 Ὀεϊοηρβ 
ἴο [ῃ6 ουγβῖνε οἷ455 (ἢ ἢ ἀγα ἰηαϊοαϊοα Όγ ἤρατο5), Ὀὰϊ 5. ἃ ΠΙΡΏΪΥ 
νδυδὈ]α Οοάδσχ, ᾿πουρῇ, {Κ6 411 συγβῖνεβ, οἵ ἰαῖς ἄδῖϊθ. [Ι͂ῃ ἢὶβ 2 )ο- 

ἐρονιφηα ἴο Τιϑομβεηάου 5. Νεν Ταβίατηεηϊ, ᾿σ. σάθρασ θη ΟΥ̓ΘΡΌΓΥ͂ 
αυοίεβ (ρ. 469) νῖῖἢ ἀρρτγονδὶ [ἢ ορίηΐοη οἵ Ἐϊοἤμογη ἐμαὶ [5 '5 ([ῃ6 
“αυδοὴ οὗ ἴῃ6 ουζβῖνοα ἡ, [ἡ (ἢ6 ἄδονα ρτουρ, ἃ ΜΠ] Ὀς ηοιςεά, 

τεργεβεηϊδινεβ οἵ ἴῃς ἀϊβεγεης δηςίεηϊ ἴγρεϑ -- Ν εβίεση, ΑἸεχαηάτγίδη, 
Νεαῖγαὶ (Ὁ, ἐξ, Ο, ΒΛ) ---- ἀγα υηἱϊϊοά. ὕνῆδη [ΠδῪ ἄρτθα ἴῃ ῥγδϑυτρίοη 
τῃαἱ να ἥανε [ἢε ἔπιε ἰεχί 15 ΝΕΤΥ Β.ΓΟηρ. 

θη Ὁ [(2]}}5 ουὖυὐδ γὲ ἤδανε 511] ἃ ὨΙρΡΏΪ ναίυδθὶα οτοὺρ ἴῃ 
ΝΒΟΙ, 838. 

Ὕνοη ὈΓ «πὰ 8358 ἄτορ οιὖἽἭξ ἴπθτα τοιηδΐηθ ἃ ΨὙΘΥΥ {ΠυΒΌΝΟΣΓὮΥ 

σοπη ἰηδίίοη ἴῃ δ ΒΙ,. 

ὙΠεγΕ τα, Ὀθϑί68 ἴἢθβε, βθνεγαὶ ὈΪΏΔΙΎ σομη δἰ παίϊΐοης οὐ ρτεαῖ 

ἱπηροτῖδηςθ. Τῆβ [ΟἹ] οννίηρ 15 ἴῃς 15ὲ ρίνεῃ Ὁγ γγεϑίοοι: δηά Ηοτχῖ ἴοσ 
ἴδε Οοβρεϊϑβ : --- 

ΒΙ, ΒΟ, ΒΤ, ΒΞ, ΒΌ, ΑΒ, ΒΖ, Β 88, δηά ἴογ ϑ81. Μαῖκ ΒΔ. 
Ιῃ τῃ656 σοπιἰηδιίοηϑ βοὴ πον ἀοοσυπιοηΐβ τηάκα {Ποὶσ ἀρρϑάγδηςσθ. 

Τ ςἰδηάς ίογ τς Οτγεοκ ἰοχὶ οἵ τῇς ατδεοο- Τῃεραῖς ἐγαριηθηῖβ. οὗ 

51. 1Κὸ δηὰ ὅ5:. Τοῦ (ςδητυτΥ ν.» ἀποίεηϊ δηὰ ποη-  δβίβγῃ). 
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Ἐ -Ξ (ταρταεπίβ οὗ 8.. [βκε (οεπί. νἱϊ!., σοπηραγαῖίνεῖγ ρυτγα, ἱβουρῇ 
βῃονιηρ ταἰϊχία σα). 

Α ἰ5 186 νε]-Κηονῃ Οοάδχ ΑἸεχαπάπηυβ οὗ ἰῃς ΗΠ σεηίυτγ, ἃ 
οἢίεῖ τεργεβεηίδίινε οὐ τῃ6 ““ ϑγτίδη " ἰεχῖ, δὶ ἰ5, ἰ(ῃ6 τενίβεὰ ἰδχὶ 
Ἰουηθα ὈΥ 7υάϊοίουβ δο]δοῖίς υ56 οὗ 4}1 οχίβιίηρ ἰεχίβ, δῃᾷ τηεδηΐϊ ἴο 
θὲ “ἔφ δυϊμογίίδιῖνε Νεὲνν Τεβίδιμεης. Τηΐϊ Οοάεχ οοῃίδίηθ πϑατὶν 
1ῃ6 ψῆοὶς Ναὸν Τεβίδιηεης δχοαρὶ Μαίίζιον 85 ἴατ 85 Ἵμαρῖίεγ χχν. ὅ. 

Ἐοτ ἴῃς (σοβρεῖϑ ἰξ 15 οὗ ἢο ἱηδερθηάθηϊ νᾶ]ὰθ ἃ5 ἃ ψ]η655 ἴο ἴμῈ ἴτὰ8 
τεχῖ, Ὀυϊ 115 ἀρτεεηγθηΐβ ἢ Β ἅγα ἱπηρογίδηϊ. 

Δ ΞξΞ (οάεχ 5δηῃραεηβίβ, 8 σσϑεοο- δίῃ Μϑ8. οἵ ἴμε τεητῃ σεπίυτγ, 
δηἃ Βανηρ ΠΊΔΩΥ δησίθηϊ τοδαϊηρβ, ἐβρεοία!ν ἰῃ Μασ. 

Το ἴῃεϑ86 δυϊῃοητεβ μὰ ἴο Ὀς δάάδβά, ἃ5. σοηϊαἰηϊηρ δποίθηϊ σϑδά- 

ἴηρβ, Δηά οἴἴξη δρτεαίηρ ἢ τἴῃ6 θεβδὲ Μ55., Ὁοάεχ Ῥυγρυτοὰβ Βοβ- 
βδπβηβίβ (Σ), ρυ δ βῃεὰ ἰῃ 1883, εἀϊοὰ Ὁγ Οβοὰγ ὕοη Οεὺυμαγάξ; οὔ 

τῆς οἰχῖῃ σδηΐατγ, σοηϊαἰηΐηρ Μαίίμενν δὰ Μαγκ ἰῃ 8]. Πὰς ποῖα 
Βᾶ5 Ῥδεὴ ἴακδβη οὗ ἴῃε τϑδάϊηρβ οἵ [8 Μϑ. 

ΤῊς ἐογεροίηρ ταργαϑθηΐ ἴῃῇ6 οἢϊεῖ δι ουε58 τοίοιτθα ἰοὸ ἴῃ ἴῃ6 
οὐϊτῖςαὶ ποῖεβ. [Ἃἢ ἴμεβε ποίεβ 1 μάνα ποῖ υῃίίοιτηῖν ἱπάϊσαϊθ τὴν 
Ρετβοηδὶ ορἱπίοῃ. Βαΐ ἰῃ ἴῃ6 σοπιηηδηίδγυ Σ ἤᾶνα αἰννᾶγβ δἀορίεα ἂς 
τῃ6 5υδ͵εοϊ οὗ τεπλατκ [Π6 τηοϑῖ ργουδΌ]α τεδάϊηρ. Ἐδίθσθηοθ ἴο τηοά- 

ΘΙ εὐϊΐοτβ ἢ848 θη οἢἰ ον ταϑιτοϊεα ἴο Τιβοῃεπάοτγί, δπὰ Ἰεϑϊοοιξ 

δηά Ἡοτγτί, πηεδηίηρ {ΠεγΘὈΥ πὸ ἀερτγθοίαιίοη οὗ πε ψοσκ ἄοης ὈΥ οἴθοῖβ, 
Ὀαϊ 5 ΠΡῚΥ τεσορηϊβίηρ ἴῃ656 45 ἴῃς ηγοβῖ ἱπῃροτίδηϊ. 

Μ55. νεγα οογτεοῖθά ἔτοτῖ {ἰπη6 ἴο τἰπ6. (Οοἴτεοῖεα οορίεβ ἅγα σὸ- 
[οιτεά ἴο ὉΥ οττῖο5. ΌΥ Ἰειίετβ ογ ἤριιγαβ : 1.5, δὲ" (41 σδηϊ.), δ (61ἢ 
ςεηϊ.), δδς (7 σεηϊ.), Β5 (τὰ οεηϊ.), Βὲ (101 σεμΐ.). 

Βεβί ες {πῃ δρονε-παπηεά ἀοουπηεηΐβ [ἢ ς ἐΟ] ον αηοα]ς ἀγα οσοδ- 
ΒΟΏΔΙΪγ τείεγγεα ἴο ἴῃ [ῃ6 ογ σαὶ ποίεϑ :- 

Ἑ εοἁ, Βα53)116π5ὶ5. 81} ςεπίυτΥ ((οβρεῖβ πελυΪ επεῖγε). 
6 οοἀ, ϑεἰάς6}1}. οἵἢ οὐ τοῖἢ σεπίυγυ ((ο5ρεῖ8 ἀςεξεςσιίνε). 
Κ' ςοἀ. Ογρτίυ8. οἵδ ςεπίυτγ ((5Ρε}5 σοτῃρ)εῖ6). 
Μ οοἁ. ᾿ς Οδπρβ, Ραγίβ. οἵ οεπίυσυ ((οβρεῖβ σομιρ] είς). 
Ν εοἀ. Ρυγτρυτγευβ. Οιἢ σεμίυγΥ (ἐγαρτηεηῖβ οὗ 411 {π6 Ο5Ρε18). 
Ρ οοἀ. συεὶ »μεγγίδηυβ 1. Οιῇ σεπίυτυ (ἔγαρπιεπίβ οὗ 4}} ἰἢς οβ8ρε]5). 
Ο ςοὐ. συεὶρμαγουίδπυβ 1. κ(ἢ σεπέυτΥ (ἐγαρτηςπὲβ ἔγοπι ΓΚε δηὰ 10). 
Ε εοἀ. Νιιεηϑἰ5, ᾿πάοη. ὁιἢ σεπίυτΥ (ἐγαρηηεπῖβ οὗ 10Κ6). 
ὕ εοἀ. Ναπίαπυβ Νεπεῖυβ. οἱἢ οὐ τοϊἢ σεπίυγυ (Οο5ρ6}8 Ἔπεῖγε). 
Υ οοὐ. Μοβᾷυςηῖς: ἡ φεπίυγΥ (ςοηϊλῖπ8 Μαίιμενν πὰ Μαγκ, ἀπά 1 αἶα ὨςδγῪ 

ςοσῃρὶεῖθ). 
Χ εοὰ. Μοβαθκηξια οἵδ οΥ Τοῖἢ σεπίυγυ (ἐγαθτηεηίβ οὗ ἃ}1 (ῃς Οο5ρε85). 
Ζ εοἀἁ. Ὠυ ᾽πε ηβίβ. ὅιἢ σεπίυτυ (ἐγαρτηεηῖβ οὐ Μδιίμεν). 
Γ εοἀ. Οχοπὶεπϑὶβ εἰ Ρεϊγοροϊ ἴδῆυβ. τοῖἢ σεηΐατγΥ (ἔΟὰΓ ΟΟ58ρε}8, Μαιίμεν δηὰ 

Μαζκ ἀεέεςείνε). 
Α εοἀ. Οχοπίεμπϑὶβ Τίβοῃ. οἱἢ σεπίυτγ ([κκε ἀπά Το μη ςπεϊτγε). 
ΤΠ οοἀ. Ῥεϊτγορο]αηυβ ΤΊβοῃ. οἷ σεητυτΥ ((οβρεῖβ πεαιν σοπηρ]εῖς). 
ᾧ «οἁ. Βεταϊίπυ8. σἱἢ σεηίατγ (Μδίμεν πὰ Μασὶς στ ἰδουπλς). 



ΓΗΑΡΤΕᾺΚ ΓΥἹ. 

ΠΤΕΚΑΤΌΞΚΕ. 

Τῆς (οἸονίηρ |ἰϑῖ οἵ νοσῖκβ ἱποίυἀθβ ΟἿΪῪ ἴῃοβα ὉΠ ΘΗ͂Υ οοηϑυϊεά, 
Μδηυ οἴδειβ ἅγε ὁσοδϑίοηδ!]ν σεξειταά ἰὸ ἴῃ [ἢ6 ποίεβ. 

1. Το τὰς ρτε- είοσιηδίίοηῃ ρμετγοα θεϊοηρ--- 

ΟἈΙΟΕΝ᾿ 5 Ορερεόνιίαν» ον ίαϊλει. ΒΟΟΚΒ χ.-χν]. ἴῃ ὅτεεκ (Μαΐξί. χἱϊ!. 46-- 

χχίϊ. 33), ἴῃς τετηαϊπάδσ ἴῃ ἃ 1,411 ἰγαηϑ᾽ιΐοη (4]]ρογῖοαὶ πὰ εἰ μοὰ οἵ ἰῃΐετ- 
Ῥτγεϊδιϊομ). 

ΟἨἩΚΥΒΟΘΤΟΜ᾽ 5 δὔονείέες ον ἡαέλευ. ΤῊΣ Οτεεὶς ἰαχὲ βερασαιεῖυ εὐϊιεὰ ἴῃ ἴἄτες 
νοἶΐβ. Ὁγ τ. ΕἸεϊὰ (τν6}} τνοσῖῃ ρϑγυβ8}). 

ΤΕΚΟΜΕ᾿ 5 Οονενιεπέαγίμς ἐπ ἡαίίλασενε (Α ἈΑΒῚῪ ρετέοσταδησα, θαὶ ποσί ἢ σομβυ 19). 
Αὐσύθϑτινε. 222 δϑερηριορθ Φοονείμὲ ἐρε πιορείξ. 

ΤΗΕΟΡΗΥ ΑΟτὺ5 (121 σεπίυγγ, Αὐομοίϑθορ ἱπ Βυϊρατία). Ορρερεοηαγ λ ἐρε 
φμαίμον Ευασηρείἐείας, Ογαέεε. 

ἙΕυτηγμιῦβ Ζιοαβενῦϑ (Οτοεῖκ τιοηκ, 2} σοηυτγ). Οὐηεριοαγίμς ἐπ φμαΐμον 
Ενακ ροίέα, Ογαέες εἰ δαϊπο. Ἑὰ, ΓΟ. Ε. Μαιδδεὶ, 1292 (ἃ ομοίςς ψουκ). 

2. Ἑτοπὶ [Πς 5ἰχίθεηι ἢ σεηίυτυ ἀονηνατίβ --- 

Οαυνιν. Οονερεε αν ἐπ αν σιοκέαηι ἐς Ευαηροί εὶς ἐγίδμς ... ον βοσέέανε. 
ΒΕΖΑ. “4πκποίαϊονές ἐπ Λουμηε 7 α»εξηίηηε. 15ς6͵ 
Μαιροναάτυβ. Ορρεριερίαγῤ ἐπε φμαίμον Ευαρρεδέείας (( αἰδο]]ο). 1506. 
ῬΕΙΟΘΑΕΙ (Ρτὶς 6). Ορνεριρηίαγἐῤ ἐπι υαγίος Δ’, 7. δδγνος (Ἰποϊυἀϊηρ Μαιίμον δὰ 

1υκς, ΡΒΙΠο]οςίςαὶ, τὶτῃ ο] βϑίοαὶ Ἐχαπιρ]εβ, σοοα). τόδο͵ 
Οκοτιῦβ. Απροίαδέονος ἐπ Δ). 7΄ (ἐτυάϊεε δηὰ 531:1}1} σσόσὶ ἢ σοηϑυϊηρ). τόμ. 
ΓΙΟΉΤΕΟΟΤ. ὔογας ἡἸεόγαίεας εἰ 7 αὐνεμάέοας. 1644. 
ἩΕΙΝϑιῦ5. ϑσεγαγμηε ἐχέγ οἱ αίοντε σαὶ Δ᾽. 7. Πἰδγέ χχ. τδός. 
ἘΑΡΗΞΙ.. “44πηποίαλίονες Ῥλίϊοέορίεαε ἐπ Δ. 7', ἐς Χεμοῤλονίε, Ῥοϊγδίο, 4 γγίαμο εἰ 

ἩἩενοαδίο. 1747. 

Οἰξαξιῦβ. Οδεένγυαέίομες σαςζας σα Ευαηρεί μη; “Ἴσέλαεί. 1713. 
Ἅ ΟΕ. Οωνγας ῥλέϊοίορτεαε εἰ ἐγ σας ἐπ Δ’. 7. Ἑἰνς νοἱϑβ. 1741. 
ΒΟΗΟΤΥΤΟΕΝ. ὔἴογας ἐεδγαΐεαε εἰ 7 αἱνεμάίεας ἐπ Δ). Τ'. 1733. 
ἍΕΊΞΤΕΙΝ. νην 7εείανισιένε Ογαφομηι ([0}1 οὗ οἸαβϑὶς οἰϊδεοπβ). 1γ5ι. 
ΒΕΝΟΕΙ. Οηονίορ Λίουΐ 7Τεείαπεερΐ (απ ας). 1734. 
ῬΑΚΑΙΒΕΤ (ΕἸεποἢ ραβίοσ αἵ Τοπάοη, Τ 1765). Οὐεεγναέίονος ῥλέϊοϊορίεσογεξίεαέ ἐπε 

σαεγος Δ᾽. 7. {όγος. 1752. 
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ΚΥρκε. Οὐτεγυαέίορεδς ταεγαφ ἦε Δ᾽. Τ᾽ ἐδγος. 1755. 

ΕΙΞΝΕΚ. Οδεογυαέίογσς σαεγας ἐρ Δ, Τ'΄ ἐδγος (Ἰὰς ἴτας 1481 πδιιςὰ, {κα Ῥτίοαευβ, 

δρουμὰ ἰπ οἰαβϑὶς ἜἼχδιαρ 68). 176). 

ΤΙοπενεκ. Οὐτεγυαέέονιές αα Δ. Τ΄ ς Ράξίονιο Α εκανάνγέκο (οὗ τὰς δᾶτης οἷλ88. 85 
δρβδεὶ). 1777. 

Κυινοει. Οονενεφρέαγίμς ἐμ ἐϊδγος Δ. 7. ἀξεέογεος. 1807. 

ἘκΙτζθοηκ. υαπρείξενε Μσἠλαεὶ γεκερσμ. 1826. 

ἘκΙτΖθοηξ. υανηρείέμνε Δαν εἰ γέεερεεμέξ (Ὀο1ἢ ΡΣ] ΟΪ ορ ς4]). 1830. 

Ὅε Ἅ εττε. Αμγχρεζασείος ἐχερεέσολές ἡαπαῤμελ σνε Δ’, 7. 186-48. 

ΒΟΚΝΕΈΜΑΝΝ. «δελοδέαε ἐπ δμεαε Ευαριρεέμρε. 1820. 

ἌΓΕΟΚΡ. 734 Ογεεξ 7Ζερίαπεερί. ἙἘουχ νο]8. 18496ι:. 

ΕἸΕΙ0. Οὐΐμνε Λίογσέξέσσε. 1864. 

ΒΙΕΕΚ. «δγροῤίίσεάς Εγἀἰᾶγμην αδν' ἀνε εγσέξηε Ἐναρμρείίρ». 1862. 

Μευύξκ. Ουνιριόρίανν ον ἀφ σιν Τεσασπδηί. ϑίχιῃ εὐϊίοη (Τ. ὃ Τ. ΟἸΑτΚ). 
Μευεκ. Εἰρδτῖι οαὐϊείοι ΌΥ τ. Βεγηβαγά ΑΝ εἰββ (27αὐάστυ ἀνα ἤΖαγξ, ἸΑτρ ον 

ὟΝ εἰ55). 1890.92. 

Μευύεκ. Εἰρδιὰ οὐϊοη Ὁγ ]. ΝΥ εἶ88 (βϑοῃ οὗ Βεγπβασὰ Υ εἶββ; Ζερξφ, 4180 ΙὩγβ 6} 
τὰς οὐἰξοτ᾽᾿ 5 νογΚ). 1892. 

ἍΕις5. 2: Μίήανεμεενανρείέτενε μενα τεΐρς σγποῤίπελόν δαγαδίἝείενε (α σοπῖτ θυϊτοη 

ἴο οοτηραταιῖνς ἜἼχεραβίβ ἴῃ ἴῃ 6 ἱπίεγεβι οὗ 5 οὐ ἶσα] νἱεινβ οἢ ἴῃς βυῃορείςαὶ 
Ῥτοῦ] απ). 1872. 

ὝΕι55. 2α: ἡ7αἱλᾶμεευαν σείει τρια σίρε δμεας- ῥαγαζείερε (Δ ὙΟΥΚ οὗ βἰπλῖ]ασ 
“δβασδοίετ). 1876. 

1Τὐττεκοτη. 2: :ταἱ οἷ 7ρηεγῤγέίαζίον δ φμείφμες ῥαγέϊες ἐξ ᾿᾿ΙΕυσρηρηΐς φείονε δαΐν 
“ΜΜαξίλέσι. 1864-76. 

ΘΟῊΗΑΝΖ. Ορηεπιξείαν δεν ας Ευαρρείέμνε δε ἀεέῤέρεν ἡ͵αϊλᾶμς. 1879. 
ϑοηαάνΖ. ὄορερεφηίαν δέν ας Φυασρρείέμνε ὧός ἀφήλίσεν ἤαγομς. 188ι. 

ΘΟΉΗΑΝΖ. Ορηεριειίαν δεν (ας Ευαπρείέμνε ες ἀελδέρεη Ζμκας ([μ68ς ἴἤγεα σοπι- 

πιρηίϊασίαβ ὉΥῪ ϑοῆδηζ, 4 Οδιμο]ῖς ἐμεοϊορίαῃ, ἂτῈὲ ροοὰ ἰπ 411 σεβρεοῖβ, 
ΒΡΕΟΪΔΠΥ ναὶ ]6 ἔογ ραϊγίϑιϊς τϑίεσθηςββ). 1883. 

ΟΌΡΕΤ. Οονερδίαίνε των ἢ Ευαρρῆε ὧδ δαὶπέ δε. τὰς φαχίοη. 1888.80. 

Ηλην. φιας ξυανρείζμηε ες δμεας. Ὑνο νοἱβ. 1892-94. 

ἩοιτΖζμανν. 26 ϑγμοῤηξεν ἴὰ 7απαά- Ορρεπεορίαγ τνε ίεμέρ Ζεσίαπιοη (λὰ- 

νδποςὰ Ὀαϊ ν8]04 6). 1802. 
7άε Οανιῤγίάρε Ογεεξ 7εσίαπιερ 707 δελοοῖς απα Οοίδερες ; ἡαϊάειν, ἥαγξ, ἀνα 

Ζωξε. 1801-92. 

ΤΡε ψ ]}-Κῆονη Ἰεχίοαὶ ἀπὰ ρταπιπιαίῖςαὶ 6 ρ58, ἱποϊυδίπρ Οτίπηπι, Οτεπιεσ, 
ΜΜ μεσ, δὰ Βαυϊέπηδη, βανε θεθη σοπβυϊεὰ, Ἐτεααεηῖ γθέεγεπος 48 θεθη πηδᾶς ἴὸ 

Βαυγίοῃ᾽ 5 ,δγρέαχ ο7 ἐδε ἥοοοϊ: απαὶ 7ΖΈρεες ἦι Δίπτο 7, απιο (Τ. ἃ Τ. ΟἸΆΓΚ, 1894), 

Ῥοιὴ Ὀεοδυβε οὗ 115 Ἔχοοιεηος ἀπά 118 ἀοοςββ᾽ ΒΙΠΠ Ἡ  ἴο βέυἀεπίβ. 
Α πεν εὐϊίοη οὐ ΔΝ μετ β Οσγαρεπεα ᾷ (ἴῃς εἰρη) Όγ ΘΟΒ πα 6] 15 ἰπ σουτϑα 

οὗ Ρυδ]ϊοατίοπ ; 4150 οἔ Αἴ λρερ ὈῪ Β]455. 
Ιὰᾳ ἴδε ποῖθβ8, [ἢ πιδίξεγ σοτπηπιοη ἴο {με ἴῆγες σοβρε]5 18 πιοϑὲ ἔ0}}Ὺ ἱγεαϊεὰ ἴῃ 

Μαιΐμεν, [πμ6 ποῖββ ἴῃ ἴῃς οἴμεγ ἵνοὸ αοβρεὶβ Βεΐϊηρ δἱ ἴμεβϑε ροΐῃίβ Β0ρῃ] ει ὨΑΤΥ 
δηὰ οςοτοραγδῖϊνε. 

ΤΒε τρδυρῖπδὶ τεξεγεηςθϑ ἴο ραβϑᾶρεβ οὗ ϑουϊρίυγε ἃγα Β᾽ ΠΊΡῚῪ ΒΌΡΡ᾽ ει ΘὨΓΑΤΥ͂ 
ἴο ἴπο5ε ἴπ ἴῃς ποῖεϑ8. : 

1 9 πορεά {παᾶἴ πιοϑὲ δουτενίδιϊοπβ υβεὰ ν1}} πος πο βρεοίαὶ εχρἀπαιίου, μὰϊ 
ἴδιο ἔο!]ονεῖπρ ἰΔ016 τη  Ὀ6 Βεῖρέα] :--- 



όο ἹΝΤΚΟΘΌΟΤΙΟΝ 

Με. ΞΜαιδεν. 

ΜΚ. -Ξ Μασγκ. 

κι ΞᾷΊΚε. 

Ο. Τ. ΞΞ ΟΙἹά Τεβιίδιμεης. 
Ν. Τ. Ξ- Νεν Τεβιδιμεπηῖ. 

ϑερῖ. Ξξξ ϑεριυδρίὶηῖ. 
Α. Ν. ΞΞ Αυϊδοτβεὰ Νεγβίοη. 
Ε. Ν. ΞΞ ΚενίΞεὰ Νετγβίοη. 

σ. Ν. Τ. ΞΞ ὐδοινδγ σε Νεν Ταβίδπιεπί. 
Τίβο. -Ξ. Τἰβομῃβεπάοτέ. 

Ττεξ. ΞΞ Ττερςε!]ε8. 

Ν. Η. Ξ-. Ννεβίοοιξ δὰ Ἡοτσῖί. 
5. ΞΞ, ΝΝ εἰβ8 (Ὁστ. Βεγημῃατζα). 

Ἐξγρί. ΞΞ Ερυριίδηῃ νοϑγβίοῃβ (υἱς., [Ὡς ἔττο ἐο] ον ηρ). 
Οορ. -Ξ- (ζορτῖς (ς41|1εἀ Μειηρμῖς Ὀγ Ἧ. Η.). 
88}. ΞΞ ϑαμίαϊς (ςδεὰ ΤῃεἊεῦαὶς Ὁγ Ἷ. Η.). 
5 ττ. ΞΞ ϑγγίας νευβίοῃϑ. 
Ῥεβῃ. τξ, Ρεβῃϊο (ΞΞ ϑυγίδῃ Ψυϊραῖοε). 

5υτγ. συγ. ΞΞ Ουτεϊοπίδη ϑυτίαο. (Εογ στεεὶς εαυϊναϊεηι σἱσε ΒδεῖΒ- 
ει 5 Ξυανιρε εν αρνμερεε). 

ὅγγ. δ΄. Ξξξ δἰπαδίτς ϑυτίας (γθοθηῖν αἀϊβοονεγεά). 
1,1ϊ. ΞξΞ 1,δτπ γϑγβίοῃβ. 

ψυϊγ. ΞξΞ νυϊγαῖς (]εγοπις᾿β τον βίοη οὗ οἱὰ τη υεγβίοη). 

γε ι. 1,2:. ξξ νεῖυϑ 1,λεῖπα (ΟἹ ὰ 1, βιΐη, γεξεσγεὰ ἴο 4130 48 [{.-Ξ [{4]4). 

ΤῊς οοάΐοεβ οὗ ἴμ6 οἱ 1,δἴΐπ ἀγὲ ἀἰβε ρα βῃ δὰ ὈΥ̓͂ 
τῆς Ἰεοιίοτβ α, ὁ, ς, εἴς. 

Μίπυβς. ΞΞ Μίπυβου! ((οάϊςος8), ἀποῖμεσ πᾶπιθ ἔοσ ουγβῖνοβ. 



ΤΟ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

ΑΓΙΟΝ ΕΥ̓ΑΓΤΈΛΙΟΝ.: 

1. σ᾿ ΛΒΙΒΛΟΣ " γενέσεως ἸΉΣΟΥ Χριστοῦ, "υἱοῦ Δαβίδ,3 υἱοῦ " ὅ:α. “᾿ς. 

᾿βραάμ. 2. ᾿Αβραὰμ ἐγέννησε τὸν Ἰσαάκ Ἰσαὰκ δὲ ἐγέννησε τὸν τὰ 4, 

668. Σχσί. 13; χχχὶϊ. 9. 1ὰᾶ, ἱ. 4. 168.1. 64; ἐδ, 6. 
Ὁ νος. 18. 

ς χἱξ, 65; χχ, το; χχὶΐ, 42. 

6 ἰὼ ΤΑ Ε, (.6 δδονεὴ ἰ8 ἰαῖθυ Δ Β δᾶνε εἰπιρῖγ Κατα Μαθθαιον. Οὐδὲ ΣΎΤΒΟ 
ἐχρδηδεὰ ἔοσσωβ οοςασ. 

3 Δαβιδ ἰ6 ἑουπὰ ΟὨΪΥ ἰπ πιίηυδο. ΜΒ δανε Δανειδ. ΤΉΪ ἰδ οὔς οὗἉ βενεσγαΐ 
νατιδιίοηβ ἐπ δρε!]ηρ οςουττίην ἰῃ [86 Βαποδίοεν, διηοηρ ΒΙοἢ τῦδν Ὀ6 παπιςὰ βοοζ 
(νεςσ. 5) -ξΞ ξβοες ἰῇ Ν.Η.; 
ὑπ Ἐοε ἃ ἰἰδὲ οὗ δυο 
Θοερεῖδ νἱάς Ρ. 53. 

ΤῊΞ ΤιτΕ. Ὑδα τε οὔ (δε νοτά εὐ- 
ἴῃ ἔδε βεῆϑε οὗ ἃ Ὀοοῖς πῃᾶυ δὲ δ8 

οἷά δ5 τῆς Τεαελπρ οΥ ἐλ ἐτνεῖυς ΑῤοΞείϊες 
(Ὀίδαελε, 8, τι, 15. Μὲιαά4 ϑαπάδυ, Βανιῤ- 
ἐρπ 1,σεένγες, 1803, Ρ- 317, ἢ. 1). Τῆς 
ψοσὰ ρδβϑεὰ [πγοιυ ἢ ἴῆγος βίαροβ ἰη ἴῃς 
μἰδίοσυ οὗ [18 υ86. ἘΕἶγβι, ἱπ ἴδ οἷάες 
Οτεεῖς αυΐδβοτ (Ηοπ., Οὐ. ἢ, 152, 166), ἃ 
γειφαγά ἴοτ Ὀτὶηρίηρ οοά (ἰάϊηρπ ; αἷβὸ ἃ 

"δὰ φοοὰ εἰάϊπρε Ὀτουρῆὶ 
Ναχὶ, ἴῃ Ἰἰαῖος ασεεῖκ, 

ἥξκτεπος ἴὸ ἴἰῆς ροοᾶ πεννβ οὗ ἀοά, τῃς 
οὗ βαϊνδλϊοη. ΕἸ ΠαΙγ, ᾿ξ ςᾶπια 

ὩΔΙΏΓΑΙΥ ἴο ἀεποῖς ἴῃς ῬΟΟΚΒ ἴῃ 
τ ΔΝ ἴδε αοΒρεῖ οὗ [εδὺ8 τννᾶβ ργεβεηιεᾶ 
ἴῃ δίβιοσὶς ἔοσπι, 85 ἰη ἴῃς δίδαολε δηά ἰῃ 
Ἱπεῦη Μ., 4ῤοϊ. ἱ. 66, Ῥίαϊ. εοπ. ΤῊ. 
1οο. [π 86 εἰεε8 οὗ ἔμ Οοβρεῖβ ἐδε 
νοτὰ τεϊδίηβ 18 ϑεοοπά βδεηῆβδ, ψνἢ]]ς βυρ- 
ξεκίπρ (ὃς ταϊγά. εὔαγγ. κατὰ Μ. τηεᾶπ5 
ἴδε ξοοά πεῖν δ5 γεάδιιεὰ 0 υυσίτἰπρ ὃῪ 
Μ. κατὰ 5 ποῖ -- οὗ, ἢοζς κατὰ Ματθαῖον 
'- Μα' δὲ ἰξ τμ6 δεπβεὲ ψεζε: Τῇε 
δΟοΚ οΔ]1εὦ ἃ “' ΘοΒρεῖ" ντίἴδεη ὃν Μαῖ- 
ἰδεν, (νέας ἘτίεΖβομα δραίπβὲ 8 86 

νίενν, δΌΡ; ΌΥ Κυϊποεῖ.) 
Οπάρῖσε 1. ΤῊΕΞ ΟἘΕΝΚΑΧΟΟΥ ΑΝῸ 

Βιξτη ον [π8ῦυα.---Ἴ 6 ξεΠΕΔΙΟΡῪ πιὰν 

γασίδιίοπβ ἰῃ τῆς 8 
(νεσ. 5) -- Ιωβηδ, Ν. Η. ; Ματθαν (νεῖ. 15) -- Μαθθαν, 

ῬεΙΠ τς οὗ παπιεβ ἰπ [86 ἴδτος ἤγϑε 

τελά!ν ἀρρεασ ἰῸ τ8 ἃ τηοδὲ πηρεηπίαϊ 
Ῥερίπηίηρ οὗἩ ἴδε Θοερεῖ. Α ἄτγν ἴΐδε οὗ 
παπεβὶ [Ιὲ ἰδ (ὃς {ἰρυΐϊα τίς τ86 
αὐοβραὶ ρβᾶυβ ἴο ἴδε δρίγίε οὗ [υ.ἀδίβη. 
ΤΒο ]εννβ βεῖ πιο βίογε Ὺ βεπεδϊορίςδ, 
δηὰ ἴο ]ενν δ ΟἸγίβιίαπα ἴῃς Μεββίδῃ- 
βδϊρ οἱ ζδειο ἀερεηάεά οὐ ἰΐ8 Ῥείηβ 
Ῥιονεὰ ἰπαᾶὶ Ηβ ννᾶβ ἃ ἀεδοεπάδηϊς οὗ 
Ῥανίά. Βυὲ 86 τηδίξες οδη βαγάϊγ ὃς 
8ο νἱῖαὶ )ὧβ τδαϊ. γε τῶλυ ἀϊειϊηριυι βῃ 
Ῥείνεεῃ τῇς αυεδιίοη οὗ ἔδλοϊ δπά τς 
αυεδέίοη οὗ ἔδι8. [ἐ πᾶν θὲ ἐπὶ [εβ8 

εὖὑ- ν͵88 τε} ἀεβοεηάςὰ ἴτοτλ Ὀανί ἀ--- τ ΔΎ 
τοίηρεβ ροίπι τμαὲ ΑῪ ; ὃυῖ ἐνεη ἰξ Ηδ 
νεῖε ποῖ Ης ταῖρμς 8111 θς ἴἰδς ΟΒτίεξ, 
τὰς 1811 οὔ Ο. Τ. ἰάεα!β, δε Ὀείηρετ-ίη 
οἵ ἰδῆς δίρμεβι ροοά, ᾿ξ Ηε ροβεεββεά 186 
Ρίορεὶ ςῤίγίέμαὶϊ αυδ!βοδέίοθβ. ὙΝΠδὲ 
ΔΙ Πουρ ἴδε ΟἾγιδὲ ννετε ποῖ Ῥανί 8 
ΒΟ ἰῃπ ἴ6 Ρῃγπίοδὶ δεπβαεὺ Ης ννᾶβ ἃ 

ἴεβὲ αὔες ἴδε ογάεσ οὗ Μοεϊοδιβεάες, 
του ἀγενεαλόγητος ; ΨὮΥ οὶ Μεκδίδἢ 
τηάες ἴΠ6 βᾶστης σοῃάϊείοπ ἢ Ηδ πιίρῆξ 
511} θ6. ἃ βοῃ οἵ Ὀανίά ἴῃ ἐδ βεπβε ἰῷ 
ὙΏΙΟΒ ]οΒη ἴδ6 Βαριῖδὲ νγῶβ ἘΠ) 2}---ἰῃ 
δρὶπὶ δηὰ ρονγεῖ, σελ] βίην ἴδε ἰάεδὶ οὗ 
ἴδιο Πεῖὸ κίηρ. Τδε ἱΚίπράοπι οὗ Ρσορβεοῦ 
ζςαγηα ΟἿΪΥ ἴῃ ἃ δρίγιτυδὶ βεῆβε, ἡ ὮΥ ποῖ 
Αἷβο ἴῃς κίπρ ὃ Ὑ8ε ἔνο δδηρ ἰορεῖδες. 
Ῥδὰ] ννδβ ποῖ ἂῃ ἃροβεῖς ἴῃ ἴδε Ἰδριεἰπκίδε 
Βεπβ6, ποῖ οπὸ οὗ ἴδ τηδιη ψῆο δαά δεεη 
ΜΠ 76 δι; γεῖ Β6 νγᾶ8 ἃ ΝΕΙῪ τεδὶ δροείΐο. 



ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ 1. 

᾿Ιακώβ. Ἰακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰούδαν καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. 

80 πιίρῃι ]εβὺ8 Ὀς ἃ ΟἩγῖδε, ἐπουρῃ ποῖ 
ἀεβοεπ δὰ ἔσο Ὀανίά. ὅ8:. Ρδὰϊ υυτἱϊεβ 
(6. {11, 29) : “Ἴἶ γε θὲ Ὁ γίβι᾽ 5, ἴδῃ ἂζὲ 
γε Αὐγαῃδηιβ βεεά"". 50 τηϊρῃξ ννεὲ βᾶγ: 
ῚῈ 7εβυ8 ννᾶβ δὲ ἴο δε ἴπε ΟἾγῖβε ἰῃ ροϊπὶ 
οὗ δβρίτίτυδὶ εαυϊρπιεηξ, ἔπεη γ88 Ης οὗ 
τδε εεεὰ οὗ Ὀανίά. ὙΠετῖα ἰδ πΠ0 οἶδας 
ενίάεποε ἴῃ ἴδε αοβρεῖβ ἐμαὶ [εβὺ5 Ηἰπι- 
8ε! ἢ δεῖ ναῖυα οη Ὀανίάϊς ἀδβοεηῖ; πεζὰ 
ἅτε βοπὶα (πΐηρε [δὲ βεεπὶ ἴὸ ροϊπὶ ἴπ6 
Οἴμας ΨΆΥ: 4.5., ἴπε ᾳυςδιίοη, “ΜΝ ΏΟ ἰβ 
ΤΩΥ τηοῖδοσ ἢ " (Μδέϊ. χιΐ. 47: ΜΙ. 1. 33), 
δηὰ τὰς οἴδοτ, “ παῖ τπιηκ γα οὗ ἴδε 
ΟἸγίβε, νῆοβε βοῇ ἰ8 Ηςεῖ"" (Μαῖϊ. χχίϊ. 
42, εἰ ῥαγ.). Ὑδετε ἰβ τεάβοη ἰὸ Ῥεϊΐενε 
ἔδιδε, {κε 81. Ραυϊ, Ης νουϊὰ ἄγρὰυς ἔτοτι 
δε δρίτἰτυαὶ ἴο τς ξπιεαϊοείςαι, ποῖ υἱες 
φεγεάᾶ: ποῖ ΟἾτῖβὲ δυ8βς οσὰ Ὀανίά, 
Ῥυὲ τοτη Ὠανίά, αἱ Ἰεαβϑδὲ ἰάθβα!γ, Ὀεσαυδα 
ΟΒσίβε ου οἵδε πίρδες στουπάβ. 

Ψνες. σ. βίβλος γενέσεως κιτιλ' ον 
ταυςἢ ἀοε8 {Π|8 Πεδάϊηρ οονεσ : Ὡς ᾿ῃοῖς 
Θοθβρεὶ, ἴμε ἔννο ἤγβι οδαρίεσβ, [ες ννδοῖς 
οὗ ἰἢε ἤτβὲ οῃαρίεσ, οἵ οὐ ἱ. σ- σὺ ΑἹ] 
ἔμπεδα νίεννβ πᾶν ὕεθη ποῖά. Τῇα ἤσϑι 
ὃγ Εὐυτῆγ. Ζίραν., ν8ο ἀγρυδά: (δε ὈἰΓἢ 
οὗ ἰῃε σοά-τηδη ννὯ8 ἴῃς ἱπιροτίδηξ ροἰπῖ, 
διὰ ἱηνοϊνεά 411] (πε ταβὲ ; ἱποζείοσς ἴδε 
ὅς σονεῖβ τῆς ἡνῃοΪς Ὠἰδίοσυ παιηεά 
ποτὶ ἴῃς τοδὶ ἱπιρογτίαπε ρατὶ (ἀπὸ τοῦ 
κυρέωτέρον [έρονῳ). ϑοῖηῆς τηοάεγηῃβ 
(Εὐγασά, Κεὶϊ, εἰς.) πᾶνε ἀείεπάεά ἰδς 
νἷενν οπυ 86 βτουπὰ ἴπᾶὶ {πε οοτγεβροηά- 
ἱπῷ εἰς ἰπ Ο. Τ. (ἀεη. νἱ. 9; χί. 27, 
εἰς.) ἀδσποίεβ ποῖ πιεγεῖν ἃ ξοπεαϊοεῖοαὶ 
115ὲ, δυῖ ἃ Βίβίοτυ οὗ ἴπς ρεζβοῦβ ᾿νῆοβε 
ξεπεδίορν ἰδ φίνεη. ὙΤηὰβ ἴΠ6 ἐχργεβδίοη 
18 ἰδίκβη ἴὸ τηεαῃ ἃ δοοὶ οἡ ἐδε γε ο 
Ολγὶεέ (ἰδὲς ἄς νἱῖα ΟὨτίβιὶ, Μαϊάοῃ.ἧ. 
ἀξωποι ἴδε δβεοοηὰ νἱενν δπά τς τπἰτά 

εἰδ8- Μεγες στεπιασκβ ἔμπας δὲ ἱ. 18 ἃ 
πὸνν δερίηπίηρ ἰ5 τηδάς, να 1ἴ. σ τυ 
οὐ 8δ8 1 οοπιϊπυίΐηρ {πε βδπς βίοσυ. Τῆς 
ταοβῖ ροῦδϑῦϊς ἂἃπά πιοδὲ ρθῃευα! 
δεοςερῖςἀ ορίηίοη ἰβ ἰπαὲ οὗ Οδἰνίη, ΒεΖᾶ, 
δηὰ Οτοῖυβ ἔμαὲ ἐπα δχργεββίοσ ΔΡΡΙς8 
ΟΥΪΥ ἴο ἱ. 1-17. (Νόοη 6βὲ βδδο ἱπβογιρίίο 
τοι τὶ, βεά ρασίςυϊλςε ρῥγίπιαθ 406 
νεϊυξ Ἔχίγα σογρὺ8 Ὠἰβίοτίας ργοπιίηδὶ. 
Οτοιίαβ.) 
Ἴησον Χριστον. ΟΠ τἶδβὲ πεῖε ἰβ ποῖ δῇ 

Δρρεϊ] δεῖνα Ὀυξ ἃ ργορεσ πδπις, ἰπ δοοογά- 
δῆς νη ἴΠῸ ὑβᾶρε οὗ πε Αροβίοϊίς 
δξε. ἴῃ δε Ῥοάγ οὗτῃε ἐνδηρεϊ βεῖς Β18- 
ἴον ἴδε νογὰ ἰβ ποὲ ἔδυ υδβοά : ΟὨΪΥ ἰπ 
ἴδε ἱπιτοδυσίοτγ ρασίβ. (Μίης ΜΚ. ἴω σ; 
]οδη ἱ. σ7.) 

3. Ἰούδας δὲ ἐγέννησε τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζαρὰ “ἐκ τῆς Θάμαρ" 

υἱοῦ Δ., υἱοῦ Α. Οὗ Ὠανὶά τες, Ὀδοδυβα 
ἢ δῖ πδῖὴς νν88 δϑϑοςίδίεὰ ἔῃς τῆοσε 
δρεοίῆο ῥγοπηῖβε οὗ ἃ Μεβϑίαπίς κίηρ; οὗ 
ΑΡτγδῆδπὶ αἷβδο, Ὀδεοαυσθδε ἣἢς ΜᾺ8 ἴα 
Ῥαιτίδγο οὗ ἴῃς τος δἀπὰ ἤγβε τεοϊρίεης 
οὗ ἴῃς ρῥγοπιῖβε. Ὑπὲ βεπεδίορυ βοθδ 
ὯῸ ζυγίῃες δδοκ, Ῥεοδυδε (6 Οοβρεῖ ἰβ 
ντιτεη ἕο ἴδε Ϊενβ. Ευΐϊῆγ. Ζίρ. 
Βυρρεβίβ (δαὶ ᾿Ῥανίά ἰδ ρἰδοεά ἄγδβὶ 
Ὀεδοδυβε ἢδ νν8 ἴῃς Ὀεῖῖος κποννῃ, 85 ἴδ 6 
1688 τεπιοῖθ, 88 ἃ ρτεδὲ ρζορδεῖ δηὰ ἃ 
τεπονπεὰ Κίπρ. (ἀπὸ τοῦ γνωρ! ρον 
μᾶλλον ἀρξάμενος, ἐπὶ τὸν παλαιότερον 
ἀνῆλθεν) ὙΤῶς νοσγὰ υἱοῦ ἰῃ ὈΟΓΒ οἄδβεδ 
ΔΡΡΙΐεβ ἴο Οπγίβι, [εὲ οἂπ γεΐεσ ρτδπι- 
τηδιοα!ν το Πανὶ, 85 πῖᾶην ἴδε ἱξ, ὈυΣ 
τε οἵπες τεΐεσεποθ ἰ8 ἀεπιαπάδά ὃγ [Π6 
ἔαςϊ τπμδὶ νεῖ. 1 ἔοσπηβ ἴπε βαρεξαξειρεῖοπ 
οὗ τὴς ζΟ]]ονν πη χεηδαίορυ. 80 νεῖββ- 
Μενεσ. 

νν. 2:|6.0ὙἩ. Τδε ρεηεαδὶ ἀιϊνίἀε8 
ἱπέο ἔδτες ραγίβ : ἴσζοῦὶ Αὐγμαπὶ ἴο 
Ῥανὶὰ (νν. 2-64) ; οπιὶ αν ἐο ἴδ ςδρ- 
εἰντν (νν. 60-11); ἴτοτῃ ἴῃς Ταρείνίεν ἴο 
ΟΠ γίβε. Ο οἷοβεσ ἱπβρεοϊίοη ἱξ ἔυγηβ ουὲ 
ἴο θὲ ποῖ 80 ἀτγ 88 ἰξ αἱ ἔγβὲ ἀρρεδγεά. 
ΎΒοτα ἃγε ἴουςἢςΒ δεῖς πὰ ἴπετὲ ὩΙοὮ 
ἱπιρογὲ ἱπίο ἱξ ἂῃ εἴῃῖςδὶ βίρηίβοδηςε, 
βυρρεδιίηρ ἴδς ἰάεα ἐπαὶ ἴεὲ 18 τῆς ψουκ 
ποῖ οὗ ἃ ἀν βριδυνι 7εν δῃ ρεπεδίορίβὲ, 
Ῥυὶ οὗ ἔπε ἐνδηρεῖίβε ; οἵ. δὲ ἰεαβδὲ ψνοσϊοὰ 
ονεσ ὉΥ Ὠίπι ἰῃ ἃ ΟἸγίβιίαπ βρίσγιε, ἢ ἐπα 
βκεϊεῖοη ννγὰβ ρίνβη ἴο δίβ ἁ. Το 
ποῖς ἴπεβ6 ἰ8 ἴῃ οὨίεξ ἱπίεσοβε οὗ ποῦ- 
Ἑδϑ᾽ηΐς8] Ἔχερεβίβ. 

γν. 2-6ι,. καὶ τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ. 
ΤΒῖδ ἰ8 ποὶ πεοαββᾶγυ ἰο ἰδς ρεηεαίορίοδὶ 
Ἰΐηα, Ῥυῖ δἀάεά το βᾶῪ Ὺ ἴῃς Ψψδνὺ ἰμαῖ 
Βε Ψ8ο δεϊοηρεά το ἰδς ἐτἷρε οὗ Τυάδῃ 
δεϊοηρεὰ αἷ5ο το αἰΐ δε ἐγὶδεβ οὗ ἰβγαεῖ. 
(Ννεἶββ, Μαιιβᾶυξενδηρ.) . .. Νες. 3. 
τὸν Φαρὲς καὶ τὸν Ζειδὴ δἀδεά 
ἴο Ῥεζαζ ἴῃς Ἴοοπιϊπυδῖος οὗ [δε 1ἰπα, ἴο 
βυρρεδὲ 1ῃδὲ ἰξ τνγὰϑ ὉνῪ ἃ βρεςῖϊαὶ ῥγονὶ- 
ἄεηςς τδαὶ τῆς ἸΔτξες γ88 ἄγει Ὀοσγῃ (ας. 
Χχχυῖ!, 27-30). Τε Ἔνδηρεῖίδβε ἴ8 οἡ ἐμ6 
οὐτοοῖκ ἕος ἴδε ἀπυβιδὶ ος ργείεγηπδίυγαῖ 
ἰπ Βίβίοσυ 88 ρῥγεϊυδε ἰὸ τῇς Ἵγοννηΐην 
ταδινεῖ οὗ ἴπε νιτρὶπ δίγτι ἢ (αταάυβ 
δυΐυτυβ δὰ Ἵγεδεπάμπι ραγίυπι ἃ νἱγρίης. 
ατοι.).--ἐκ τῆς Θάμαρ. Μεηϊίοῃ οὗ {π6 
τλοῖπεν Ψ ΠΟΙ ὑππεο δἃηὰ υη- 
υϑυδὶ ἔτοπὶ ἃ ψεπεαϊοφίοασϊ ροὶπὶ οὗ νίαν, 
δηὰ ἱπ ἐπὶβ ο886 οπα ΨψουἹὰ βδγυ, ῥγίνά 
)αεὶδ, ἱτηροϊϊεἰς, τεπιϊηδΐηρ οὗὨἨ ἃ διαγάϊν 
τελάδθϊς ὐϑὴ (αεη. χχχνιϊϊ. 1:3-26). ἵὲ 
ἰδ τῇς ἤγβὲ οἱ ἔους γείεγεποαβ (0 τηοῖπεῖϑ 

“πσπασσαπαααι 



3--1ο. 

4. ᾿Αρὰμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμιναδάβ - 
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᾿αμιναδὰβ δὲ ἐγέννησε τὸν 
Ναασσών - Ναασσὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Σαλμών. ς. Σαλμὼν δὲ ἐγέννησε 
τὸν Βοὸζ ἐκ τῆς Ῥαχάβ Βοὸζ δὲ ἐγέννησε τὸν Ὠβὴδ ἐκ τῆς Ῥούθ. 
᾿Ωβὴδ δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰεσσαί 6. ᾿Ιεσσαὶ δὲ ἐγέννησε τὸν Δαβὶδ 
τὸν βασιλέα. Δαβὶδ δὲ ὁ βασιλεὺς 1 ἐγέννησε τὸν Σολομῶντα 3 ἐκ 
τῆς τοῦ Οὐρίου: 7. Σολομὼν δὲ ἐγέννησε τὸν Ῥοβοάμ: Ῥοβοὰμ 
δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αβιά - ̓Αβιὰ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ασά- 8. ᾿Ασὰ δὲ 

ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσαφάτ᾽ ᾿Ιωσαφὰτ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωράμ " ̓Ιωρὰμ 
δὲ ἐγέννησε τὸν ζίαν - 9. ᾽Οζίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωάθαμ - Ἰωάθαμ 
δὲ ἐγέννησε τὸν Αχαζ - Αχαζ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Εζεκίαν - το. Ἐζεκίας 

10 βασιλεὺς οτηϊεἰςὰ ἴῃ δ Β, ἔουπά 'π ΟΙ.. Μορὲ τιοάεγῃ εἀΐϊογα ογμίξ. 
3 50 ἰῃ Δ. Σολομωνα ἰῃ ΒΟΙ, δηά πιοεῖ ὑποίαϊβ. 

ἰῃ τδε δποδϑίευ οὗ 16βυ8, οοποασηΐῃρ 
ΨΠοπὶ οτς πιρδς ἤᾶνε εχρεοιεὰ {πε 
ὉΠΕΔΙΟΡῪ ἴο ο 8 ἀἰϊδοτεεὶ βιίεηςς: 
ὅτηᾶσ, Βαμδῦ, Ευΐϊδ, Βαιμβῃςεῦα; ἕῆτας 

οὗ ἴπεπὶ βἰ 1} ννογλεη, δηὰ οὐς, Ευ, ἃ 
Τοτείρῃεσ. ἉΜῺΥ ἅγε ἴμεν τηεπιοπεά 
ΒΥ ΨΥ οὗ ἀεΐεπος διζαϊπβὶ βἰπίβιες τηΐβ- 
οοπεισυςίου οὗἩ ἴμς διπἢ οὗ ]εβυβ 50 
γνεϊδιείη : ὕτή ἑδοίτε. ]υἀδλεογυπι οδ]εο- 
ὕσοηϊ οοοιστετεῖυγ. Ἀουβεῖεδββ ἵπεγα 18 ἃ 
τη 12] τοίεγεπος ἴο [πδι Ὀἰγμ ὑπᾶετ δοῦλε 

θεοδυδε βῆς ψὯᾶ8 ἴῃε πηοῖδεῖ οὗἩ ἃ βεοοπά 
Ἰίης οσυϊπιϊπαιτίηρ ἴῃ ΟΒσίδε, δ8 Ευτ οὗ ἃ 
ἢτγβε οὐυἱπιϊπαιϊίηρς ἰπ ανίά.--- τ. ὅα, 
τὸν Δαβὶδ τὸν βασιλέα, Πανίά ἐλε Κίηρ, 
τα τ||6 θείηρ δάἀάεά ἴἰο ἀϊξείηρυϊβ) Βίπι 
ποτὶ ἴδε τεβδῖ. [ἰ βεγνεβ ἴῃς βδτὴς ῥυγ- 
γ 5: ἂ5 ἰέ Ῥανίά μαά δεδη υυτίτεη ἴῃ 

ξε ἰειΐεσβ. Αἱ ἱεηρτῃ να δεῖνα αἵ τῇς 
βιεδὶ τουδὶ παῖεὶ Τδε τσηδίεγίαϊβ ἴοσ 
τῆς ἤτβε ρατὶ οὗ (δε ψεπεδίοψυ ἂζς ἰᾶκεπ 
ποῖ Ευ ἱν. 18-22, ἀπά σ Οβτγοη. ἰϊ, 

δερεοῖ, Ῥυῖ ἴξ 18 ποῖ Πἰκεῖγ τμαῖ ἴῃς Ἄνᾶῃ-ὀ 5-15 
οἶδε νουϊά ςοπάεβοεπά ἴο δροϊορίδβε 
ἴοτς τῆς δ οὗ υηρεϊϊεξ, ἐνεπ τμουρἢ 

πε τιῖρῃϊ Βπᾶ τηεᾶπβ οὗ ἀοίῃρ 80 ἴῃ ἴδ8 
]εν δ Βαδὶϊ οἵὗἨ ρἱογγίπρ ονεσ ἔπε πιῖδ- 
ἀεεάβ οὗ δηοοβδίοσβ (Ὁ εἰβίείη). Μυοὰ 
τῆοῖς ρόδες ἰδ ἴδε ορὶπίοη οὗ ἴδε 
Ἑλίποιβ, νῦο ἐουπά ἴῃ ἴπεβ6 Ὠδπιοβ ἃ 
ἑοτεβῃδάονίηρ οὗἩ ἴῃς ρταςίουβ ομαγδοῖες 
οἵ τδε αοβρεῖ οὗ ]εβι8, δ ἱὲ ψψεσε ἐδ 
Οοεῤεῖ ἐπ ἐπε ρεμεαίοργ. ϑοΐδηζ ἕο] ]ονν8 
18ε Ἑδίδβεγβ, Ἄχοερὲ παῖ μα {πίπκ8 {ΠῈῪ 
Βᾶνε ονεῖ- ει ρῃδβιβεά ἴδε εἰηγμὶ εἰεπηθηξ, 
ες δηάβ ἰπ τε πιεηϊτίοη οὗ ἔπε ἴους 
ψοϊηση ἃ δίπιὶ οὗ ἀοά᾽ δ στδος ἱπῃ ΟΠ τγίβι 
ἴο ἴδε δἰπδι δηὰ »εἰσεγαδίε: ἙΔῃΑῦ δηὰ 
Βαιβεβοῦα τεργεβεπίίηρ ἴπὸ οπε, Ταπηᾶσς 
δηὰ Ευϊδ τε οἴμες. ΤῊΙΒ νίενν Τσοπὶ- 
τηοπαᾶδβ :βεῖ 7 ἴο πιδον ἱπίεγργείετβ οι ἢ 
Οαϊμοῖὶς ἀπά Ῥχγοιεβίδηῖ. Οἰἤμεῖβ ὑγείοσ 
ἴο Ὀγίηρ {με ἔουσ οδδβεβ ὑπάδσ ἴῃς οδίε- 
ξοτΥ οἵ ἴῃς “χέγαογάϊμανν Ἔχοτηρ ῃεὰ Ὁ 
ἴδε ςῶ8ε οὗ Ῥεῖεζ απά Ζεγδῃ. Τδεβε 
ψοσλςη 411 Ὀδοᾶσης πλοίδβεῖβ ἱπ ἴῃς Ἰπς οὗ 
ΟἸγῖβι᾿β ἀποιβίσυ ὉΥ βρεοίΐαὶ ρσγονίάβηςς 
(ννεῖββ- Μεγεσ). Ῥουθεῖεθββ {18 8 δὲ ἰελϑὲ 
Ῥασὶ οὔεβεσηοζαῖὶ. Νίοδοίβοη (Ν ενν Οοηλ.) 
ἸΒΙηΚΕ τθαὲ τ8ς ἰπιτοάυςιίοη οὗ Ταπιᾶσ 
δηὰ Ευϊδ ἰα δι δηοϊεη εχρίδίπεά ὉΥῪ 
ἙἘπυτδ ἵν. τ, 12, νἱεννεά 85 Μεβδβίδηϊς, οὗ 
ἙΔΠᾺΡ Ὁ δεσς σοηῃηδοϊίίοη νυ [δ6 
φδσ ες 1εὅτι6 (]οβμυλ), δῃὰ οὗ Βαϊμβμεδα 

15. 
γν. 65-1ο, ἐκ τῆς τοῦ Οὐρίου, υἱάδ 

δῦονε. Τῆε οΠίεῦ ἐεαΐυτγςε ἰπ τΠΐ8 βεοοπὰ 
ἀϊνίβίοῃ οὗ ἴῃς ρεπεδίορίοδὶ ἰδδ]ε ἰβ τῇς 
οπιίββίοῃ οὗ ἴῆγες κίηρβ δείννεεπ Ἰοσᾶπι 
δηὰ Ὁ ΖΣΖίΔὮ (νες. 8), υἱΖ., ΑΒαζίδῃ, ᾿οαβῇ, 
Ατωδζίδῃ. Ηον ἰβ ἴδε οπιίβϑίοῃ ἴὸ 
δε δχρίαίπεά ἡ ΒΥ ἱπδάνεσίεηςς, οὐ ὉῪ 
ἱπιεπίιοη, δηά ἰξ ἴῃς ᾿Ἰαφέξεσ, 'ἰπ ννῆδὲ νῖονν ὃ 
7εγοόσὴς ἑδνουγεα ἔπε βεςοπά αἰϊεγηδῖϊνα, 
δηὰ βυρρεβίεά ἔνὸ γεδβοῦβ ἕοσ ἴῃς ἱπίεη- 
ἰοη δ] οπχὶββίοη---αἃ υνῖβῃ ἰο Ὀγίηρ οὐἱ ἴΠ6 
πυσλδες ἰουτίεεη (νεσ. 17) ἴῃ ἴδε βεοοπὰ 
ἡμὴ οὗ 1π6 ρεπεδίορυ, ἂπὰ ἃ ἀεβίγε ἴὸ 
ταπά τῆς Κιηρβ ραββεὰ ονες υἱϊ τἢ6 

βίδῃρ οὗ ἐλεοογαΐϊς ἐϊεραϊέγ. Ιῃ εβεςξ, 
ταδηϊρυϊαιτίοη νἱἢ ἃ ργεβεπίδῦϊε ἐχουδβα. 
Βαι τῆς ἐχουδε νουἹά ΒΕ: ν οἵας οπχίβ- 
δίοῃβ, Ζ.}., δηά Μαηδββοῦ, Ψῆο, 
ΨΕῖα ἃ8 ρτεδὶ οἤη ει 88 ἁηγ. Οπε οᾶπ, 
ἱπάεςεά, ἱπιαρίηε ἴῃς ἐνδηρο δι ἀεδίσὶπρ ἴῸ 
ἐχεπλρ εν ἴῃς βενεγίον οὗ τς ἀοερεῖ ας 
ΜῈ] 88. 118 ργϑος ἱπ ἴπῸ σοπβίγυςίοη οὗ 
τῆς 1181---ἰο Αγ ἰῃ εβεοῖ: αοά ταβίβεει 
ἴῃς στουά, Ῥυξ Ης ρίνεϊῃ ρταος ἴοὸ Π6 
Ἰονῖν, ἀπά δνεὴ ἴδε ἴον. Τὴα Ὦγρο- 
τῆεβι8 οὗ πιδηϊρυϊαιϊίοη ἰῃ ἴπε ἱπίεγεβι οὗ 
δυτηδοῖίς πυπὶ οδη βίδπά οὐ ἰΐϊβ οὐγῃ 
Ῥαδὶβ υἱῆουϊ ΔΩΥ ῥτεῖεχι. [ὲ ἰβ ποῖ 
ἴο θ6 βιυρροβεά δαὶ ἴῃς Ἄνδηροὶ δὲ υνᾶϑ δὲ 
811 σοηςεζηςεά ἴο πιᾶΐκα βυζε ἴπαξ ὴ0 1ἰηὶς 
ἴῃ τδο 1ἴπὸ ννᾶβ οπγτἰεὰ, ΗΪ8 οὔ οοπςεσζη 



64 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1. 

4 κξιη δὲ ἐγέννησε τὸν Μανασσῇ " Μανασσῆς δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Αμών" ᾿Αμὼν 
τεσ. 17. εν, τ. δὲ ἐγέννησε τὸν Ἰωσίαν " 11. Ἰωσίας δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιεχονίαν καὶ 

Κίρξι τοὺς ἀδελφοὺς αὐτοῦ, ἐπὶ τῆς " μετοικεσίας Βαβυλῶνος. 12. Μετὰ 
Ομγομ ν. δὲ τὴν μετοικεσίαν Βαβυλῶνος, ᾿Ιεχονίας ἐγέννησε τὸν Σαλαθιήλ" 

τα (μεν. Σαλαθιὴλ δὲ ἐγέννησε τὸν Ζοροβάβελ" 13. Ζοροβάβελ δὲ ἐγέννησε 
ζω κίε τὶ φ, 45. 

σπουὰ θὰ ἰ0 τηλῖκ δυσε ἴπδὲ πὸ παᾶπὴθ 
ἀρρολγοὰ (δαὶ ἀϊά ποὶ Ὀεΐοηρ ἴο {π6 [ἰπα. 
Ἧς οδη Βαγάϊν ἤαᾶνα ἱπιαρίπεά τπδὲ δῖ8 
118ὲ τνῶβ οοταρίζες ποτὰ Ὀορίπηΐηρ ἴὸ επά. 
Τδυδ ΝΔΒΒΒοη (νεσ. 4) νγαβ ἴμε μβεδά οἵ με 
εἰἷδε οὗ ̓ υάδΒ δὲ τς Ἐχοάυβ (Νυπι. ἱ. 7), 
γεῖ Ὀεῦνοεη Ἡκσεοπ ἃπὰ μἰπὶ ΟὨΪΥ ἔννῸ 
πᾶπιεδ ΟὐΟΣ---ἰΟΌΓΣ ΠΑΠΊ6Β (ΟΣ 400 ὙΕΆΓβ. 
Ἑδοῖ παπια οὐ βεπεγδίίοῃ σεργεβεηῖδ ἃ 
ςεπίυσΥ, ἰη δοοοσάδηος ψτ8 Οεποβίβ χν. 
13-16.. ὙΒ6 ψβεπεαλίορίβὲ πῆδυ δανε δαὰ 
τῶιϊ5. ραβδαψα 1ῃ νίεν,, θᾳὲ Ὡς πηιδὲ βαν 
Κηονη δαὶ ἴδ δοῖπαὶ! βυςςεββίοη εσῃ- 
Ῥχσδαςεὰ στωοσα ᾿ἰπκ ἔδδη ἔους (υἱέ ϑομδης 
οὔ νεζσ. 4). Τῆς Βυροιδεβίβ οὗ ἱπδάνες- 
ἴδηοθ ΟΥ̓ ΕἾΤΟΣ ἴῃ οοπδυϊίηρ ἴδε ἰεχὶ 
οὔ ἰδε Ο. Τ΄, ἔανουτεὰ ὉΥ δοπιθ 
τοοάετζῃ οοπητηεηξδίογβ, ἰβ ποῖ (0 δ6 διπι- 
ΤΩΛΓΪΥ περαῖϊίνεά οπ [86 δτουηά οὗὨ δῃ 
4 ῥνίοτὶ τἈθοτυ οὗ ἱπεισαπου. [ἢ ἴδ Ρροδβ- 
αἷδῖςε τπαὶ ἴῃ τεδάϊηρ τ Οἤτγοη. ἰϊ. σσ ἴῃ 
τῆς ϑερῖ. ἴῃς εγς ἱεᾶδρὶ ἴτοπὶ Ὀχοζίας ἰο 
᾽οζίας, ἀπά 80 ἰεὰ ἰο οπιϊδβίοη οἵ ἱξ ἀπά 
τῆς ἴνο Το] νης παπιεβ, (Αζαρίας, ποῖ 
"Οζίας, ἰδ τῆς τελάϊηρ ἱπ ϑερῖ., Ῥὰὲ ννεἶδβ8 
δ5β0πη68 ἴπαὶ ἴδε Ἰδιίετς, ΑΖΒ 8 οτ ρίπδὶ 
Ὡᾶπις, ταυδὲ ἢᾶνςε δβίοοά ἰῃ ἴῃς ςορὺ υβεὰ 

τὰς οοπείσυοῖος οὗ ἴδε ρεπεδίορυ.) 
Ὅς ἐχρ᾽ δηδίίοη, βοννενεσ, ἰδ οοη]εοίαγαὶ. 

Νο ςετιδἰπίν, ἰηάδεεά, 18 διαί πα 0]ε οα δα 
ταλίϊεσ. Αδ ἃ ουσίοδί Ὑ ἰπ 1Π6 ἰβίοσγ οὗ 

αϑἰδ5 την ὃς πηεπεοποά ΟΠ γγβοβίοπι᾽ Β 
τοοᾶς οὗ ἀεαϊϊηρ ἩἹ τη 8 βοἷτε. Ἡανὶπα 
Ῥτορουπάεά δενεζαὶ ῥγοῦίεσιβ γεραγάϊηρ 
τῆς ξαμραΙο εν, ἴδε οπιϊββίοη οὗ ἐῆς τες 
Ἰΐπρβ ἱποϊυάεά, Ὡς ἰεᾶνεβ τ8ϊ]8 οπβ υη- 
δοϊνεὰ ου ἴδε ρἷεα δαὶ ἢε τηυδβὲ τοὶ ἐχ- 
Ἰαΐῃ δνεσγιμίηρ ἴο δίβ Βεάσεσβ ἰεβὲ τ8 εν 
ςοσηα |18ι1688 (να μὴ ἀναπέσητε, ον". 

ἷν). ϑοβδὴσ ῥγαῖβεβ ἴδ ρευάεπος οὗ 
ἴδε εἷγ ατεεῖς ογαῖοσ. 

Ψψετ. τι. ᾿Ιωσίας ἐγεν. τὸν ’Ιεχονίαν. 
ὝΒεσε ᾽ἰ8 δἂπ οπιίβδίοη ἢεσς δἷ8ο: Ε]1Ακῖπὶ, 
δοη οἵ ]οβίδῃ δπά ἔδίδος οἵ ]θοοηίδῃ. 
{: ὙᾺΡ ποιρά ἀπό τηδᾶς ἃ ὁυρά οὗ 
Σαρτόδο ἴο ἰβδπδ ΟΓΡὮγτΥ. 
Μαϊάοπαῖυ, δεειθεά ὈΥ τς ἀιδιςυϊν, 
Ρτοροβεά ἴο βυδβιίτυϊο ἔοσ ᾿εοοηΐδι, [εδο- 
Ἰλικῖτη, ἴῆ6 βεοοηὰ οὗ ἔουγ βοῃ8 δβδογίδεὰ 
ἴο ]οβίδῃ ἴῃ τ186 ρεπεαίοψίβε᾽ 5 ϑουζοα (1: 
Οδτου. {ἰϊ. 14), Ὑ ΒΕ ΌΥ ἴῃς εχργεβδίοι 
τοὺς φοὺς αὐτοῦ ψουϊά τειϊαίη ἰΐ8 
παῖυσα! δεῆβο. Βυῖ, ἩὮ1ς τῆς ἔννο Ὡλπηε8 

816 Ῥεῖδδρδ δἰ πη δῆ, ἴο Ῥ6 πιΐ8- 
ἰδκεη ἔος εαοὰ οἴδοσ, ἰξ 18 ἀψαίπβὲ [86 
ΒΥροιδεβὶβ ἃ5 ἃ βοϊυϊίοη οὗ ἴῃς αἰ ῆ υὙ 
τπαῖ Πεδοϊαἰκίπι ἀϊὰ ποὲ βῃαγε ἴῃ ἴ86 ςδρ- 
εἰν! (2 Κίηρβ χχὶν. 6), "Ὡς τῇς ψψοτὰδ 
οἴ νεζ. ΣΣ βεὲπὶ ἴο ἱπιρὶν ἴδδὲ τῆς ἀσδβοθη- 
ἄσπι οὗ ]οδἰδἢ τεξετγεά τὸ ννῶβ δββοοίϊδιεᾶ 
μώ ἡ τυ ὈΕΡΕΝΤΕΡ ΙΗ Βεβαλο, Τῆς οτος 

ἐκι ὥνοᾳ ῬτΟῦΔ, 
ΒΌΡΡΙΥ ποι ΚΟΥ ἴο ἴδε βοϊυκίοη. Ἰοδίας 
Ὁσηρβ υ8 οἵδε Ὀγίπκ οὔτΠε ρετοά οἴ εχὶ]ς. 
νι Ὠὲ8 παπὶς ἐδδὲ ἀο ἐδ} ἰἰπὶς σοσηεδ 
ἰηῖο 186 πιίηά οὗ τῆς ψεπεδίοριδι. ὟΒο 
15 ἴο τεργεβεηὶ ἰξ ἴῃ τῆ Ἰης οὗ βυςςαββίου ὃ 
Νοῖ ]εποϊακίπι, ἔος τπουρῃ ἴῃς ἀεροτίῖδ- 
τίοῃ Ὀεραη ἴῃ Ηἷβ τεῖίρῃ ὃς νῶ8δ ποῖ 
Βίπιδβεῖ ἃ ςαριϊνθ. [ε τηῦδὲ ῬῈ Ϊεςοπίαμ 
() εποϊαϊκῖη), μἷβ δοῦ δὲ ἴδε βεοοηά στὸ - 
τλονα, Ψ8Ο νγῶβ ἀπιοηρ ἴῃς οδριϊνεβ (2 
Κίπρβ χχίν. 15). Ηΐδ “ Ὀγείβιγεη ᾿ γε 818 
τποΐεβ, βοηβ οὗ [οβίδῃ, δίβ ρταηδίδιπεσ; 
Ὀγθῖδγοη ἴῃ δοοά, απὰ Ὀτεϊδγεη αἷθο δ 
τεργεβεηϊδείνεβ οὐ ἃ ςαϊδυχίξοιιβ ἐἰπγε--- 
(νις ἊΝ εἰδ8- Μεγετ). ὙΒετε ἷἰβ ἃ ραῖμοα 
ἰῃ {818 δβεοοπά αδἱϊυβίοη ἴο ὕὈσγοίπεοσ- 
δοοά. “]υάδλῃ δηά μἷβ Ὀσείδγεη," ρᾶτ- 
ἴδκεῖβ ἰπ ἴῃς ργοπιῖβα (α͵8ο ἰῃ ἔδε βδο᾽ουσῃ 
ἴῃ Ἐργρῇ); ““]εςοπίδξ απὰ μἰβ Ὀδγεΐξγεη,᾽" 
ἴδε φεπεγϑίίοη οὗ ἴδε ργοπιηΐβε εοἱἱρβεά. 
Ἐογδν ἰῇ τᾶς ἄσδε, υὰΣ ποὶ νϊέδουξ 
Βορθβ. ὙὍῆδ οπιίββίοη οἵ ΕἸϊακίπι (ος 
7εδοϊαϊκῖπ) βεσνεβ ἴῃς βυδογάϊπαϊς ρυζ- 
Ῥοκς οἵ Κεερίηρ ἴδε βεοοηά ἀϊνϊ δίοη οὗ [89 
ηοδίοου νυ τδῖπ Βα ἡυπιδεῖ ἰουτίεςῃ.--- 
«τοικεσίας : [ἰτεγαῖ Υ ἐλαηρε οὗ αδοάε, 

ἁεροτιδείοη, “ οαττγίπρ ἀὐναν,᾿" ἰδὲε ατεεὶς 
ἔοσ μετοικία οἵ μετοίκησις.--βαβυλῶνοε : 

Ὠἰεῖνε, ἐχργεββίηρ τὰς ἐδγηπέπις σα φμεῆς 
ζυἰά, Μνίπεσ, δ 30, 2 ἃ, δηὰᾶ οὖ. Μαῖϊ. ἱν. 
15, ὁδὸν θαλάσσης, χ. 5, ὁδὸν ἐθνῶν) .---ἐπὶ 
τ΄ μ.» Αἱ ἐδε εἴπῃς οὗ, ἀυτίηρ, ἴῃς ἔπης Ὀεΐη 
οἴϑβοπις ἰδηρίῃ; [86 ργοςςβ8 οἵ ἀδβροσίβιίοῃ 
νεῖ οὔ ἔοσ γβᾶσβ. Οὔ. Μὶς. 11. 26, ἐπὶ 
᾿Αβιάθαρ, υπάες τε Βιρῇ ρεϊεβιμοοὰ οὗ 
Αδίδίπασ, αηά ΜΙκ. χίϊ. )6 ἴογ ἃ ἰτιᾶς 
υ8ς οὗ ἐπὶ ἰῃ τεΐεγσεηος ἴο ρίδςος, ἐπὶ τοῦ 
βάτον---αἱ τῆς ρίαλος βεσε ἴῃς βίοσγυ οὗ 
πα Ῥυδῇ οσουτα, Μετὰ τ΄ μ. ἱπ νεῖ. 12 
τηδᾶῃβ αὐέεν ποῖ ἀμγίηρ, ἃ8 βοτῖε δᾶνθ 
ΒΌΡ » ἰδ ὈΥ τακίηρσ μετοικεσία 
ἂ5 ἀεηοιίηρ ἴδε δἰδίο οὗ εχιῖς. Μά οὔ 
1816 ἘτίΈΖβος, 
ν. 12:15. ἴῃ ἴδὸ ͵ἴδδὲ ἀϊνίείοα ἐδῸ 
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᾿Ελιακείμ - 14. ᾿Ελιακεὶμ δὲ 
ἐγέννησε τὸν ᾿Αζώρ᾽ ᾿Αζὼρ δὲ ἐγέννησε τὸν Σαδώκ" Σαδὼκ δὲ 
ἐγέννησε τὸν ᾿Αχείμ - ̓Αχεὶμ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ελιούδ 15. ᾿Ελιοὺδ 
δὲ ἐγέννησε τὸν Ἐλεάζαρ: ᾿Ελεάζαρ δὲ ἐγέννησε τὸν Ματθάν" 
Ματϑὰν δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιακώβ " 16. ᾿Ιακὼβ δὲ ἐγέννησε τὸν ᾿Ιωσήφ, ε κατιο 6χ- 

τὸν ἄνδρα Μαρίας, ἐξ ἧς ἐγεννήθη "᾿Ιησοῦς ὁ λεγόμενος Χριστό. [τ τκοῖ, 
11. Πᾶσαι οὖν αἱ γενεαὶ ἀπὸ ᾿Αβραὰμ ἕως Δαβίδ, γενεαὶ δεκατέσ- [{|εξὰ: 

σαρες᾽ καὶ ἀπὸ Δαβὶδ ἕως τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος, γενεαὶ ἘΡΗΌΝ 

δεπελίορίοαὶ ἰδδϊς ἐβοᾶρεβ οὺσγ οοπίτοϊ. 
Αἴες Ζεγυῦραῦθαὶ πὸ πᾶπια οὐοῦυσβ ἱπ 
ἴὰς Ο. Τ. Με πιῖρβε Βανε εχρεοϊεά 
ἴο πὰ Αδἰυά ἰπ τ Οἤσοῃ. 11]. το, ψῇετε 
ἴδε οἰ] άτεη οὗ Ζεσυ δ θεῖ τε ρίνεπη, Ὀυὲ 
ΑΡίυά ἰδ ποὶ διῆοηρ ἴδεση. ὙὍῆ6 τουδὶ 
ἙΑταῖγ βαηῖὶς ἱπῖο ορβουγῖγ. [{ ἄοεβ ποῖ 
ο ον παῖ πὸ Ρδῖπβ ψγεσε ἴδκθη ἴο ῥσα- 
8δσνε ἰπεὶς ρεπεδίορυ. Τῶς ῥγίεβϑίβ ΤΏΔΥ 
ἢᾶνε Ὀεεη ἀπΠίρεηῖ ἴῃ δε πιδίϊεσ, ἀπά σὰ - 
φογάβ τῇδυ βᾶνε Ὀξεη ῥγεβεῖνεὰ ἴῃ {πα 
τετηρίς (ϑοβαπσ). ὙὙπὲ Μεβϑβίαπίς ἢΟ 
νουά δε ἃ πιοῖϊνε ἴο οφαγεδιϊπεββ. ἴη 
ΔΠΥ (856 ννε πηπδῖ ΒρΡροβε ἴῃε δυῖβμοσ οἵ 
186 ρεπθδίορυ Ῥεΐοσγε υ8 ἴο φίνε μογε ννπδὶ 
Ὡς ἔαπά. Ηε εἰ οι τοπδίσιοῦ [ 
ἱπιαρίῃ ἴβι. τδς 1151, 1Ὲ ποῖ ρυιαγ- 
αηιερα ἀν ̓Π7ΆΠ|ΌῚῪ δοουτγδαῖς ὉΥ 118 ἰπβεσ- 
τἴοπ, τγᾶβ βις ἢ} 45 τηῖρῆς τεδβοηδῦϊν 6 
εχρεςϊεά το βαϊίϊβέν ΗἩεῦτον ταδάεσϑ. 
Απμὰ τῆς εἴοοτπῃ οὗ ἴῃς πίρδε οὗ Ἰερα!!8πὶ 
ΒΓ Ὦ Ὁτοοάβ ονεσ 1] [ῃίπρβ Ῥεϊοπρίπρ' ἕο 
εδε Ρεσίοά, τλῖ8. ρεμεδίορυ ἱποϊυάςά, τὲ '8 
ἃ ςοπκγίοτι ἴο {ππηἶ τμδὲ τῇς Μεββϑίδῃβαίρ 
οὗ ]εβ8 ἄοεβ ποῖ ἀερεηά οὐ ἴῃς δυβοϊυϊς 
δοζυσαον οὔ ἴδε ρεπεδιορίοδὶ ἵγες. 

Ψψεσ. 16. ᾿Ιακὼβ... τὸν ᾿Ιωσὴφ: ἴδε 
δεπεδίορυ επὰβ νι γοσεῤῥά. Ιΐ 18 ἴμεη 
ῬΙΕΒΌΓΤΛΘΡΙΥ 88, ποῖ Μαιυδ. Βυὶ ἴοσ 
δροϊορεῖίς οὐ ἀορτηδίϊς Ἴοῃβίἀεγαίίοπβ, 
ὯΟ οὔς νου εἐνεσ ἢανα τπουρῆς οὗ 
ἀουδεῖπρ 183. Ὑνμαῖ ογεδῖεβ ρεγρι εχ! Υ 
18 ἴδε ]οβερῃ, να οα]1εά τῃς Βυβραπά 
(τὸν ἄ; ) οὗ Μδζυ, ἰβ ποῖ στεργεβεηϊεά 
45 ἴδε δίμες οὗ Ϊ]εϑυ8β. ὙΠετα 18 πὸ 

ἴῃ τη18 οα86, ἐπουρῇ βοπὶα βὰΡ- 
Ροβς ἴδπαϊ ἔπεσε νγΑ8 οὐ βίπαὶυ, δ8 ἴπὰ 
ΒεπεδΙΟΡῪ οᾶτας ἔτοτι ἔπε μβαπὰ οὗ βοπια 
7εν δα ΟἸγιβείδη, ννβο τεραγάεά 6808 88 
ἴδε ὅοη οὗ ]οβερῇ (Ηοἱίζηιαπη ἴῃ Η. Ο.). 
ΤΒε δίϑπαϊΐέϊς ϑγγίας Οοάδα ΔΒ “" ἸΟΒΕΡὮ, 
ἴο ψβοτὰ "8 δεϊτοιίπεά Ματν δὰ Νὶτ- 
εἶῃ, δεραέ 1εβι8,᾽ Ὀυῖ ἰξ ἄοεβ ποῖ αἱτεσ 
ἴδε δίοσυ οἴβεγνῖβε ἴο ςοττεβροπὰ νἢ 

7οβερμβ ραϊεσηῖγ. Τμεσείογε 7 βερἢ 
ςλῃ ΟὨΪ ἔς Ῥεδη ἴδε Ἰεξα] [λῖπεσ οὗ 

εϑι5. Βυῖ, ἰξ 8 διρυεᾶ, (παῖ 8 ἠοῖ 
ΣπουρὮ ἰο βδιϊβέν {με τεϑυρροβιείοη οὗ 
«τὰς νοῖε Ν. Τ., υἱΖ., ἴῃαϊ [ε8ὺ8 ννᾶβ πε 

δοῖυδ] βοη οὗ Ὀανίά (κατὰ , στα. ἱ. 
3); ἱπεγείογε πε ρεηεδίορυ "πηςέ ὃς τὲ 
οἵ Μαδῖν (Νὅβρεη). Τῆΐβ σοποίυϑίοη οδπ 
θε τεςοηοϊεὰ ἱὮἢ τῆς οἵποῖ αἰτεγηδεῖνα 
ὉῪ τῆς αββυπιριίοη παι Μᾶγυ ννδβ οἵ ἴῃς 
βᾶτας {|0 ἀπά ἔδυ ἃ8 ]οβερῇ, 8βο ἰμαὶ 
τῆς μεπεδίορυ ννὰβ Ἴοτηποη ἴὸ δοῖῃ. 
Ταῖβ ννὰβ ἴμε ραϊγίβεῖς νίαν, ὙὉῆς δος 
ΤΩΔῪ ἤᾶνα ὕδεη 80, δυΐ ἰϊ ἰ8 ποῖ ἰηάἀϊοδιοά 
ὃγ ἴπς Ἔνδηρεῖίβι. Ηἱ8 αἷπι, υπἀουδιεά!γ, 
ἰβ ἴο 8εῖ ἔοστῃ [εβὺ8 85 ἰῃς ἰςρίτἰπιαῖς βοη 
οὗ ]οβερῆ, Μδσγυβ πυβραπά, δὲ Ηἰβ Ὀἰγιδ, 
δηὰ ἐπογεΐοσε ἴῃ ρσορεσ ἢεὶσ οἵ Πδνι8 
ἴδγοπα.---ἐξ ἧφ ἐγεννήθη Ι. Τῆς ρεουϊίατ 
ΤΆΔΠΠΟΙ οὗἩὨ εχργαββίου ἰδ ἃ ἢίης ἰδαῖ 
βοσηθιῃίηρ οὔ οὗ ἴῃς υἀδυδ] σουτβε δὰ 
Βαρρεηςεᾶ, δηὰ ργερᾶγεβ ἔοσ ἔπε ἐο]]οννίης 
εχρίδηδιίοη : ὁ λεγόμενος ὅς ; ποῖ 
ἱπιρὶ γίπρ ἄουδι, θὰξ βυρρεβίιηρ ἴδδὶ ἰῃς 
οἰδίπλ οὗ ]εβὰ8 ἴο {πὸ τ|6ὸ Οἀγίσέ τσᾶβ 
νϑ]ὰ 15 Ης ννεσε ἃ Ἰεριεἰπιδῖς ἀδβοεηάδπὶ 
οὗ ΘΑΥι 88 ἴῃς ρεπθδίορυ βῃοννεὰ Η πὶ 
ἴο Ὀ6. 

γες. 17. πὲ δνδηρεῖ δὲ ρδυδεβ ἴο ροϊπὶ 
ουἱ τῆς βιγτυσίυτο οὗὨ Πἰβ ρεπεδίορυ : ἴζγες 
Ραγῖβ ἢ Τουτίδδη τε πΊροσβ ΘΔΟΐ ; Βυ1:- 
τηείτίς δὶ, στηδλοσγαῦϊε; πᾶσαι ἄοεβ8 ποῖ 
ἱπιρὶγ, ἃ8 Μεγες δπά ΥΥ εἰ88 τπῖηκ, τπὲ ἴῃ 
τῆς ορὶπίοῃ οὗἨ τῇς ἐναπρε ἰδὲ πὸ Ἰἰπκ8 
τε οὔτε, Ης βρεᾶκβ βἰ πιρὶν οἵ ννδαϊ 
1168 υπάδγ τῆ εγθ. Ὑδεῖα ἴδον ἃζα, 
ἑουτίεοη ἰῃ εδοῦ, σουηξ δπὰ βδι βΕν γουτ- 
5611. Βυὲ τῆς σουπείπρ ἔυγηβ ουαϊ ποῖ ἴο 
Ῥε 80 εδϑΥύ, δπὰ ἢδ8 ρίνεῃ τγἷβε ἴο ρτεαὶ 
ἀΐϊνετρεποε οὗ ορὶπίοηυ. ὙὍΤῇς ἀν᾽ βίοῃ 
πδῖυσα! Ἵν βυρρεδίεά Ὀγ ἴῃς τννογάβ οὗ ἴδε 
εχ ἴ8: ἔσοπὶ ΑὈγδαμδηὶ ἴο Ὀανίά, ἰογηιΐ- 
πδιΐηρς ἅγβὶ βεσίεβ, 4; ἴγοπὶ Ὀανίά, μεδά- 
ἱῃῷ βεοοηᾶ δβεγίεϑ, ἰο ἴπ6Ὸ σδρι ιν 88 
{ἰπηξ, ἐνδ., ἴο. ]οβίαῃ, 14; ἕοπῃ {86 
οδρεν εν τεργεβεπιεά Ὁ Ϊ]εοοηίδῃ ἴο 
ΟἈγὶςέ, ἱποϊυδεά δ ἤηδὶ ἴοστη, 14.- 80 
Βεηρεῖ δἀπὰ δε νεῖϊε. 1{ οὐ]εςείοη ὃς 
ἴάκεη ἴο οουπιίηρ Ὀανίά ὑνῖςε, ἴπ6 
Ὀτεϊῶσγεη οὗ ]εςοοπίδῇῃ, παι 8, Ὦϊ8Β ὑπο]68, 
ΤΩΔΥ Ὅς ἴδκεη 88 τεργεβεπιίηρ ἴδε σοη- 
οἰμάϊηρ ἴεζτὴ οὗ βετίεϑ 2, ἀπά [εοοηϊδ ἢ 
ἩΙΠΊΒ6ῖΣ 88 ἴῃς ἤγϑὶ πιεσηῦεσ οὗ βϑεσίεβ 3 
(Νν εἶβ8- Μεγετ). ὙὍῆὲε ἰδεπεῖοαὶ πυτηρες 
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εἴπ} 37; δεκατέσσαρες '" καὶ ἀπὸ τῆς μετοικεσίας Βαβυλῶνος ἕως τοῦ 
Β ΤΑ, χνῇ. Χριστοῦ, γενεαὶ δεκατέσσαρες. 

18. τος. 
ἶν. 4. 18. ΤΟΥ δὲ ᾿Ιησοῦ 1 Χριστοῦ ἡ γέννησις 3 οὕτως ἦν. δ μνηστευ- 

ἱ 
ΕῸ 1. θείσης γὰρ τῆς μητρὸς αὐτοῦ Μαρίας τῷ ᾿Ιωσήφ, πρὶν ἢ συνελθεῖν 
{κι χχὶ.23. 

}ΜΙι. χα. 4. αὐτούς, " εὑρέθη 'ἐν γαστρὶ ἔχουσα ἐκ Πνεύματος ᾿Αγίου. 19. 
με ας Ἰωσὴφ δὲ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς, ' δίκαιος ὦν, καὶ μὴ θέλων αὐτὴν παρα- 
Ἐοχη. ν. 7. 

1 Β ᾿ἱηνεγὶβ ἴῃς ογάεσ οὗ τῆς παπιες (Χ. 1.). ι. Χ, ἰῃ ΜΟΙ, εἰς. ννεῖββ (Μεγεῖ, 
8ιἢ εἀ.) τεπιδικβ Β Ὧ88 ἃ ργεΐεσεηοα ἴοσ “" (ἢ τίβὶ 1εβὰβ᾽᾿. 

3 Τῇε δεξὶ οἷά Μ55. τεδά γένεσις... 
βοτῖδε ἴο Ὀσίπρ ἴπε ἴεχὲ ἱπέο σοπέογγη ἐν ννΐ 

ἐννῆσις ἰδ ἀουδι1ε88 ἃ σοτγοςιίοω οὗ τῆς 
ἐγέννησε ἴῃ {1π6 ρεπεδίοργ. 

8 γὰρ οπιϊιτεὰ ἰπ  ΒΟΊ, εἴς. ΤΒς δεῆπβε ἰβ οἴδαγεσ νἱτπουὶ ἰΐ, 

ἐπ ἴῃς ἴῆτες ρᾶτγιβ ἰβ οὗ πο ἱπῃηρογίδποα ἰῇ 
ἰϊβε!, [1 ἰ8 ἃ πυπηογίςα] βγπιῦοϊ ὑπιτπρ 
τῆτες ρεγοάβ, ἀπά βυρρεβιίπρ σςοπιρατίβοῃ 
ἷπ οἵπες τεβρεςοῖβ, 4.9., 88 ἴο ἀϊβεσεπι 
ἴοτπηβ οἵ ρονεγητηςηῖ ---[πᾶρεβ, Κίηρβ, 
ῥγίεβὶβ (Εὐτῆγ. ΖΕ. τὨδοοσγαου, τηοη- 
Δισῆγ, ᾿ἰεγαγοὮυ (ϑοῃδηΖ), 411 βυπηπιεά 
ἃρ ἴῃ ΟὨἸτίβε; οἵ 85 ἴο ἴβγϑεὶ᾽βΒ ἔογίυπεϑβ: 
ετονῖῖ, ἀεοϊίης, γυὶη -- τεἀεπιρτίοη υτ- 
ϑεπεῖγ πεεάεά. 

νν. 18-25. ΤῊΕΞ ΒΙΕΤῊ ΟΓ' ΪΕδυ8. 
ΤῊΐβ βεςτίοη ρῖνεβ πε χρίδηβεῖοη ψὨς ἢ 

ἵνεσ. 16) ἰεαβ υ5 ἴο ἐχρεςῖ. 
ἘΠ ΤΤῊΣΣ ἐλε ἡμεεϊβεαίίον οὙ ἐκ 
εεπεαίοργ (ϑοἢΔη2), βδμβονίηρ τπᾶὶ νν 116 
τῆς ὈϊΓΓΠ νῶ8 ἐχοθρίίοπαϊ ἴπ παίαγε ἴἰ 
γεῖ οοῖκ ρίαςε ἱπ δυο οἰγουγηβίδηςαβ, 
ἴπαι 1658 τηΐρῆς ᾿Ἰυ5εῖγ δὲ τεςαγάεά 85 
τῆς Ἰερίεἰπηαῖε δοη οὗ οβερῖ, δπὰ {πεγο- 
ἔοτε μεῖς οὔ αν ἀ᾽ 5 τἤγοπε. Τῆε ροβίτομ 
οὔ πε πᾶπια Τοῦ δὲ |. Χ. αἱ τς πεδά οὗ 
τῆς βεπΐδηςε, δηὰ (ες τϑουσγσεπςος οὗ {πὸ 
ννοσὰ γένεσις, ροίπξ Ὀδοῖ ἴο νετ. 1 ; γένεσις, 
ποῖ γέννησις, 8 ἴῃε ἴτὺς τεδάϊηρ, τῃε 
Ῥυγροβε δείπρ ἴο ἐχργϑββ ἴῃ ρεπεγδὶ ἰάεα 
οἵ οτἱρίη, οτῖυβ, ποὶ ἴδε βρεοϊῆς ἰάδα οὗ 
δεπεγαῖϊοη (ὃ εὐαγγέλιστὴς ἐκαινοτό- 

σε τὸ κα ύσιν ὄνο; 4 γονήσ. 
ὧν, γένεσιν δὴν ῥἐ ψαΐϑῃ Ευτῆγ. 
Ζὶᾳ. οῃ νεσ. 1). 

 .... αὐτοὺς ας. 18. μνηστενθι 
ἱπάϊςαιεβ τῆς ροβίίοῃ οὐ Μϑγυ ἴῃ τεϊδιίομ 
ἴο ]οβερῇ ἤδη πεῖ ῥγεθπάπου ννᾶ8 ἀϊ8- 
ςονετεά. Βεϊεῆγ ἱξ ννδβ---εϊγοιῃεᾶ, ποῖ 
τηδιτεά. Πρὶν ἢ συνελθεῖν πιεδπ5 δείοτε 
πεν οΑπα ἱορεῖπεσ ἰῃ οπς ὨοπΊα 85 [ἤδη 
δηά υἱέες, ἴὶ Ὀεὶηρ ἱπιρ!ςἀ {πα τπ δὶ τνουϊά 
ποῖ ἕακε ρῖαςε Βεΐογε πιδσείαρθ. συνελθεῖν 
ταῖρι τεσ ἴο βεχυδὶ ἱπίεγοουγβε, 80 ἕδσ 
88 ἴῃ πιεαπίπρ οὗ ἴῃς ννοτά ἰβ οοποογηςᾶ 
(ϑοεεῤλ. Απεῖᾳ. νἱϊ. 9, 5), Ὀὰϊ τῆς ἐνδηρε- 
1158: νουἹά ποὶ {πὶ πκ ἢ πεοθββαγυ ἴο βἴδία 
ταὶ Ὧ0 βυςῇ ἱπίεγοουγβςε πδά ἰδκθη ρἷδος 
δεΐτννεδη τῃς6 δεϊιτοιπῃεά. Τῇδῖ ῃς ψουϊά 
τεραζά ἃ5 ἃ πηδίίες οὗ οουγσβε. Ὑεῖ πηοβῖ 

οὗ ἔἶἰιε ἔδίβεοτβ 8ο υπάδετβίοοά (ἢς ψοσζά ; 
ἃπά βοπῖβ, Οπγυβοβίοπι, ἐ.6., ςοποεϊνεὰ 
{οδερ ἀπά Μϑεὺ ἴο δὲ ᾿ἰνίηρ ἰορεῖπε 

ἴοτε τηδιτίαρε, Ὀυϊ σἱρς σομειδίέμ, Ὅδ- 
Ἰενίηρ τὴῖ8 ἴο πᾶνε ὕδεπ πε υδυδὶ 
Ρτδοῖῖςαε. ΟΥ̓ ἐπὶβ, ποινενεσ, ἕοσα 8 πὸ 
δα ἰβϑίδοϊοσυ δνίδεπος. Τῆς βεπβα δῦονα 
αδβδίρπεὰ ἴο συνελ οσοττεβροπάβ ἴο ἔπε 
νεῖ" παραλαβεῖν, νεῖ. 20, παρέλαβε, νεῖ. 
25, Δ] οἢ τηθᾶπβ ἴο ἴδκα ΠοπΊα, ἀορεμηι 
ἀπιςεγε. Τῃε βυρροξεά τεᾶβοη ἴος {πῸ 
Ρτδοιϊςε αἰϊερεὰ το πᾶνε Ὄχίβιςὰ ὃν Οἤγυ- 
βοβίοζῃ ἃπά οἴπεῖβ 88 ἴῃς ργοϊεοϊίοη οὗ 
πε Ῥειτοιποὰ (δι ἀσφάλειαν, Εὐτἢν.). 
Οταπιπιασίαπβ (υἱήε ἘτιιΖβοἢ 8) βὰν ἔπαὲ 
πρὶν ἢ ἰδ ποῖ ἰουπά ἱπ αποίεπι Ακες, 
1πουρῇ οἴη ἴῃ πιάαϊε Ατεὶς. Εος οἴδιες 
ἰπβίδηςθβ οὗ, ψιἢ ἱηδηϊιῖνε, υἱάς ΜΚ. 
Χῖν. 30, Αςῖδ νἱΐ. 2; ψνίϊδους ἣ Μι. 
χχνὶ. 34, 75. Οη ἴδε οοηδίτυςτίοη οὗ 
πρὶν ψἱΠ ἔπε νατίουβ τηοοάβ, υἱάς Ηετ- 
ταδηῃ εἁ. Νίρεσ, ΚΙοιΖ εἁ. Πδνατίιβ, δηά 
αοοάννίπ᾽ 5 ϑγηίδχ.---εὑρέθη... ἔχουσα: 
εἰρέθη, ποῖ ἦν. (80 Οἰεδγίυβ, Οδξεεγυ. 

υν. Μαί., αἀπὰ οἵἴδεγ οἷδσ ἱπίο- 
Ρτείεγβθ.) Ὑπετα νν88 ἃ ἀϊβοονεῖν δηά ἃ 
Βυγρτίβε. [Ι{ τννᾶ8 δρράγεπὶ (ἄς νεῖ); 
διὰ τὸ ἀπροσδόκητον (Επι}γ.). Ὁ 
Ψ Ποπὶ ἀρρᾶσεηῖ ποὶ ἱπάϊςαιεά. Τεγοπιε 
ΒΑΥΒ: “Νοη 80 δ]ῖο ἱπνδηῖϊα εϑὶ πἰδὶ ἃ 
7οβερ, φυΐ ρεπε ᾿ἰσεπεία πλδτῖια}} ἔμτυτας 
υχογιβ οπηηΐα πονοτγαῖ".--- ἐκ πν. γι Ταὶΐδ 
ν 8 ποῖ ἀρραγζεηῖ; ἰξ δεϊοηκεά ἰο τῇς 
τερίοῃ οἵ ἔδι. ὙὍῆε ἐνδηρεῖισι μαβίαπ 
ἴο δἀὰ τῃϊ8 ἐχρδηδιίοη οἵ ἃ ρδίπϑι ἕδος 
ἴο τεπῖονβ, ἃ8 4υϊοκὶν 8ἃ5 ροβϑίθὶε, 811 
οὐοςδδίοη ἴοσ βἰπιβίες Ἴοη͵εοίασθ. ΤΒ6 
εχργαββίοῃ ροϊπιβ ἂδἴ οποε ἴο ἱπηγηεάϊαϊο 
ἀϊνίπε εαπσα ἐν, ἀπὰ το τῆς Ποῖγ ομασαςοῖες 
οὗ τε εβεοι: ἃ βοϊδηγη ὑτοίεβϑι ἀραϊηβὶ 
Ρτοίδης τποιιρδῖβ. 

γε. το. |. ὁ ἀνὴρ: ρΡτοϊεριίς, ἱπιρὶν- 
πρὶ Ροββεδββίοῃ οὗ ἃ ἢυβῦδηδ᾽ 5 γὶρῃϊβ δπᾶ 
τεβροπβι δ Π1πἰε8. Τῆς Ῥειϊγοιϊπεὰ πιδὴ δὰ 
ἃ ἀυϊν ἰπ πο τπηδίίον - δίκαιος... δειγμα- 



- -΄ορο΄ορὺὕὺ-ῦὀ ..-. .--ττοὔὧτἷψ τ ὔνὔντο'' τ“ - 

18---22. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 67 

δειγματίσαι,1 ἐβουλήθη λάθρα 3 " ἀπολῦσαι αὐτήν. 20. ταῦτα δὲ ἀνετ. 31,35 
αὐτοῦ ' ἐνθυμηθέντος, ἰδού, ἄγγελος Κυρίου "ἢ κατ’ ὄναρ ἐφάνη αὐτῴ, ΜΙ. χ. 12 

(ἴῃ τεΐ. ἰο- 
λέγων, ““᾿Ιωσήφ, υἱὸς Δαβίδ, μὴ φοβηθῇς " παραλαβεῖν Μαριὰμ ὃ δ δας 
τὴν γυναῖκά σου" τὸ γὰρ ἐν αὐτῇ γεννηθὲν ἐκ Πνεύματός ἐστιν οἰκεία κι 4- 
᾿ἩἉΑγίου. 21. τέξεται δὲ υἱόν, καὶ " καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Ιησοῦν " τῷ, 13, τὸ, 

αὐτὸς γὰρ σώσει τὸν λαὸν αὐτοῦ ἀπὸ τῶν ἁμαρτιῶν αὐτῶν." ᾿ 
Τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ " ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ 4 Κυρίου διὰ ξ 

22. 

τκ αι. 131 
ν τι 

Ῥ οΒΔρ. 1. 15; ἐϊϊ. 3; χχίϊ, αι. 

ΔΒ δπά 35 βδνο [δὲ κἰτηρ!ς νετῦ (δαιγματισαι). 
Ξλαθρᾳ ἴῃ ΝΗ. 
Σ Μαριαν ἴπ ΒΙ, (ΥΝ.Η. ἰεχ). Τῆς Μαριαμ οὗἩ (δε Τ. Ε. ΡΓΟΌΔΌΪΥ σοπλαβ ἔτοσ ἐδς 

Βιἰβίογυ οὗ Οἢσίβιβ δίγσι ἢ ἴῃ Γὰκα 1. 11. 

4 ΤΒς ατίίοῖε του Ὀείοτε κυριου [8 ογτεὰ ἱπ ἴῃς Ῥεβὲ Μ55. 

τίσαι. Ηε νν»ᾶ5 ἴπ ἃ βἰγαῖϊ δεινχε ἔννο. 
Βείπρ δίκαιος, υϑῖ, τὶ ρπίεουβ, ἃ τεβρεςῖεσ 
οὗ ἰ86 ἴᾶνν, δε Τοουϊὰ ποῖ ονετίοοῖκ δε 
Δρρᾶσεηῖ ἔδυϊο ; οἡ δε οἵδε βδῃά, ἰονίηρ 
τῆε ψοτηδη, ἢς ἀεδβίγεὰ ἴο ἀθαὶ νὰ Ποῖ 
85 ἰεπά εὐ 88 Ῥοβϑβίδῖε: ποῖ νυ Ἰβηϊηρ ἴο 
Ἔχροβε ἀεν (αὐτὴν ἱπ Δη επηρῃδίῖς ροϑβί- 
τἴοη Ὀεΐοτε δειγματίσαι-- -ἰῃ6 ἰονεά οῃδ. 
Νν εἶ58- Μεγετ). ϑοηῖς (ατοιίυβ, ἘτίἴΖ- 
βοῆς, εἴς.) ἴαίκε δίκαιος ἴῃ ἔπε ββῆβε οὗ 
δοπίέας οὐ δεπὶ ρίας, 85 1 ἴὲ ἢδά Ῥεξη 
ἀγαθός, 50 εἰ᾿πιϊηδιηρ (ῃς εἰεπιεηι οἴσοη- 
Βιοι.---ἐ υλήθη φτοῦ Ης ἢπαδιν 
τεβοϊνεά ου ἴἢς ἐχρεάϊεπε οὗ ρυζεπρ Πὲς 
ΔΙΝΑΥ ῥγίυαϊείν. με αἰτεγηδεῖνεβ νγέγε 
ἐχρόβυγε ὈΥ Ρυδ]ς τερυάϊδιίοη, οὐ αΐεῖ 
᾿Αποοϊηρ οὗ ἴπε Ὀοπᾶ οὗἨἩ δείγοιμδίι. 
Αβεςσιίοη οβοβε ἔδε ἰδίϊεσ. δειγματίσαι 
ἄοεβ ποὶ ροίϊῃϊ, 45 βοπης ἢᾶνε ἱπουρῆϊ, ἴο 
)υάϊοῖα! ργοοεάυγε ν ἢ 118 ρεηα]ῖγ, ἀεαῖῃ 
Υ βίοῃϊηρ. δείοτε ἀπολῦσαι 15 

επιρβδιῖῖς, δηᾶὰ βιρρεβίβ ἃ ςοπίγαβι δ6- 
ἴνθεη ἴψγο γΑγ8 οὗ ρεσγίοστηϊπρ ἴπε δεῖ 
Ροϊηιεᾶ αἱ ὈῪ ἀπολῦσαι. Νοίε {πε 
ΒΥποηγτηβ θέλων ἀπὰ ἐβονλήθη ΤῆΣε 
ἤοσταεσς ἀεηοῖεβ ἱποϊπδίίοπ ἰπ ρεπετζαῖ, 
τῆς ἸΔτῖες ἃ ἀε!!Ὀεγαῖε ἀεςϊ βίου δεῦνεθη 
ἀϊδετεηι οουγδ68---παἰνίέ (υἱάς ου ΟΠ δρίετ 
χί. 27). 
ΝΠ) 20-2:. οεεῤὰ ἀεἰἐνεγεά ὕγονι ἀϊς 

ῥετῤ᾿εχὶέν ὃν αηρεὶίς ἱπέεγῥοςϊ ἐΐοπ. Ἐν; 
τοῦς ρμαϊηδιῖ, ἀϊδιγεββίηρ, ἀϊδβιγαςιίηρ 
τπουρσῆς μὲ μδά δρουΐ {με πιδίτεγ ἄδυ δπὰ 
πἰρδϊ σαη 6 ἱ ἰπεά. Ἐεϊϊεῖ ςαπὶε δῖ 
ἰλϑὶ ἰπ α ἄσεαδιι, οἵ νῃϊο ἢ ΜδιῪ ννᾶ5 {πῈ 
δυδ]εοι.---ταῦτα . . - ἐνθυμηθεντος : (δε 
ξεῖνε αρϑβοΐυϊε ἰπάϊσδίεβ τῃς {πὲ οὗ 

τῆς νἱβίοη, δπᾶ ἴπε νεγὺ τῆς εἴδίς οὗ 

ταϊπά : τενοϊνίηρ ἴῃς τηδίϊες ἰπ τπουρῃςὶ 

αἰδοῦς οἷεασ ρεγοεριίου οὔ ουϊρεῖ. 
ταῦτα, ἴδε δοουκαῖϊνε, ποῖ δε ρεηϊτῖνε 
νὰ περί: ἔνθ, “περί τινος -- Οορτέαγε ἀε 
γε, ἐνθ. τι «α αἰξφμίά φεομηι γέῤμέαγε. 

Κύππεσ, 8 417, 9.---δοὺ : οἴξη ἰῃ Μὲ 
δἴϊες ρεηϊεῖνα δοβοϊυϊε ; νἱνίά ἱπίσοδυς- 
τίοη οὗ ἰδῇς δηρεῖίς ἀρρεάγαπος (ννεῖββ 
Μεγεὴ).---κατ᾽ ὄναρ (δῖε Ατεεῖὶς σοη- 
ἀεπχηεά Ὀν Ῥηγγηίομυβ. Κις 1 ΟΡ εκ 
ῬΏγγῃ., Ρ. 423. ὄναρ βου ρτε- 
Ῥοπίτίοῃ ἴδε οἰαββὶς ἐφυιναίεπι), ἀυτίηρ ἃ 
ἀγεᾶτῃ τεβεςιίίηρ ρσθβεηὶ ἀ βιγαςιίοηϑβ.--- 
υἱὸς Δαβίδ; τῃε δῆρεὶ δάἀάγεββεβς 7 βερᾷ 
ἃ8 βοη οὗ Ῥανίά ἴο ννάκεὴ {πὸ Πογοῖο 
τηοοά. Τᾷμδ τἶς σοπσπιβ τπε νίεινν παῖ 
ἴδε ρεπεδίορυ ἰδ παι οὗἩ Ϊ]οβερῇ.---μή, 

βηδῆ:: ἴα 18 βυτηπηοπεὰ ἴο ἃ Ξυργεπ,ς 
ἃςῖ οἵ [211 5ί τίσ ἴο τῃοϑε ρεγίογγχεά ὃν 
16 τόσα] ἤετοεβ οὗ ἐπε ΒΙ ]ς, νῆο ὉῪ 
ἴδ πιδάς τπεὶσ ᾿ἰνεβ βυδὶ τη. 
γυναῖκά σου, ἴο ἰΔΚε Μαᾶγγ, 48 τὴν ννἱΐς, 
8ο ἰῃ νεῖ. 24--τὸ. .. ἁγίον : περαιίνίησ 
86 οἷα δἰιεγηδιῖνε ΟΥ̓ νος Ὧς νγ88 
τοττηεηίθᾶ. ὙὍῆε οποῖοε 1ἰε8 θεΐϊννδεη 
ὮνΟ Θχίγεπιαβ : πλοδὲ ὩΠΏΟΪΥ, οἵ τῆς δο]:- 
εϑ8ὲ ροββϑί8β. Ὁ δὶ ἃ οσίβίβ 1--νασ, 21. 

- Ἰησοῦν: Ματγ ἰβ ἀδουΐ ἴο ὕεᾶσ 
ἃ 50η, δῃὰ Ηβδ ἰβ ἴο ὈῬεᾶσ (ἢ βἰρηϊβοδηῖϊ 
πᾶτηε οὗ ζ7έδμ5. ὙὍὙδὲε βεγῖε 8 δῇ εοβο οὐ 
Ο. Τ. 5ίογυν, αἰδῇ. χνί!. το, ϑερέ., ἐῆς: 
δίγι! οὗ Ιβᾶᾶς δηά τῃδὶ οὗ ]εβ8 δείηρσ 
τότε Ρἱδςοθά βἰάς ΌΥ 5᾽4ς 88 βίγηλδσ ἰῃ 
τῃεὶς ῥχγεϊεγηδίυγαὶ σμαγδοίοσ.---καλέσεις - 
ἃ ςοπτπιδηὰ ἴῃ ἔοσπη οἵ ἃ ργεάϊςιίοπ, Βικ 
ἔδεσα ἰβ ἐποουγαρεπηεηΐ 85 νν6}] 248 φοπη- 
τηλπὰ ἴῃ {πὶ8 διΐυτο. [{ ἰβ τηθᾶηξ ἴο 
ΒΕΙ͂Ρ 7οβερᾷ ουὲ οὗ Πΐβ ἀουδεβ ἱπίο ἃ τηοοὰ 
οὗ Πεγοίς, σεβοϊυίς δοϊΐοη. Οδᾶβα ἴζοῦ 
Ῥτγοοάϊηρ δηχίουβ τπουρδε, (πίη κ οὗ ἴῃς 
οΟἸΠὰ ἀρουὲ το ΡῈ Ὁοτπ 85 ἀδβεϊπεοά ἐο ἃ 

ἐπὶ σάγθασ, ἴο ὃ6 βίρη δ! βε ἃ Ὁγ Ηΐ8 πϑης 
ἥξδαδ, όδονας ἴῃὴ6 Βεϊρει.---αὐτὸς 
γὰρ... ἁμαρτιῶν αὐτῶν : ἱπίεγρτεϊαιίοη οὗ 
δε πᾶπια, 81}}} ραγί οὗ τπε δηρεῖίς βρεεςῖ. 
αὐτὸς ετηρῃαεϊς, 6 ἀπά πο οἶος. δίνη, 
ἱτιριγίπβ 8 ϑρίγίυ8] οοποερείοη οὔ Ἰβγας 8 
πεδά. 



68 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Ι,23--25. 

4 15. νἱ!. τς. τοῦ προφήτου, λέγοντος, 23. ὃ “᾿Ιδού, ἡ παρθένος ἐν γαστρὶ ἕξει καὶ 

τέξεται υἱόν, καὶ καλέσουσι 1 τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿Εμμανουήλ,᾽᾿ ὅ ἐστι 

τ ΜΚ. ν. 4; μεθερμηνευόμενον, Μεθ’ ἡμῶν ὁ Θεός. 24. Διεγερθεὶς 3 δὲ δδ 

Ἰσιδί ας, Ἰωσὴφ ἀπὸ τοῦ ὕπνου ἐποίησεν ὡς προσέταξεν αὐτῷ ὁ ἄγγελος 
41κ.1.3,. Κυρίου" καὶ παρέλαβε τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, 25. καὶ οὐκ " ἐγίνωσκεν 

αὐτήν, ἕως οὗ ' ἕτεκε τὸν ὅ υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον ὅ καὶ ἐκάλεσε 
τὸ ὄνομα αὐτοῦ ᾿ΙΉΣΟΥΝ. 

1 Ὁ 888 καλεσειξ 85 ἴῃ ϑερῖ. νεσ. οὗ 18. νἱϊ. 14. 
3 ξτα αραΐπ, ἃ5 ἰῃ νοῦ. 19, ἴπ8 βἰπιρὶς νεγῦ ἐγερθεὶς ἰΒ υϑεά ἱπειαδὰ οὗὨ ἔμ ςοπὶ- 

Ῥουπὰ οὗ Τ. Ε. ἰπ δε δεϑβῖ ἐεχί5 (ἢ ΒΟΖ). 

δ. οπιἰεοἁ ἴῃ ἐφ ΖΔ αἱ., Ὀταοκοῖεά ἴῃ ΝΗ. 
ὁ ον ἰ8 οὐχτεὰ ἰῃ Β δηὰ Ὀτγαοκεῖεά ἴῃ ΝΗ. 

δ Ἰῃριῖεδά οὗ [6 ννογὰβ τον νιον αἱ 
Μ55., τλε Ἐργρίιίδη νεγβίοηβ δηά 
Ῥῶτγαβε οὔτ. 

γν. 22-223. Τὴε ῥγοῤῥεέϊς γεξεγεμοσ. 
ΑΒ ἴξ ἰδ (π6 ἐνδηρε βε β ὩδΌϊε ἰο οἱίε 
Ο. Τ. ργεορδεβοίεβ ἴ σοηπεοιίΐοη ὑἱτἢ 
Ἰεαάϊπρ ἱποίάςηιβ ἱπ τπε [1 οὗ [εδβυ8, ἰξ 
ἰθ παῖϊυγαὶ, νυ πιοϑὲ τεσεηξ ἰπιογργείεσγβ, 
ἴο τεραγτά πεβε ννογὰβ, ποῖ 8Ἃ8 υἱζεγεά 
ὉΥ ἴτε δηῆρεὶ, Ὀυϊ 48 ἃ οοτηπιεηΐ οὗ 
τῆς παγαῖοσ. Ὑῆ6 δποίεηῖβ, ΟἾτΥ., 
ὙΒεορἢγ., Ευίϊῃν., εἴς., ἄορι {πε ἔοτγ- 
τῆεσ νίενν, δπὰ ΝΜ εἶββ-. Μευεγ σοπουζγβ, 
ΨΏΠςῸ δάπιτίηρ ἐπδὲ ἰπ ἐχργεββίοῃ ἴΠπΠανῪ 
τενϑᾶὶ] πε ενδηρε 815 βίγ] 8. [Ἃπ βιρροτί 
οὗ {Π|8, ἰξ πλῖρῃε Ὀς υτρεά παῖ τδς 5ὺρ- 
ϑεϑιίοη οὗ δε ργορῃεῖίς ογδοὶα ἴο 1π6 
πιϊπὰ οὗ ]οβερῃ ννουϊά ΡῈ δῃ αἱά ἴο ἰδίῃ. 
11 βρεᾶκβ οἵ ἃ βοὴ ἴο δε ὕοσγῃ οἵ ἃ νϊἱγρίη. 
ὙΝῊν 5ῃπουϊά ποῖ Μδτγὺ ὃε τῃδῖ νἱγρίη, ἀπά 
δες ΤΠ ἃ τπδὶ βοη ὃ [πὶ ἴδνουγ οὗ [ξ 50 
8 τῃ6 ςοπδιίἀογαιίίομ τῃδῖ οἡ {πε ορροδβί(8 
νίενν τῆς ρῥγορπμεῖῖς γεΐεσεηςα σοπΊεβ ἴπ 
ἴοο ϑοοη. ΝῺ 5ῃουϊ!ὰ ποῖ τῆς Ἔνδηρε ϑε 
ξο οπ ἴο ἴδε επὰ οὗ ἢἰβ βίογυ, ἀπά πεῃ 
υοΐε τῃς ργορμεῖὶς ογαοῖε ὃ ΕἸ παν, ἰξ 
γε δϑϑυπηα [Πα ἰπ τῃς 456 οὗ 4]] οδἤεο- 
εἶνε ρῥτγεϊεγηδίυγαὶ τηδηιεϑίδιίοηβ, ἴΠθγα 
158. Δη ἀηβυγοῖπρ Βι δ] εςῖϊνε ρβυοποϊορίοδὶ 
βἴαϊβ, 6 πιυδὲ σοποίπάε ἐπδὲ ἀτιοπρ {Πα 
τπουρῆῖβ ἰδαῖ ννετε ραββίπρ τπτουρῃ 
7οβερῃ 8 πιὶπὰ δὲ 1τῃ18 οσιβίβφς ὁπ6 ννὰ8 
(δὲ ἴῃ Πὶβ ἔπη ἐχρογίεποα 848 ἃ “850 
οὗ Πανὶ ά,᾽" βοπιεϊπίηρ οὗ σγεᾶῖ ἱπυρογίαπος 
ἴοσ τῆς τουδὶ τος δηά ἴοσ [βγϑεὶ ννᾶ8 
δῦουξ ἴο πάρρεη. Ὁῇῆε οτγδοῖς ἴπ ψφυεβέίοη 
τηϊρῆϊ τεδάν βυρρεβὶ ἰι86 1} 45 Ἔἐχρ δἰ πίπρ' 
τῆς παίυτε οὗ {πὸ ςοπιλίηρ Ἔνεηῖ. Οη δ]] 
1ῃε8ς Εἰουπάε, τ Βθετ8 σεδβοηδθὶς ἴο 
οοποϊαάς {παῖ τπ6 ἀνδηρεῖ δὲ, ἴῃ τ 18 σᾶβς, 
τηεδπβ {πὸ Ργορῆεου ἰοὸ ἔογπὶ ρατγί οὗ 16 
δηρεῖῖο υἱέογάποα. 

Ἐσ. 22. τούτο δὲ... ἵνα πληρωθῆ. 
ἵνα ἰα ἴο δε ἰδκοη ἤεῖο, δπὰ ἱπάδεά αἱ- 

τον πρωτότοκον, 3 ΒΖ ἱ, 33, βοπηε οἷά ἵ,δείπ 
γτ. Ουτ,, Ὦᾶνα ΒΙΠΊΡΙΥ νιον. 

., ἔουηὰ ἰπ πιδην Πορίεβ, ἰ8 ἀουδι1688 ἱπιροτγίεά ἔγτοτῃ ΓΚ. ἰϊ, 7. 
Τῆς ἐχραπάςά 

ΨΆΥΒ ἴῃ βυςῇἢ οοπηξοιίοηβ, ἰπ ἰΐ8. βέγιςξ 
τεῖῖς βεηβ6ὲ. τΤῶῆςε ἱπίεγεϑε οἵ τῇς ενᾶη- 
ξεῖϊδε, 88 οὔ δὶ! Ν. Τ΄ νυτίξεγβ, ἰῷ ρσορῆβου, 
88 γον τεϊϊρίουβ. Εοτ διαὶ Ο. Τὶ. 
ογᾶςίεβ πδά εχοϊυβῖνς τείεγεηοα ἴο 1πῸ 
ἐνεπῖβ ἱπ ἴδε 16 οὗ ]1|ε818 ὃὉῪ νος ἢ 
{πον νεῖ {]ΗΠ|εΔ. ὙΤῇε νιγρίη, ἡ 
παρθένος, Ξυρροβεά ἴο ὃς ρτεβεηὶ ἴο τῆς 
ευα οὔ τῆς ὑγορβεῖ, ἰ8 ἔπε γουπρ ννοπΊᾶπ 
οὗ Ναζαγεῖῃ δειϊγοιῃεὰ τὸ ΙὈβερῇ πὰ 
Παγρεπίεσγ, πον ἐουπά το ῬῈ ννἢ οὨ]]4.--- 
᾿Ιδοὸὺ... ᾿Ἐμμανονήλ: ἱπ τῇς οτδςὶα 
8458 δῖα φιοιεά, ἕξει (τ΄. ἔχονσα, νες. 18), 
ἷ5. Βυθδιτυτεά ἔογ λήψεται, δΔηὰ καλέσεις 
ςπδηρεά ἰηῖο {π6 ἱπηρεγβοπδὶ καλέσουσι. 
Ἐπιπιδηιεὶ Ξε “ἢ 5 αοᾶ," ἱτιρ᾽ γίης 
ἴηι αοά᾽ 5 πεὶρ ν"}} σοπλα τπγουρ ἴῃς 
ομὰ ]εβὺ8. 1ἴ ἄοεβ ποῖ πδοαββασιΥ ἱπ|- 
ῬΙν τπ6 Ἰάςα οἵ ἱποαγηδιίοῃ. 

νν. 24-25. ὅοΞεῤῥἢ μεείἑαίες πὸ νιον: 
ἱπιτηεάϊαίε επεγρεῖῖς δοίίοη ἰακεβ [π6 
Ρίδες οὗ ραϊηῖῃϊ ἄουρ. Ευζηγτηίυβ 
45Κ8: ΝῊ ἀϊά ἢε 50 δδϑβιϊν ἔσγυδὲ (Ὡς 
ἄγεαπὶ ἰῃ 80 ρτεαὶ ἃ πηδίϊεσ ὃ δηά δη- 
ΒΜΜΕΓΒ : δεσᾶυδα ἴδε ἀπρεῖ τενεδὶςὰ τὸ 
Βίπι ἔς τπουρδε οἵ Πὶδ οὐνη Ὠεδζῖ, ἔοσ ἢ6 
υπάετθιοοά ἰμδὲ 116 τπεβϑθηρε πιυβὶ 
Ἦδνε Ἴοοπὶς ἴτοπη αοά, ἔος αοά δἷοπε 
ὑπωδὰς τε ἐβούξθεβ οὔ τε πρατί.-- 
Ὕ Ξλ τὸ τα ν: τἰβίηρ ἃρ ἤοπῃ 
πε βίεερ (τοῦ βαλῶ: ἴῃ ἜΤ ΑΝ δε δαὰ 
δὶ σοπιλγκδῦϊα ἀγοδπι, οἡ τὲ πιαπΊοσ- 
4016 πίρῃι, δε ργοσεεάδεά ἐογίμνν ἢ ἴὸ 
δχεουῖς της ὨὈϊνίπα οοτῃητηδηᾷ, ἴῃς ἤτϑῖ, 
οὔ εἴ, ρεγῆδρβ 5οἷε δυβϑίπεββ οὗ τῆαϊ ἀδν. 
--καὶ αβὲν . .. αὐτοῦ. Ης ἴἰοοῖκ 
ΜαῦῪ ἤοπὶα 85 [8 ννἱΐε, (παΐ ἤεσ ο- 
βρτείηρ πιρῃς Ὀ6 δί5 ἰερίεἰπηαῖα βοὴ δπὰ 
δεῖς οὔ Ῥανί ά᾽ 8 τῃτοῃς.--- νεῖ. 25. καὶ 
οὐκ ἐγίνωσκεν... νῖόν : ἀϑοίαίς Ὠδδίτυαὶ 
(ποῖς τῆ ἱπιρεγέεοι) δοβείπεηοα ἔτοπι 
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11. Σ. Τοῦ δὲ ᾿!ησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλεὲμ τῆς ᾿Ιουδαίας, ἐν δειία ΙΩ 
ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ βασιλέως, ἰδού, "μάγοι ἀπὸ ὃ" ἀνατολῶν ἀὐγ ἀσα 

ταλτῖα] ἱπίεγοουγδβε, [86 δοῖς ρυσγροβε οὗ 
ἴδε Βαβίθηςά τηδεσίασε Ὀεὶηρ (0 Ἰερτεἰπιῖβα 
τῆς ςὨ]1ἃ.---δως : ποῖ {111 τΏδη, δηά δῇϊοσ- 
ναὰβ ἡ Ἡδετσα σοσηεβ ἰῃ ἃ φνιΖείϊο υεχαία 
οὗ (πεοϊορσυ. Ῥδιγίβιὶς δηὰ σδιμοῖϊς 
ΔυΐΠΟΥβ ΒΑ Ὺ : ποῖ 1111 ἐπε δπᾶ πενεῖσ δἱ 
411, συατάϊηρ {με βαοσεάπεββ οὔτπε νἱγρίη 8 
ΜΌΠῚΡ. ἕως ὅοε8 ἠοῖ δεῖῖΐϊε τῃς υεκίίοη. 
Ιε ἰβ εαϑὺ ἴο οἶϊε ἰπβίδποςβ οὗ [18 υ86 48 
Εχὶπρ ἃ {πὶ Ὡρ ἴο νοῦ ἃ βρεοϊβεά 
ενεηὶ ἀϊὰ ποῖ οοουγ, ἡνἤξη 885 ἃ πηδίϊζεσ οὗ 
ἕλοϊ τὰ ἀϊὰ ποῖ οσοὺυς δὲ αἱ]. Ε.,., αεη. 
νὴ. 7: τῆς τάνεη τεϊυτπεὰ ποῖ Εἰ}] τῆς 
ψλίειβ νεσς ἀγίθὰ ὑρ ; ἰῃ (δοῖ, πενεσ τὸ- 
τυτηοά (ΘοΒδηΣ). Βαΐῖ τε ργεβυπιρτιίοη 8 
811 (λὩ6 οἵδε ΨΑΥ ἱπ ἴδε οδβὲ Ὀείογε ὑ8. 
ϑυδεβεαυεπῖὶ ἱπίεσοουσβε ᾿ψγ85 186 παῖυγαὶ, 
1 ποῖ τῆς ΠΕΟΘΕΒΟΥ, ςοῦτβα οὗ τῖπρδ. 
1{πι8ὲ ἐνδηρεῖίδε μδὰ ἔθ! δ τῆς Οδίθο 1ς8 
ἀο, με νου]ά πᾶνε ἰδκεῃ ραὶπβ ἴο ρὑγενεπὶ 
ταϊβυπἀετβίδηδίηρ,. : πε εχίεηδεά 
τελάϊηρ (Τ. ΕΚ.) 15 ἱτηρογιεὰ ἴτοπὶ [ὺκς 
᾿.. γ), θεῖς ἔπεσε δῖε πὸ νδιϊδηῖϑ. 

ἰ8δ ποῖ ἃ βιυπΊ Ὁ] 5 -ὈΪοοῖκ τὸ 
1ῃε Ἑ“παπιρίοηβ οὗ ἔπε ρεγρείυδὶ νἱγρίπν, 
Βεοδυβδε {86 Μγεέ πᾶν ὃς ἴπῸ ομίῖν. 
ἙΕυτΠγπιίυβ φυοῖεβ ἴῃ ῥσοοῦ [βαϊδῇ χὶῖν. 6: 
“1 ὅτὴ (δε ἢγεῖ, δηᾷ 1 δπὶ (6 δβί, ἀπά θ6- 
εἰάε Μς ἴδεζε 5 πο (οά."---κιαὶ ἐκάλεσεν, 
δὲ (ποῖ 5886) οδ]Ἱεὰ πε μὰ [6505, τπῈ 
βιδιεπιεηὶ τείεγγίπρ Ὀδοῖ το ἴῃς σοπιπηδηά 
οὗ τῆς δηρεὶ ἴο ]οβερῆ. Ννἄπβομε βαυβ 
(πὶ Ὀείοτε τς οχῖϊα τῆ6 τηοΐποσ, δῇϊος 
16 Ἔχῖὶα τῆς ἰδίπεσ, ργᾶνε ἴῃς πᾶπὶς ἴο 
τᾶς “ἃ δὲ οἰτουτηοϊδίοη (Νεκς Βεϊἐγᾶρε 
“ὦν ἘΕγίἀμίεγμηρ ἀεν Ἐνυαηρεϊεη, Ὁ. τὴν 
ΟΗΆΡΤΕΚ 11. ΗΙΒΤΟΕΥ ΟΕ ΤῊΒ ἵν- 

ῬΑΝΟΥ ΟΟΝΤΙΝΌΕΡ. Τᾶε ᾿εδάϊηρ δἰτῃ οὗ 
ἴῃς ἐνδηροῖ δε ἰπ τΠἰ8 ομαρίεσ ἰδ ποῖ ἴὸ 
Εἶνε Ὀορταρῃὶς ἀδθίδὶῖβ 48 ἰὸ τῆς εἰπια 
δηὰ ρΐδος οὗ ΘΒ σίβι᾽β Ὀἰγιῃ. ὙΠαδῈ ἅτα 
ἀϊεροϑβεά οὗ ἴῃ δὴ ἱπίσοδυςσίοτυ βυδογάϊπαϊς 
εἴαυβε ἢ ἃ ρεηϊεῖνε δὐβοίϊυϊε σοπβέγυο- 
τίου : “]εβϑὺ8 Ῥεΐῃρ Ῥογῃ ἴῃ Βει]θἤατα 
οὗ ἸΤυάαεα ἱπ ἐῆε ἄδγβ οἵ Ἡεγοὰ δς 
Κίηρ": τῃδὶ 18 411. Τὲς τηδίη ρυγροβε 
18 ἴο 5δῇονν ἴδε τεσεριίου ρίνεη ὃν ἴδς 
ψοσά το 186 πενν-Ῥογη Μεββίαπίς Κίηρ. 
Ηοπιαρε ἴτοτη δἵδ, ΒοβιΥ δἱ βοπιε; 
Τοτεβξβαδονυνίπρ ἴμε ἐοσγίυπεβ οὗ ἴῃ6 πᾶν 
[λ18 : δοσερίβποα ὉΥ ἴῃς (επί]εβ, το- 
ἡεςείοη ὃν ἴῃς 7εἣνβ; Βυς ἢ ἰ5 ἴπΠε Ιεββοῦ 
οὗ 118 πονν βεςϊίοη. [ὲ 8 Ὠἰβίογυ, Ὀυϊ 
ποὶ οὗ {με ρῥγοβαὶς βοζῖ: Πίβιοσυ Ψ τ} ἃ 
τεϊϊρίουβ δῖα5β, απ νεδτίηρ ἃ δδὶο οἵ 
Ροεῖσγυ. Τῆς δίογυ ἔοτπιβ ἃ πδίιγαὶ 
βεαυεῖ 1ο {86 Ῥτεςεάϊηρ δοοοῦπ. Τῆς 

Ὁ οδαρ. υἱϊί, τὰ; χχίν, 47. υκ, χεϊΐ, ορ, 

δὲ ἱπ νεῖ. 1, 8ἃ8 ἴῃ ἱ. 18, ἰδ δἀνεσεδίϊνε 
οηἱΐγ ἴο τ εχίεηε οὗ ἰακίπρ τῃς διϊεπείοι 
ΟΗ͂ οπα ἰορὶς ἀπά ἢχίπρ ἰὲ οὔ δποῖδεσς 
οοπηςοίαά δπὰ Κἰπάγεδ. ὙΗΐβ, ἀδοοοτγάϊηρ, 
το ΚΙοιΖ, ννῆο τερατὰβ δὲ ἃ8 ἃ ΕΚ ἔοστη 
οἵ δὴ, ἰ5 τις οτἰ ρΊΠ 4] ἔογος οὗ ἴῃς ραγιῖςϊο. 
Ηε βᾶγβ (ἰπ ευαγίως, Ὁ. 355): “1118 
Ῥασιίσυϊα εαπὶ νὶπὶ βαρεῖ, αἱ δράυοδε ποὸβ 
ΔῸ εΔ τε, αὯς ρΡιοροβίϊα εβῖ, ἰγδπβίεσγαϊ 
αυε δὰ ἰά, φυοά, πιῖβ8α 1112 ρείογε γε, ᾶπὰ 
ῬΓῸ νεζοὸ ροπεηάυπι ε586 νἱάδαίυγ᾽". 

γν. 1-12. Μ εἰέ οὗ ἐπε Μαγρὶ. Μει. 
1, ἐν Βηθλεὲμ: Τῇε ἢγβε δἰπεὲ οὗ ἴῃς 
ὈΪΓΗρίαςος, ἃπᾶὰ πὸ δίπε ἐπδὲ Βεῖῃϊε- 
Ὦεπὶ 15 ποῖ {πε Ὠοσῆς οὗ ἐπε ζαπιῖϊν.--- 
τῆς ᾿Ιουδαίας : ἴο ἀϊειἱπριΐδῃ ἰε ἔτοπὶ 
δηποῖπε Βοιῃ]εἤεπὶ ἰη α41Πες (Ζεδυ]οη), 
παπιεά ἴῃ Ποβῆυδ χίχ. 15. Ουγ Βείἢ16- 
επὶ ἰ8. ςδ!]εὰ ΒειΠΙεπατ)- [υάλῃ ἱπ χ 
ϑδπι. χνὶϊ, 12, ἀπά Ϊεζοσης τβουρπε ἴὲ 
βῃουϊά ὈΣ 80 ψυτίοη οτο--- ΒΕΓ] τη 
οὗ ]υάδῃ, ποῖ οὗ ᾿υάδεδ, τακίπρ [ἃς ἰΔτίες 
ἔοσ ἴπ6 πᾶτης οὗ ἴῃς ψψῆο]Ὲ παϊῖΐοηῃ. Τῆς 
Πᾶπια τηδᾶπδ ““ἤοιβε οὗ ὑτοδλάᾶ,᾽" δηά 
ῥοηθ το ἴῃς ἐεχε ν οὗ τῆς πεϊρηθουτ- 
οοά; δϑοιιὶ δἷχ πη 1168 βου ἢ οὗ [ἐγυβδαίεπι. 
-ν 4, “ἰπ τἴῆεὲ ἀδνβ,᾽" 8 νΕΓΥ 
νᾶρυε ᾿πάϊςδίίοη οὗ {ἰπηδ6. [υκα αἰπιβ δὲ 
τόσα Ἐχδοίπεββ ἰπ ἴπεβε πηδίίεσβ. [ἰ ἰβ 
ἐπουρὴ ἴος οὐσ Ἔνδηρε δὲ το ἱπάϊοδις 
ταὶ τῆς διγ οὗ 1ε6ϑὺ5 611 υἱπίπ τῃ6 
εν] εἰπὶς τργεβθηϊεά Ὁν Ηεγοά. Α παῦλα 
οὗ δν1] οπηδη ; οδ᾽εὰ (Ὡς ἀτεδὲ; ρτεδί ἴπ 
ΘΠεΓρΎ, ἰῃ πιαρηίβοεηςς, ἱπ τνϊο κα Π 688 ; 
ἃ ςοπβίἀεγαδ]ς ρεγβοπᾶρε ἰπ τΊΔ ΠΥ ὙΔΥΒ 
ἰῃ τῆς ἰδίου οἵ [βγϑεὶ, δηὰ οἵ τῆς ννοσἱά. 
Νοὲ ἃ 7]ενν, πίβ δίποσ Απεραῖϊοσ δῇ 
Ἑδοτηῖϊε, δἰβ8 πιοῖποσ δὴ Ασδνίδη--ἴῆα 
Βοερία πᾶ8 ἀερατίεάὰ ἴτοσηθη [ΪυἀΔ}--- 
τῆγουρῃ ἴῃς ἱπῆυμεπος οὐ Απίοωυ δρ- 
Ῥοϊηιεά Κίηρ οὗ ]υάδεα ὈΥ ἴπε Βοτηδη 
βεηδίε δδοιυϊΐ ἔογυ γεᾶσγβ δεΐοσε ἴῃς δίγι ἢ 
οὗ Οἢγίδε. Τῆς Ὄνεηξ μετα τστεοοσγάδα 
τπεγεΐοσε ἴοοῖκ ρίδος ἰονγασβ ἰῆς οἷοβε 
οὗ 85 ἰοπρ τεῖρῃι ; Αἰ επάϊηρ ἔοσ ἃ σᾶγεοῖ 
δαοκεπεά υνἱεῆ πλᾶτγ ἀλεὶς ἀεςά5.---ἰδοὺ 

γοι: ““Βεδβοϊά 1᾽᾽ ἱπιτοδυςίηρ ἴῃ ἃ 
ἰνεῖν τϑππεσ ἴΠ6 πεν ἰπεπιε, ἂπὰ ἃ 
νεῦῪ ἀϊδίεγεης οἶδε οὔ πῆὲπ ἴτοπιὶ ἴῃς 
τεϊρπίηρ Κίῃρ οὗ ᾿υάδεδ. Ηετοά, Μαρὶ ; 
τῆς οπε τεργεβεπίίπρ ἴῃς υπροάϊν εἷς- 
ταεηΐ ἴῃ ἰβγδαῖ, [ῃ6 οἵδπεσ {πε θεβὶ οἰθπηεπε 
ἴῃ τῆς αεπεῖς τνοστά ; Μαρὶ, ποῖ κίηρβ 
88 (ῃς ἰεβεπά τηδίκεβ ἴῃετὰ, Ὀὰξ Βανίηνρ 
ἰηῆυδηος ἢ Κίηρβ, απ ἱπιεγπηθεά ἀπ ρ 
τους ἢ ἘῪ δβίσοϊορίοδὶ ἴοσα ἢ τῆς ἔοσ- 
ἴμποβ οὗ ἱπάϊνἀυ418 ἀπά βεορίεββ. Τῇ 
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ς Ἀεὶ χἱ!!. 4 παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα, 2. λέγοντες, “ Ποῦ ἐστὶν ὃ τεχθεὶς 
14 (ἴῃ 
βδῖως 
οοῃδι.). 

ἅνν. 7,9, το; χχίν. 29. 1: Οοσς. χν. 41. 

Βοπι οὗ ἴδς Οεμεεβ σου ποῖ θὲ 
οἤδιοα Ὁ ΨΟΥΠίες τεργαβεηιδίίνεβ, ἰἱπ 
Ψ Ποπὶ ρόνεσ, ννἰβάομη, δηἃ 4150 δἴτοσ, 
βυροτγϑείοη τηεεῖ. -- μάγοι ἀπὸ ἀνατ. 

“9. Μαρὶ οτὰ ἴῃς δαβδὶ οδηιε---80 
τῆς ψοτάβ πιυδὲ 6 ςοππεοίεά : ποῖ 
“«ολτης ἴτοπὶ ἴδ6 δαβὲ""; ἔσγοπὶ (ες δδβῖ, 
τς ᾿Ιαπὰ οὗ ἰδ δυητίδβε ; νᾶρὰς ἱπάϊοατίοη 
οὗ Ἰοςδϊτν. ΙῈ ἰβ ναῖπ ἴο ἱπφυῖγε νμδὲ 
Ῥτεςοΐβε σουπίγυ 8 τηεᾶπί, ᾿που ἢ σοπι- 
τηεπιδίοσβ ἢᾶνε ἱπαυΐγεά, ἀπά δὰ ἀϊνίἀεὰ 
ἰπῖο ποβεϊε σἂπιρβ οπ ἴδε ροϊπι : Ατδρία, 
Ῥειβία, Μεάϊα, Βαγίοῃ, Ῥαγίῃίδ ἃζὲ 
βοηε οὗ {δε γίναὶ βυρρεβίίοπβι Τῆς 
ἐνδηρε δὲ ἀοεβ ποῖ Κπονν οὐ σᾶσε. Τῇθ 
εαβὶ ρεηεγα!ν 5 [πς βυϊτδοῖς ρατὶ οὗ ἴῃ 6 
ψοτὰ ἕος Μαρὶ ἴο οοπὶς ἴγοπιὶ οὐ 1πὶ8 
εἰτδπά.---ες Ἱεροσόλυμα: {πεν δτείνεά 
δι ]εογυβαίθπι, {πΠ6 Ταρίϊα!, (π6 παίυγαὶ 
Ρἷδοε ἴοσ βίγδηρεσϑ ἴο Ἴοτης ἴο, {πε Ῥσεςῖβα 
Βροῖ οοηπεοίεά ψ ἢ τΠεῖγ ἐγγαπὰ ἴο ὃς 
ἀειετγηιίηςὰ ὃν δυγῖῃες ἱπαιίσγ. Νοῖα 
1τῆ6 ατεεκ ἔοσπι οὗ 6 πᾶτηθ, υϑυδ] ἢ 
Μεαδδεν, Μακ δηὰ Ϊοῆη. [πη ΓυκΚα, 
της Ἡεδτενν ἴογπι ὁ μι ἰδ υβεὰ. 
Βείογεμβαπά, οπεὲ ψουϊὰ ἤανε Ἔἐχρεοῖεά 
τῆς δτϑὲ Ἔνδηρε δε ννεϊ της ἔοσ 7εννβ ἴὸ 
πᾶνε υδεά τῆς Ηδεῦτενν ἔοσπλ, δηά ἴῃς 
Ῥαυϊίπε ὄἜνδηροὶϊβὲ πὸ αταεκ. 

νεῖ. 2, ποῦ... ᾿Ιουδαίων : ἔδε ἱπ- 
αυΐτγ οὗ τἰπεὲ Μαρὶ. [τ ἰβ νεγὺ Ἰδοοηίς, 
φοπηδἰπίηρ 8π δββεσίίοη ἢ ἃ αυεβίίοη. 
Ὑηα δββογιίοη ἰβ οοπίαϊπεά ἴῃ τεχθὲς. 
Ὑπαῖ ἃ Κίπρ οὗ ἴδε 1ενν8 δά Ὀδθη ὕοτη 
ψγᾺ8 πεῖς ἱπίεγεπος ἔσγοπὶ τῇς ϑίδ ἴΠῈῪ 
δά βεεῆ, δπὰ ψδῖ {ΠπῸῪ βαίά νγὰβ ἴῃ 
εἴεοι τῆυβ: πὲ ἃ Κιηρ μᾶ8 Ῥεδῃ 
Ῥογῃ βοιηενῃεσε ἱπ {Πὶ8 ἰαπὰ τε ΚΌΠΟΥ 
ἔτοπι ἃ βίαν γγὲ ἥἴανε βεαὴ δζίβίηρ, δπά 
ΜῈ ἀεβίτε ἰο πον ψἤοσα ἢθ οἂπη Ὀ6 
ἐουπᾶ : “ἰηδίρτια ἢος σοποῖβδς ογδιοηὶβ 
ἐχεπηρίυπι,᾽" Ετιζεοδα. ὙΠς Μεββίδηϊς 
Βορε οὗ {πε [ενν8, δηὰ τῆς δϑρίγατίοη 
δἴξες τνοτ ἀ- νἀ ἀοπιίπίοη οοππεοίεά 
ν ἢ ἴἴ, ψετα Κποῃ ἴο ἴπε ουϊδίἀα 
ψοσϊ ἃ, δοοοσάϊηρ ἴο ἴῃς (εβιϊ του οὗ 
Ὡοη-ΟἸ γι βιίδῃ υντϊξεγβ δυο 25 Ϊοβερῆυδ 
ἃπά ΤαοίέυβΒ. Τῆς νἱβί: οὗ τῆς Μαρὶ ἱπ 
αὐυεβὲ οὗ {πε πεννιῬογῃ Κίπρ 8 ποῖ ἰη- 
οτεάϊδιε.---εἴδομεν . .. ἀνατολῇ, ννε Βανν 
Ηΐϊβ βἴασ ἐμ ἐὲςξ γίδίηρ, τοὶ ἰη τῇς δδϑὲ, 
88 ἰπ Α. Ν΄., ἴδε ρίυγαιὶ θείῃ υϑεὰ ἴογ 
τδδὲ ἰπ νϑσ σ. ΑἸνναγβ οη ἴῃς οὐπ]οοῖ, πὸ 
δεανεην Ρῃεποπιθποη εδβολρεὰ τῃεπὶ ; ἱξ 
“νῶ8 νἱβὶ}]6ς 88 8οοῦ 88 ἱξ βρρελγοὰ δῦονς 
τὰς δοτείζοη. νὮδλί νᾶ δί8 
φεἰεβιίαὶ ρογίεπε ὃ 88 ἰξ ὑῃεποπίεπαὶ 

βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν Ἥ ἀστέρα ἐν τῇ 

ΟὨΪΥ ἢ δὴ δρρεδσαπο ἱπ [86 βθᾶνεπβ 
ταϊγδου]ουϑῖν ργοάδυςεά ἰο συΐϊάς τῆς ννῖδ6 
τῆεη ἴο υάδεα απὰ Βειῃ)εθεπι; οὐ ἃ 
τεδὶ δϑίγοποχηΐοαὶ οὐ͵εσέ, ἃ σᾶγε Ἴοη- 
)υποιϊίοη οὗ ψιαπεῖο, ΟΥ ἃ πεν εἴδγ 
ἀρρεδγίηρ, δηὰ ἱπνεβίεά ὃν τηεη δάάϊοιϊεὰ 
ἴο δϑίγοϊορυ νυν ἃ ςεγίδίπ βἰρηίϊβοδποεα : 
ΟΥ τηνι ῃὶς δὶ, ποτ μοῦ ἃ ταϊγαοιίουβ ποσ ἃ 
πδίυγαὶ ρΡῃεποπιεποη, Ὀαΐ 4 ογοδιίοη οὗ 
τῆς τεϊρίουβ ἱπγχαρίιαιίοα τνοτκίης οὐ 
βἰεπάεσ ἀδίδ, ϑυ ἢ δ8 ἴῃς ϑίασ οὗ δλοοῦ 
ἰπ ΒαΙβαπι᾿Β ργορῃεςίεβ ὃ ΑἹ] ἐπ6ϑε νίεινϑ8 
Ὧανε Ὀεδη Πεϊά. ϑοπια οὗ ἴδα ἔδίῃεσβ, 
Εβρϑοῖδ!ν ΟΠγυβοβίοπι, δάνοοαϊεά ἴῃς 
ἢτϑῖ, υἱα., ἴπδὲ 11 ννὰ8 ἃ βίδσ, ποῖ φύσει, 
Ὀυϊ ὄψει μόνον. ΗΠΐ5 τεδβϑοπβ ννεσε βυς ἢ 
88 ἴῃεϑβε : ἰξ πηοναὰ ἔγσγοτῃ πογίῃ ἴο βουϊἢ ; 
ἴ: ἀρρεαγεὰ ἴῃ τῆς ἀαγιπις ψῃ}]ς της 
8.1 5ῆοπα; ἰξ ἀρρεδγεά δηὰ ἀϊβαρρεδλγεὰ; 
ἰ ἀεβοεηδεά ἄοινη ἴο ἴῃῆε ἤουβε ΨΒεῖα 
1πε σὨ ἃ ἴδγ, δπὰ 80 ἱπάϊςαϊεἀ τῆς βροῖ, 
ΜΝ ὨΪοἢ οου]ά ποῖ Ὅς ἄοπε ὃγῪ ἃ βίας ἴῃ 
τε βκν (Ηοπι. νἱ.). ϑοπὶα πιοάδγη οοπὶ- 
ταεπίδίοτβ ὃδνς ἰδ ά ὑπάεσ σοπίτιδυξίοη 
ἴῃς ἱπνεβεϊ σαιίοηβ οὗ δϑίσοπογμεσβ, ἃπὰ 
ϑυρροβεά {π6 ἀστήρ (ὁ ἢᾶνε Ὀεεη οης 
οὗ βενεζδὶ ταῖς ςοη)ιποιίοηϑ οὗ ρίδπεϊβ 
οσουττίηρ ἀδουϊ τῆς Ῥερίπηίπρ οὗ ους 
ἐγᾷ οσ ἃ ςοπιεῖ οὐβεγνεὰ ἴῃ Οπίηα. Μέάε 
τῆς εἰδθογαῖε ποῖς ἰπ ΑἸΐζογά᾽β ατσεεῖκ 
Τεβίαπιεπε, Τῆς (δίγὰ νίενν 8 ἴῃ ἕανουγ 
ΜΠ διυάοηϊβ οὗ οοπιραγαιϊνς τεϊρίοα 
δηὰ οἔὨ οτίεἰςοίβιη, νῆο δ΄ βίγεβϑδϑ οὐ ἴῃ8 
ἴδοι {πὶ ἴῃ ἀποίεπι {ἰπηε8 ἴῃς ἀρρεάγαπος 
οὗ ἃ 8ῖ2. τννᾶ8 ἐχρεοίεά δἱ τῃς δίσι οὗ 
Δ11 ρτεαῖ τῇεη (ς Ννειῖε), δπά ψῇο 
ἐχρεοῖ στηγιποϊορίοαὶ εἰεπιεπὶβ ἱπ {πε 
Ν. Τ. δ8 νγῈ}] ἂβ ἱπ τῆς Οἱά. (Μὲώε 
ἘτὶΖβοῆς, ϑίγαυβ5, ἴ,. ]., δη ἃ Ηοἰϊζσηδπη 
ἰη Η. 0.) Τδεβε ἀΐνεγβε ᾿βεοσίεβ υν}}} ργο- 
ῬΔΌΪν αἰνναγβ ἤπά τμεἰς αδρειίουβ ; ἴῃε ἤσβε 
δίλοηρ ἴδε ἀενουὶϊ ἴο Ψοπὶ ἴΠ6 τηΐγδο- 
υἱουβ 18 ΠΟ βιυπηθ]} πρ- ὈΪοςκ, τῆ βεοοπά 
Δηοηρ ἴοβα 8. ᾿νε δἼοοεριηρ ἴῃ 6 
ταϊσδουΐουβ ἀδβῖγε ἴὸ γεάϊπος ἰξ ἴο ἃ πιὶπ- 
ἱπγλυπι, ΟΥὁ δὲ ἰεαϑὲ ἴο δνοϊά [18 ὑπηεοαβ- 
ΒΔΙΥ εχιεηβίοη, ἴῃς τπίγὰ ἀηοηρ πλεη οὗ 
Ὡδίυγα! βεῖς ῥγος ν᾿ εἶε8. 1 ἀο ποῖ ργοξεββ 
ἴο δε 4Ὁ]6 ἴο βείιἰϊς τῆς ᾳυεβίίοη. 1 
ςοηΐοηξ τγβεῖξ νἱτἢ ἐχργεββίηρ ρεπεγαὶ 
δοσυΐεβοεποε ἰῃ τῆς ἰάεα ἴἤγοννῃ ουὲξ ὉῪ 
ϑρίποζα ἴῃ ἢἰβ ἀϊβουββίοῃ ου ὈσορῇεοΥ 
ἴῃ 1δε Τγαεέαξμς ἐπεοϊορίοο-ῥοίἑἑεομς, ἰμαῖ 
ἰπ (δε ολδε οὗ ἰδεὲ Μαρὶ ννὸ δανε δη 
ἰπβίδῃος οὗ ἃ βίρῃῃ ρίνεμ, δοσοσητηοάαιεά 
ἴο 186 [Δ188 οριπίοῃβ οὗ τἥεῃ, ἰο ρτιάς 
τδεῖὰ (ὁ τε ἐπ. ὙΠ τ ποῖΐα δυβίεπι 
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"ἀνατολῇ, καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ." 
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3 ᾿Ακούσας δὲ “ δΕεἴΗ ν- ο, 
Ἡρώδης ὁ βασιλεὺς 1 ΄ ἐταράχθη, καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ᾽ αὐτοῦ - ει ϑθας 
4 καὶ "συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ, 

δ ἐπυνθάνετο παρ᾽ αὐτῶν, ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. ς. οἱ δὲ εἶπον 3 
Ε «δδρ. χχὶὶ. το. ]οδῃ χί. 4). Αςίδ χίν. 27). 

Ἡρώδης ἰπ 3802. ἴῃ τῆς Τ. ΒΕ. πε ογάεσ οἵ τε ννογὰβ ἰβ ςοηίογπιεά 

ἯΙ. τ4.- 

19 
το ἴδαι ἰπ νοσ. σ. 

οἵ τἰδίηρ). 
{ εἴδρ. ῥιέη 

16. 1.κ ὶ. 
15. τΡοεϊ. 

ΒΟ). Αςίδ χχίϊ!. 20 (τὶ περί τινοε). 

3 {παν ἴῃ ΔΒ. ΑἹ] δυςῇ ἴογπιβ ἕανα Ὀεδϑη Ἴοττεοιεά ἰπ ἴδε ἴεχὲ νῃϊςἢ τῆς Τ. Ε. 
τεργεβεπίβ απὰ πεςᾶ ποῖ ᾿ς δυγῖδες ποιίςςεά. 

οἵ δβίσοϊοψυ νν8β ἃ ἀεϊιβίοη, γεῖ ἰξ πιίρῃι 
δε υβεὰ Ὁγ Ρτονίδεποε ἴο ρυϊᾷς βεεΐίκειβ 
αῆες αοἁ. Τῆε εχρεοίδιίοη οὗ δὴ δροςῇ- 
τιρκίηρ ΙΓ ννᾶβ8 οὐττεπῖ ἴῃ πε εδβὶ, 
βρτεδὰ ὃΥῪ Βαδγυϊοηΐαπ [εν Τὶ ἰΐ 
πὐψδς ἱπίοσεβὲ Μαρίδπε ἵπεγε ἴδ ὩῸ υνῖβε 
ἱπογεάϊδ!ε; τῃδὲ τδεὶς δβισοϊορίοαὶ ἰογε 
πρμῖ ἰελὰ τπεπὶ ἴο σοηπδοί βοὴ υη- 
Κπονῃ οεἰεβείαί ὑῬῃεποπίεποη τυ τς 
φεενδίεπι εχρεοϊδιϊοι ἰβ ̓ ἰκαινῖβε ογε 10] 6. 
πη ἴδε οἵδε παπᾶ, ἐπδὶ ἱερεπμάδγυ εἶε- 
τηϑη8 τηῖρῃς ρεῖ πιϊχεά ἂρ 'π ἰῃς ΟΠ τίβ- 
εἰδὴ ἐγαάιτίοη οὐὁἨ τς βιατ- υϊεά νἱδὶϊ 
τοῦδε Ὅς δὐτηἰεὰ ἴο Ὀε ρΡοββίθϊε. Ιὲ 
τειηδίηβ ἴο δάά τῃδῖ {πε τδὲ οὗ πε ννυτὰ 
ἀστήρ, ποῖ ἀστρόν, 88 ὕεεῃ βυρροβεά 
ἴο πᾶνε δὴ ἱτηροσίδηϊ δεαγίπρ οὔ ἴδε 
ηυδδίίοη 45 ἴο 1πε πδίυτα οὗ ἴῃς Ῥῆε- 
ποηθποη. ἀστήρ πιεᾶπβ δὴ ἱπάϊνί ἀυ4] 
5ἰδσ, ἀστρόν ἃ σοπειε!!]διίΐοθ. Βυῖ ἱπ {πε 
Ν. Τ. τ|ϊ5 ἀϊδεϊποιίοη ἰδ ποῖ οὐβεσνεά. 
(Μέ4ε Τιακε χχί. 5; Αςίβ χχνὶϊ. 2ο; Ηςῦ. 
χί. 12; δηῃὰ Οτίγητ᾽' 5 ̓εχίεοπ οἡ ἴῃς ἵννο 

Τατς, ὁ βασιλεὺς Ἢ ώδης ἐ ες. 3. εὺς τα : 
ασιλεὺς ΚΣ τς ἀαίο, ποῖ «ἄχθη; 

ἢ ΨΥ. 1, πε επηρηῃδίς ροβίτίοη βυρρεβί- 
πᾳ ἴμδξ ἱε ννᾶβ 88 κΚὶπρ δπὰ Ὀεοδυβε Κίπρ 
ἴλδὲ Ἡετγοά ν"δβ ἰγουδεά. Το ἰογείξπεσ 
Δηᾶδ υὑϑύτροῦ ἐεαλτεὰ ἃ τγἶναὶ, δηὰ τῇς 
ἵγσδπιὶ ἐεατεὰά τῆς τῖναὶ νουϊά ὃς ννε]- 
οοσῃῆθ. ἴε ἰδκεβ [ἰπ||ὲ ἴοὸ ρὰΐῖ ενί]- 
ἄοεεβ ἰπ ἴεσασ. ΗἜ δά τσεϊρηβά ἴοπρ, 
ΤΊΣ γαῖα ΕΑΓ, πὰ (ῃ6 Ῥῃδείβεεβ, 
δεςοσάϊης ἴο ]Ὀβερ (Α. 1. χνῖϊ. 2-4), 
Βαδά ργεάϊειεά παὶ Πίβ ϑπῊνγ ννουϊὰ 
εἴς ἰοηξ ἴοβε ἰἰβ ρίδος οἵ ροινε. Ηἰβ8 
ἔεακ τῃετείοσε, ᾿πουρἢ ἴῃς οσςαβίοη τηᾶ 
Βξεσῃ ἱπείρπίβοδηξ, ἰδ ἜΝΕΥ ΨΥ οτεά- 
ἰδ]ςε.---καὶ πᾶσα Ι., ἀουδιεδα δὴ ὄχϑδρ- 
ξειαιίοη, γεῖ βυϊρβιίδπιίδιν ἔσὰς. Τῆς 
δρίείε οὐ ἐς οἰ ννὰβ βεγνίϊς δηὰ βεϊββῃ. 

Βοννεὰ ἰο ροάϊεεβ ρονγεσ, ἀπά ςαγεὰ 
ἴοε Ἰβεὶς ονῖ ἱπίογεδι γαῖμα τπδη ἴοσ 
Ἡετοάδ. Ἐὲεν ἰη ἴδδὲ 80-ς]1εἀ δον 
«οἷἐν μδᾶ μεδίεμυ βγτηρδίδεβ ἢ τγὰῖ 
απὰ τίρδι. Βεῖμες ἴδε Κίηρ᾽ 8 6 λγ8 
Ψεσς βτουπαεθ8 οσ ποῖ δεν Κηον οὶ 
τος οασεῶ, [ε ννᾶβ ἐπουμὴ (δαὶ {86 ἴεᾶτα 

εχίδιεἃ. ὙΤδε ννοτἱἁ ἰβ συ]εὰ ηἠοί ὉΥ συ 
Ῥυὲ ὃν ορἰπίοη.--πασα: ἰδ1 λυμα 
ἐεπλϊ πίῃς ἤετε, οἵ ἰ8Β ἡ πόλις υπἀετοιοοά ἢ 
οἵ ἰβ ἰξ ἃ οοηϑβίγυςτίοη, σα Ξε σεη, οὗ 86 
ἱπῃπαθιταπῖβ ὃ (ϑομδηΣ). 

γευ. 4. Ηενοαῦς πιέασηγές, --- καὶ 
συναγαγὼν ... τοῦ λαοῦ. ΚγΔβ τῃϊἰ8 ἃ 
τηεεῖηρ οὗ πε ϑαππῃεάτγιη ἡ Νοὶ {ἰΚεΐγ, 
845 ἴῃε οἰάειβ δε ποὶ πιεπεοηθά, ννῇῆο 
ἂς εἰβεννῃειε παιηεὰ δἂ8 ἴδε τεργε- 
βεηίδιίνεβ οὗὔ (ἢε ρεορίς, σίας χχνί. 
3, “ τῆς οἤϊεῖ ρῥείεβϑίβ, βοσίθεβ δηὰ εἰἄεγβ 
οἵ ἴδε ρεορίε ". Ηστο νε τεδά οἠΐυ 
οὗ ἴδε οὨίεῖ ρῥχίεβιβ δπά βογὶδεβ οἵ τῆς 
Ρεορίς. ὙὉὍῆὲ δτγιίοϊες ἰβ ποῖ τερεαϊεὰ 
Ῥείοσε γραμματεῖς, ἴῃς τνο οἶδββεδ Ὀεὶπρ 
)οϊπεά τορσεῖμες δβ τῆς {πεοϊορίςδὶ ὅχ- 
Ῥειῖβ οὔ ἰδὲ ρεορίςε.: Ἡεγοὰ Ἴδε 
ἰορεῖβες τῃ6 ᾿εδάϊπρ πιεπ αἴποηρ τἴδ6 
ῥείεβϑῖβ δηά βογίδεβ ἴο σοηβυΐξ [Πεπὶ 85 ἴὸ 
με δίτιΠ-Ρίαςς οἵὁἩ Μεββίδῃ. Ηοϊσπιαπη 
(Η. 6.), αββυπιίηρ τῃδῖ ἃ πηεεϊίηρς οὗ ἴδε 
ϑδαηπαοάγίπι ἰ8 τηθᾶηΐ, υ8685 ἔπε ἰδοϊ 88 δῇ 
διφυτηδηῖς δραϊηδὶ ἴῃς Ἡἰδβιογίοι ἐγ οὗ τδ8 
παῖσαῖϊνο. Τῆς Ηετοά οἵ Πίβίογυ βῖενν 
τις ϑδπ)ιδάτιϑιβ ἡ Ποΐεβαὶς, δηὰ ἀϊὰ πὶ 
Ῥεβὲ ἴο 10]] ἴο 8βίεερ Μεϑβϑίδηϊς πορεβ. [1 
ἰβ οἷν ἴπε Ηετοά οἱ ΟΠ βϑείδπ Ιερεπά 
τῃαῖ σοῆνεπεβ ἴῃς ϑδημεάτγίπι, ἀπά τηβκοβ 
δηχίουβ ἰπαυϊγίεβ δρουϊ Μεββίδ᾽ β Ὀἰγι ῃ- 
Ρἶδςθ. Βυῖ πε ρϑβὲ ροϊϊον οἵ ἴῃς κίης 
δηὰ δἰβ ργεβεπὶ δοιίοῃ, δ8 τερογίς ἃ ὉΥ 
τῃε ἐνδηρο θὲ, ἤδης ἰορεῖμεσ. Ης ἀϊΐδ8- 
οουγαρεὰ Μεββίδηϊς ἢορεβ, δηά, πονν ἴῃδὲ 
πεν πᾶνς τενίνεά ἱπ βρίϊε οἵ Ὠἰπ), ἢ 
πτϑὲ ἀδαὶ τυ ἴπαπὶ, ἀπ Πἰβ ἤγϑί βῖερ 
18 ἴο σοπβυϊε {πῸ Ἐχρογῖβ ἵπ 88 αὐἱδὶ ἃ ΝΥΑΥ 
85 ρουβίε, ἴο δβςεγίαίπ ἴπ6 ννπεγεδῦουιβ 
οὔ δε πενν-Ὅοση οἶ]14--- πυνθάνετο, εἰς. : 
ἰτ 8 ἢοῖ ἃ πίβίογίςδὶ φυεβείοη Πα βυι τι ΐ 8 
ἴο ἴΠ6 εἐχρεγῖβ 85 ἴὸ εις ἴῃς ΟὨγίβε 
μδ5 Ῥεεῆ Ὀοζῃ, ος 88}] Ὀς, θυϊ ἃ τπεο- 
Ἰορίςαὶ οπε: ψῆεσε, δοςογάϊηρ το {6 ἃς- 
ςορίεά ἰταάιτίοη, ἰΒ Ηἰ8 ὈἰτίΒ-ρίδςε} 
Ηξεηος γεννᾶται, ρτεβεηΐϊ ἴεη86. 

γν. 5-6.5. Τὰς ἀπετρεν 0) ἐδ ἐχῥενί5.--- 
οἱ δὲ ν δῖος. Τδίδ ἴβ ποῖ ἃ Οδσγίβ- 
τίαῃ ορίπίοῃ ρυὶ ἱπῖο τς πιουΐὰ οἱ 188 
βοῦῖθεβ. [τ τννᾶβ ἴδε Ἀπόνοῦ ἴο Ὁ6 εχ- 
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Ι Βογ οαἶγ. αὐτῷ, “Ἔν Βηθλεὲμ τῆς Ἰουδαίας. οὕτω γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ 

5.18 βαλε προφήτου, 6. “Καὶ σύ, Βηθλεέμ, γῆ ἸΙούδα, ' οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἴ 

Ἐλαεν ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα- ἐκ σοῦ γὰρ ' ἐξελεύσεται "ἡγούμενος, 

χα! 16. ὅστις ' ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ." 7. Τότε Ἡρώδης, 
1]Θ μη χχί. 

:6. 
ΧΧ. 28. 1 

Αε λάθρα! καλέσας τοὺς μάγους, " ἠκρίβωσε παρ᾽ αὐτῶν τὸν χρόνον 

Ῥεῖ, να. τοῦ φαινομένου ἀστέρος, 8. καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλεὲμ εἶπε, 
τῷ Πεγε δηᾶ 
ἴα να. τ, “ἐ Πορευθέντες " ἀκριβῶς " ἐξετάσατε 2 περὶ τοῦ παιδίου " Ῥ ἐπὰν δὲ 

Κειααϑία, εὕρητε, ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἔλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ." 
:-- Ὁ 

ἔλβειο, νυν. οοἶδρ. Χ. 11. ]οΒῃ χχ. 18. Ρ͵Κ. χί. χ2. Γκ' χί. 34 {τἰτὰ δος. δ0}.). 

λ λαθρᾳ 48 ἰπ ΐ. το ἰῃ ὟΝ.Η. 

3 ξξετασατε ἀκριβὼως ἰπ ΣΞ ΒΟΌ, »Βΐοι ἀοςογάβ τα Με. 5 υϑυαὶ ογάεσ. 

Ῥεςιεά ἕτογα ἴΠ6πὶ 848 τεβεῤεη ἐπε οὐτγοηῖ 

ορίπίοῃ οὗ ἴδε εἶἴγιβ. Τῆς Τάγρυπὶ Ρυΐ 

Ὡροπ δε ογαοῖς ἰπ Μίοδῃ ἃ Μεββίδπίο 
ἱπιετργειδιίοη (ΥΝ εἰδείη, ἀπά ὙΝ ἄπβοδο, 
Βεϊιγᾶρε). Ὑεὶ νι τΒς Ταϊπγυ δῖ [Βς 
Μεββίδῃ ψῷβ ἴδε οὔθ ψῆο βῃπου]ὰ σογλς 
ἴοτῖ ἴτοπὶ ἃ βίγδηρε, ὑπκποννῃ ΡΪδςα 
ὑνέρεῦ Ρὶε 1, ἐκγοη ἀες Ταἰνιμά, Ῥ. 342). 

Ἰάς οὐ 1818 ροΐπε ϑοῦδηζ, ο αυοίεβ 
ΘΟΒερΩ 88 ἀεπγίπρ πε βίαϊεπιεπὶ οὗ 
ΨΥ εἰβιοίη, δηὰ γεΐεσβ ἴο ( εἶβιβ 88 οδ)εςῖ- 
ἱπρ ἴλαι (πῖβ νίενν δρους Μεββίδῃ᾽ 8 διγιῃ- 
Ρίδςβ ννᾶὰβ ποῖ ουτγεπὲ ἀπιοηρ ἔπε ]εννβ. 
(Οτίψεπ ο. Οεἴβυπι, '. 561. Οὐ 70 δη νῇ!. 
27, δῃὰ 42.)---ὕτως γὰρ γέγραπται, εἴς.: 
Τῆς ϑοτείρίυτε μεΑ τὰ πα Μεββίδῃ᾽ β 
Ὀἰγιῃ-ρίδος νναβ Βει]εἤεπὶ [5 ἴά κε ἔτοτα 
Μιςδῆ ν. 2. πε ογδοῖε ρυῖ ἱπίο {Π6 
τπιουτἢ οὗ [8 εχρειῖβ σοηβυϊεά Ὀγν Ηετγοά 
τεςεῖνεβ ἰϊ8β βῆαρε ἴτοπὶ ἴῆε παπά οἵ ἴπε 
ἐνδηρεῖῖβὶ. [τ νδῦῖεβ νεσὺ σοηβί Ἔα 
Ῥοῖδ ἴτοπὶ τῆς οτίρίπαὶ Ηεῦτενν δηά 
ποῖὶ ἴπε ϑερῖ. ὙΠὲ “1εαϑε" Ὀεςοπιεβ 
“Ἐν ΠΟ πηδδη8 ἴπο 168ι," “Δηοηρ τς 
τηουδαηάβ" δεοοῦεβ “δηοηρβ ἴπε 
Ῥείποαβ," δηὰ πὲ οἱοβίπρ οἴδυβε, “ψνμῸ 
8.411 τυῖς ΤῊ Ρεορὶς ἰβγϑε]," ἀερασγῖβ 
ἄοπι ἴἢε ρῥγορῃεῖίς ογδοῖς αἰτορεῖμεσ, 
Δηπὰ Ὀοτζοννβ ἔγοῦὶ 2 ϑᾶπ). ν. 2, αοά᾽ 8 
Ῥγοπιῖβε ἴο αν ἃ ; ἐπε Ἵοοπηεοιίπρ 1ἰπκ 
ΔΡΡδταεπαν Ῥεὶπρ τὰς ροεῖῖς ψοζά ἄε- 
βογίρεῖνε οὗ ἴῃς Κίπρὶγν Τυποϊίοῃ οοπηπιοη 
το τῆς ἵνο ρῥίδοεβ-- ποιμανεῖ ἰη Μιίιοδῃ 
ν. 3, ποιμανεῖς ἱἰπ 2 ϑ4π). ν. 2. 
ὙΠῈ βεοοπάὰ νατγίβιίοη αγίβεβ ἔτοπὶ ἃ 
ἀϊθετεπὲ ροϊπείηρ οἵ ἴπῸ βαπὲ Ἡδῦγον 

νοτά ΜΔ, πατρὶ τε διηοηρ ἴῃς 

τοουβαπά8, ἜΡΩΣ -Ξ ἀπηοηρ ἰδς Βεαάβ 

οὗ «πουβαηάβΒβ. ϑυςῇ ἔδοϊβ αἃγὲ ἴο ὃβ 
ἴάκθη 45 ἘΠῸῪ βίαπά. ὙθεΥ ἄο ποί οοτ- 
τεβροηᾶ ἴο τπιοάεσῃ ἰάεδβ οἵ ϑογίρίυσα 
Ῥτοοῖ, 

νν. γ, 8. Ἡεγοά"ς πεχὲ σέοῤ.---τότε 
Ἡρώδης... : σότε, “τεσυθηῖ 
ἔοττουΐα οὗ ἰταπβίείοη νυ ἱ ουγ Ἔνδη ρα] ἰβέ, 
ο΄ νν. τό, 17} 1], 1, 5) 11, δἴο. Ηετοὰ 
ἰβῃεά τὸ αβοασιδίπ ρσγεοίβεϊυ ἤθη ἴῃς 
οἰ τὰς Μαρὶ μδά οοπιε ἴο ννοσβῆϊρ νγᾶβ 
Ῥοτη. Ηδ δββυπιεά τμδὲ ἴῃς ενεπὶ ψουά 
ΒΥποξγοηΐβε ἢ ἐπε δδοθηΐ οὗ (Π6 βἴδγ 
ψΒΙοἢ τῆς Μαρὶ δὰ βεδη ἰπ [8 τί βίῃ, 
δηὰ νυ πιο 51}} σοπιϊηυεά ἴο Ὀ6 5βεεῃ 
(φαινομένου). Ὑπετείοτε ἢε πιδὰς ρᾶτ- 
τίουϊας ἱπααίτγίιεβ (ἠκρίβωσεν) 48 ἴο {πε 
εἶπα οὔ {πὸ βἴασ, ἐνδ., τπε εἴτα οὗ 18 ἢτϑε 
ἀρρεδτίηρ. Τηΐβ νν88 ἃ ὈΪΠπά, ἂπ δῇεο- 
τιίοη οἵ ρστεαδΐ ἱπίεγεβὲ ἴῃ 411} τπαὶ σεϊδιεά 
το τῆς οἢ]ἃ, ἰπ ἤοβε ἀδβιίπίεβ Ἔνεη πὰ 
βίδσβ "ψεσε ἰηνοϊνεά.--- ες. 8. καὶ πέμψας 
νος αὐτῷ: δἰ ΠΥροοσίδΥ ψψεηξ ζυγί θεῖ. 
Ηςε Ὀαάε τπὸ βίγαηρεγβ δὸ ἴο Βει ἢ] ἤ6 πὶ, 
Βηὰ ουὖἱ τῇς ΨΠεσθαρουῦῖβ οὗ ἴῃς οἢ!ά, 
σοπηθ Ὅδοκ αδπὰ τεῖϊ πὶπη, τπᾶὲ ἣε «αἷβὸο 
πιῖρῆς ρὸ δπά ψγνογβῃΐρ Ηἰπι. ΔΝ οσβῆίρ, 
ἦν, ταυτάετ ΣῈ “Ιπογεάϊδῖς πιοῖῖνε 1 "ἢ 
(Η.Οη. Ὑεβ, 88 ἃ γεαὶ τηοῖϊνε ίοσ ἃ 
ταδὴ ἶκὲ Ἡεγοά, Ὀυ: ποῖ 48 ἃ ργείϊεηάεά 
οηα, δηὰ αυἱϊς ΠΠΚεῖγ το ὃς δεϊϊενεά ὈΥῪ 
1μεβ6 βίτῃρὶβ, ρυϊ]εῖεββ βοὺβ ἔγοπὶ ἴδς 
εαϑῖ.---πέμψας εἶπεν: (δες Ξεοπάϊπρ νγᾶ8 
ΒΥποσοπουβ νἱ 8 ἐπε ἀϊγεςτοη8 δοςογά- 
ἱπρ το θεν εἴξε, ργῖοσ δοοογάϊπρ ο Μεγεσ. 
1: 18. ἃ φυεβίίοῃ οὗ πο ἱπιρογίδποε μέγα, 
Ὅσαι ἰξ 5 βοτηδῖϊ πη68 δΔΠ ἱπιροτίδηξϊξ 4068- 
τἴοπ ἴῃ ννῆαῖ τεϊ τίου ἴπλε δοϊίοη ἐχργεββεάᾶ 
ὉΥ ἴδε δογίβὲ ραγίϊοἱ ρας βίδηβ ἴο ἔπδξ 
εχργαββεὰ ὈΥ εἷς [ο]οννίης βηΐϊε νεῖ. 
ὙΠῸ ταῖς ςεγίδίπν ἰβ τπδὲ ἴῃς ρατιϊςῖρ!ς 
ἜΧργαββεβ δῇ δοίίΐοῃ ροίπρ Ῥεΐοσε: οἣς 
ταῖπρ μανίηρ μαρρεηβά, δποῖδεσ ἱμετα- 
δἴϊεγ τοοῖς ρίδοασ. Βαῖ τ ῃασα 18 δ ἱπιροσ- 
ἴᾶπε οἶαββ οὗ εὌχοθριίΊοπβ. ὙὙᾷ8ε δοσῖβε 
Ῥαχιοἰρὶα “᾿τῦλΥ Ἔχργεββ ἔπι οοἰποίάεπί 
πῇ τῆδὲ οὗ τῃ6 νεγῦ, νἤεη ἴῃς δοιίοηϑ 
οὗ {πε νεζῦ δπὰ {πε ρασίϊςῖρῖε δὲ ὑγδο- 
εἰσ! οπε᾿. ἀοοάνίη, ϑγηΐαᾶχ, Ρ. 52, 
δηὰ υἱάφς ατιῖοῖϊες πεῖς τείεσσεὰ ἴὸ ὉΥ 
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9. Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν - καὶ ἰδού, ὁ ἀστήρ, 4 ΝΜ κα, 5. 
ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ, " προῆγεν αὐτούς, ἕως ἐλθὼν ἔστη 1 "ἐπάνω 

1ο. ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα, ἐχάρησαν χαρὰν δ, Ὁ, 14) οὗ ἣν τὸ παιδίον. 

(νι αὖ- 
τὸν 

μεγάλην "σφόδρα - 11. καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν, εὗρον 5 τὸ ἀκί!.  ὸ 

᾿ἐσταθὴ ἰη ΙΒΟΌ. 
83; χνὶδ!. 41; χὶχ 6ς; χχνΐ. 82; χχνίϊ. 54. 

3 αἰδον ἰπ 411 υποῖαῖ8, συρον ΟὨΪγ ἴῃ πλίπθβο. Οαπια ἰπ ργο Δ ΌΪν ἔτοτ νος. 8 (ευρητὸ). 

Ῥιοῖ, Βαϊ! δηϊίπς ἰῃ Βὲδί. ϑαεγα., 1884, 
οη ἴῃς δρρ]!ςδιίοη οὗἩ τὩϊ5. γσυὶϊε ἐο ἴδε 
Ν. Τ., ἰη ἩΠΙΟὮ πλὴν ἰπβίδησαβ οὗ ἴῃ6 
Κιπᾶ οοους. Μοβὶ τεφυεηῖΐ ἰη ἴἢε αοΒρεῖΐβ 
ἰ5 ἴδε εχργεββίοῃ ἀποκριθὲς εἶπε, νν ΠΙοἢ 
ἄοεβ ποῖ τηεᾶπ “ ανίηρ ἤσβὲ δπεννεγεὰ 
με ἴδεη ρῥτιοοεεδεὰ ἴὸ βαυ," ὃυϊ “ἰπ 
δηϑψεσίηρ 6 βαϊὰ ἡ. Ὑὡτᾷς οαβε Ὀεΐογε 
18 ΠΊΔΥ Ὧε οπα οὗ [π΄85 κὶπά. Ης 5επὶ 
ἴῆεπι ὉΥ βαγὶπρ “" ὅ6ο δηά βεδγςῆ," εἴς. 

γν. 9, 1... Τὴ Μαρὶ γρο οπ ἐλεὶγ 
εγγαμά ἐο Βεέλίελενι. ὙὮοΥ ἀο ποὶ κῆπον 
18ὲ ψᾶγ, ὃδυς τῇς βία ρυΐάεβ ἔδεηι. 
ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ: Ἰοοκίπρ ὑΡ ἴο Βεᾶνεῃ 88 
ἴ8εγ βεῖ ουῦ οὐ 1πεὶς ἰουγπεν, ἴΠΕῪ οπςα 
τπιοτο Ῥεδοϊά τπεὶς πεανθηὶν ρυϊάε.--- ὃν 
εἶδον ε. τ. ἀνατολῇ : ἰ8 {πε πιεδηΐηρ᾽ 
ἴθδλι ἴπεν πδὰ βεεὴ ἴῃς βδίδσ οὐἱν ἂὲ [18 
τἰβίπρ, Βπάϊπρ τπεὶς νὰν ἴο [6508 νυ ἢ- 
οὐδ [15 ρυΐϊάδποε, δηὰ ἴδαῖ δραὶπ ἴΐ 
ἀρρελιεὰ Ἰεδάϊηρ ἔἴεπὶ ἰο ΒειΠ ἐμπὶν 
80 Βεηρεῖ, δηὰ αἴξεσ τη Μευεσ. Αραϊπβί 
1818 ἴα φαινομένον, νεῖ. 7, ΜΏΪΟΒ ἱπΊρ]1ε8 
ςοπεϊπυουβ νἱβ ὉΠ. Τῆς οἴαυθε ὃν 
εἶδον, εἴο., ἰ5 ἱπιτοδυςεά ἴον ἴπΠε ρυτροβε 
οὗ ᾿ἸΔεπιϊβοαϊίοη. [τ νγὰβ τπεὶγ οοἰ αβιίαὶ 

ἰᾶς δρρεατίηρ δραδίη.--- προῆγεν : ἰΐ 
ἕερε ἐσίην δεῖσες δεῖ (ἱπιρεγίεο) 4}1 
τὰς τᾶν 1111, τε νίπρ δὲ Βειδίεῆεσι, ἱξ 
τοοῖκ ὕρ ἰἰ8 ροβίτίοη (ἐστάθη) τὶρῃι ονες 
τε βροῖ ῇεσε ἐῆς μὰ ννὰβ. ὙΠ βίδσγ 
Ξεεπχεὰ ἴο ρῸ Ῥεΐογε ἴπεπὶ ὉῪ ἂη ορίίς8] 
ΠΠπβέοη (ὟΝ εἶ88- Μανετ) ; ἰξ τεα!γ, ἴῃ τΠ 6 
νἱενν οἵ ἐς ενδηρεῖίβε, ννεηῖ Ὀεΐογε δηά 
εἰορρεά ονεῖ ἴῃς ποιβε (Πε Ν εἴς, ΠΟ, οὗ 
οοῦσδα, τεξατάς 1818 88 ἱπηροβϑβὶ Ὁ] ἰῃ ἔδοι). 
νετ. το, ἰδόντες δὲ. . . χαρὰν μεγάλην 
σφόδρα: δβεείηρ ἴδε βίδσ βίδπάϊηρ ονὲσς 
ἴδε βδοσεὰ βροῖ, {ΠῈῪ ψψεγε ονετογεά. 
Ὑμεῖς αυεβὲ ννᾶ8 δῖ ἂπ οπά; ἔπεὺ ἢδά 
δὲ 1λϑὲ τεδοπεὰ ἴῃς ροδὶ οὗἨ {πεῖς Ἰοπρ 
Ἶουτθεν. σφόδρα, ἃ ἴανουτί:ς ννοτά οὗ 
οὖσ δνδηρε δε, δη ἃ ἢεσε νεσὺ ἀρργορτγίδϊε 
δἴϊες μεγάλην ἴο εἐχρτε88 ἐχυδεγαπὶ ρἰδά- 
πε88, εςβίδιεις εἰσι. Οπ {πε σοῆνου οὗ 
ἴδε βίας, Ἐσίἐζβοῦς τεπιασκβ: “ Ευϊὶ ςετὶς 
βίεἶ!δε ροσῦρᾶ ἴδπὶ ρτανΐ τεαρογε ἀΐρηδ"".. 
ϑοπια οοηπεοξ ἴδε βεείπρ οὗ ἴῃ6 βδἴδσ ἴῃ 
νεσ. τὸ 8 ἐπε Ῥερὶπηίηρ οὗ {π6 ᾿ουΓο 
ποτα Ϊεταβαΐεπι ἴο Βειῃϊεῆεηλ. ὙΠΕΥ τα- 
Ἰοϊςςἃ, καγβ Ἐπτην. Ζίξ. ὡς εὑρόντες τὸν 
ἀψευδέστατον ὁδηγόν 

Μετ. τσ. Το Μαρὶ ἐπίεν απὰ ἀο ποπιαρε. 
π- καὶ «. « τ. οἰκίαν : ἴῃς ἀσπςε. πΊυΚα 
πε δβερμεσάβ ἡπά τς ΠοΙν ἐἈπιν ἰπ 8 
εἰαδίς, ἀπιὰ τε Ποῖγ ΟὨ]]ἃ ᾿γίπρ ἰπ ἃ πιδη- 
ἔτι τεοοποίϊδθῖς ὉνΥ δδδυπιηρ ἐπαὶ τδς 

δεὶ αττνεὰ αἴεσ ἴπον πδά ζουηά τεῖυσε 
ἴῃ ἃ ἔτη δουδβε (Εῤίῥλαπ. Τἀεοῤβλν.).--- 
εἶδον τ, π. αὐτοῦ: Ῥείτες {πᾶπ ν, 
ΜΉΙΟΏ βεεπὶβ ἴο μάνα Ῥέη ἱπιγοάυςοι 
ἴῃς σοργίδιδ 88 ποῖ οἡἶυ ἴῃ 1186] δυ δ ]ς 
ἴο τῆς βιτυδιίοη, Ὀυϊ τεϊανίηρ τῃς τποπο- 
ἴον οδυδεὰ ὈΥ ἴοο τεφυεπὲ υβς οὗἉ εἶδον 
ἡμὴ 9, 10). Ἴδε ΓΒ! τοί Ηἰς πιοίλεν, 
Οϑερἢ ποὶ πιεπιοπεά, ποῖ ἱπιεπιίοη- 

ΑἸγ, ἰδὲ πὸ ψτοηρ βυδβρίοίοπβ σηΐρῃι 
οὐους ἴο ἔπε Οεπεε8 (Καδαηπης ἐπ 
Αφμΐη. Οαΐ. 4π’.).---καὶ πεσόντες . .. 
σμ' ν. ὙΤΠῸῪ οοπΊα, δαβίοσῃ ζλϑῃίοη, 
Ψ ΗΠ [011 Βαη 8, ἃ8 δεῆῖδβ ἴῃοβε Ψ ἢο δπίοσς 
ἰηῖο τπ6 ῥγεβεηςς οὗ ἃ Κίπρ. ΤΕΥ ορεη 
τῆς ὈοχαβΒ ΟΥἮ 880Κ8 (θησανροὺς, δβοπια 
δηςίεπε σορίεβ βεαπὶ ἴο ἢᾶνε τεδὰ 
τε βδοουΐοβ, ννῃῖς ἢ ατοῖίαβ, νυν ργοῦθα- 
ὈΠῚν, τεραγάβ 48 δὴ ἱπίεγργεϊδεϊνε ρῖοββ 
παῖ δά ἰουπά [8 τνᾶν ἱπῖο ἴῃς ἴεχέ, υἱάδ 
Ἐρίρῃαπὶυβ Αἄν. Ηδεσ. Αἰορὶ., ς. 8), απὰ 
Ῥσγίῃρ ἔοσῖῃ ροίά, )7γαπλίποεπϑς διὰ πιγγνὴ, 
τῆς ἵννο ἰδτίεσ Ῥείῃρ, δγοπιδῖῖς ριιπὴβ ἀ18- 
ἘΠεΔ ἔτοπὶ γεςβ.---λίβανον, ἱπ οἰδβϑβὶς 
Οτοοκ, τὴ6 ἴτας, ἰπ ἰδαῖεσ ατσεες δηὰ 
Ν. Τ,, τε ρυπὶ, τὸ Ξε 
λιβανωτός, υἱάε ῬΏγγη. εἄ. Ι οΌεοΚ, Ρ. 
187). Τῆε ρἱβ ννεγα οὔ πῆγες Κίπάβ, βεπος 
τῆς ἰηΐεγεηςς πὶ τῆς Μαρὶ ννετε ἑΐγεφ ἴῃ 
πυπιθεσ. Τῆδῖ [ΠΟῪ νέα ἀΐηρς ν)ἃ5 ἀδ- 
ἀυςεα ἔτοπι ἰεχῖβ ἰη Ῥβδὶπιβ δηὰ Ῥγορῇε- 
οἶεβ8. (4. ., Ρβαὶπὶ ἰχχίΐ, το, ἰβαϊδῃ ἰἴχ. 3), 
τεάιοιηρ {πα Κίπρϑ ννουἹά ςοτὶς ἀοὶηρ 

μλξασβαν δηὰ Ργίπρίηρ γἣβ ἐο Μεβείδῃ. 
Τῆς Ἰερεπά οὔεδε τῆτες Κίηρβ ἀδίεβ 88 ζ2σ 
Ὁδοῖκ 88 Οτίρεη, δἃπά 18 θαυ] θαϊ Ὀᾶδε- 
1ε88. 1ἰ στὲν ἢ εἰτης ; Ὀγ-ἀηά-Ὀν {πε 
Κίπρβ νγεσς δυγηϊβῃεά ἢ παπιεβ.Ό ΤΣ 
Ἰερεπάδγυ βρίγιε Ιονεβ ἀεβηίίεπεββ. Τῆα 
εἰ νψουἹὰ θὲ ργοάυοίδ οὗἩἉ τῆς ρίνετβ᾽ 
ΠΟΥΠΙΣΥ, ΟΥ ἴῃ ΠΙρΡΏ εβίεεπιὶ δηᾶ ΘΟβεν 
ποτε. Ηδηςς 86 ἱπέδτεπος ἄγαννῃ ὈΥ 
βοιὴβ ἴδαϊ τῆς Μαρὶ ψεῖς ἔγοπιὶ Αγαρίδ. 
Τὰ Οτοιίυβ: “Μγεῆα ποππηίβὶ ἴῃ 
Ατγδθῖα παβοῖϊυσ, πες ἴπυ8 πὶδὶ δρυά 
7αῦδεοβ Ασδῦυπὶ ρογιϊοπεηι: βεὰ οἱ δυτί- 
ἰεγὰ εϑὶ ἔεἰἰχ Ασαρὶδ"᾿. ἀοἱά δπὰ ἱποθῆβα 
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παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ κεὺὐ;τεἐς προσεκύνησαν 
(ΟἹ. νἱι ἀρ. αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς "θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ 

χὶ!. 
Ἡεῦ. χὶ, 

835. δῶρα, χρυσὸν καὶ “λίβανον καὶ " σμύρναν. 12. καὶ χρηματισθέντες 

26 (ποον- κατ᾽ ὄναρ μὴ Ἴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρώδην, δι᾽ ἄλλης ὁδοῦ " ἀνεχώρησαν 
ἑἐεπέωη). Ν 

υ εν. χνΐ!. εἰς τὴν χώραν αὐτῶν. 
13. 

ν [δίνη χίχ. 13. ᾿Αναχωρησάντων δὲ αὐτῶν, ἰδοῦ, ἄγγελος Κυρίου φαίνεται 
« Ἐκ. «κ᾿ 6. κατ᾽ ὄναρ᾽' τῷ ̓ Ιωσήφ, λέγων, “᾿Εγερθεὶς παράλαβε τὸ παιδίον καὶ 
Ας8 
2ι. ᾿ΕΝ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ φεῦγε εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἴσθι ἐκεῖ ἕως ἂν 

χνν δ, (α, εἴπω σοί: μέλλει γὰρ Ἡρώδης ζητεῖν τὸ παιδίον, τοῦ ἀπολέσαι 
ἐν. 12, ἰχ. ΩΣ τς, αὐτό. ἀρ, 14. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα 

αὐτοῦ νυκτός, καὶ ἀνεχώρησεν εἰς Αἴγυπτον, καὶ ἦν ἐκεῖ ἕως τῆς 

1 διδδ κατ οναρ ἐφανη 85 ἰπ '. 20 (ΥΝ.Η. πιλγρὶ πη). 

(λίβανος) ἅτε πιεπείοπδά ἱπ ᾿βαίδῃ ἴχ. 6 
δπιοης ἴδε ρνίῆβ ἴο 6 Ὀγουρῆς ἴο 5γδδὶ 
ἰῃ πε φοοά εἰπις σοπλίηρ. ὙΤῆε (δῖ πογβ 
ἀεἰσμιεά ἰπ αβϑρηίπρ το {Ππε8ὲ ρ᾽ἤβ οὔ τῃς 
Μαρὶ ταγϑβιὶς πιεδπίῃηρβ: ροϊά δ8 ἴὸ ἃ 
κίηρ, ἰποθῆββ δἂβδ ἴο ἀοά, πνεῖ 85 ἴο 
ὁπ ἀεβιϊπεά ἴο ἀϊε (ὧς μέλλοντι γεύσα- 
σθαι θανάτου). Ατοιίυ8 βίγυοκ ἱπῖο ἃ 
πεν ἰἰπε : ροϊὰ τ ννοῦκβ οὔ πιετου ; ἱποθῆβε 
ΞΞ Ρεᾶγεσ; τηγτγῇ - ρυγίεγ---ἰο τῆς ἀΐδ- 
ξυδὲ οἵ Ετίϊζβδοῃς, ῆο τποιρῆς βυσῇ 
πιγδεὶς ἱπιεγργεϊαιίοπβ Ὀεηθδῖῃ 80 ρτεαῖ 
ἃ 5:ποΐδγ. 

νει. 12. Τλεὶν ῥίοις εγγαπά γε 1, ἐκ 6 
Μαρὶ, τοαγηεά ἰο ἀεεῤ ομέ ο7 Ἡ ἐγοά"ς τσαγ, 
γεέμγη κοῖς ὃν αποΐδεν γοαά.---' τισ- 
θέντες ροίηϊ8 ἴο ἀϊνίπε συϊάδηςς φίνεη ἴῃ 
ἃ ἀγεδπὶ (κατ ὄναρ) ; ἀκ ὐληνα αεεεῤίο, 
νυΐϊξ. Τῇῆε ραβεῖνε, ἱπ ἴπε βεῆβα οὗ ἃ 
ἀϊνίπε οτδοὶς ρίνεπ, ἰουπά οδίεῆγν ἴῃ 
Ν. Τ. (Βεηϊζβοῦῆα δῖες Οαδβαυδοη). 
νναβ8 τῇς ογδοῖς ρίνεπ ἱπ ἄπδννεσ ἴο ἃ 
ΓΑΥ͂ΟΣ ἴου ρυϊάαδποε ἢ Ορίπίοπβ ἀϊβες. 
ὴ ΤΆΔΥ Ὅς αβϑυπηεά ΠΕΓα, 88 ἰῃ ἔπεα ςᾶ86 οὗ 
7οβερὴ ((. 20), παι ἰῃς Μαρὶ Βδά δηχίοιιβ 
τπουρῆι8. οοτγεβροπάϊηρ ἴο ἴῃς ἀϊνίπα 
ςοτηπιαπίοδιίοη. Πουδὶβ Ππδά δγίβεπ ἴῃ 
τῃεῖὶς πιίπάβ δδουὶ Ἡεγοά᾽ 8 ἱπίεπείοηϑβ. 
ΤΒεν πᾶ, ἀουῦε]ε85, μεασά βοπγειῃίπρ οὗ 
δίβ. Ὠίβίοσυ δπά Ἵπαγδοίεσ, πὰ 5 τπιδη- 
ΠΟΙ οἡ τεβεοιίΐου πᾶν πᾶνε ἀρρεαγεᾶ 
βυδρίοΐουβΒ. Α 5.11] ἀϊβδαρωῦϊεγ, γεῖ ποῖ 
ηυἱῖς βυςςαββέαϊ ἰῃ σοποεαϊίηρ Πίδ πίε η 
ἀγροβε Ἔνεη τοτ ἴπεβε ψυ} 1616 85 πηεῃ. 
Ἔῆςα 8 βεηβο οἵ πεεὰ οἵ συίΐάδηος, ἱξποῖ 

ἃ ἴοσγηδὶ ρει τίοη ἴοσ ἱξ, πιδὺ ὃς ἰδκβη ἕο 
εταηϊεά. Ὀϊνίπε ρυϊάδηςς σΟΠΊ6Β ΟὨΪΥ ἴο 
Ῥιεραιεά μεαγῖβ. Ὑῆε ἄγεδπὶ γεβεςῖβ {πα 
δηίεςεάεη! δἰδϊε οὔ τϊπὰ.--- μὴ ἀνακάμψαι, 
ποῖ ἴο ἴυγῃ δδροὶς οἡ ἐμεῖς βῖερβ ἰοννᾶγάβ 
7εβὺ8 ἀπά Ἡεγοά. Ἐτχίϊζβοι:ε ργαίβεβ [8 
Το! οἷν οὗἨἩ τοῖβ ννοτά δβ5 ἱπιρὶ γίπρ ἴῃμδι 
ἴο ζο ὉΥ͂ Τ]ετυδαίεπι ννᾶβ ἃ τουπήλρουϊ 

ἴοι ἰγᾶνε]εγ τοπὶ ΒεῖΠοἱ το τἈς εδϑί. 
Αραγὲ τοπὶ ἴῃς χυςϑίίοη οἵ ἕδοϊ, βοὴ ἃ 
1πουσῆι ἄοεβ ποῖ βεεπὶ ἴο ὃε ἴῃ ἔπε πνἱιγὰ 
οὗ τς ἐνδηρεῖδε. Ηε ἰ5β ἐπὶ κίηρ, ποῖ οὗ 
τπε βῃοτγίεβι γολᾶ, Ὀυϊ οὗ ἀνοϊἀΐϊηρν Ηετοά 
-- ἀνεχώρησαν, {πεν νἱτπάγενν ποῖ ΟΠ 
Βοηιλενναγάβ, Ὀυϊ ΑΥΔΥ τοπὶ Ηετγοά᾽ 8 
πεϊρῃρουτῆοοά. Α νψογὰ οἵ τεφυεηῖ 
οσούτγτγαηος ἱπ οὐγ αοβρεῖ, ἔουσ ἐἰπλεβ ἴῃ 
τηϊ8 σμδρῖεσ (νν. 13,14, 22). 

γν. 13-23. ΕΠρλέ ἰο Ἐργῥί, πιαςξαενό ἐμ 
Βεϊκίελεπι, γείπγη ἰο Νακαγείθ. Τδεβα 
ἴῆτεε βίοσίεβ ἢᾶνε οπε αἷἰπῆ. ὙὍὙΠῈΥ ἱπάϊ- 
οδῖς ἴπε οὔιεπβ ψνϊοῃ ἀρρεᾶσ ἰπ Ὀερίη- 
ηἰηρε-- ονιΐνα ἀρ β θὰ ἐμέβε τοἷεμὲ 
(Ονιᾷ). Τῆς ἰοσγίυπεβ οὔ Ο γί βείδηϊι ν 
ογεβῃδάοινεὰ ἱπ ἴ[Π6 οχρογίεηςεβ οὗ ἴῃς 
Ποῖγ οἢ]ᾶ: ννεἰσοπηεὰ Ὁν αεπεῖ]εβ, ἐνὶ] 
επιτεδιεὰ Ὀγ εν. “Τα γεδὶ οοῃίδηϊβ 
οἵ ἐπεβε βεοιίοπβ ἐπιδοάν δπ ἰάθαὶ αἱπὶ" 
(ϑοβδη). 

νν. 13-15. ΕἸἰϊφλὶ ίο ἔργῥί. Μετ. 13, 
φαίνεται: αϑϑιπιίηρ ἔπαὶ Π18 18 ἴῃς σοτ- 
τεςὶ τεδάϊηρ, τῇς ἢϊρῃε ἴἰο Εργυρὲὶ ἰβ 
τεργεϑεπιθὰ 848 ἔοϊ]οννίηρ οἷοβε οἡ δα 
ἀεραγζίυτε οὔ τῆς Μαρὶ; ἔἴε Ὠἰϊβιογὶς 
Ῥτεβεηΐ, νἱνί ἀν ἱπιγοάυςίπρ οπα δβοθης 
αἴες δποῖδεσ. Α βυδ͵εοϊϊνα δίδῖε οἵ 
Δηχίες  ἰ8 Πεῖα δ8ὸ ἴο ὃς ρῥγεβυπχεά. 
ννΒεποε τί βίης γε σᾶπ ΟΠΪΥ οοπ͵εςξυγα. 
Ὀιὰ τῆς Μαρὶ ρίνε ἃ Ὠἰπε, τπεπεοηίῃ 
Ἡετχοά 8 πᾶπιε ἱπ ἃ 5ἰρηί βοδηϊ τηᾶππασ 
Βε {δαὶ 28 ἰξ πιᾶν, [Ὁβερὴ 80 ψεῖβ ἴδε 
περοββασυ αϊγεςιίοῃ.--- Ἐγερθὰς . . . εἰς 
Αἴγυπτον : Ἐργρι--πεᾶσ, δἰεηάϊγ, δπά 
τῆς τοῖιρε οὗἩἨ ͵βγαθ] 8 δποαβίοσβ ἰῇ ἄδυβ 
οἵ οἷά, ἰξ 4150 τῇεῖγ ἄουβε οὗ Ῥοπάδρε.--- 
παράλαβε, τακε ΨΙὩ ἃ νἱενν το δικίη 
ςδῖα οὗ (ο. ]1οδη ἱ. σὲ, “Ηἰἴβ ον τε- 
οεἰνεὰ Η!πι ποι,᾿" παρέλαβον) ; δεηίρηε, 
Ἐτεζβοιε--ἴίως . .. σοί: εἰἴπες ρεπε- 
ταῖν, {Π|1 ρῖνε ἴδες ἐυγῖπες ογάθσδ 
(ἘτιΖϑο δ); οὐ ἘΠῚ 1 61} τπδς το τεσ 
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"τελευτῆς Ἡρώδου 1(. ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ ὦ Κυρίου γ Βετε οΩΙ 
διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, “Ἐξ Αἰγύπτου ἐκάλεσα τὸν υἱόν μον." 

ι6. Τότε Ἡρώδης, ἰδὼν ὅτι "ἐνεπαίχθη ὑπὸ τῶν μάγων, " ἐθυμώθη 
λίαν, καὶ ἀποστείλας " ἀνεῖλε πάντας τοὺς παῖδας τοὺς ἐν Βηθλεὲμ ᾿ 

ϑερί. 

Ὦχχ ῖρ; 
καὶ ἐν πᾶσι τοῖς “ὁρίοις αὐτῆς, ἀπὸ “ διετοῦς καὶ κατωτέρω, κατὰ αν! δι 
τὸν χρόνον ὃν ἠκρίβωσε παρὰ τῶν μάγων. 17. Τότε ἐπληρώθη τὸ « ἔξ οηὶν 
δε. χχχ. 2. 
οὐἶγ. Οἵ. Αςεί χχὶν. 27. 

ΤΊ ΒΟΡ, εἰς., οτὐἱξ του, 

(Μεγεσ, ϑοῆδηΖ); βεπβε ἴῆς βαπὶς; [ἢς 
εἶπα οὗ βυς ἢ πεν ἀϊγεςτίοη ἰ5 ἰεΐ νᾶρτς 
(ἂν ΜΒ 508.).-- γὰρ: ρῖνεϑ γεᾶβοῃ 
οὗ ἴδε ςοπηπιδηά.---τοῦ απολέσαι αὐτό: 
Ηετοά᾽β ἄσβξ ρύσγροβε νγᾶβ ἴο Κὶ}} Μαγυβ 
δὰ αἴοπο. Ης αδεσναδγάβ Κις πλᾶπν 
ἴο τῆδκε βυτε οὗ ἔπε οὔθ. Τῆς ρεηϊῖνε 
οἵ τῆς ἱπβηϊεῖνε ἴο δχρῦεβθ ρύγροβε 
Βείοπρβ ἴο σοσηρδγαίνεϊυ ἰαῖε ατεεκ. 
τ ὀσουτβ σοπβίαπεῖν ἰπ ἔπε ὅ5ερῖ. δηά 
ἴπ Ν. Τ᾿ -ονεγ. 14. ὁ δὲ ἐγερθὲς: ]οΒερῇ 
ΤΟΠΊΡΕΪΥΎ Ἔχεσυΐεβ ἴπε σοτηπιδπά, γυκτὸς, 
ἴογε ἐῃς ἄδυ, ἱπάϊςαϊτπρ δἰδιπὶ 45 ννῈ]]} 

45 οδεάϊεποε. ὙΠα ννογάβ οὗ {πε σοπὶ- 
τηαπὰ ἰπ νϑσ. 13 δῖα τερεδίεά ὃν πῆς 
ἐνδηροὶϊβὲ ἰῃ νεσ. 14 ἴο δηιρῃαβίβε πὸ 
οδεάϊεπε βριγιξ οὗἩ 7οβερῇ.--- ἐσ. 15. καὶ 
ἦν ἐκεῖ, εἴς. : [πε βῖαυ ἱπ Ἐργρί σᾶπποῖ 
δανῈ Ὀδδθη ἰοπρ, ΟἿΪν ἃ ἴεν πιοπίῃβ, 
Ρτοδαδῖν, Ὀείογε τῆς ἀεδιῃ οἵ ΗἩετζοὰ 
(Νὄβρεη).---τῖνα πληρωθῇ : ἀποίῃετ ῥτο- 
ῬΒεῖῖς σεέεσεπος, τἢϊ]58. εἰπε ρτοσεδάϊηρ 
ἀἴσεςῖὶν ἴτοπι ἴῃς ἐνδηρεϊίδι ; Ηοβϑᾶ χί. 
1, εἴνθη δξεσ τῆς Ηςῦγεν, ποῖ ἴῃς ϑερῖ., 

ὙΠΟ ἢ ἕο 2 Π88 τέκνα αὐτοῦ. ΤῊς ογᾶςο]ε 

βἰδίεβ ἃ ;ἰβίοτγιςδὶ ἴδοῖ, ἀπά οδῃ ἐπεζείοσε 
ΟΠΪΥ θὲ ἃ ἰγρίςδὶ ργορίεου. Το Ἄὄνεπὶ 
ἰπ ἴδ ἴθ οὗ τς ἱπέδπε [6808 ΤΥ 566 πὶ 
ἍΠ ἱπείρτιβεοαπε δι] ἰτηεηῖ. Νοῖ 580 ἀϊά 
ἰξ ἀρρεᾶσ ἴο ἴηε Ὄνδηρεῖβῖ. Εοσ ἢἰπὶ 81] 
ἐνεηῖβ ἰπ δε 11 οὗ τῆε ΟἸγίβι ροβϑεββεὰ 
τιταπβοεπάεης δἰρηίβοδηςε. νηδαϑ ἰξ δῇ 
Ἔνεπὲ δὲ 411} οτἰεἰοίβτη δβκβ. Ἀϊὰ τῆς 
ἴλεϊ βυρρεδὲ ἴῃς ρσγορβειῖς σείεγεηςθ, οσ 
ἀϊὰ τῆς Ῥσορῆεου οτεαῖα ἴπ6 ἕδοϊ ἡ [ἴῃ 
τοΡΙγ, δα ἰὲ βαϊὰ τῇδε τῆς παιγδιϊνεβ ἰπ 
1818 οδβαρίες οὔ τπ6 Ἱπίλπου 81} μδᾶπηρ 
τορεῖμετ. [17 δὴν οπα οὗ 1πεπὶ οοουττγεά, 
411 τηῖρῃε οοσυσ. Τῇβ τηδῖπ αυδϑβέοη 8, 
ἰ8Β Ἡετοά᾿ 8Β βοϊοίτυδε οτεάϊθ]ε ὃ ΙΓ 80, 
τδεπ τῆς σδυξίοη οὗ τπε Μαρὶ, ἰῃς δϊρῃς 
το Ερυρῖ, ἴδε πιᾶάββδσγε δὲ Βει ἐμ πὶ, 
τῆς τεΐσσῃ δὲ ἴδε ἱγγαηῖ δ ἀδδῖῃ ἴοὸ 
Ναζασείῃ, ἀζε 411 εχυδιν ογεάϊδ]ε. 

νν. 16-.8. ΤῆεΎ πιαξβαςγε. Τότε: 
οπιίπουβ ἑλεε. ΨΝΏεη πε νν88 οεγίδίπ 
τῆλε τς Μαρὶ σψεσε ποῖ ροίῃρ ἴο οοπὶς 
Ῥδοκ ἴο τεροζὲ τνῆδὲ πεν μδὰ ἰουπὰ δἱ 

ὈῚ,Κ. χχὶϊ. 4: χχὶϊἱ, 32 (Αςίδ οὔϊεο). ς ΟΕ. ἐν. 13; νἱ δ, 34; χν. 22; χὶχ' σ. ἀ Βετὸ 

ΒειΠ]εμεπὶ, Ἡετγοά τνὰ8 εηγαροὰ ἃ5 οπα 
ψΠο πδά Ρεβὴ δείοοϊεά (ἐνεπαίχθη). Μαά- 
ἀεπεᾶ νἢ ἀπροσ, ῃ6 γοβοῖνεβ οἡ τῆογα 
τγυσα]εης τηδάβυσεβ ἤδη ἣς δὲ βσβὲ ἰπ- 
τεηάεά: ΚΙΠ 411 οὗ ἃ ςετίδίη ἂρὲ ἴο τηδκε 
δισε οἵ [ἢ6 οπε---δι ἢ ἰ5 ἢΐβ βᾶναρε ογάδγ 
ἴο δὶ5 οὐβεχυίουβ Πιγεϊ 'πρβ. Ἱπογεάϊθὶς ὃ 
Απγτπρ 15 ογεάϊδ]ε οὗ ἴῃς πιᾶη Ψῇο 
τηυγάετεὰ Πἰδ οὐνη νυἱΐε πὰ βοη8. Τῆΐβ 
ἀδεὰ ςῇοςκβ ΟἨγιβείδης; Ὀυξ ἰξ 8 ἃ 
ΒΠΊ411 Δῇδιγ 'ἴπ ΗἩοτοαβ σάγθοσ, δπὰ ἴῃ 
᾿ΟΠΙΕΙΠΡΟγΆσΥ ἤἰβίογυ.--ἐν Βηθ, καὶ ἐν 
πᾶσι τοῖς ὁρίοις αὐτές, ἰη ΒεΙΠΙεἤ ἐπ), ἀπά 
αγομπα ἴθ τπ6 πεϊρῃθουτῃοοά, ἴο πιακα 
αυϊῖα βυγα.---ἀπὸ διετοῦς καὶ κατωτέρω: 
τῆς πιεαηίηρ 18. οἱεασ.---ἃ]} σμ!] άγεη ἔτοπὶ 
Δῃ ΠΟῸΓ ἴο ἵψνὸ γεᾶγβ οἷά, Βυϊ διετοῦς 
πΊΔΥῪ δ6 ἴδκθη εἴτ 6 88 πηδβου]ίης, ἄρτος. 
ἱπρ ἢ παιδός υπἀετγβιοοῦ -- ἔτοπὶ ἃ ἵννο- 
γεαγ- οἷά Ἵῃιὰ, οὐ 88 ἃ πειΐεσ δάϊεςξίνα 
ιϑεὰ 485 ἃ πουηΞεΐτοπὶ ἴπῸ ρὲ οὗ ἔνοὸ 
γεδᾶγϑ, α ὀἱμιαίμι 45 'ῃπ Νυ]ρ. Ὑμεῖς γα 
Βοοά δυϊπογίειεβ οα Ῥοίῃ 8:4ε8β. ἘῸσ ἃ 
5: ΠΊ}18τ Ρῆγαβς, υἱάδι Πσἤτγοη. χχνὶϊ. 23, ἀπὸ 
εἰκοσαετοῦς. ἨἩετοά πιδάε ἢἰ5β πεὶ ννϊάς 
ἐπουρῃ; ενὸ γεασβ δηβυγοὰ δῇ δπιρὶα 
ταδτριη.--κατὰ τ΄ χο... μάγων. Ευτῃγ. 
Ζίᾳ. Ἰπβι8ῖ8 ἴῃδξ τπεβε τνοτάβ πηυβὲ Β6 σοη- 
πες, ποῖ ψ τ διετοῦς, Ὀυς νν ἢ κατω- 
τέρω, Ρυϊείηρ, ἃ σοπιπιᾶ δἴϊεσ [Π6 ἔογπ,εγ 
τνοτᾷ, δἀπὰ πόϊ δος ἴπ6 ἰδξίοσ. 1ξ, ἢς 
δίξυςβ, Ἡεγοά πδά ἀδῆπίξεῖν δβοετιαίπεά 
ἔἴτοτὰ τῆς Μαρὶ πὶ τπῸ οἢ]ἃ τουβὲ Ὀς 
ἵψο γϑᾶγβ οἷά, ἣἢς νουἹὰ ποὲὶ πανε Κι Πεά 
ἴδοβε γουηρετ. ΤΕΥ πιδάς ΜαγυΒομ "ἃ 
γουηρεῖ; Ηετγοὰ Καρὲ {πεῖγ εἶπα δηά 
δὐάδεὰ 4 πιατρὶπ: πλάτος ἕτερον αὐτὸς 
προσέθηκε. [Ιἐ ἄοεβ8 ποῖ 8εεπὶ ἴο τηδέζεσ 
ΝΕ τς. Ἡετοὰ ψουϊά ποῖ θὲ νεγυ 
βογυρυΐίουβΒ. Ηδ ψγὰ8 {|κεῖγ ἴο δδὰά ἃ 
ταλιρίὶπ ἰπ οἰἴπασ οαβε; δεῖίονν ἰξ ἘΠῸῪ 
τηδὰβ [886 ἃρα ἴννὸ γεᾶσβ, δῦονε ἢ {πεν 
τηδάς ἰξ [ε58---νεσ, 18: 81}}} ἀποίπεσ ρσο- 
Ῥεῖὶς τεΐδγεησς, ]1Θγεπλ. χχχί. 15, γε εν 
τερτγοάδυςεά ἔτοπὶ ἴῃς ϑερῖ. ; ραϊπεῖῖς ἀπά 
Ῥοεῖεῖς σατγίαϊηϊυ, ᾿ξ τς τεϊεναηςα 6 ποῖ 
ςοηβρίςυοιθὶυ ἀρρασεηῖ, ὙΠα ἐνδηρε δὲ 
ἱπεγοάυοεβ ἴ86 ῥγορμεῖίο ραββᾶρε ἰπ [18 
οᾶβε, ποῖ ψ τ ἵνα, θὲ ὙΠ τότε, βυρ-. 
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θὲν ὑπὸ Ἱερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος, 18. “ Φωνὴ ἐν Ραμᾶ ρεμίου τοῦ προφ γ 
ε ΘΚ. χἥ!, ἠκούσθη, θρῆνος καὶ 5 κλαυθμὸς καὶ ἐδδυρμὸς πολύς, Ῥαχὴλ 
4 ἀδο νῇ, ἐ κλαίουσα τὰ τέκνα αὐτῆς καὶ οὐκ ἤθελε" παρακληθῆναι, ὅτι οὐκ 
7. ν »»» 

Ε υἱῖδ δος. εἰσὶ. 19. Τελευτήσαντος δὲ τοῦ Ἡρώδου, ἰδού, ἄγγελος Κυρίου 

δετο οηῖγν κατ᾽ ὄναρ φαίνεται ὁ τῷ ᾿ωσὴφ ἐν Αἰγύπτῳ, λέγων, 2ο. ““᾿Εγερθεὶς 
παράλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ πορεύου εἰς γῆν 

Ὁ Βοια. χί. 3. Ἰσραήλ" τεθνήκασι γὰρ οἱ " ζητοῦντες τὴν ψυχὴν τοῦ παιδίου." 
1 εν. ν. το 21. Ὁ δὲ ἐγερθεὶς παρέλαβε τὸ παιδίον καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ, καὶ 

Ἀμριρκ μα ἦλθεν ὅ εἰς γῆν Ἰσραήλ. 22. ἀκούσας δὲ ὅτι ᾿Αρχέλαος 'Ἢ βασιλεύει 

1 δια ἰῃ ΒΟΌ ; νπὸ ποΐ δος. ἴο βίγίε οὗ Ενδηρ. (ΥΝ εἰβδ ἰῃ Μεγετ). 

3 θρηνοᾳ καὶ οπ. δὴ ΒΖ ; ργορδδὶυ ἰηϊσοάδυςεὰ ἐο οοτγσεβροηᾶ συ ϑερί. 
3 ηθελησε ἰπ ὉΖ. 

4 φαινεται κατ οναρ, ΒΖ. 

δεσηλθεν ἰη Ν᾽ ΒΟ. 

βεβιῖνε οὗ ἃ ᾿υ]δίπιεπε ποῖ τεραγάεά δ8 
ἐχοϊιυβῖνθ. ὙΠ νογάβ, Ἔενεὴ ἱῃ ἐπεὶσ 
οτὶρίῃδὶ ρίδος, δὲ πίρῃὶν ἱπηδρίπδεϊνα. 
Τῆς βοεὲπα οὗ ἔδοῇῃεὶ νεαρίηρ ἴοσ ΠΕ 
οἰ] άγεη 15 οπα οὗ βανογαὶ τδϑίθδυχ, νυνὶ ἢ 
Ραββεά δείοτε {πε ῥγορῇεῖβ εγε ἰπ ἃ 
νἱβίοη, ἴῃ ἃ ἀγεδπὶ ννῃϊςῃ, οὐ ἀννακίπρ, 
Πα ἔεἰε ἰο ὃς Ἔννεεῖ. [ξ ννᾶβ Ροείσυ ἴο 
Ῥερὶπ νι, ἀπά ἰξ 18 ροδίγυ ἤεσθ. Εδοῆεὶ 
ἀρδΐη ννεερβ ονεῦ ΠΟ οπ]άγθη; Παγβ, 
θέσδυξε δῇς 'νᾶβ δυτίεὰ μετα, (πΠ6 ῥσγο- 
Ῥῃειῖ 8 Βδπιδῆ, πεᾶῦ αἰρεδῆ, πο οὗ 
7εγαβαίεπι, βιδηάδίηρ ἔογ Βει εἴδη 885 ἴὰγ 
ἴο (ἢε βουῖϊῃ. ὙὍὙῆε ρῥγορπειίς ραββαρα 
ἀϊά ποῖ οσεδίε ἴῃ τηδββδοτζε ; ἔπε ἐγδάϊ οι 
ΟΥ̓ τὲ πιδββδογε τεςαϊ!εὰ ἴὸ πιϊηπὰ τῆς 
ῬΙΌΡἤςοΟΥ, δπὰ ἱεά το ἰΐϊ8β Ῥείη ηυοῖεά, 
1πουρὴ οἵ ἀου δέ! ἀρροβίϊεπεββ ἱπ ἃ βισίςι 
56η56. |Δ0ο}᾽5 θεϊονεὰά νΐε βεεπὶβ ἴο 
πᾶνε οοσυρίοα δΔῃ ἱπγχαρίπδίϊνε μος αἷδὸ 
ἴῃ ἘΔΡΌΙπΙςΑ] Πἰξεγαῖυγε. ΝΥ ἄπβοπε φυοίεβ 
1} 18 ἔτοπη ἔπε δΙίάγαβδελ: “ΝῊ ἀϊά ]Δοοῦ 
ῬυγΥ ΕδΟΠαὶ οα ἴδε νὰν ἴὸ ἘΡὨγδίδῃ οἵ 
ΒΕ Ιεμεπὶ ἡ (αεη. χχχν. 16). Βεοᾶυβα 
Ὡς ἔογεβανν {πα {πὸ εχ ]εβ ννουϊά δὲ βοπγα 
Ταΐαγα εἰπη6 Ρ888 παῖ νυ, ἀπά ἢς δυτγίεὰ 
᾿λ6σ ἔμεγς δὲ βῆε πιρῃξ ργᾶν ἔοσ ἐπ 6πὶ" 
(Βεϊἐγᾶρε, Ῥ. 11). Εδομεὶ ννδ8 ἰοὸ τε 
Ἡεῦτεν ἋΔΠΟΥ ἃ τπηοῖπεῖ ἴοὸς [βγδεὶ ἰη 811 
τἰπιθ, βυιηρδίπειῖς ἰπ 411 μὲς οὨ ἄγε 8 
τηϊβίογίαπεβ. 

γν. 19-2:. ζοτεῤλ᾽ς γείμγη. Τελευτ- 
σαντος δὲ τ. Ἥρ: Ηετοά ἀϊεὰ ἰῃ 750 
αν. ἴη 88. γοῖἢ γεᾶσ, δὲ ]εγίομο, οὗ ἃ 
Πουσῖῦϊς Ἰοδίῃβοπις ἀΐβεαβθ, τοϊζεηῃ ἴῃ 
Ῥοάγ 88 ἰῃ βουϊ, δορείπει ἂπ ὑηννῃοΐο- 
ΒοπΊς τηδη (υἱάε ]οβερῇ, Βε]}, ἱ. 33, 
1-5; Απτῖᾳ., χνῖϊ, 6, 5; Εὐδερ., Η. Ε,, ἰ. 
6, 8). Τῇε πεννβ οὗ 88 ἀδαῖῃ ψουϊά Η͂Υ 
ΒΥ Εν, δἀπὰ ψουἹὰ ποὶ ἴᾶκε ἰοὴρ ἴο 
τεδοῦ Εργρὲ. Τβεῖ ψουὰ δὲ πὸ πεεά 

οὗ Δῃ δηρεϊ ἴο ἱπίογῃ 7 θορῈ οὗ δε ἴδοι. 
Βαϊ Πὶβ δηχίείεβ νουϊά ποῖ ἐπεγείοσς ὃς 
δὶ δὴ επὰ. ΝΟ ννᾶβ ἴο βυςςεεά Ηεζοά ὃ 
Μίρμς μὲ ποῖ Ὀ6 δποίπογ οὗ ἴπῸ βδπηα 
ἴγρε Μιίρδε ἀϊδβοτάεσ δηά Ἴοπέιβίοῃ 
ποῖ ατίϑβε ἡ ὑνουϊά ἴξ θὲ β8ίες οσ ννῖ56 ἴο 
τείυγη ἴο Ραϊδββίϊῖπεῦ ἀυϊάαποε ννᾶβ 
Δραῖὶθ πεεάεά, ἀεβίγεά δηὰ οδιαϊπεά. 
--᾿ἰδοὺ ἄγγελος... λέγων : ἴδε ρυἱά- 
πος ἰβ ψίνθῃ Οὔοα πῆοσα ἰῃ ἃ ἀγαδιη 
(κατ᾽ ὄναρ). Τῆς δηχίουβ ᾿πουρδιβ οὗ 
ἴῆε ἀαγνείηχε ἃτα γοβεςοῖεὰ ἴῃ της ἄγετ 
ὈΥ πίρμιε, δηὰ ἐπ δηρεῖ!ς τῆθβδβαρε σοῦς8 
ἴο Ρυϊ δῇ επά ἴο υποετίαίπίγ.--τνεῖ. 20. 
Ἐγερθὰς... . Ἰσραήλ: ἰξ ἰΒ εχρτεβδεὰ ἰπ 
116 ΒΔΠῚ6 ἔεγτη5 88 ἴῆοβε οἵ ἔπε τηδβϑβᾶρε 
ἀϊγεοιίηρ δίρῃε το Ἐργυρῖ, εχοερὲ οὗ 
σου ἴπαὲῖ τπ6 ἰδηᾶ 158 ἀϊβεγεηῖς, δηὰ 
τῆς ογάες ποῖ ες Ὀυϊ γεέμγη. “ Ατίβς, 
ἴακε τπ6 οἰὰ ἀπὰ Ηἰβ8 πιοίμεσ," Τῇε 
ννογάβ ψγοσα 8ἃ8 ἃ τείγαϊη ἰπ πὸ [Π6 οὗ 
7οβερῆ ἱπ ἰποβα οτίεῖοαὶ τηοπτῃ5.--- τεθνή- 
κασι γὰρ: ἴῃ (Π]8 ρΈΠΕΓΑΙ ΠΊΔΠΠΕΙ ἰδ [πε 
ἀεδιῃ οἵ Ἡετχοὰ τείεσγεά ἴο, 48 ἰζ ἰῃπ 
διυάίουβ ἀνοϊάδηςε οὗ {πε ἀγεδάεά πᾶγης. 
Ταεν δῖὲ ἀεαά. Τῆς ρίυγαὶ δεῖς (οἱ 
ζητοῦντες), 48 οἴζεη, ἐχργεββεὰ ἃ ρεπεγαδὶ 
ἰάξβα, 4 οἰ85, που σῇ οπὶγ ἃ βἰπρὶς βεβοη 
8 τηξᾶπὶ (υἱάς Ννίηει, δ 27, 2, ἀπά 
Εχοάῃβ ἱν. 190). Βυξ τ1Π6 τηδππεῖ οὗ ἐχ- 
Ῥτεβϑίοη τῆᾶν ἱπάϊοδιε ἃ ἀεβίγε ἴο ἀϊ58ὶ- 
δῖε φοπΊΡ εἴ εἰν [βαρ ἢ 8 Δρργεπεηβίοῃβ. 
Ἤ6ΓΕ 18 ΠΟΙ ἢ, ΠΟ Ῥεσβοη ἴο ἔδασ: ροΪ 

Μετ, 21. ὁ δὲ ἐγερθεὶς. .. Ἰσραήλ: 
Ριοζωρὲ οδεάϊεηςς ἐο]οννβ, δὰ: νυκτὸς 
(νεσ. 14) ἰ8 οπιτθὰ τΠὶ8 τἰπιθ. ]ΟΒΕΡἢ 
ΤΟᾺΆΥ Μαὶξ {Π] ἀαγ; ἐς πιδιίογ 18 ποῖ 
80 ὑγρεπί. ὙἸΠεη (ῃς Ψοτζά ννδβ φεῦγε. 
[τ ννᾶβ ἃ δῖρμε ἴοσς 1{{πΠ,| Ἔνεσν δοὺς οσ 
ταϊπυῖα ἱπηροτγίδπε. 

νν. 22-23, ϑείέϊεπιεμέ ἱπ Νακαγείᾳ ἴα 
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ἐπὶ} τῆς Ἰουδαίας ἀντὶ Ἡρώδου τοῦ πατρὸς αὐτοῦ,2 ἐφοβήθη ' ἐκεῖ] [οε ἐκεῖσε. 
- ᾿ Ε] , Ἢ Χχ ἧς ΟὮ. χνὶϊ. 2ο. 

ἀπελθεῖν - χρηματισθεὶς δὲ κατ᾽ ὄναρ, ἀνεχώρησεν εἰς τὰ ἢ μέρη τῆς Ἰομα αἱ. δ, 
ἵε ΠΟ. χν. 21; χνὶ. 13. ΜῖΙκ. νὴ ο. 

1 Οπιῖξ ἐπὶ 3 Β δηά βενεσζαὶ ουγϑῖίνεβ. ἍΝ ἐπὶ ἴἢς ὑδυ8] σοηδίγυςείου ; (Βαγείοσα 
͵ι8 οπιββίοη Βασα ῬγοῦδΌ!Υ σογτγεςῖ. 

Ξ.ΝΒΟ ρίδοςε Εΐρωδον ἀῆετ τ. πατ. αντου, 

Οαϊδϊεε. Ἰοβερῇ ταεϊυσηβ νὰ τηοῖμος 
δπά μὰ τὸ ἤσγαεὶ, Ὀὰ: ποῖ ἴο [υάδεα 
ἃπά ΒειΒ] ἐμ πι.---ἀκούσας... Ἡρῴδου: 
Αὐοδοἶδοβ σείρτιβ ἰη Βὶβ δι μεγ᾽β βίεδά. 
Α πιδὴ οὗ Κιπάσεά πδῖυσγε, βυβρίςϊουβ, 
τπυσυϊεπε (]οὈβερῇ., Απξ., τ7, 11, ᾿ ἴο δὲ 
ξελτεὰ απὰ δνοιάςά ὃν βυςῇ 88 δά Ἵοδιιβε 
ἴο ἔδαγ ΐβ {δῖ μεσ. --βασιλεύει, τεῖρη8, ποῖ 
ἰῃ ἴδε δέγίςς βθῆβε οὗ ἔπε ψοσά. Ηβ 
ἐχεγοίβεὰ ἴῃς δυϊπογεν οὗ δῃ εἰ ππαγοῦ, 
νὴ ἢ ργοπηΐβα οὗ ἃ τουδὶ εἰ] 15 ἢθ ςοη- 
ἁἀυςιεά Πἰπιβεῖ 50 45 ἴο ἄεβεσνε ἰ:. [π 
ἴλεϊ δε εασηεά αῃίϑῃπιεης. Αἱ Ηεγοά᾽ β 
ἀεδλί τᾷῈ Ἐοσβδη εγήρετσος ἀϊνί θεά Πῖ5 
κίηράοπι ἱπίο ἔουγ ραγῖβ, οὐ ψΒ ἢ ἢδ 
βᾶνε ἵἴνο ἴο Ατσομείδυβ, Ἂπιρσδοὶπρ 
7υάδλολ, ΙΔυπιαδα δηὰ ϑδπιατία; ἴῃς οἵα 
ἵνο ραγῖβ γεσε δϑϑίρτιεὰ ἴο Απεῖραβ δπὰ 
ῬΈΠΕΙ, αἴϑο βοῃ8 οὐ Ἡεγοά : ἴο Απιίρδβ, 
6 41πΠ|εε ἀπά Ῥεγδθᾶ; ἴο ΡὮΠΡ, Βαΐδηςδ, 
Ττλοδοη ἶβ δηᾶ Αὐγαηῖῖὶς. ὙΠΕΥ ὈοτΓα 
τῆς (16 οὐ Τείσασοῃ, συΐεσ οὗ ἃ Ἰουσίῃ 
μὐ Ο5ΕΡἢ., Απῖ., 17, στ, 4).--ἐφοβήθη 
κεῖ ἀπελθεῖν. Ιτ 8 ἱπιρ!εὰ τπᾶὶ τὸ 

δεῖε]ς ἴῃ }πάαεα νν48 ἴΠῈ παῖυγαὶ σουγβα ἴο 
ζοϊϊονν, ἀπά ἴπαὶ ἴὲ ννουϊὰ πᾶνε δδεη 
ο]οννεὰ Ῥυϊ [ῸΓ ἃ β8ρεοΐϊδὶ ταᾶβοῃ. 
ϑοίδηΖ, ἰδκίηρ ἃ Πίηξ ἔτοπὶ Αυριβίϊπα, 
βυρρεβῖβ ἰμαΐ Ἰοβθρῇ νυν βῃεὰ ἴο βεῖε]ς ἰπ 
7εγυβαίεπ,, ἀεεπιίηρ παῖ ον ἐπα πιοβὲ 
δ ᾽ς Ὠοτης ἔος ἴπΠε Μεββίδῃ, δυῖ ἔμπας 
αοά ἰυάρεά ἐπε ἀεβρίβεά ΟΘ4!1Πεὰ ἃ θεϊξεγ 
ττδϊηίηρ βοποοϊ ἔοσ ἴῃς ἔυτυτε ϑανίουν οὗ 

ῬΙΙςδΔηβ, βίππεσβ δηά Ῥδρᾶπβ8. Τῆϊβ 
ὙΡοιμεβὶβ Ρο65 οὐ ἴδς δβϑυγηριίοη (πὶ 

τῆε οτρίπαὶ βδεδαὶὲ οὔ ἴδε (δι ν τνᾶ8 
Ναζαγειίς. ἐκεῖ: ἴδῖς ατεεῖκς ἴος ἐκεῖσε. 
1ῃ Ιδίες ατεεῖς δυΐϊποτβ ἴῃς ἀϊβεϊηςσείοη 
Ῥεΐνδεη ποῖ ποῦ, οἱ οὗ, ὅποι ὅπου, 
ἐκεῖ δηὰ ἐκεῖσε ῥτδςι σαν ἀϊθαρρεαγεά. 
Ευϊπετίοσα 5 Νεῖυ Ρλγγηίολιις, Ῥ. 114. 
Μά ἴος δποῖμποσ ἱπβίαπος, [ὺΚὲ χχὶ. 2. 
Οἰπεῖβ ἐχρί δίῃ ἐπα βυθδβεϊξυϊίοπ 48 ἃ σᾶβε 
οὗ διϊγδοϊίίοη Ἴςοπιπιοη ἰῃ δάνεγρβ οἵ 
Ρίαςε. Τῆς ἰἄεδ οὗ τεπιαϊπίηρ ἰβ 'π ἔπε 
τηϊπὰ τ Ης ξεδσζεά ἴο ρὸ τπιῖπεσ το δοϊάς 
ἐλεγε. Μίαες 1,οΌες κ᾿ 5 Ράγγη., Ρ. 44, ἀπὰ 
ἘπιΖοοῆε. --χρηματισθεὶς τῆς Γαλιλαίας: 
ραὶῃ ογδουϊδ σουη5εὶ γίνει ἴῃ ἃ ἀγθᾶπ), 
ἱπιρὶ γίπρ αραὶπ τηεηΐϊδὶ Ρεγρί εχ ν δπά 
πεεᾶ οὗ ευϊάαλπςαθ. Οοίηρ ἴο αδίϊϊες, 
7νάδεα θείης ουὖἱ οὗ ἴδε αυεβιίοη, ννᾶ8 
ποὶ ἃ πιδίίεσ οὗ Ἴοουζδς, 88 ψὰ βῃουϊὰ 

Βᾶνε Ὄχρεοίδσά. ὙΤῇε πδεγαῖίνε οὗ {π6 
ἤγβε ἀοβρεὶ ἄρρεδγβ ἴο ὃς οοπϑβίγιςϊοα οἡ 
πε αββυτηριίοη ἴπαὶ ΝΑζδαγεῖῃ ννᾶβ8 τοὶ 
ἴῃς οτἰχίπαὶι μοπὶεὲ οὗ τῇς ΒοΙν ἐδπηΐγ, 
δηὰ ἰο σϑργεβεηῖ ἃ ἰτγδάϊτίοη ἴοσ ᾿ν Ὡς ἢ 
Ναζατζεῖῃ ννὰβ τῆς δάοριεά ποηὶς, Βεῖῃ- 
16πεπὶ Ὀείΐηρ τῇς οτἱρίπαι. “Τῆς ὄνδη- 
ξεῖῖβε ἀϊά ποὲ Κπον δὲ Ναζαγειῃ 
ΜΔ5 ἔπε οτἱρίπαὶ βεδὲ οὐ [6 ἐλπιγ." 
ΜΝ εῖβ8, Μαῖι. ἐνδησ., Ρ. 98. 

Ψεῖ. 23. κατῴκησεν. κατοικεῖν ἴῃ 

ϑερῖ. ἰβ υϑεὰ τερυ]αγὶν ἔοσ βεῖυιι ἰπ τῆς 

8Βεηβε οὔο ἄννεῖ!, απὰ νυ ἐν ἰπ Πὰκο δηὰ 
Αοῖβ (νὰ χε, 4; Αςίβ ἱ. 20, εἴς.) ἰπ τπ 8 
ΒΔΓ 85εη86. εις νἱ1 εἰς ἰξ δε επ)8 ἴοὸ 
τηθδῃ ρβοΐηῃρ ἴο 8εῖεἰς ἱπ, δάοριϊπρ 48 ἃ 
δοπιο, ἴῃς ἀϊβεγῖςε οὗ σ΄ 4166, τς ρατγιῖ- 
οὐἷαγ ἴοννῃ οα]]οὰ ΝΑΖδγεῖ.---αἰς πόλιν 15 
ἰἴο ὃδ6 ἐάκεη δἷοπρ νυν κατῴ, ποῖ νυ ἢ 
ἐλθὼν. Αττίνεά ἰη α411Π|εε Πα ἰγαηβέεσσεά 
ἢ5 ΠΑΤΟΝΥ ἴο Νζαγείῃ, 85 αἰϊεγνναγάβ [εβ80ὺ5 
ταϊσταιοὰ το Οδρεσπδυπὶ ἴο σΑγγ οἡ ποτα 
Η!δ5 πὶ βῖγυ (ν. 13, ὑνβεσα 6 54Π16 ἔΌ πὶ 
οὗ Ἔχργεββίοῃ γεςιΓ8).--- Ναζαρέτ, ἃ ἴοννῃ 
ἰπ Ιονγεγ σ δίιϊδα, ἰη τΠ6 ἐγίθε οἵ Ζεδυΐοῃ, 
πονβεγε πχεητοηεὰ ἴῃ Ο. Τ᾿ οὐ ]οβερδυ. 
-- ὅπως πληρωθῆ, εἴς. : 4 ἤπα] ρτορΠειίς 
τείθσεηος ψπαϊηρ ῸΡ {ΠῸ Πἰβίογυ οὗ τπε 
ἱπίαπου. ὅπως ποῖ ἵνα, 45 υδυκὶ, μι νι 
ταυοῖ ἰῃς βᾶτης πιδαηίηρ. [Ιἐ ἀοδβ ποῖ 
ἈΕσΘββαγν ἱπιρὶν ἴπας ἃ ργορἤεῖξὶς οσβϑοῖα 
ςοηϑβοϊουβὶν ἱπῆπεποβά [οβερῇ ἰπ τηακίη 
ιἰ8. οποίος, θὰ: οπὶν ἐπδὶ Ἐπ6 ἐνδηρε βὲ 
ΒΑ ἰῃ πὲ οποῖςα ἃ ζ]Π] πιεπὶ οἵ ρσο- 
ΡΒεοΥ. Βυὲ νΒαῖ ρτόρῆεου ὃ ΤῊ γεΐεγεπος 
15 νᾶριε, ποῖ ἴο Δ᾿Ὺ Ρατγεσυϊαι ργορῃεῖ, 
Ῥυξ το {πε ῥτορῃεῖβ ἱπ ρεπαῦαῖ. [π πὸ 
Οτε ρΡἷαςε οἂπ δΔ᾽ΥῪ ϑυςοῇ βίδιεπιεηξ ὃ6 
ουπά. ϑϑοπὶῈ πᾶνς βιρρεβίεὰ δὶ ἴἰ 
οοουττεά ἰπ βοπθ Ῥζορπειῖὶς δοοῖκ ος 
οτδοϊα πὸ ἰοηρεῦ Ἔχίδπε. ““θοπ δϑίς,᾽" 
Βᾶγβ Εὐἴῆγ. Ζίρ., “ ἰπ γνῆδε ργορῃεῖβ ; 
γουῦ νν}}} ποῖ ἢπὰᾶ : πιδην ργορῃεῖὶς θοο 8 
ψνεσα ἰοϑὲ ᾿" (αἴεσ σῆγγυβ.). ΟἸεατίυ8, πῃ 
δῃ εἰδδογαῖε ποίε, αδίϊς ποῖ δἀορτίηρ, 
βίαίεβ ψ ἢ ενίάεπι βυπιραῖῃν 1Π15 νίενν 
88 πεῖϊά ὃν οἴπεῖβ. Τεγοπιε, ἐο]]ονν πα 
τῆε 1εὐνί88: βοῃοΐδγϑ (εγυἀπὶ Η Ὀγδεογαπι) 
οἔὗ Πὶξ εἴπγα, εἰ ενεὰ τπῸ τείεγεπος ἰο θὲ 
ΤΑΔΙΏΪΥ ἴο βαίδῃ χί., πεσε τηεπιίοη ἰβ 

τοδάς οἵ ἃ δγαποῖ (2) ιδᾶῖ 5}}3}} 
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ἐπι εἰς. Γαλιλαίας, 23. καὶ ἐλθὼν ' κατῴκησεν εἰς πόλιν λεγομένην Ναζαρέτ᾽ 
ΚΟΥ ἢ ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τῶν προφητῶν, Ὅτι Ναζωραῖος κληθή- 
(ἐν). σεται 

1 ΤΗΪβ βρε εν 18 ἰουπά ἴῃ ΜΙ ΒΌΙ, δπὰ δάοριςὰ ὃγ .Η. Ναζαρεθίπ ΟΣ, Οἰδες 
ἔοττηβ οσουτ, 

Βρτίηρ οὐἕ οἵ 658ε᾽ 8β τοοῖ. Τῇηῖξ νίενν ἰ5 
δοςερίεά ὃν πιοϑὲ τηοάεγη δβοῃοΐδγδ, 
Οδίμοις δπὰ Ῥχγοϊεβίδηΐ, {ΠῸ πᾶτε οὗ πὰ 
ἴοινη θεΐπρ νίεννε ἃ 45 ἃ ἀεγίνδεινε ἴγοπὶ 
δε Ηεῦγεν ννοσά (ἃ ἐδπηϊπίπε ἔογγα). Τῆς 
ερίτμεῖ Ναζωραῖος νν1}} ἐῆβ πλεδη: “1δα 
τῆδῃ οὗ Νδζαζείῃ, ἴῃς ἴονη οἵ τε οὔ- 
δῃοος". Ὁε ΝΥ εἰϊε βᾶὺβ : κ"[π ἴῃς βρίτὶς οἵ 
ἴδε ἐχερεῖῖςοδὶ τηγβεϊςίβγ οὗ πε εἰπις, δπὰ 
ΔΡΡΙ γἵηρ νῆδὶ ἴῃς [εν σα] εᾶ δή, άγασοῖ, 
ἄεερες ἱηνεδιϊραιίοη, ἔπε ννογά ἰβ υβεά ἰῇ 
ἃ ἀουδῖε δεπϑὲ ἱπ δι! υδίοπ δὲ οπος ἴο 

ὭΣ, Ιβδίδῃ χί. 1, δῤγονέ, δπὰ το ἴῃς 

πάπα οἵ Ναζαγειῇ ". ὙΠοα τὺ ὃς 
βοπηείδίηρ ἱπ ἴῃς βιισρεβίίοη ἔμπας τῃδ 
τεΐεσεηςε 15 ἴο ᾿υάρεβ χει. 7: ὅτι Ναζιρ- 
αἷον θεοῦ ἔσται, πὰ τπε ἰάςα : οηα ᾿ἰνίησ 
ρᾶτῖ ἰπ 4 βεοϊυδεά ἴονη. (80 Εὐγτεσ 
ἰπ ες Βεάεπίμηρ ἀδν δἰδὶ. Οεοργαῤλὶφ 
78ν ἃ. δὶδ. Εχερέδε, Ρ. 15.) 

Τδῖβ ἤπαὶ ργορδεῖῖς τεΐεγεπος ἰπ {πὸ 
Ἠἰδίογυ οἵ ἴῃς ἱπίδπου ἰ5 ἔπε νγεδκαβὶ Πἰπκ 
ἴῃ τῆς ομιαίπ, [1118 ννδβδίεἁ εῇοσγι ἴο ἔγυ 
ἴο βῆονν [18 ναῖπβ ἰθ πὰ ῥσορδεῖς ἀγρι- 
ταεπὶ, ἱἰπβίεδὰά οἵ ἀοίηρ 118, δροϊορ βῖβ 
Μοῦ] δοῖ τότ νυ 86 ῖν ΌΥ ἔγαηΚΙΥ σεοορ- 
ηἰβίηρ ἔπς νεδκπς88, ἀπὰ ἀγανίηρ ἔτοπὶ 
ἰϊ δὴ διρυπιεπὶ ἴῃ ἵδνουτσ οὗ Ὠἰδβιοτίοἰν. 
ΤΗΐβ πᾶν νεσΥ Ἰερ!ἰπηδίεῖν Ὁς ἄοπς. Οὗ 
411 τῇς ἱποίάθηίβ πιεπιοηεά ἰπ τἢ|8 
οδαρίεσ, τῆς βει!ετηεπὶ ἴῃ ΝΑζαγεῖῃ ἰ8 
τῆς ΟΠἿΥ οὔε ψὰ ἤᾶνα οἵδεσ τγεδηβ8 οὗ 
νεγγίησ. ὙΝΒεῖΠπεσ ἰτ τνᾶβ τῆς ογὶ ρίπαὶ 
οΥὐ ἴδε δάοριεὰ Ποπιε οὗὨ 7681:18 πᾶν δὲ 
ἀουδείαϊ, ὈὰΣ ἔγοπι τῆδην τείεγεποςβ ἴῃ 
τῆς ἀοδρεῖβ γε πον ἔπδῖ ἰἴξ ννΔ8 Ηἰβ5 
Βοπα ἔγοτῃ σά ποοὰ Ε1}1} τηαημοοά, [Ιη 
118 οἂβς, ᾿πεγείογε, νγε οδγίδι ΠΥ ΚΟΥ 
ἰδὲ τῆς Βιιβιοτίς ἕδος βιιρρεβίεά τῆς 
Ρτιορδεῖὶς σεΐεσεπος, ᾿πβίθδα οὗ ἴῃς ῥτο- 
ῬΏΕΟΥ οτεδίίηρ ἴῃς ἰδίου. Απά [(δς 
ΨΕΙΥ ᾿νε Κη 688 οὗ (ἢς ῥγορπεῖίς τεΐεσεπος 
ἷπ 1818 ἱπβίδηςς γαῖδεβ 4 ρτοβυγηριίοη 
τῆλ (πὲ ν48 ἴῃ6 πδίυγε οὔ {πε σοηπες- 
τίοπ Ὀείννθεη Ῥσόρπεονυ αδηά ἢἰϊβίοσυ 
τπγουρῆους. [Ιἐ ἰβ ἃ σανδαὲ δρδίηβε πὰ 
οτεἰσαὶ τπεογν τηδὲ ἴῃ τΠ6 βεοοπά Ἵμαρίεσ 
οὗ Μαιίίμενν ψῈ ἴᾶνε δὴ ἱπιαρίπαγυ ἢΐ8- 
ἴοσυ οὗ τὰς ἰῃίδπου οὗ εβιιβ, ςοσῃρι]ςά τὸ 
πιεεῖ ἃ ογανίπρ ἔοσ Κπονϊεάρε οπἡ ἴδα 
δυδήεςϊ, αηὰ δάαρίςά ἴο {πε τεφυϊτοπηεηῖ8 
οὐ {Αἰτ, τς τυάϊπιεπὶβ οὗ 6 βίογυ 
ςοπείβιίηρ οὗ ἃ οοἸ!εοιίοη οὗ Μεββίδηϊς 

Ρτορδεςοῖςβ---τἰὴς βία οὗ ]δοοῦ, ρείωοεβ 
Ὀτπρίπρ ρἰ8, Κδομαὶ τυθερίηρ ἴχ δεῖ 
οἰ άτεη, εἰς, ὙὍῃὰ ἰαδὲ οὗ {Π6 γτο- 
δεῖς τείεσεποοθ ψουϊὰ πανες δνα 
οοουττεὰ ἕο Δην οηε, ἡ ΠεῖΒοσ ἴΒς ἐνδη- 
δε 18ὲ οὐ ΔΠΥ Οἴπα ἀπκπονπ βοῦγοα οὗ 
τῆς ἐταάϊτίοη, ὑπ|6 885 ἔπεα πδὰ ὅδε ἃ 
ἴδλοξ ρμοίῃρς Ὀεῖοσε, ἴπε βεϊιεσηεης ἴῃ 
Νδζάσεῖῃ. Βυὲ ρίνεη με ἴδοι, πεῖς 
νγ85 ἃ βίσοηρ ἀεβίγε ἴο ἢπά βοζης δ᾽] υϑίοσ 
ἴο τ ἴπ τῆς Ο. ΤΌ ἘδίΓΒ ννᾶβ δδβι!ν 
δαιϊβϑῆσά ; τῆς ζδίηϊοδε δ] υβίοη οσ Ὠϊπε 
νου ἀο. ΤὙδδῖ ψνᾶβ ἰπ {π|8 οδβο, ἀπά 
ῬΙΕΒΟΤΊΔΟΪΥ ἴῃ τηοϑὲ σᾶδβεβ οὗ ἴῃς Κίηά, 
τῆς ρῥγοδίεπῃη νὰ νος ἢ ἀπε ΟἨ τί βιίδη 
τηϊηὰ ἴῃ τπε Αροβίοϊ!ς ἂρὲ ν"δβ οσουρίς: 
ποῖ οτεδιίηρ ἢἰβίογυ, δὰ ἀϊδοονετγὶπρ ἴῃ 
ἐνδηρεῖὶς ἔδςιβ ὄνεὴ ἴδε πιοβὲ τηϊπαῖα, 
τορῃεεῖς Π] Β]πιεπῖβ. Τῆς ἐνδηρεϊ βι᾽ 8 

1τάεδ οὗ δι] ΒΙπιεης πιᾶν Ἵβονοκε 8 51:||16, 
Ῥυς [τ πιρῆι αἰ8δοὸ ἀνναίεη ἃ ἔξεϊπρ οὗ 
τδη κα πεβ8 ἰπ νίενν οὗ δε δᾶ5 θεδη 
βἰδιεά. [ἐ ἰβ ἢ πὰ ῥγορδειὶς τε- 
ἔεγεηςθβ ἰπ ἴ[πῈ Οοϑραὶβ 8ἃ5 ἢ βοηρβ 
νπῖδουῖ ννογάβ. ὙΠα σΟΠΊροΟβοσ ἢδ8 ἃ 
ςογίδίῃ βοεῆς οἵ βίδίε οὗ τηϊπὰ ἴῃ Πίβ 
νίενν, δπὰ νυτῖϊεβ ὑηάοσ 118 ἱπϑρίγδείοῃ. 
Βυῖ γοῦ ἅγε ποῖ ἰῃ ἢίβ βεοσεῖ, απὰ ςάπποῖ 
61} ἤδη γου μδᾶσ τπῸ πιυδὶς ψνῆδὲ ἴξ 
τηδᾶπβ. Βυΐ Ιεῖ τῆς ΚεῪ ὃὈς ρίνεη, ἃπὰ 
ἱπιπηεάϊδῖεῖν γου ἤπά πεῖν τηεδηΐπρ ἱπ 
πε πιυδίο. ΤΠ ριορἤεοῖεβ ἅτε δα 
τηυβὶς ; πε ΚΟΥ ἰ8β τῆς Πἰβίοσυ. αἀΐνεπ 
τῆς Ρτορῃαοῖεβ δοπα δηά γου σου ΜῊ 
ἀΙβςυϊ ἱπιαρῖπε τῆς Ὠἰδίογυ ; ρίνεπ τῃ 6 
διἰίδίογυ γοῖι οἂπ δαϑὶΐν υπάεγβίδπὰ πονν 
τεϊρίουβ ἴδπου πυρῆς ἀΐβοονες οογγεβ- 
Ῥοηάίῖπρ ργορῃβοίεβ. Καὶ πε ργορπεοίςβ, 
οὔςα 5βιιρσραβίεά, πιῖρῆϊ τεαςὲ οἡ ἴδε ἔδοϊβ 
δηὰ ἰεδὰ ἴο Ἰεσρεπάδτζυ πιοάϊ βοδιίομβ ἰβ οἵ 
οουγϑα ποῖ ἴο ὃς ἀεηϊεά. 
ΟΗΑΡΤΕΝ 111. ΤῊΒ ΜΙΝΊΒΤΕΥ ΟΥ̓ 

ΤῊΞΕ ΒΑΡΤΙΒΥ, ΑΝ ΤῊΞ ΒΑΡΤΙΒΜ ΟΡ 
]Εβυβ. Τηΐβ οπαρίες δπᾶ ραζὶ οὗ τῃ6 
πεχὲ, ςοπίαδίπίηρ ἴπεῈ παγγαῖῖνς οὗ τῇς 
τεπιριδιίοη (ἰν. 1-11), ἔογπι ἐπε ῥτεϊὰς ἴὸ 
1Π6 Ρυδ]ς πιϊηἰϑίσν οἵ [εβυ8. 1 δη, οὗ 
Ψ Ποῖ νὰ ἢᾶνα ποῖ Βεαγά Ὀεΐογε, Ἀρρεᾶγδ 
88 σοπβεογαίίηρ [6808 ἰο Ηἰβ Μαεβϑιδηίς 
οΔ1Π[|Ππρ ὈῪ Ὀαρέϊδβπη, δηὰ ἔγοτῃ ἴῃς Ὀαρίίδπι 
7εβυ8β ρᾶ5568 ἴο ἔπ βοεῆς οὗ στῃοσαὶ (τσί αἱ. 
ἴῃ δῖ γϑᾶσ οὗ ΟἸγίβε᾽ Β [1 (βεβε ὄἌνεηῖ 
Ὠμλρρεηθὰ ἰβ ποῖ ἱπάϊοαίθοδ, Τῇ πον 
παιγαῖῖνε Ῥερίῃβ νὰ ἐμῈ νᾶρις ρΡῆγαβα, 
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1. χ. " Ἐν δὲ ταῖς ἡμέραις " ἐκείναις " παραγίνεται ᾿Ιωάννης ὁ « Ο). Ἐχ. 1, 
βαπτιστής, “κηρύσσων ἐν τῇ ἐρήμῳ τῆς Ἰουδαίας, καὶ 1 λέγων, 

11,23. [6. 
Χχχν!ὶ. 1. 

2. “Μετανοεῖτε " “ἥγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. ὀ 4. Οὗτος ἘΑῊ Ἢ 

βοϊυίε πες. 
8826 δῦ- 

ς ρδββίπ ἰη Μι. ΜΙ. ἃ ΓΚ. ἰα τεῖ. ἰο τῆς ήπμάοτα οἵ ΟΘοά. ὡθ Ἐςσ. χχχὶϊ. 5. ἁ Ο. 
) ἐγγίζομεν, Ἡ «Ὁ. νἱῖ. το, δΔηάὰ ἔγγνος, νεῖ. 22 (-ἰοῆς 0 κδερβ υς πεᾶζ ἰο 6οά). 

Ἰ καὶ οπἰεὰ ἴῃ 3 Β δηὰ Ἐργρί. νεγβ8. 

“ἴῃ τΠο8ς ἄδγδ᾽. Βυῖ ἰξ 18 οὈνίουβ 
ποῦ τς Τοοπῖοπίδ ἴδαὶ 1688 88 ποὺ 
τελοπεὰ τηδπποοᾶ; Ηἰβ ἰπουρῃῖβ δηά 
ἐχρετίεποεβ ὅγε ἴδοβε οἵ τηδίυζε γεᾶζγβ, 
Ετοπὶ σπΙἀποοά ἴο τπηδπποοά 8 δη δῇ- 
βοίυϊς ὈΪΔπκ ἴπ οὐ αοβροὶ. Τῆδ Ἔνδηρθ- 
᾿ῖϑὲ ψίνεβ ἃ ρεηδβίβ οἵ (ἢ γίβι 8 Ὀοάγ, δυῖϊ 
ΠΟ ρεπεβίβ οὗ Ηἰβ8 πιὶπὰ. Αβψε βεὲ ἰΐ 
ἰη ἴδε βεαᾳιεῖ, 1 8. ἃ πιίγαοϊς οὗ ννϊδάοπι. 
1ι ἴοο, ἀουδεῖεββ, πδὰ [15 ρεπεϑὶβ δπὰ 
Βιίβίοσυ, θυ: ΠΟΥ ἅτε ποῖ ρίνεπ οὐ ἄνθη 
Βίηιεά δ. Οπτίβε 18 υδῃεγεᾶ οἡ πε 
ὅζεης ἂἃπῃ ὑπεχρίδἰπεᾶ ρεοάϊγΥ. Οπε 
ψουϊά Κα το Κπονν ονν Ηε γεδοῃεά τῃϊ5 
πηρτεςεδεπιεᾶ Πεῖρῃι οὗ νἰβάογη δπά 
δῖᾶςς (Πὰκς 11. 52). ΤἼΣ οπὶγ ροβϑβίδ]ε 
βουτος οὗ Κπονεᾶρε ἰβ γεαβοηΐηρ δοΐκ 
ποτὰ ἴπε ουξοοσηε ἴῃ ἐπε ἢ.}}- στοννη τηδῃ. 
7εβὺ8β ργεῖσ, ἀπά τε πὶ γεβυϊε ΠΊΔΥ 
τενδδὶ τῇ ραγῖ πε τηεδὴ8 δηὰ ργοςδὶβ οὗ 
βίονῖμ. ὙὍὙπε δπι- Ρῃδείβαϊς βρίγις δπά 
οἰελη-ςυΐ ἀδβογίριίοηβ οὗ Ῥμαγίβαὶς νυ 8 
ἱπιρῖγῪ δπιίεσεάεπι βδίυγ, μβεσθαρθ ἱπ 
ἘΔ ἰπῖςδὶ βομοοῖβι ὙΒα Ῥδγϑῦ 68 πᾶν 
ποῖ ἴᾶνες θεεὴ δ0ὸ ἐχέξνριῤουγθ ἃ8 ἴἤδῪ 
βέεπ), Ὀυϊ πιδὺ 6 ἴπε τὶρε ὅτυΐϊς οὗ 
Ἰοπξ ὑτοράϊης τπουρδε, τη ρ8 πεν δηὰ 
εἰ οἷά. 

᾿ γν. :-6. ζολη δε Βαῤ[ἐίδέ σῤῥέεαγς 
Μαιῖκ ἱ. χ-ό, Γυκα 11. 1-6). 6ΓΟ Σ. 
ν δὲ ταῖς ἡμέραις ἐκείναις: [πε {ἰπ|6 
ὙΠδη τηοϑὲ ναρυεῖν ἱπάϊοαιεά. [ὐκε᾽8 
παιγαϊϊνς πεῖς ([. 1) ργεβεηίβ ἃ ρτεδί 
ςοπίγαβε, 85 ἰζ ν τ σοπεςίουβ ἱπῖεηΐ ἴο 
δυρρὶγ ἃ ψαπῖ. [0})Π᾿3 πιϊπἰβίγυ 8 Πατα 
ἀφιεὰ ψἢ τείεγεπος ἴο πὰ ρεπεζαὶ 
Βίβίοσν οὗ ἴῃς ννοτ]ά, ἀπά Ομ γίβϑι᾽Β ἂβὲ αἱ 
Ηἱΐδβ δαρείβπι ἰβ ρίνεη. [Κε᾽ 8 πλει οά ἰ8 
τῖοῖς βϑιϑίδοϊοσυ ἰπ ἃ Πἰβίοτίςδὶ ροϊπί οὗ 
νίενν, Ῥυϊ Μαιπενν᾽᾿ Β πιάπποῖ οἵ πϑγγᾶ- 
τίοῃ 8 ἀγαπηδιῖς ιν εἤεςῖίνε, Ης ρδβ8ε8 
ΔΌΓΟΡΕΪΝ ἴο ἐπε πεν τἴππηθ, δηὰ ἰεανεβ 
γου ἴο μιιε88 ἔδε Ἰεηρίῃ οὗ με ἱπίεγναδὶ. 
Α δἰπιϊασῖν ἱπάεβηϊε ρῆγαβε οοουγβ ἴῃ 
ἔπε βίουυ οὗ Μοβεβ (ἔχ. ἰϊ. 1). Ὑμεγα 
Ὧ858 Ὀδεῃ το ἀϊδοιββίοη 45 ἴο ννῆδὲ 
Ρετίοὰ οὗ εἰπιεὲ ἴ8ε ενδηρεῖδε Ππδὰ ἱπ 
νίενν, ϑοῖηθ ΒΔῪ ποτα, δχοερὶ {παῖ οὗ 
τῆς ἐνεπῖδ ἴο ὃ6 τεϊδλίεά. “1π ἰῆοβε 
ἄγ," τηδϑῃβ δἰπιρὶν, “ἴῃ ἴῃῈ ἀδυβ 
ψ ἤδη τῆς [Ο]]οννίπς ἐνεπῖβ μαρρεπεᾶ᾽" (80 
Ευΐδγ. Ζὶᾳ.). Οἰδετβ βυρρεβῖ εχρίδπᾶ- 
τίοπβ ἐπράεῚ ου ἴδε τεϊδείοη οὗ οὖς ἀοβρεὶ 

ἴο ἰξβ βουγοββ, 4.9., 0δεὲ οὗ ἃ βουγος πῃ 
ΜΗΪΟΝ πιοτα ν'88 ἰοϊὰ δῆῇους ]Ιοῆπ, οὕ 
δητιοἰραιίοη οἵ Ματκ 1. 9, Ψῇεγε τῆς 
Ρἤγαβα ἰβ υϑεὰ ἰπ σείδγεποε ἴο ΟἸιγίβι᾽ 8 
οοπλίπρ ἴο δε ᾿Ῥαριϊδεᾶ, ΡΙΓΟΌΔΡΙΥ τὸ 
δεϑίῖ οοῦγβε ἰβ ἴὸ ἴδίκε ἰξ 45 γείεγγίηρ Ῥδοῖὶς 
ἴτοῦλ {πε δροβίοϊϊς ἂῦὲ ἴο τῆς ρτεδὶ 
ογεδῖϊνε ἐΡΟΟἢ οὗ ἔπε ἐνδηροϊὶς Πίβίοσυ τε 
“1ὴ τδοξε πιεπιογαῦϊε γεᾶγβ ἴο νυ Ὡς ἢ τνα 
Ἰοοῖκ ὑαοῖ υνἱτ νυν δια] τενεγεπὶ γάζα "".---- 
παραγίνεται ὁ |.: οη ΔΡρΡεδῖβ οἡ ἴδε 
βίαρε οἵ Πἰδίοιγ -- -Πιβίοτίς δ] ργεβεηΐ, υ8ε ἃ 
“0 ρῖνε ἃ πῆογα δηϊπιδίε βιδίεπηδηΐ οὗ 
ρᾶβῖ ε εηΐ8" (ἀοοάνπ᾽Β ϑυπίαχ, Ρ. χ1). 
710 μὴ ὁ βαπτιστὴς, ννε11] Κηοννπ ΌῪ {818 
ερίῃεῖ, δηὰ τοίεισεό Ἃς ἀπάει 1πᾶὶ ἀε- 
βἰξηδιίοη Ὀγν ]οβερῆιβ (Απιῖᾳ., χν . 5, 2, 
οἷν Ὠίοῃ ἐν ϑομῦγεγ; ζεισίεἈ Η] Ξίονν, 
ἄϊν. 1,, νοΐ. 11,, Ρ. 23). [8 ουτγέπον 
πδῖυγα! ν δυρρεβὶβ παῖ [ΟΠ πη’ 8 δαρείβπι 
ΔΒ ΡΔΓΟΪΥ ΟΥ ὙΠΟ δη οτί ρί παν, ποῖ 
ἴο ὃς σςοηίουηάεα νν ἢ ργοβεῖγις Ὀαρείβη,, 
ΜΗ ΟὮ ΡεσΠΔρ5 ἀϊὰ ποῖ ἐνεὴ εχίβὲ δὲ [πδιὶ 
εἰπιε.-- κηρύσσων, ῥγεπολὶηρ 885. ΜΕ] 88 
Ῥαριεἰβίηρ, Ππεγαὶ ἀπ τπε ἀρργοδοῦ οὗ {δε 
Κιιράονι οὗ Ἠταυεέη, διδπάϊπρ εβρεοίδ!ν 
ἴῃ Ν, Ὑ. ἴοσ ρτγοοϊαπιδιίοπ οὗ ἴῃς ροοὰ 
Ὧεν8 οὗ αοά, ἀϊδείπος ἔτοτῃ διδάσκων (ἰν. 
23); ἃ 8οϊεπιη ψψοτὰ ἴοσ ἃ πηοπηεηΐουβ 
τηδλίτει.--ν τῇ ἐρήμῳ τ. ᾿Ιονδαίας : Βοαπα 
οἴ τῆς πιϊηϊβῖγυ, [6 ραβίυσε δπάβ ᾿γϊῃρ 
δεΐίνεεη τε ςεπίταὶ γάηρε οἵ 81}18 δπὰ 
1ῃ6 Ἰογάδη δηά τ1ῃε ᾿Ὀεδά 8εᾶ, ποὶ 8]] 
Ῥεϊοηρίπς ἴο ]υάδεα, Ὀυὲ οὗἩ 1Π6 βδηϊε 
οδαζαςοῖεσ; βι180]6 δοεπα ἴοσ βυοῦ ἃ 
τ ηἰβίγυ. 

Ψες. 2. λέγων ἱπιτοάυςε5 ἴῃς Ὀυγάξη 
οὗ δὲβ ῥγεδοῆίηρ.--μετανοεῖτε. Κεῤεπὲ. 
Τῆαῖ Ψᾶβ ]ομηΒ ρτεαᾶὲ ψψογά. ἴἴδϑυβ 
υδεὰ [ξ αἶδο ψΠεπη ες Ῥερδη ἴο ὑσγεδςῖ, 
δυϊ Ηἰβ ἀϊδιϊποιῖϊνε τνδιομννοσὰ τγ88 
Βείϊευε. Τῆς τννὸ νδιομννοτάβ ροὶπξ ἴὸ 
ἀϊετεπε σοποεριίοηβ οὗ ἴπῈ Κιηράοῃμ. 
7οππη’ 5 Κίηράοπι νι88 δῃ οδ͵εοξ οὗ δινϑι] 
ἀγεδά--- [εβυιβ᾽ οὐ ρίδὰ ννεΐςοπῃε. ὍΤῇὲ 
τηεββᾶρα οὔ πε οπς νψ)88 ἱεραὶ, οἵ πε οἵδιεσ 
ἐνδηρεῖῖο. Ομδηρα οἵ πιϊπὰ Ϊομη ἀεοπιεὰ 
ΨΕΙΥ παραββᾶν 88 ἃ ριερδσζδίίοη ἔοσ 
Μεββίδῃ᾽β δάνεηϊ,--: βασιλεία τῶν οὐ- 
ρανῶν. Τῆς Κίπράοηι οΥ Ἡεαυεη. ΤὨΪδ 
τἰἰε 18 ρεουϊας ἴο Μαίπεν. ἴω τῆς 
οἶδεν ἀοβρεῖβ ἰξ 18 ςα]]εὰ τῃς Κίηφάοηι οὗ 
Οοά. Νοὶ υδεὰ εἰξδιες ὈγΥ ]οῃπ οἵ ὉΥ͂ 



8ο ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 1. 

415. χἱ. 3. γάρ ἐστιν ὁ ῥηθεὶς ὑπὸ Ἠσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, “" Φωνὴ ἔδεσε δυά Ἵ ε {π Ῥαγα!!, βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, “Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου " εὐθείας ποιεῖτε 
βδεῆδε 

οἱ ασοτῃ τὰς τρίβους αὐτοῦ." 
ῬΑ 

ΕΑ ΟΒ. χχὶΐ. 
ΣΙ, χχνϊϊὶ. 

; οἰοιἢ. ; εἰοιἢ- 
οἢ Κεθεγδ!ν ἴῃ Με, νἱ. 25, 28. 

πε 4.- Αὐτὸς δὲ ὁ ᾿Ιωάννης εἶχε τὸ ὅδ ἔνδυμα 
βω). αὐτοῦ ἀπὸ τριχῶν καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν 

αὐτοῦ - ἡ δὲ τροφὴ αὐτοῦ ἦν 3 " ἀκρίδες καὶ μέλι ' ἄγριον. 

Β ΜΚ. ἱ. 6. ον. ἐχ. 3,). ἐ Μικ. ἱ. 6. ]υἀὲ 13 (βατοθ). 

 νπὸ ΠεΙα 88 ἴῃ ἴΐ, σ7 ἰηβίοδά οἵ δια ἰπ ΒΟ... 
Ξᾳντου δῆει ἣν ἰη ΒΟ... Τὲς Τ. Ε. ἰδ βυδρίοἰουῖν βεμοοιῃ, 

7εδι8, βαγβ ΝΥ εἶβ8, Ὁυξ το Ὅς δβογίδεά ἴὸ 
τῆς ἐνδηρεῖδι. ὙΤΠεῖς ἄοεβ ποῖ βεοπὶ ἴο 
ῬῈ Δπὺ ὑτρεηῖ τϑᾶβοῃ ἴοσ 1π|8 Ἰυάφπιεης. 
π᾿ Ῥδηΐεὶ ᾿ἷ. 44 ἴῃς Κίπράοπη 18 Βροκεη 
οὗ 88 ἰὸ δε βεῖ ὑὉρΡ ὉΥ “(Πε αοὰ οὗ 
μεᾶνεπ," δηὰ ἰῃ τς [Ϊπἀαίκεὶς Ἰοὰ 
Ρτενίουβ ἴὸ ἴῃε ΟὨτίβιϊδη εγα, νπθη ἃ 
ἐσαηβοοπάεης οοποοριίοη οὗ αοά Ῥερδῃ 
4ο ῥγενδὶὶ, τῆ υ8ὲ οὗὨ ἢδᾶνδῃ 48 ἃ 50η0- 
Ὥγτὴ ἴος αοά ςαπὶε ἴη. Οαβίοπι στηϊρδξ 
οᾶσυδε ἰξ το Ὀὲ επιρίογεά, ἐνεπ ὈΥ ἴποβα 
Ὑο ἀϊά ποῖ βυπιραϊῃίβε ὑ ἢ τῆς σοη- 
οαριίοη οὗ αοὰ 45 ἰγαηβοθηάεπηὶ, οὐδ 
ἀπά ἴλτ ΟΥ̓ ἔἴτοπὶ ἴῃς ν οὐἹὰ (υἱάε ποῖε ἱπ 
Ἡ. Ο., Ρ. 55). 

Ψγες. 3. οὗτος γάρ ἐστιν, εἴς. : ἰἢς 
φνδηρε  5ὲ Πεγα βρεᾶκβ. Ηδ ἢπάβ ἰπ [οῇπ 
{ἢ πηδη οὔ ργορῆεξου ἵν ῇο ργοο δὶ Π18 ἰπ (πὰ 
ἀεβεσγὶ [πε πεᾶσ δάνεπι οὗ ᾿επονδῇ σοπλΐπ, 
ἴο ἀεϊίνες Η18 ρεορίβ. Ηςξ αυοῖεβ 1ϑαία 
οὔἶγ. Μδικ (1. 2) φυοίεβ Μαίαςλὲ αἷΞο, 
ἰδεπενίηρ μη, ποῖ οηἱν ἢ τῆς νοῖςα 
ἐπ [με ἄδβεγι, θὰξ ἢ ΕἸ αἢ. [56] 8 
Βοταϊ ἃ ἰβ ποῖ πιεγεῖν ἃ ἴγρε οὗ ]οῆπ ἴῃ 
δε νίενν οὗ πε Ἔνδηρείβε; τπς ἔννο ἅγα 
ἰδεηεῖςαῖ, ὙΠὲ ᾳυοίδείοη [Ο]]ονν8 τῆς 
ϑερῖ., εχοερὲ ἴπδὲ ἔογ τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἰ5 
βυϊϑειυιεά αὐτοῦ. Νοῖε ψἤετε Μαδιαν 
βίορβ. [κς, ἴῃς υηϊνογβα δὲ, ροε8 οἡ ἴο 
τῆς επά οὗ ἴδε ογδοῖθ. Τῆς πιοάε οὗ 
ἱπειγοάυοίηρ ἰδς γῥγορπεδῖῖς οἰξδιίοη ἴ8 
Ῥεου] ας. “ὙΠὶβ ἰ8 Πε,᾽ ποῖ “τῆδὲ ἰξ 
Ττηῖρῃε ὃ6 (6114. Μγεῖββ (Μεγεῦ) 
18 ἘΠ8 δὴ ἰπἀϊοδείοη ἐπδὲ τς ραββαρε 
͵8 ἰακεη ἔγοπι “" ἴπε δροϑβίοϊὶς βουζγοε ᾽". 

νεῖ. 4. αὐτὸς ὁ 1. Τῇπε βίογυ 
τεοίυγηβ ἴο {πε ἢἰβιίοσίοδὶ ρεΐβοῃ, 1 μη, 
δπὰ ἰάδεπιῖῆεβ πἰπὶ ν πε Πεγαϊά οὗ 
τορἤεου. “ὙΤΗ8 βᾶτης [ομη." ὙΠεπ 

ἔδινα ἃ ἀεβοτγὶ ριίοη οὗ ἢϊ8 ννᾶν οὗ [{{π-- 
Ηἰδ οἱοιπίπρ πὰ ἢί5 ἐοοάὰ, πε ἀδξαι 8 σοπ- 
νεγὶπρ ἃ {πἴπ.:||Κε ρίσιυγε οὐ τΠ6 τηδῆπεσ 
οὗ 1π6 πηδῃ : Πίβ Πδῦὶῖ8 σοηρτυουβ ἴο 18 
νοσδίίοη.---τὸ ἔνδυμα ἀπὸ τριχῶν καμή- 
λον: δίβ οπαταςίεγίβεὶς (αὐτοῦ) ρίεος οὗ 
οἸοιδίηρ ψγᾶ8 ἃ του ρἢ τυὰς ρατπιεηξ νόνεη 
ουξ οὗ οΑπ)6}᾽ 8 ἢδῖγ, ποῖ 88 ΒοπὶῈ ἥανα 
1πουρῃξ, ἃ οαπ)ε] 8 δκίὶθ. Ψ ε τεδά ἱπ 
ΗδεΡ. χὶ. 37, οὗ βῆεερ 5κὶπβ δηὰ ροδὲ 

βκίηβ ψόσῃ ὈΥ͂ βοπια οὗ Οοά δ βαϊπίβ, θυς 
ποῖ οὗ οσαπ)εὶ βκίπβ. Ἐτι ζβοῆς ἰδκεβ 
1πε ορροϑίϊε νίενν, απὰ ατοείβ. Ευίαγ., 
Το οννπρ ΟΠ γυβοβίοτη, βαυβ: “Ὅο ποῖ 
δϑς ψῆο Ψονς Πἰβ ρασπιεπέ, οσ ψνἤοηςα 
δε σοὶ Πίβ ρίγάϊε ; ἔογ τῆογε ννοηάεσίιῃὶ 18 
ς τπαὶ ἢ βῃουϊὰ ἔνε ἔγοπὶ οῃἀποοά ἴἰο 
τηβηβοοά ἰῃ 80 ἱπβοβρί δῦ] ἃ οἰἱπηδῖς ".. 
]οδη ἰοοῖκ Πὶβ8 ἴδβϑῃιοη ἴῃ ἄγεβϑβ ἴτοπὶ 
ΕἸ ἢ, ἀεδβογίρεά (2 Κίῃρβ ἱ. 8) 88 “δὴ 
Παὶγν τῆδη, δπὰ ρίτὲ ψ ἃ ρίγαϊα οὗἁ 
Ἰεδίπες δρουΐϊ δἰ8 Ἰοΐπβ᾽". [ἐξ πεεὰά ποὲ 
ὃς ἀουδιεὰ ἐπὶ τῆς ἱπνεβίπγεπε [5 Βἰβέογὶ - 
ο8], ποῖ ἃ Ἰερεηάδγυ Ἵγεδιίίοη, ἄπε ἴο ἴῃς 
ορἱπίοη παῖ ]οἢπ ννδβ ΕἸ 1Π}8ἢ γεάϊνίνυϑ. 
Τῆε ἱπηιϊδτίοη ἴῃ ἄτεββ ἄοεβ ποῖ ἱπιρὶν ἃ 
ἀεβίγε ἴο ρᾶ88 ἕογ ΕἸ }4Π, Ὀὰὲ Ἔχργεββεβ 
ϑἰ ΠῊΠΑγν οὗ τηοοά.--- δὲ τί ὀφὴ: ΕΠ} 
ἀϊεῖ, ΑΒ. ῬΟΟΣ 88 δὶβ οἱοϊῃίπρ, ννγᾶ8 
πιεδῃ.--ἀκρίδες : ἔς 1488 οὗἩἉ ἔουγ ἕν οὗ 
εὐἀϊδῖε Ἰοσιιβίβ παπηεὰ ἰῇ [,εν. χὶ, 22 
(ϑερε.), 5:11 ἴξ βεεπὶβ υαβεὰ ὈΥ ἐπι θοῦ 
ἴῃ τῆς εαβῦ; ἰςρ8 δηὰ ννἱηρβ βιτρρεὰ ο; 
δηὰ τδ6 τεπιδίπάος Ὀοϊεὰ οὗ σοδβίεά. 
“ΤΏς Βεάυΐϊηβ οὗ Αγαδία δἀπὰ οἵ Εδβὲ 
᾿πῖμο Ἰαπὰ εδὶ πιδῆν ἰοουβίβ, γοδϑβίςὰ, 
Οἰἰεὰ οὐ δακεᾷ ἰπ οακεβ. [ἴπ Ασγαδία 
ΠΟῪ ἃ βοϊά ἰπ ἴ86 πιᾶσκε.Ό ὙΤῇεν 
ἰΔϑίε ποῖ Ὀδάϊγ ' (Βεηζίηρετς, Ηεδγαϊδελε 
Αἀγελάοϊορίε)ὴ. Ἑυιῆγ. ταρογῖὶβ ἴο {πὲ 
βᾶτηε εῆξεοϊ 28 ἴο δἰβ οὐνῇ εἰπηθ ἌΣ 
δαὶ ἰξ ἴῃ ἴποβ6 ραγίβ τεταριχευμένον 
(ρίς κε). Νοῖ ρίδαβαπε Τοσάν Ρδίδίδῦ!α 
ΟΠΪΥ ἴο Κεεὴ ἤυηρετ. [ἔνε τᾶν ἔγυϑὲ 
Ἐρὶρῃδηίυβ, πε Ἐδίοπἰτεβ, ἱπ ἐμεῖς ἀνετ- 
βίοῃ ἴο δηἰπΊαὶ ἔοοά, στυάρεά ἐπε Βαρεῖβι 
ενεη παῖ ροοσ ἀϊΐεῖ, δπὰ τεβιγίοεεά ἢἰπὶ 
ἴο σδκε8 πιδάς ἢ Πόπεν (ἐγκρίδας ἐν 
μελίτι), οΥ το Ποπεν δίοπε. Μίαάε ΝΊςπμοὶ- 
80η᾽ 8 Οοεῤεὶ αοευγάϊηρ ἰο ἐλδ Ἡ εὗγειυς, Ρ. 
34, δἀπὰ {πὰ ποῖεβ ἴπετε. ΑἾβο ϑυΐοοσ᾿ 8 
Τλεσαιγμδ, βυῦ. ν. ἀκρίς.---μέλι ἄγριον. 
Ορίπίοπ ἰβ ἀϊνίἀεὰ Ὀείννεαη δέ ΒΟΏΕΥ 
δηᾷ ἐγεέ ὨΟΠΕΥ, ἰ.δ, ἤοποΥυ τάς ὃΥ νὰ 
668 ἰπ ἴγθεβ οσ ῃοΪε8 ἰπ ἴῃ σοςΐκβ, οσ ἃ 
Ἰφυϊά Ἔχυάδίηρ ἴτοπὶ Ρα]π)8β δπὰ ἢρ ἔγεεϑβ. 
(Οπ 18 Α8ο οοηβυῖὲ Νίςποίβοη, Οοεῤεὶ 
οὕ Ηεδνειυς, Ρ. 35.) Βοῖῃ ννεζε υϑεὰ 88 
Ἰοοᾶ, Ὀυῖ οὖ ἀεοϊβίοη ββου!ά ἱποϊΐῃς ἴο 
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5. Τότε ἐξεπορεύετο πρὸς αὐτὸν Ἱεροσόλυμα καὶ πᾶσα ἡ Ἰουδαία) Θ6α, χέ. 
καὶ πᾶσα ἦ ᾽ περίχωρος τοῦ Ἰορδάνου - 6. καὶ ἐβαπτίζοντο! ἐν τῷ 
Ἰορδάνῃ 5 ὅπ᾽ αὐτοῦ, " ἐξομολογούμενοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 7. 545. 

Ὁ (δα 

δεν ᾿. χὶν. 
ΜΙε. 

᾿Ιδὼν δὲ πολλοὺς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ἐρχομένους ἐπὶ τὸ κ πόνο, ἀϑᾶ 
βάπτισμα αὐτοῦ,5 εἶπεν αὐτοῖς, ““᾿ Γεννήματα ἐχιδνῶν, τίς " ὑπέδειξεν 

106 Β. χἰϊ. 44; χχίϊὶ. ... 1. εἰ]. ). ϑ8ἰηνας δε;ϑε ἰω Αςῖδ χίχ. :8, [16ζγαϑϑδ νυ. τό. 
τοπεὶ. δ μὲ δε:θ6). 

Μκ.ὶ. 5 
πο οοῦ- 

εἱ 655 δἰῃ. 
τ ἴκ, ἰἰϊ. γ (δατθ 

1 ϑοῖὴς οορίεβ (( 5 33) δβᾶνε πάντες αῆεῖ ἐβαπτ. 

ΞΝΒΟΔ αἱ. Βανε ποταμω δῇδσ ἴορ, ὨϊοὮ 6 φοτῖδες τᾶ πᾶνε οπϊεεᾶ δ5 
δυρετῆυοῦε. 

δαντον οΟπϊεξεὰ ἴπ δ᾿ Β ἀπά Ὁγ Οτίζεη. 

νεφειδθϊε Βοπευ, οἡ ἴδε εκἰτηρὶς στουηὰ 
ἀδεε ἐξ τναϑ ἔδιο γοῦτασ ἴσο, Βεε Ὦοπι 
ΜῺ8 ἃ ἀεἰοδογ, ἃπά 18 δεδοςϊδίεα νυν 
τας ἐπ ϑοτίρίυγε ἰπ ἀεβοσὶριίοηβ οὗ ἃ 
2] ἰαπᾶ. ΤΠς νερείδοίε ρῥεοάυςι 
Μοῦ Ἱὰ βυΐϊξ Βεβὲ ἸΟβπ᾿ 5 ἰδβίε δηὰ βίδίε, 
“ Ἡδθιϊδιοσὶ βου δπῖβ σοηρτυῦπι εβῖ, 
πο ἀεῖ!ς45 οἰρογυσπι, βοὰ πεοεββι δίεπὶ 
δΒυπιδηδα σαγηπὶβ Ἴχρίεσγο." ]θγοπια. 

γν. 5.-6ὅ. ἘΠεεὲς ο7 7ολη'ς ῥγεαολίηρ. 
Κεριασκαῦῖε Ὀγ δΐ8 ἀρρεᾶγδηος, Πἰβ π|68- 
βᾶζε, ἀηὰ Πίβ πηοταὶ ἱπεςηβιῖγ, [οἢπ πηδάς 
8ἃ τελὶ ἱπιρτεββίοηθυ. ὍΠΟΥ ἰοοῖΐκ πὶ [ῸΣ 
ἃ γτορῃεῖ, δπά ἃ ρσορῇεῖ νν8β ἃ πονεῖν 
ἐπ ἴποδε ἄδγβ. Ηἰ5 τηεββϑαρε δρρεαϊεὰ ἴὸ 
ἴδ σοτησηοη Μεββίαπις πορε, δηὰ ρτο- 
εἰαἰπιεὰ ἔυ] ΕἸ] πιεπεὶ ἴο θὲ δ Παπά.---Τότε, 
ἐδεμ, σεῦεσαὶ ποῖς οὗἉ τἰπιε, εαυεπεὶ ἰπ 
τπῖ8. ἀοβρεῖ---ἐξεπορεύετο ἱτηρετίες:, ἀε- 
ποῖΐηρς οοπείπυςά δοτίοθ. Τῆς πιονεπηεπὶ 
οὗ οουτβα νγᾶβ στδαάυδὶ. ἴ[ῖε Ὀερᾶπ οἡ 
ἃ 5Π|8}} 8.8 δηά βίεδάιϊ ρτενν 1] 
ἰτ στεδοπεᾶ Ἷοἱοββαὶ ἀϊπηεπβίοπβ. ΕδοΪ: 
ἐνδηρεῖϊδε, ἱἰπ ἢἰὶβ οὐῦὴ Αγ, δθᾶσβ 
ἡ Ώε55 ἴοὸ . 1ὰΚεῈ βρεᾶκβ οἵ 
οτονγὰβ (11. γ), Μαικ δηὰ Μαῖίίιενν 
ἵνε βτδρῃϊς ρδγιουϊασβ, βίπιΐασ, Ὀυὶ 

ἴπ ἄϊνετβε ογᾶεσ. “ΑἹ] Ἰυάδεα δηὰ 81] 
τῆς ]Πεγυβαϊοσηὶεβ,᾽"" βᾶγβ Μαγίς.0. Τεγυ- 
βαΐεπιη, ᾿υάλοα δπά ἴῃς [ογάδη Ἴςουπίγυ, 
Μαδεῖδεν. ΤὉΠε πΠιίδβίογιοαὶ ογάεσ τνᾶ8 
φεοῦδοϊυ ἐμ σενεσβε οὔ ἐμαΐ ἰη Μδιίπενν᾿ 8 
πᾶσζαῖϊνε. Εἴἶγθὲ οᾶπια ἴποβε ἔτοση (πε 
βυγγουηάϊηρ σουηυ--Ῥεορῖε ᾿ἰνίηρ' πϑᾶσ 
τὰς ]ογάαη, οἡ εἰϊμες βἰὰς, ἰπ ννῃδὶ ἰδ 
ποῦν οΑ1ςὦ ΕἸ. αποσ. ὙὙμεη τῆς πιονε- 
τπιοῆὶϊ Ἔχιοπάεά ἴῃ τυϊδεηίηρ οἴτοῖεβ ἱπίο 
]υάλελ. Εἰἴπαῖν 1ε αηεοϊεὰ σοπβεγναῖϊνα, 
ἀἰϊξάδίπῶι! 7εγυ δ] ἐπὶ, β'ονν ἴο ὃ6 τους εὰ 
ὃγ πεῖν ρορυΐᾶγ ἰπυεηςοεβ-- “Ἱεροσόλυμα, 
τἰῆε ατεεκ ἔοσμι ἤεῖα 8 ἴῃ ἴϊ. 3, δηά 
ξεπεσΆ ΠΥ ἱπ τπ|5 Οοβρεὶ. [Ιἰ ἰβ ποῖ βαϊά 
αἰϊ Ἰετιβαίετα, 45 'π Μδκ. Ὑὴα γεηλδγκ- 
Δ016 τπϊηρ 15 παῖ ΔῪ σᾶπὶα ἴγοπλ [Πδὲ 
ηυλειῖες. ϑίδπάϊηρ ἤτϑβὲ, πὰ υνἱπουῖ (ΠΣ 
“1411, 1ς τσείεγεηςς πιεδῃ8 ἐυδη [ετυβᾶ- 

Ιεπ. Τῇε πᾶσα ἰπ ἴδε οἵδεσ ἔνο οἴδυξες 
ἰ8 οὗ οουζβε ἂἃη Ὄοχαρρεγδιίίοη. [ὲ ἱγῃρϊεβ, 
ποῖ {πδῖ Ἔνεῖυ Πυπιᾶπ δεὶπρ Ψεηΐξ ἴο {π6 
]οτάδλη, Ὀυξς ἰβαᾶὲ τῆς πιονθηιεπὲὶ ψγ88 
βέμπεγαί. Τῆς δνδηρεῖ δε Ἔχργεδβεβ ἢἰπι- 
8ε1} 1υδὲ 48. ψε βῃουϊά ἄο ἴῃ ἃ βἰπιῖασ 
οδ8ε. Πᾶς ν»τἢ (ἢ ἀτιῖοῖα πηεᾶπδ “τῆς 
ΜΟΙ ς,᾽" υνἱτδους “ ἀνεγν ".--νΝνεσ. 6. καὶ 
ἐβαπτίζοντο, {πε ἱπηρετίεςι ἀραίθ. ὙΠΟΥ 
ννοῖς θαρίϊδεά 848 {ΠῈῪ Τάπιε---ἐν τῷ ᾿ορ. 
ποταμῷ. Τῆε Ψοτὰ ποταμῷ, οπγίτίεὰ τη 
Τ. Κ.., ΌΥ 411 πηδδηβ ἴο ὃς τεϊδίπεοά, δ0]] 
Ρτοβδίς βουῖδεβ γαῖρῆϊ ἄδεπὶ ἕξ δυρεγῆσοιυβ, 
85 811 πγδη Κπενν τῆς Ἰογάδῃ ννᾶβ ἃ χίνεσ, 
δυῖ τπετε 18 ἃ του ἢ οὗ παίυγα ἰπ ἰξ νυνί ἢ 
ΒεῖΡΒ υ8 ἴο 68}] ὉρΡ 1ῃε βοςπε.--ὗπ᾽ αὐτοῦ, 
ὃν δίπι, ἴΠε οπὲ πη. ]Ιοῆη ψουἱὰ ποῖ 
νη οσουραίίοη, ὃ εἰβίπρ' βυςἢ ἃ οτοινά, 
οπε ὃὉΥ οπε.---ἐξομολογούμενοι : σοπίεβ- 
βίοῃ νν88β ἱηνοϊνεά ἴῃ τῇς δοὶ οἵ βυῦ- 
ταϊτεἰπρ ἴο Ὀαρείδπι δὲ τπ6 παπάβ οὗ οπὲ 
ΨΜΏοθα Ῥγεδοίπρ δά ἴοσ ἰῖΒ δυτάεη, 
Εερεπῖ. Βυῖ {πεῖὰ ννᾶ8 εχρ]ϊοῖε οοπίεβ- 
βίοη, ἴταπῖ, 811} (ἐκ ἱπίδηβιῆςβ), οὐ {πὸ 
Ῥᾶσί οὗ ρυ!]ε-υτάεπεὰ πλεὲπ ἀπά τνοπιθῃ 
Εἰδὰ το ρεὶ γεϊϊεῖ 8ϑο. ἀεπεγδὶ οσ βρεοίδὶ 
ςοπίεββϑίοη ὃ ΡῬχγοδαῦὶν Ὀοΐ, πον οπδ, 
πονν ἴῃς οἰπετ, δεςογάϊηρ ἴο ἰἀἰοϑΥ ΠογΑσΥ 
δηὰ τηοοᾶδ. Οοηίεββίοη ννᾷ8 ποῖ Ἴχαςιεὰἃ 
88. ἃ «ςομαϊἐο εἰπε πα ποη οἵ Ὀδριϊ8πι, 
Ῥυξ νοϊυπίατγ. Τῆς ρατγιςρίς πιέλῃβ, 
ΜΜΉΠΠε σοπίεβδίπρ ; ποῖ, ρῥσγονίἀεὰ τΠοῪ 
σοπίεββεά. Τὴι8 ςοπίεββιοηῃ οὗ βίῃβ Ὁ 
ἱπάϊνἀυ.418 ννᾶ8 ἃ πὲνν (πίῃ ἴῃ [βγδεΐ, 
ΤΠοῖα νγᾶ8 ἃ Το ]εςεῖνε σοηίεββίοη οἡ πα 
ξιεαὶ ἀδγ οὗ διἰοπεπιεπέ, δπὰ ἱπάϊνίἀυδ] 
ςοηίδβϑίοη ἰῃ οοτίαίϊπ βρεοϊβεά ςδβεβ 
(Νυπιθ. ν. 7), Ὀὰϊ πἢο στεδῖ βροπίδπεοιβ 
Βε υπρυτάξητηεπε οὗὨἨ ρεπίϊεπε βουΐβ8--- 
ἘΝΕΓΥ͂ πιᾶη ἀρᾶγῖ, [{ἰ πγυβὲ πᾶνε Ῥεδῆ ἃ 
βιίγγιηρ, βίρδι. 

νν. γ-το. ῬΜογάς ο7 γεδμλε απὰ τσαγη- 
ἱηρ' ἰο ππτοείσοπιε υἱδίονς (Ἰακς Εἰ. 7.0). 
Ψνες. 7. ᾿Ιδὼν δὲ, εἰς. : Δπιοπᾷ ἴποβα 
ΨΠῸ νι ϑιεὰ τῆς Ἰοτάδη ψεγε βοπΊε, 
ποῖ ἃ ἔενν, τῆδην ἱπάεεά (πολλοὺς) οἵ {πε 
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Ἐν 
οἵἴος 
ἰάεδ οὗ “τ8ὲ οοτηίης, Ὑταῖμ," υἱάε Ἐοπι. ἰἱ. 5. 
1{π| 1]. 8, ΟἹ. Ῥε. ἰν. 4; χ. 6; χὶν. σ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

μα ὑμῖν " φυγεῖν ἀπὸ " τῆς μελλούσης ὀργῆς ; 
Μιανὶ. δ, ἀξίους 1 τῆς μετανοίας " 9. καὶ μὴ " δόξητε “λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, 

᾿ τ ὙΒοδα. ἱ. το. 

1Π]. 

8. ποιήσατε οὖν καρποὺς 

ῬΌΟΒ. νὲ. γ; χχνὶ. 4. 4 ΟἿ. ἴχ, 21. 

Ἰ καρπὸν αξιον ἰπ  ΒΟῸ δηά τῆδην οἵδεσ πηοίαἶβ. ΤΠ τελάϊηρ ἴῃ Τ. ΒΚ. (υπά 
ἴῃ 1) πᾶν ρῶν οοπηα ἰηῃ σοῦ [Κ. 111. 8, ψΒοτα ἰξ ἰ8 απ άϊδρυϊεά, ν 

ῬΗΔΛΕΙΒΕΕΒ ἀπὰ ΘΑΟύΟΕΕΒ. Τῆς ἢσβὲ 
τηεηξίοη οὗ εἶλββθβ οὗ βου (ες αοβρεῖὶς 
πᾶνε τηυοῦ ἴο βὰν, ἴδε ἴογηιοσ θεὶπρ ἴῃς 
Ἰεραὶ ργεοϊβίαπβ, νἱγσίυ:οϑὶ ἴῃ τεϊρίοη, 88 
Ἰαίίες {πε πθῆ οὗ αϑαὶτβ δπά οἵ (ἢς 
νοσὶά, Ἰαγρεῖν Ῥεϊοηρίπρ ἴο τῆς βδᾶςεσ- 
ἀοίδ] οἶ488 (οοηϑυῖϊε ΕἸ πδυβεη, δὲς 
Ῥμανίφτᾶεν μπά αἷς ϑαάδάμοᾶεγ). ὙΒεὶγ 
τέβεποα δῖ {πς βοεῃα οὗ [9 νη ταἰηἰβίσυ 

18 οσεάϊ]ς. Ὀτγαννη ἀουθε]658 ὉΥ τηϊχεά 
τηοϊίνεβ, 88 ρεῖβοῃβ οὗ πεῖς γρε βεπὸ- 
ΤΑΙΙΥ ἃτα, γιοσγαὶ βίο ποῖ Ὀεΐηρ ἰπ 
τΠεῖς ᾿ἰπε; ρδγιΥ οὐτίουβ, ΡΑΓΕΪΥ ἔλβεί- 
ῃδίδά, ΡΑΓΕΥ σοπε ἴ0 ΒΡΥ; ἰῃ δΔη δπὶ- 
δίφροι βίδις οὗ πηϊηὰ, πειέμες ἀεοϊ Ἔα 
π᾿ ΒΥΤΊΡΔΙΗΥ ποῖ ργοπουηςεάϊν Ποβίῖϊα. 
Ιῃ δῶν οᾶἂβε {πΠῈὺ οᾶπηοΐὶ γαπιδίη ἰπ- 
ἀϊῆετεπὶ ἴο ἃ πιονοεπιεηξ δῸὸ ἄδξερ δηά 
νδεβργεδά. 80 πεσε ἘΠΕ ἅτε ; σοπιὶπρ᾽ 
ίο (πὴ) ]ομ π᾿ 8 Ὀαριίβπι, ποῖ ἴο Ὀ6 ὈΔΡ- 
εἰδξεὰ, πος σοπιὶπρ ἀραϊμδέ, 88 δβοπὶα 
(Οἰδατγίιιβ, 4.5.) μανβ ἐἘπουρδέ, 85 1 το ρὰυῖ 
της πιονεπιεπὶ ἀοννη, Ὀυϊ οοπηίηρ ἴο υνἱῖ- 
πι685 ἔπε βίγδηρε, πονεῖ ρῃεβποζηεποῃ, δηὰ 
ἔοτπι (πεὶγ ἱτηρσαββίοηβ, ἰοῖῦπ ἀϊὰ ποῖ 
τᾶκα {Πεπὰ ἡνεΐσοπθ. Ηἱ8 βρίγίξ ννὰβ 
«τουδιεά Ὁ {πεῖς ργεβεῆοθ. ϑϑἰπιρῖίς, 
δαηβίτῖνο, πιογαὶ πῖυγεβ ἰηβιηςείνεῖν 
Ἀγ πκ ἄοπὶ {Π6 ργεβεηςε οἱ ἱπβίποεγίἐν, 
ἀυρ! εἰν ἀπὰ ογαϊίηε55.----ἰδὼν: πον ἀϊά 
πεν ςοπιε ὑπᾶστ ἢἷ8 οὈβεγνδιίίοη δ ΒῪ 
ἀποῖς ροϑίκίοη ἰπ τῆς οτονὰᾷ οσγ οἡ ἴῃε 
ουϊοκίτῖβ οὔτ, ἀπά ὃγ {πεῖτ ἀβρεοῖ ὃ ον 
ἀϊὰ πε ἰάεπεν ἀπὲπὶ 45 Ῥμαγίβεεϑ δπὰ 
ϑαάάδυςεεθ ὃ Ηον ἀϊᾷ τῃς Πεγγηῖῖ οὗ {πε 
ἄεβετὲ Κπον ἔδετα γεσα βαοἢ ΡΕΟρΙε ἢ 
τ νν8 ]οπ᾽ 8 Ὀιιδίπε88 ἴο ΚΠΟῪ 4}} (Ὡς 
τηογδὶ οπαγαςιεγίβεοβ οὗ Πἰ5 [ἶπ6. ὙΠαβα 
ψγεῖς ἴδε τηδίζειβ ἱπ τοῦ Πα ἰοοῖκ 
ΒΌρΡτεπις ἱπίογεβῖ, ἀπὰ ἢε ἀοιδε1ε55 ἢδά 
τηβδῃ8 οὗ ἱπέογπγίπρ Πἰπιβεὶἐ, ἀπά ἴοοκ 
Ῥαΐπβ ἴο ἀο 8οβ. ἴὲ πιᾶν ὃς δββϑυπχεά 
τῇαι ἢῈ Κπον ψῈ}} δῦουξ τῇς Εςεέηες 
ἸἩϊνίης ἰπ Πὶβ πεῖρῃρουτῃοοά, ὃν ἐπε 
βἤοτεβ οὗ ἴε Πεδὰ 968, βοπιεννῆδε δῇϊεγ 
Ηὶβ ον ἴδβῃίου, δηὰ δδους τῆς οἵδετ 
ἴνο οἴδββεϑ, ννοθα ὥδυπίβ ννεγα [6 
ξτεαὶ οεπίσεβ οἵ ρορυϊαϊίοη, ὙΤπεῖα 
ισῆξ ὃς Ἐβδεποβ ἴοο ἴῃ ἴῃς οτονά, 
τῃουρῇ ποῖ βίηρ!εά ουῖ, τς Πίβίοτγ οἰδεῖ. 
ἶϑε Βανίηρ ΠῸ οσοδϑίοῃ (ὁ τηξητίοῃ 
18:5π|.-- ἰγεννήματα ἐχιδνῶν : δυάάεη, ἱτ- 
τερτεβδίδα ουϊδυτθὲ οὗ ἱπίεπβϑαε πιογαὶ 

ἀνειβίοθ. ἈΝ νίρειθ ὃ ὙὉΒὲε ἀποίεπε 
δηὰ τηράϊεενα! ἱπίεγργείεσ (γυβοβ., 
Αὐγρ., ΤΒεοΟΡἢγ., ΕπεΠγ.) πδὰ τεοοῦγες ἴῃ 
εχρἰαπδίίοη ἴὸ ἰδς ἔδδὶς οὗ ἴῃς γουηνῦ 
νῖίρες εδεϊηρ [15 τηοῖ ποτ 8 νοῦ. Τῆς 
ἴεγπὶ οὐρῆὲ γϑίμαεσ ἴο Ῥ6 σοππεοίδά ψἸΠ 
ἴῆε 1ο]Ἱονίπεα Μψνογάβ δρους ἢδεΐηρ ἔγοῦι 
ἴδε σοπγίηρ γαίῃ. ὙὍὙῆς βεγρεηΐβ οὗ δἱΪ 
βοσγίβ ἰυγκίπρ ἴῃ {πε βεῖϊάβ ες ψνῆεπ (δα 
ΒΕ ]ς ἰδ δεῖ οἡ ἢτα ἴῃ Παγνεβί ἰπ ργε- 
Ῥαζδιίοῃ ἴοσ πε ψἱπῖεσ βου ϊηρ. 6 
Βαρεῖβε ἰκαηβ τῆς Ῥηαγίβεεβ δηὰ ϑ8δά- 
ἄυοςεςβ ἴο {Ππ͵ε56 δεγρεπίβ ἤδείηρ ἴοσς ἐμεῖς 
᾿ῖνε5 (Εὐττοῖ ἰη Ζειέξελγέ Κὼγ ΜΊΦςςϊοη5- 
ἀμπάθ μπὰ Κεϊριομϑισὶ ςϑεησελαΐέ, τ8οο). 
Ριοΐεβδβος α. Α. ϑπιῖῃ, Ἰσίογίςαὶ 
Οεοργαῤὴν οὗ ἐὰσ Ἡοῖὶν Τιαπά, Ρ. 495, 
δυρρεβίβ {πῃ ἢγεβ ἀπιοὴρ ἴῃς τυ βογυῦ, 
ἷπ ἴδε πίριος βίγεῖομεβ οὔ ἴῃς ]ογάδη 
νΔΠεγ, οπδβίηρ δείοσς ἔπεπι ἴῃς βοογρίοηβ 
δηά νἱρογβ, 85 ἴῃς Ρα5818 οὗ ἔπε πιείδρῃοσ. 
ΎΠΕΓα 15 στὶπὶ ΠυπΊουΣ 88 ὙνῈ}} 28 στδῖῃ 
ἰπ τῆε βίτ τὰς. Τα ἐπιρῃδβὶβ ἰ8 ποῖ 
οὐ νΐίροτγβ Ῥαξ οἡ Μεείηρ. Βαϊ τῆς ἐε] πεν 
οὗ ἴδε σοτηραγίϑοῃ [168 ἴῃ ἰῃς ἴαςξ τῆι 
τῆς ερί(μεξ 8118 ΝΕ ψνε]}. [Ιἐ ἱπιρ! 168 
παι 1Π6 Ῥἢδσείβεεβ δῃά ϑαάδάιιςεεβ αγέ 
Βεείησ. ΤΕΥ Πᾶνα οαπρῆὶ 8110 ΒΕ τμ6 
ἱπίεςτοη οὗ τερεπίδποε; γεῖ Ϊοδη ἄοεβ 
ποῖ δεϊΐενα ἰῃ 118 ἀδρίἢ οἵ ρβεγπιδπεηῆςε.--- 
τίς ὑπέδειξεν: {δεῖα ἰβ βυγρτγίβε ἰπ ἴΠ6 
ᾳυεβιίίοθ. Οδη ἰξ Ὅς ροββίδϊε ἴπδὲ ὄνεη 
γου πᾶνε ᾿θαγπεὰ ἰο ἔεασ ἴῃε ἀρργοδοβίηρ' 
οτἰβὶβ Ὁ Μοβὲ υη]|Κοὶν βομοΐδτβ.--- φυγεῖν 
ἀπὸ: ρτιερηδηὶ ἴοσ “ἔεε δηά εβοᾶρε 
ἔγοπι ᾽᾽ (Πὲ ΝΝν εἴῖε). ὙΤῇε δοσγῖβὲ ροϊπίβ ἴο 
Ῥοϑβι ΠΠἸγ, ροΐπρ ἢ νεγὺθ οὗ πμορίηρ 
δηὰ ῥγοπιίβίηρ 'ἴπ 18 βεηβα (ΥΝΊΠΕῚ, 
ἢ χίῖν. 7) ο). Τῇαδ ἱπιρ!εὰ ἐπουρδὲ 18 
τῆδὲ ἴτ 18 ποῖ ροββϑίθ]6 Ξξξ, νῇο εποουγαρεὰ 
γου ἴο εχρεοὶ ἀε]ίνεγαποα ἢ Ὑῆε δογίβι 
ἴατῖδεσ δἰ ρηὶῆεβ ἃ πποπιεπίδγυ δοῖ : πον 
οΥΓ πενεῖ.- -τῆς μελ. ὀργῆς, (ες ἀδγ 
οὗἨ ντϑῖῃ ἱτπηροπάϊηρ, ρτγεϊδϊηρ τπὲ 
δάνεπι οὗ ἴπε Κίηράομῃ. ὙΤῇῃς ἰάεα οὗ 
ναὶ ᾿ν88 ρῥιοπγηίπεπξ ἴῃ 1ΟΠ π᾿ 8 τηϊπά: 
τῆς οοπιίησ οὗ (πὸ Κιίπράοτη δὴ αὐνίιϊ 
Αῇαὶτ; ΜΙ οββί δ Β ̓νοσῖ Ἰᾶυρεῖν ἃ νοσκ οὗ 
)υάρπιεηι, Βυῖ πε τοβα ἄδονε ογάϊπαγυ 
7εν 8} ἰάδδϑ ἰπ' τΠἰ|5: {πεν ςοποείνεά οὗ 
τῆς ἡυάρπιεηξ 48 σοποεσηίηρ ἴμ6 Βεδίμεπ 
ῬΕΟΡΙ6Β; Ὡς ᾿πουρῆὶ οὗ ἱξὲ 88 ςοποεγηίης 
τῆς ροάϊε88 ἰπ 1βγδεὶ--- εσ. 8. ποιήσατε 
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Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ- λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται ὁ Θεὸς " τἰδε νας. 8 
ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. 
καὶ! ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίξαν τῶν δένδρων κεῖται πᾶν οὖν δένδρον 955. 

μὴ "ποιοῦν καρπὸν καλὸν " ἐκκόπτεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται. 

1ο. ἤδη δὲ 19:46 
1τ:. 

το; 
11. διῃεγθ,είς., 

ν. 30; ἐκ 

Ἐγὼ μὲν βαπτίζω ὑμᾶς 3 ἐν ὕδατι εἰς μετάνοιαν - ὁ δὲ ὀπίσω μου ΣῊΝ 

ἐρχόμενος ἰσχυρότερός μου ἐστίν, οὗ οὐκ εἰμὶ ννεε 
ἱκανὸς τὰ ὑποδήματα, ΓΝ 

1{κ. αἱ. 16. τ Οοτ. χν. 9. 4 Ὅος. {]. 5 (Ξ- δι τῖτ ἰη). 2 Ὅος. ἱϊ. τό (πρός τι) 

1 και οτηϊτεα ἴῃ  ΒΟΌΔ δπὰ πηοβὶ πιοάεγη εἀϊίοκδ. 

3 βαπτιζω υμας ἱπνετίεά ἴῃ ΔΒ 1, 33. 

οὖν, εἰς. “ἸΩ, τἤδη, γε ἅτε ἴῃ δαγηεϑὲ 
δῦους Ἔβοᾶρε, ργοάυςς ἔτυϊξ ψνοσῖῆν οὗ 
τερεπίδηος ; σαρεηΐδποθ τῆξᾶπη8β πΊοτε 
1ῆᾶη οοηίεββίοῃ δηά δείπρ ὑαριϊβεά.᾽" 
Τδδὲ ταπιασῖὶς τὶρς ὃς δρρὶϊεὰ το δἱ] 
τῆλ οατης, Ὀυξ ἰε οοπίδίηεὰ δὴ ἱππυεηο 
ἴῃ ταίεσθηοςς ἴο τε Ῥμαγίβεεβ δπά 
ϑαάάδυςεςϑ [δαὶ {ΠῸῪ εῖς ἱπβίποοσε ὄνεῃ 
πον. Ηοπεβὲ γερεπίδηςβ οδιγίεβ ἃηεηά- 
ταεηξ δίοηρ ννἢ τ. Απιοπάπιεηϊ ἰ8β ποῖ 
εχρεοϊεά ἴῃ (88 σΑ56 Ὀδοδυδβα ἴῃ τορεηῖ- 
Δηςς 18 ἀἰβρεϊνεά ἰη.---καρπὸν, (Ο]166- 
εἶνε, 45 ἴῃ αΔ]. ν. 22, ἔγυϊξ ; [δ τεδάϊηρ 
ἴῃ Τ. Ε. ἰ8 ῥγοῦδοὶ νυ Ὀογγοννεά ἔσοτῃ 
1 ῈΚα Π|. 8. ΤΕ βίηρυϊασ ἰβ ἱπίγ βίο! ν 
18 θεῖος Ννοσζά ἴῃ δά ἀγεβϑίηρ Ῥῃδσγίβεεβ 
8Ὸ ἀϊά ροοά δοιϊΐίοπβ, θυ Ψψεῖς ποῖ 
δοοά. Υεῖ Ἰοΐῃ βεϑὴβ ἴο αν ἱπου]- 
οδιεὰ τγεϊογπηδιίου ἰπ ἀείδι! (Πὰκα {{]. 
10-14. [τ ψ88 [6δὺ8 Ψῆο ρῥγοοϊδίγηβά 
ἴδ ἱπυναγάπεββ οὗ ἰτὰς πιογα! γ. Εταϊε: 
ἴδε ἄρυτε βυρρεβίβ ἴπδὲ οοηάυςξ 18 ἴῃ 6 
ουΐοοτης οὗ εββεπίϊαὶ ομδγαςίεσ, ΑπΥ ομα 
οἂπ ἄο (ποιήσατε, υἱά6 αεη. ἱ. 11) δοῖβ 
εχίεγηδιν ροοά, δυϊ οηἷν ἃ ροοά πηδῃ 
ςἄπ ρτονν ἃ ΟΙῸΡ οἵ τὶρῇῃς ἀςοῖβ ἀπά μδθϊ8. 

Νν. 9-οΗ. Ῥγοίεεὶ απ τυαγπίηρ. καὶ 
μὴ δόξητε... τ᾿ ᾿Αβραάμ; ἴδε πιεδηΐπρ ἰ8 
Ρἰδίη τ ἀο ποι ἱπηιαρίπε τπδὲ μανίηρ Αὗτδα- 
διάπὶ ἕο τλῖ πεν 11} ἄο ἱπβίεδά οἵ γερεηῖ- 
δης6---ἰἢαῖ 411 οἰ] ἄγε οὗ Αργαμαπὶ τα 
βαίε πίονα δεῖς. Βυῖ (πε ὀχργεββίοη 
ἰβ ρεουϊαγ: ἄο ποῖ ἑλίηιὰ ἴο σαν ψἱ πίη 

᾿ γουγβοῖναβ. Οπς Ψουϊὰ πᾶνε εἐχρεοϊεά 
εἰἴδες: ἄο ποῖ τϊηκ νη γουγβεῖνεβ, 
ΟΥ, ἀο ποῖ βᾶυ, εἰσδ. ΔΝ εἰδείη τεπάεχγϑβ: 
“6 δηἰπιυῦπὶ ἱπάυςε δὶς ἀρυὰ νοβηχεῖ 
οορίξατε," {8 νποπὶ Ἐτ Ζβοῦθ βυὃ- 
βίδηι αι! ἄρτθεβ - ὧο ποὶ ργεβιιπιε ἴὸ 
δᾶγ, οὗ. ῬΆΪ. 11]. 4.-- πατέρα, ἐδίπετ, ἴῃ 
δε επλρῃδῖῖς ροϑβίτίοη Ξε νγε Βᾶνε 88 {Δί Πεσ, 
Αὐγάδβᾶπι ; ἰξ 15 σπου ρῈ ἴο θὲ Ἦἰβ ο] άγεπ: 
186 βεοζεῖ ἐμουρῆῖ οἵ 41} ἀπδρί τευ] 71ενν8, 
ΑὈγαμ πὶ οἰ] ἄγε ΟἿΪ ἴῃ ἴπῸ ἤδβῃ. 
Ιε 15 ργοραδὶς μδὶ ἐπεβε ψοτάβ (νν. 9, 
10) τγέτε βροίκαῃ δὲ ἃ ἀϊβεγεηξ εἰπιθ, δηὰ 
0 4 ἀϊδετεηξς διάΐεηςθ, ποῖ τηρεῖν ἴο 
Ῥματίβεοα δπηάὰ ϑαάάυςεεβ, Ῥυὲ ἴο δας 

Ῥεορίβ βδπεγαῖιγ. ν. 7-12 ΔΙΘ ἃ νΕΙῪ 
οοπάεηβϑεά ΒιπΊΠΊΥ οὗ ἃ ργεδοβίηρ 
ταἰἰΒίσΥ π᾿ Ὑν ΒΟ τῆδην νεῖ ΠΥ τνογὰϑ 
ψεῖα βρόκδϑῃ (1ὰκα {{ϊ. 18), ἴπε86 Ῥείηρ 
βεϊεςϊεὰ 48 πιοβί γεργεβδηΐδιϊνα ἀπά πιοϑὲ 
τεϊεναπὲ ἴο [86 ρυγροβε οὗ ἔπε Ἴνδηρε βι. 
γν. γ-8 οοηϊαίη ἃ νΜοτά ἔοσ (ῃς ἰεδάθιβ οὗ 
τῃ6 Ῥεορίςε; νν. 9-10 ἔοσ ἔπε ρεορὶς δἱ 
ατρε; νν. 11:12 ἃ Μογὰ τὸ ἱπαυίΐγειβ 
δῦουϊ τῃ6 Βαρείβε᾽ ΒΒ οὐνη γεϊδιίοη ἴο 1πῸ 
Μεβδίδῃ.---Νεσ. το. ἤδη δὲ ἡ ἀξίνη... 
κεῖται: Ἰυάρπιεπε ἰ5 δὲ μβαπᾶ, Τῆς ἀχς 
848 ὕεβη ρἰδοβὰ (κεῖμαι -ΞΞ ρετέεςξ ραβδῖνε 
οὗ τίθημι) αἱ τμε τοοῖ οὗ ἐπε ἔσεα ἴο ἰδὺ ἰξ 
Ἰονν 48 βορϑί}βϑὶυ ϑδσγθεη. ΤῊΐϑ ἰ8 πὸ 
ἄοοπι οἴ δνεσυ ποη-ργοάυςείνο ἔγαϊ ἔγαα.---- 
ἐκκόπτεται, (Π6 ργδβεηΐ ἴδηβε, Ἔχρζαβδῖνα 
ποῖ 80 τοῦ οἵ ἴῃς υδ08] ῥγδςίίςβ 
(ΕπίΖβομε) 48 οὗ ἐπ πϑᾶσ ἱπενίιαρὶα 
ἐνβηῖ.---μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν, ἱ; σα56 
ἰξ ργοάυοθς ποῖ (μὴ οσοπάϊτίοπα!) ροοά 
ἔταϊ, ποὲ πηθγεῖν ἔγαϊς οὗ βοπὶα Κὶπά, 
ἀερεπογαῖε, υπρϑδίδθϊε.---4- πῦρ βάλ 
λεται, υβείεββ ἔοσ ΠΥ οἵδμε ρυγροβε 
ἐχοορί ἴο ὃς ἥτενοοά, 88 ἰς ψοοὰ οὗ 
ΤΩΔῺΥ ἔγυϊ ἴΣῈ68 ἰ8. 

νν. 11,12. Ἅοῖη ἀεβηες τὶς γεϊαίίου 
0 ἐπε Μεεείαμ (Ματῖκ '. γη.-.8; Τὰκς 1. 
15-1)). ΤΗΐβ Ρῥσορπεῖίς ψοσὰ νουϊὰ 
Τοπλ ἰδῖα ἴῃ ἴῃε ἄαν ψῃθη ἴῃς Βαρεῖβι 
ἕλτας ννὰ8 δ ἰΐβ ῃεῖρῃϊ, ἀπά τβεπ Ὀερᾶπ 
ἴο {π|ηκ ἰξ Ῥοββίδίες πα τηῖρῃε Ῥὲ ἴδε 
ΟἾγίβε (υκα 1. 15). Ηἰἴ8 δηβνγεσ ἴο 
ἰπαυίγίεβ οἰ δί μιν δχργαββεὰ οὐ ῃἰπιθά 
νν88 πη δϑιδτίηρ. Νο, ποῖ τῆς ΟἸτσίδβε, 
ἴδετς 15 ἃ Οογηίης Οπ6. Ηδ Ψ1] Ὀς Πεσα 
βοῇ. 1 ἤᾶνβ τὴν ρἷδοθ, ἱπιροτίδηξ ἱπ ἰ18 
οῇ ΨψΑΥ, Ὀὰϊ αυΐξε βεοοπάδευ ἀπά δυῦ- 
ογάϊηαϊθβ. ]οδη τδηκΚΙΥ δοςερίβ (πα ροβί- 
εἰοη οὗ Βεγα! ἃ δηὰ ἐοσοσυμηοσ, δϑεὶρηςα 
ἴο δἰπιὶ ἰπ νεσ. 3 ὃγῪ (Π6 οἰταϊίοη οὗ τ88 
Ῥιορδεῖίο ογαοῖς 845 ἀςβοσίρεῖνε οἵ δἰβ 
τα βίσυ.--- ἐγὼ μὲν, εἰς. ἐγὼ επιρδαῖϊο, 
Ῥυξ τυ πε ἐπιρῃ 818 οὗ βιδογάϊπδείοη. 
Μγ ἢιποιίοῃ ἰ8 ἴο δαρεῖβε νι ἢ τσαΐον, 
ΒΥΓΊΡΟΪΪς οὗ τερεπίδποε.--- δὲ ο. μ. 
ἐρχόμενος. Ης Ὑπὸ ἰ8β υ8ὲ οοπιίηρ 
(ργεβεηὲ ρασίοῖρ!ε). Ηονν ἀϊά [οδπ κῆπον 
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«ΤᾺ ΗΠ. 1γ. βαστάσαι - αὐτὸς ὁμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι ᾿Αγίῳ καὶ πυρί. 
σα κ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 11. 

12. 

τ ἘΝ Υ  α; οὗ τὸ " πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ " διακαθαριεῖ τὴν ἅλωνα αὐτοῦ, 

Τ{κ.χὶ 
Ξ " ἐσ. 1. 26. 

α ἰδεῖς 43. κατακαύσει πυρὶ " ἀσβέστῳ.᾽"᾿ 
1, ἐν. 17. 

ΧΗ. λον ϊρίσον ἄξει τὸν σῖτον αὐτοῦ εἰς τὴν Ὑ ἀποθήκην, τὸ δὲ ἄχυρον 

1 ΒΙ, Βᾶνς αντον αἴτεε ἀποθηκὴν (ὙΝ.Η. πιᾶτρ.). 1, οπτ!β αυτου δε: στον. 

πε Μεββίδῃ νγᾶβ δὲ σογηίηρ ὃ [ὃ ννᾶ8 
80 ἰπίεγεπος ἔτοτη ἢἰβ Ἰυάρτηεης οἡ πα 
ταοσγαὶ οοπάϊτίοη οὗ ἔπε εἰσηθ. Μεββίδῃ 
Ψψ 88 ποεὰεὰ: Ηἰἶβ ὑνοῦκ ννᾶ8 γσεδὰν ἔογ 
Ηἰπιὶ; πὰ πδιίοῃ νν88 σίρε ἴοσ ἡμαάρυμεπὲ. 
]υάρταεπε οὔβεῖνς, ἴογυ ἴπαῖ ννὰ8 ἴδε 
ἑαποιίοη ὑρρετπιοβὲ 'π [8 πιὶπά ἴῃ σοη- 
πεςείοη ννἱεἢ τς Μεββίδηϊς δάνεηϊ. ΤΠεβα 
ὍνοΟ νοῦβεβ8 ρίνε 08 οΠπ᾿8 ἰάεα οὗ τΠ6 
ΟἩτίβι, βαβεά ποῖ οὴ ρεζβοηδὶ κπονϊεάρε, 
δυξ οπ τεϊϊρίουβ ργεοοποεριίοπβ. [ΐ 
ἀἰθετα τ ἱάεῖν ἔγοπι (πὸ ταδὶ. [Ιομπ 
οδη δανα κπόννῃ [{ππ|6 οὗ [688 ου {π6 
ουΐος δἰάε, Ὀυϊ δα Κπενν ἰε88 οἵ Ηἰβ 
βρίτιε. Νε σαπποῖ υηδετβίδηά ἢὶβ γογάβ 
ὑη|6885 ΜῈ δ.Άβρ {πὶ8 Δοῖ. Νοῖς {πε 
αἰιγίθυϊεβ με δβοσῖρεβ ἴο {πε Οοπγίηρ 
Οπε. Τῆς πιδίη οπς ἰβ8 εἰγεησίῃ---ἰσχν 
ρότερος διΠΠγ υπίοϊἀςα ἵπ τπεῈ βεαμεὶ. 
ΑἸοηρ ψἱτ βίγεησίῃ ροεβ ἀϊρηέγ---οὗ 
οὐκ εἷμὶ, εἰς. Ηξε ἰ5Β 850 ρτεδῖ, δυριβ ἃ 
Ρεγβοηδᾶρε, 1 πὶ ποῖ ἢξ ἴο ὃς Η!5 58ἴανε, 
«ἀνίας το δηά ἔτοπλ Ηἱπὶ ἴου δῃὰ δῇοσ 
υ5ς6 Ηἰ8 βαπά418 (8 βίανς᾽ 8 οδῆος ἴπ [υάδεα, 
ἄτεεος δπὰ Εοσμα). Απ Οεεπίδὶ πιδρηῆ- 
«επὲ εχαρρεγαίίοη. --οὠαπὁὐτὸς ὑμᾶς ἦαπ. 
τίσει, τεϊυγη5 ἴο ἴῃς Ρονεσ οὗ Μεβϑβίδῃ, 8 
τενεδὶςὰ ἴῃ Ηἰβ ψοσίκ, νὨΙοἢ 15 ἀεβοσ θεά 
45 ἃ ὃδαρίίδπι, {πε Ὀεῖῖε ἴο ὑτίπρ οὖ 
τῆς ςοπίγαβε βῬεῖννεεπ Ηἰπὶ δπὰ Ηἰβ 
Βυτηδ]ε [ογεσυπηεσ.---ἐν πνεύματι ἁγίῳ καὶ 
πυρί. Νοίαβίε μετα ᾶἅγε ἴῆε ννογάβ, ἐν 
πνεύματι ἁγίῳ. ΤΕΥ πτυβῖ ὃς ἱπίεγρτεῖεὰ 
π᾿ παττιοην ὙΠ ΟΠ π᾿ 5 βιαπάροϊπι, ποὲ 
ἕτοτα νῃδὲ [εϑὺ8 ργονεά ἴο ὃς, οἵ ἰῃ τῆς 
Τίρῃε οὗ 81. Ῥαδυ]β ἱεδοπίηρ οὐ ἴπα 

ΟἿΥ ϑρίγιι, ἃβ {πε ἱτησηδπεηὶ βουγοα οὗ 
βαποιβςοδιίοηθ. ὙΠὲ ννῇοϊε Ὀδριϊβπὶ οὗ 
τῆς Μεββίαῃ, δ8 ]οῇπ Ἴοποεῖνεβ ἰξ, ἰβ 
ἃ Ὀαριίδπιὶ οὗ ἰυάρπιεπε. [Ια 1188 δεεη 
δεπεγα νυ βυρροβεὰ παῖ {πε Ηοῖὶγν ϑρίτιε 
Ὦεσα τερσεβϑεηίβ ἴῃς στᾶσα οἵ ΟΠ γίβι, δηᾶ 
πε ἤγε Ηἰβ υάϊοῖαὶ διποίίοη ; ποῖ ἃ ἔδνν 
Βοϊάϊηρ ἴδε ὄἌνεη {πε ἢἤγα 15 στδοίουβ 48 
Ρυγνίη ρα. 1 τδίηκ τμδὲ τπε ρτᾶος οὗ ἴῃ 8 
ΟΒγίβε ἰ8β ποῖ βετε δὲ ]1. Τῆς πνεῦμα 
ἅγιον 8 Δ Β.οΙΓῚΥ νυἱπά οἵ ὑπάρτηεπε ; 
ΠΟΙ͂, 88 βϑνεερίηρ ΑΔΥ 411 [Πδὲ 15 ρῃς 
δηὰ ννογίῃ ε55 ἐπ ἔπε πδιίοη (Ὡς ἢ, δἴτεσς 
ῃς Ο. Τ΄ πιδππεσ, ἰ8 οοποείνεά οὗ 45 ἔπε 
βυῦ)εςε οὗ Μεββίδῃ᾽ β δοϊίοῃ, γαῖ μεσ τπδῃ 
πῆς ἱπάϊνϊἀυα1}). ὙΤε ἤτε ἀδβίσουβ ψηδὲ 
4ῃς ψίηα Ιεαᾶνεβ, ]οὮπ, τὰ Πὶ8 τά 

Ῥτορδειὶίς ἱπιαρίπδιίοα, (πἰπκβ οἵ [ἔτεα 
εἰεπιεηῖβ 88 γεργεβεπεηπρ τς Πιποζίοπβ 
οὗ πἰπλβεῖ δηὰ οὗ Μεββίδῃ : τσαΐορ, τοϊπὰ, 
.,νε. Ἠξςε δαριίβεβ ἢ ννδίεσ, ἱπὶ τῇς 
τυπηΐηρ βίγθαπὶ οὗ ἰοτάδῃ, ἰο δ] ἐπὶ 
τῆς οὐἷν ΨΔῪ οἵ δβοᾶρε, διηδηάπιοης. 
Μεββίδῃ ν}}} Ὀαρεῖίβε ἢ υνἱπὰ ἀπά ἢτα, 
δε ρίπς ΑυνΑῪ ἀπά σοπβυτηίηρ ἴῃς ἱπὶ- 
Ῥεπίϊεπι, Ἰεανίπρ Ῥεδίπά οπν ἴδε τσῖρῃι- 
δουβ8. οβϑιΪν Ιοβη πὰ ἴῃ πιϊπὰ τῇς 
Ῥιορδειὶς ννοσά, “"οἿσ ἱηι φυΐεῖθβ, {πὸ ἐῃς 
ψὶηά, πᾶνε ἰακθη 8 ἀννΑΥ, [8. ἰχὶν. 6; 
ΟΥ, ἃ8 ΕὌΓΓΕΥ, ῆο 1 βπά «κἷβο ἴακεβ 
πνεῦμα ἰπ ἴῃς δεη8ε οὗἁ “ νἱηά," βυρρεκίβ, 
τῆς “τὐἱπὰ οἵ Οοὰ," βροΐκεῃ οὗ ἴῃ 8. χὶ. 
7: ἴδε βίτοπρ εαβδὲ ψυϊπὰ υνῃϊο ἢ ὈρΗι8 
1ῃε ρτδββ (Ζειέξελγὶγε δῶν Μιςειοησκιριάδ 
μη Κεϊϊρίοη οεσὶ ςςεπδελαζέ, τι800). Οδεγ, 
Οανιδνίρε Ο. Τ.΄, ᾿ποϊίηεβ ἴο ἴῃς βαπια 
νίενν, ἀπ τεΐδιβ ἴο 18. χῖὶ. τ6: “Τβου 
8881: ἕδη {δεπὶ, ἀπά τῆς νυϊπὰ 8881} σᾶσγυ 
1Πεπὶ ΑΥΨΑΥ ᾿᾿. 

γεν. 12. ΤΠΐβ νοσ. ἔο]Π]οννΒ Ρ νοσ. σὰ, 
δηά ἐχρίδῃβ τῆς Ἰυάϊςί 4] αοτίοη ἐπι επηοά 
ὉγΥ Μπά δηά ἔτε.-- -οὗ τὸ πτύον ε. τ. χ. 
αὐτοῦ. ὙΤῇε οοπΒίγυοιίομ 8 ναγίουβὶῪ 
υπάετβίοοά. τοῖα ἴα Κ68 ἰῖ 45 ἃ Ηςῦγα- 
ἰ8πὶ ἴοσ ἐν οὗ χειρὶ τὸ πτύον. ἘτίϊΖϑοῖς 
ἴλκεβ ἐν τ᾿ χειρὶ αὐτοῦ 45 ερεχερειίςαί, 
πᾶ τεηάογβ: “"ἤοβς ΜΠ] δὲ ἐδα ἕδη, 
υἱκ., ἴῃ ἨΐβΒ Βαπᾶ "3, Μεγεσ δἀπὰ Ὑγ εἰ58 
ἰᾶκε οὗ 48 δϑϑίρπίπρ ἃ τεᾶβϑοῆ: “δ 
(αὐτὸς οὗ νετ. 11) Ψῆοϑε ἔλπ ἰβ ἰῃ δδαπά 
δηὰ ψῆο ἰ5 τπογϑΐογα δῖε ἴὸ ρεγέἔογπι ἴῃς 
Ῥασὶ δββίρτιςᾶ ἴἰο Ηἰπι". Ὑ δη [Ο]]οννΒ δη 
ἐχρίαπαιίοη οἵ τῆς "ποάμης οῤεγαμάϊ,--- 
ϑιακαϑαριεῖ ποτὴ διακαθαρίζω, Ἰαῖε ἔος 
οἰαββίς διακαθαίρω. ΤὨε ἰάεδα ἰ5: εξ 
ΜΙ Ηἰ8 ἕδη Ψ}}1 τῆγονν ἃρ τῇς Ἡπεδῖ, 
τηϊχε τ (Π6 ΟΠ ΔΗ͂, τπδὲ ἴῃς ννϊπα τηδῪ 
δῖον {πε “ΠΗ ανγᾶν ; Ηδ Ὑ}1}} τ[Πδῇ οο]εοι 
ἴδε ϑβίγανν, ἄχυρον (1π Οτεεῖς τυτίτετα 
ἈΒΌΔΙΪΥ Ρ᾽υταὶ τὰ ἄχυρα, υἱάε Οτίπηπ1), 
δηὰ δυτη ἰξ νυν ἔστε, δπὰ Ἴοἱεος τῆς 
ψῃεδὶ ᾿γίηρ οὐ τῆς {πγεβῃὶηρ ἤοος δπὰ 
βίοτα ἰξ ἰπ Ηἰ8Β ρσάπασνυ. 980 5841} Ης 
ἸΠπογουρῃϊν (δια ἱπιεηβ ἐγ] Πρ) οἴεαπβε Ηἰδ 
βοοσ. Απά εῆς βνεερίπρ πὰ ἀπά τῆς 
Τοηβυπλίηρ ἤτε ἃ (ἢς Ἔτι] επι8 δπὰ 
τηδάβυσε οὐ Ηἰβ ροψεσ; βίγσοηρες ἴῆδη 
πλῖπε, 85 ἔδε ἰεπηρεβὲ δηΐ {πε ἀδνδβεδιϊ πε 
βαπιεβ τὲ πιΐρμεῖεσ τπᾶπ τῆς βίγθαπ, 
ΜῈΙΟΙ 1 86 88 ΠΥ εἰεπηεηῖ.-ἅλων, ἃ ρίαςθ 



12-ιϑ. ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ ὃς 

13. Τότε παραγίνεται ὁ Ἰησοῦς ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἐπὶ τὸν Υδετε οηϊγ: 
ἔος ἴογος 

Ἰορδάνην πρὸς τὸν Ἰωάννην, τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ᾽ αὐτοῦ. 14. ὁ δὲ οἱ ΩΝ 
. . ἢ» 

Ἰωάννης 1 " διεκώλυεν αὐτόν, λέγων, “Ἐγὼ "χρείαν ἔχω ὑπὸ σοῦ 

βαπτισθῆναι, καὶ σὺ ἔρχῃ πρός με; " 
Αςίδ 

ΝῚ 3, κ᾿ ἰ 6. 15. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς ε ἢ. χίν. 
6. Ιοδα 

εἶπε πρὸς αὐτόν, “ΓΑφες "ἄρτι" οὕτω γὰρ " πρέπον ἐστὶν ἡμῖν χίΐ. ἴο 

οσδεῖ.). 
" 

ὙᾺ ]οΒὴ χἱϊΐξ. 37. 1 Οος. χἱϊὶ. 2 (αον, ορρ. ἰο ἔαϊ. εἶπνο). 
. Χὶ. 19. 

(ἐδ πια 
Ὁ Βοθ. ἰϊ, το. ΜΝ δος. δὰ 

1 Ἰωάννης οτηϊτεὰ ἴῃ δ Β βδῇ. νεσβ. (ΥΥ.Η. οπιῖξ.) 
3 Ἐὸς 

1815 τεδάϊπρ' δεςοτάβ δεβὲ ἢ της ἀϑᾶρε οὗ τῆς Ενδηρεῖῖβι. 

ἴῃ ἃ βεϊά τηδάε ἔστη ὉΥ ἃ τοϊΐεσ, οσ ου ἃ 
τοΟκΥ Ὦ1]} ἴοὸρ εχροβεά ἴο τῆς ὕγεεζε.-- 
ἀποθήκη πηεᾶηβ ρεποσαιν δὴν Κίπά οὗ 
βίοτε, δηά ΒΡΈΡΙΕΥ ἃ ρταΐῃ βίοτε, οἴξῃ 
υπάετρτουπὰ, ΒΙδεκ ἴδε {πε ερίμεῖ 
ἀσβέστῳ ἀρρ]ϊεά ἐο ἴῃς ἔτε 485 δἰ ρηϊ γἱπρ : 
ἱπεχεηρι βῆδθ]ς 111 41} τῇς τεῆιβε ὃς 
ςοπδιυτηεά, [τ ἰ8δ ὑδυδν υὑπάετβιοοά 
δυβοϊιτεῖγ. 

γν. 113-17. Ἄἔέξης ἀῤῥεαγς, Ηὶς δαῤέϊςνι 
απά ἰίς ἀεεονιῤανίπιεπίς (Ματὶς ἱ. 9-τὶ; 
[μακο {||.21-22). ες. 13. Τότε παρα. ὁ 
1. «νὐν Γαλιλαίας : ἐλέη, δἴτεγ Ἰοῆπ δὰ ἀε- 
δοσδεὰ τῆς Μεοβϑβίδῃ, αῤῥέαγς οπ ἐπε ξεεηξ, 
παραγίνεται, τῇς Πἰδίοτις αὶ ρτεβεπί ἀρδίη, 
85 ἰπ νεζ. σ᾿, ὑν ἢ ἀγαπιδῖὶς εβεςε; 2 ῦορι 
Οσαϊἑ δε, νοετα Ης 45 ἰἰνεά βίηςς οἢ"]ἃ- 
ποοά, ζεξμς, πε γθαὶ Ὁ" γίβε ; πονν ν εἶν 
ἀϊῆεγεης ἔγοσα τῆς ΟἾτγίβε σοηςεῖνεά ὃγ 
τε Βαρεῖϑε ννεὰ Κποὺ ἔγογση {πε ννῆοϊε 
ἐνδηρεῖῖς μἰβέοσν. Βαϊ 5Βῃυςεπρ ΟΥ̓ Κπον- 
Ἱεάσε ρψαϊπεγεά ἔγοπι οἵδε βουγοαβϑ, ννὰὲ 
ΤῊΔΥ οδίαίπ βἰρπίβοδης ᾿ἰπῖ8 σοποεγηίηρ 
τῆς βίγδηρογ τοτη 6Δ11εῸ ἔζοπι πε ργεβεπὶ 
παιταῖϊνε. Ηε ςοπΊε5 ἔπὶ τὸν |. πρὸς τὸν 
Ἰωαν., τοῦ βαπτισθῆναι ὑπ’ αὐτοῦ. ΤΊ ε56 
νογάβ αἵ οῆςε βιιρρεβῖ ἃ σοπίγαβι δεῖννεθη 
εβι8 δπὰ τε ῬΠαγίβεεβ δηὰ ϑαάάυοεεβ. 
ΒεῪ οᾶπιε ἴο {πε Ὀαρίίβπλ 848 ἃ ρΡπεποπΊῖε- 

Ὥοη ἴο 6 οτοΔΠΥ οὔβεγνεά. 7εδβι18 
ςοπιεβ ἐο ἴδε ]ογάδη (ἐπὶ), ἐοισαγάς τῇς 
Βαριῖβὲ (πρὸ) ἴο επίεγ ἱπῖο ρεγβοηδὶ 
πεηά!γ σεϊδιίοπβ ἢ Πίπὶ (νἱάς Το ἱ, 
:, πρὸς τὸν θεόν), ἰπ οτάετ ἴο ὃς Ὀαριδεὰ 
ὈῪ δίπι (γεπίεῖνε οὗ δα ᾿Ἰηδηϊτῖνα Ἔἐχργεββ- 
ἱπρ Ρυγροβε). 7|6β508 σοπιεβ ποσοῦ ΡὮΪῪ 
ἵπ δυηρδῖῃυ ὙΠ [ΙΟἤπ᾿8 πιονεπιεηΐ, 
δῃδείηρ δί8 ρδβϑίοῃ ἔογ τἰρῃιθουβπεββ, 
Πν ἀρργεοϊδεῖπρ 186 βυτηθοῖ!ς βἰρτιῆ- 
᾿ᾶποα οἵ [μιὶβ8 Ὀαρίίδπι, ἀπά ποῖ ΟπΪγ 
ΜΠ προ, Ὀυϊ ἐαρεσ ἴο δε Ὀαριἰβεὰ ; (ῃς 
]Ἰοτάδη ἱπ Ηἴ8 πιὶπά ἴτοτη ἴῃς ἄδν ες 
ἰεανεβ ἤοπιε. ΑΔ νεῖν ἀϊβεγεπε ρεγβοῃ 
1815 ἴγοτῃ τς ἰεδάεγβ οὗ 1β8γ8ε], Ῥῃαγίβϑαὶς 
οἵ ϑαάδυςαίς. Βαῖ πε δεᾳυεὶ βυρρεβίβ 
ἃ ςοπίταβὲ αἷβο Ὀδείψεεπ Ηιτ δπὰ ἰοῆη 
δἰπηβεϊῖ, 

αντον Β Δπά ἴϊ. νξ. ζΞοΡ. νεγβίοῃβ βᾶνε ἀντω. ὙΠπουρΡῊ νελκὶν διϊεβιεὰ 
ΝΗ. δάορε τ, 

γν. 14:15. γοΐπ γείμϑδες. Ιὲ ἰδ ἰῃ- 
βίγυςείνε το σοπλρᾶζε ἴῃς τῆτες δυποριίίοδὶ 
δνδηρο 8 ἰῃ {πεῖς σοβρεςῖίνε παγγδιῖνεβ 
οὗ τῆς Ῥαρεῖβπιὶ οὗ ]εβϑὺ8. Μαεκ (ἰ. 9) 
βἰσυρὶν βιδίεβ ἴῃς ἕδαςς. Μαῖίδεν τερογίβ 
Ρεγρ εχίείεβ οσεαίεὰ ὃν ἰπε ἀεβίγε οὗ 
]εβὺβ το δὲ Ῥαριϊβεὰά ἰῃ (πε πιίπά οὗἁ 
7οῆπ, δπά ργεβυπιαθν ἱπ ἐπα πιϊπάβ οὗ 
ΑἸ γιβείδηβ ἔοσ ποτὶ ἢς ψτοῖς. [κε 
(111. 21) ρᾶββεβ ᾿ἰρμεῖν ονεσ τς δνεηὶ ἰπ 
ἃ Ῥαγιοιρίαὶ οἴδιιβε, 858 ἱξ οοπβοίουβ (παὲ 
6 ννᾶβ οἡ ἀεϊἰςαῖςε στουπά. ὙΠε ἴἄτεα 
πδιζγαιίνεϑθ Ἴχῃίρὶ βυσοεββίνα ΡΠ 8868 οὗ 
ορίπίοῃ οη τῆς βυδ)εςοῖ, ἃ ἕδος πος ψ Πἢ- 
ουὖ Ὀεατίπρ οἡ ἴῃς ἀδίββ δπά γεϊδιίοπβ οὗ 
1πε τῆτες αο5;:ο]ῖ58.. Μαιεῖμεν τεργεδαπῖβ 
τῆς ἱπιεσγγτηεάϊαιε ρῆδδθὲ. Ηἰἷβ δοοουπὶ 
ἰθ ἱπεγίπβίοδ!γ οσςάϊίδϊε. --- Κεσ. 14. 
διεκώλνεν : ἱπιρετίεοςϊ, ροϊπιίηρ ἴο ἃ 
Ρετγϑίβίεπε (ποῖς {με διὰ) δας ππϑασσεβδ- 
{ω] αἰξεπιρὶ ἴο ργενεηῖ. Ηἰ8β τεᾶβοῃ ννᾶβ 
ἃ ἴδοϊηρ ἐπι 1} εἰ ποτ νν 88 ἴο δε Ὀαριϊδεά 
{πε τεϊδείου οὐυρῆς το ὃς ἱπνετιεά. Τὸ 
υηδετβιαπαά ἘΠ 15 ἔεο]π ρ ἴτ [8 ποῖ ΠεσαββατΥ 
ἴο ἱπηροτῖ ἃ Υ ἀενεϊορεὰ Μεβδβίδιν)ς 
ἘΠδοϊορυ ἱπίο ἱξ, ἱπιρυτίηρ το ἔπε Βαρεῖϑε 
411 τῆδὲ ννὲ Ῥεΐΐενε οοποεγηίηρ [688 δ8 
πε ΟἨγίβε δηὰ πε βίπ]εββ οὔθ. 11 ἰβ 
ἐπουρῇ ἴο βῦρροβε {παὶ ἴῃς νἱδβίτοσ ἔγοπὶ 
ααϊες μαά πηδᾶς ἃ ρτοίουπά πιοσζαὶ ἱπ|- 
Ῥεαββίοπ οἡ ίτ ὉῪ Ηἰ5 δβϑρεοῖ δηὰ σοη- 
νεζβδιίίοπ, δηὰ δινακεηεά μουρῆϊβ, 
Βορεβ, ἱποίρίεηε σοηνίοτίοηβ 48 ἴὸ γνῆο 
Ης πιῖρῃὶ Ῥ6. Νὸοσ οὔυρῆϊξλ νε ἴο ἴακε ἴοο 
βειουϑὶν ἔπε Βαριῖ81᾽ 8 βίδίεπιεπῖ: “1 
Βᾶνε πεεά ἰο ὃὲ δαριἰβεὰ οἵ Τῇεε". 
Ἡϊδβεγίο πα ῃδὰ ῃδὰ πο ἐπουρδὶ οἵ θείην 
Ῥαριϊδεά Εἰ πηβεῖ, Ης νν88 ἰῇῆς Ὀδριΐίβεσ, 
τὩοῖ οπε ἔδεϊηρ πεςὰ ο ὃς Ῥαριϊδεά ; [ῃς 
ζεπβοῦ οὗ βίππεβϑ, ποῖ ἴῃ86 βυτηρδίδεις 
[ε]]ονν-ϑίππεσ. Απὰ ἴυβὲ πεγε ἰ6β τῆς 
ςοπίγαβε δεΐνεεη Ιοδπ πὰ [}6βυ8, δπά 
Ῥεΐννεεπ τς ΟΠτγίδε οὐ [οὔ π᾿ 8 ἱπχαρὶπα- 
τίου δπὰ τῆς Οἢτγίδε οἵ σϑδὶῖγ. ἰἴοδη 
ΨΜΆ8 δένεῖε; Ϊεδ8 ὑγ»ᾶ8β βυγῃρδίπείίο. 
]οῆπ ννδβ ἴῃε θαριίβεν οἵ βίπποσβ; [6 δὰβ 
ννβῃεά το Ὅς Ὀαριϊίδεδ, 45 ἰξ ἃ βίππεγ 



86 

«ΤᾺ, Η, ος. πληρῶσαι πᾶσαν δικαιοσύνην." 
οδοΐ. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΠῚ. 

Τότε ἀφίησιν αὗτόν. 16. Καὶ 
ἦα Σ ἧς βαπτισθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἀνέβη εὐθὺς Σ ἀπὸ τοῦ ὕδατος - καὶ ἰδού, 
({σἱιἢ διὰ, 
Αςῖδ νυἱΐ. 
56). 

1 βαπτισθεις δε ἰῃ δὲ ΒΟ νᾷ. δα. ζορ. 

3 Ἐοσ ἀνέβη ευθυς δὴ Β πᾶνε ενθυς ἄἀνεβη, 

5 Β μᾶ5 ηνεωχθησαν. 

4 Δ)2}8Ε οπιῖ ἄντω. 

ΗΪπιβεῖε, ἃ Ὀτοῖδοσ οὗ ἔπε βίηξα!. [Ιη ἴῃς 
Ἰρῆε οἵ τιῖβ οοπίγαδε ψῈ γε ἴο υηάεγ- 
βἰδπά δε δαριϊϑπὶ οἵ 6818. Μδηγ εχ- 
φἰαηδιίοηβ οὗ ἰὶ πᾶνε θεεη ρβίνεπ (οσ 
1η68ς6, υἱάς Μεγετῖ), πιοϑεῖν ἐπεοϊορίςδὶ. 
Οπς οἔτδα πιοϑὶ [δα 5:8 ]ε 8 τμδὲ οἵ Δ εἰ85 
(Μαῖι.-Ἔναδη.), τπαὶ ἴθ δοοοσάαποε Ψ ἢ 
πε βυπηδοὶς βἰρπίἤσδηος οὗ 1πὸ τἴϊε δ5 
ἀεποΐηρ ἀδαιῃ ἕο δὴ οἷά {π{π᾿δηά τἰβίηρ 
το ἃ πεῖν, ]εβὺ8β οἂπιῈ ἴο θὲ δαριϊβεά ἴῃ 
τῆς βοῆβε οἵ ἁγίηρ ἴο ἔπε οἷά πδῖυγαὶ 
τοϊδιϊίοηβ ἴο ρᾶζεηΐῖβ, πείρῃθουγβ, δηὰ 
φατίθν (δἰ πρ, ἀπά ἀενοιίπρ Η πιβεὶῇ 
Βεποεξζογιἢ το Ηἰβ ρυδῖϊς Μεδββιαπίο νοςᾶ- 
τίοη. Τῆα ἴσας βοϊυϊίοη 15 ἴο δ6 ἔουπά 
ἴῃ τῆς εἰς] βρῃεσε, ἰπ (ἢ 6 βγτηρϑίδεις 
βρίσίε οὔ 1688 ψῃὶςῃ πηδάς Ηἱπὶ πιδίπ- 
τῖπ δὴ δἰεευάθ οἵ βοϊἀδγν υν ἢ ἴῃς 
δἰπξαϊ ταῖμεν (μ8η αβϑαπιε με ροϑβίτίοη οὗ 
οτἰεὶς απὰ Ἰυάρθ. [1 ννᾶβ ἱπιροββίθ]8 1οσ 
βιι ἢ δὴ οὔδ, οἡ ἴδε ρτουπὰ οἵ θεΐπρ ἴῃς 
Μεββίδῃ, οὐ ενεπ οὐ τῆς ρτουπά οἔ δἰη- 
Ἰεββῆεββ, ἴο γεᾶῖ 1 πη 5 ὈΑρι πὶ 85 ἃ 
τηῖηρ ἢ Βιοῃ Ηδ Πδὰ πὸ σοποογη. 
Τονε, Ὡοΐ ἃ βεπβ6 οὗ ἀϊρῃ!ν οΥ οὗ πιο] 
ΤΑ ἰαβϑηεββ, τυ συϊὰς Ηἰβ δοιίοῃ. 
(δπ ψε οοηοεῖνε βἰμ]εββῆθβθ δεῖπρ 50 
ξοπβοίουβ οὗἉ ἰϊβεῖ,, ἀπά δἀορείϊπρ 88 ἰϊ5 
ῬΟΪΙοΥ δἱοοίης88 ἔτοπι βίππειβ ἡ ΟΠ σίβι 8 
Ὀδρεΐβπι τηῖρμς ογεϑῖς πιϊϑυπάεγβίδηίπρ, 
Ἶυ8ὲ 85. Ηἰβ δββοοϊβείηρ νυ ΡΟ σᾶπ5 
Δηᾷ βἴηποιβ ἀϊά, Ης νγᾶ8 οοηΐεπί ἴο ὃς 
τ διπάοσβίοοά. : 

νεσ. 15. Τῆς τεδβοηΐπρ ὙΠ ἢ 
1688 τερὶἰεβ ἴο ]οῃπ᾿β βογυρὶεβ ἰβ οἤαγ- 
δοίεγίβιῖο. Ηἰἴβ5 δηβύγεῖ 18 βεπιε, ταὰ- 
Βρεοιίῖ, ἀϊρπιῆεά, βίπιρῖς, γΥ ες ἀεερ.--- 
ἤΆΑφες ἄρτι---ἀείετεπεῖα!, Πα] ἐγ εἰ ἀϊηρ, 
γεῖ βίγτοηρ ἴῃ 118 ΝΘΥῪ δεη ]εηΈ85. Ποα8 
ἄρτι ἱπιρὶν 8 ἰδοῖϊ δοςερίδμος οἵ ἴδε 
ΒΙΡῊ ροβίτιοη δϑβϑίρῃεά ἴο Ηἱπὶ ὈῪ Ἰοΐπ 
(Ν εἰβ8- Μεγεῦ) δ΄. Μὲ πιᾶὰν τεδὰ τῃδὲ 
ἱπῖο ἰτ, 0} 1 ἄουδεὲ ἱξ ἐς βυρρεβείοῃ 
ἄοεβ ᾿υϑεῖϊοε ἴο τπε ἐεεϊϊπρ οὐ |εϑ8118.--- 
οὕτως γὰρ πρέπον, 4 τ]ὰ ννοτὰ ἡνἤεη ἃ 
ΒΈΓΟΠΡΘΙ τηΐρῃξ πᾶνε Ῥέα ὑδεὰ, θεσδυδβε 
ἴτ τείεγβ ἴο ]οῆπ 85 ννεὶ}] 88 [εβὺ8: βειίπρ, 
θεοοτηΐηβ, σοηρτυουβ; υἱές ἨΘΌ. [ΐ. το, 
ἍΠεγα τῆς δᾶπια ψνογά 18 δε ἰπ σείεσεηςα 
ἴο ἔδε τεϊδιίοη οὗ αοά ἐο ΟΠ τῖβι᾿Β βυῆετγ- 
ἷπρ8. ““ἼτὈδοᾶπια Η!πι."-- πᾶσαν δικαι- 

5 ἀνεῴχθησαν ὃ αὐτῷ “ οἱ οὐρανοί, καὶ εἶδε τὸ Πνεῦμα τοῦ Θεοῦ κατα 

οσύνην : ἐπΐΒ τηεᾶπβ τότε ἔπη πηθεῖθ 
186 δᾶσ, τῆοσα ἴβδη οουϊὰ Ὀ6 ἐχρίαἰπεά ἴὸ 
ἃ ταδη {κε Ϊοβη. Τὴε Βαρέιβὲ δὰ ἃ 
Ραβϑβίοῃ ἔοσ στ βῃθουβπεββ, γεῖ μἰβ σοποθρ- 
τίοη οὗ τἱρῃξεουδβηθδβ νν88 ΠΆΣΓΟΥν, ΒΈΥΘσΟ, 
Ιερα]. Τεὶγ [4688 οὗ τὶ ρβέδουβης88 βερδ- 
ταῖεά {πε ἵψῸ πιεη ὉΥ ἃ ψίάς συ] νΒιςἢ 
ἰβ σονετοά ονὲσ Ὁγ τπιὶβ ρδηθσαὶ, αἰπιοϑὶ 
ενδδῖνς, ρῆσγδαβε: 81] τὶ ρῃεδουβηθεβ οὐ 
νον ἴοσπι οὗ το Τῆς δβρεοΐδὶ ἔογηι 
ταεδῃΐϊ 15 ποῖ ἐῆε πιεῖ σοῃῃρ ίδηςς νυ ἱἢ 
16 οτάϊπαηποα οὗ Ὀλριίβπι 88 δάπιίπἰβιεγεὰ 
ὉΥ δὴ δοςγεάϊϊεα βεγναηὶ οὗ αοά, δυΐ 
Βοπιθίπίηρ ἔασ ἄδερεγ, νυν οἢ τῆ6 παᾶνν οτὰ 
ΜΠ υπίοϊά. Ιομη ἀϊὰά ποῖ υπάετβιδηά 
{πῇ ἴονε 18 πε ζ 1 ]]Πππρ' οὗ τῆς αν. Βυῖ 
Βς 8ᾳνν ἴπαὶ ὑπάδσ (πε πιὰ ννοσάβ οἵ 
]εβὺ8 ἃ ΝΟΥ δαγηδϑὲ ρύσγροβε ννὰβ ἢἰά. 
80 δὲ Ἰεηρίῃ ἣς γἱεϊἀεά-- τότε ἀφίησιν 
αὐτόν. 

νγν. 16,17. Τέε ᾿ἀρῤῤήκ ὑυλυον αεεονῖ- 
ῥαπίνιεηές. ὙΏδδ6 πᾶνε Ὀεθη νδγίου δ᾽ Υ 
νίεννεά 48 πιεᾶπὲ ἔοσ {πῸ ρεορῖίς, ἔοσ 8 
Βαριῖβε, ἀπά ἔογ [εϑυ8. [ἢ τὴν ἡυάρτηεπε 
1πὸν σοποογῃ [6808 ΡυποῖρΑ ΠΥ δηὰ τη τῃς 
βτβὲ ρίαςθβ, ἀπά δῖε 850 νἱεννεᾶ ὃ. τς 
δνδηρεῖδι. Απά δ8 ννὲ γα πον πηδκίπρ 
της δοαυαἰπίδηος οὗ [6518 ἔοσ τῆς ἢσγδὲ 
εἶπα, δπὰ ἀεβίσίηρ ἴοὸ Κποὺν ἴῃς βρίσίξ, 
τδηπασ, ἀπὰ νοσδίίοη οὗὐ Ηἰΐπὶ ψἤοβα 
τηγβίεγίοιβ γῆ πᾶ8 οςουρίεὰ ουτ 
δἰιεπείοπ, Ῥν6 τΊΔΥ σοη πα ΟἿΣ σοπητηθη 8 
το 8 δβρεοῖ. Αρρίγίηρ τῆς ξεϊπεῖρις 
παῖ ἴο 41] οδ]εςῖῖνε ϑυρεγηδίυγαὶ ἐχρετσί- 
δῆς 68 ἔπεσα δὲς δῦ) εοῖνε Ῥβϑυοποϊορίοδὶ 
ἐχροσίθποθβ σοσγεβροηάίηρ, γα σὰπ ἰεᾶση 
ἔτοπὶ ἔμπα ἄονε- Κα νἰβίοη ἀπά {πε νοῖςα 
ἔγοπὶ ἤδάνεη ἔπε πουρῆ 5 ΠΟ δά 
Ῥεβη ραβδβίπρ ἱῃπγοιρῇ {πε πλϊπά οὗὨ [εβὺ5 
δἱ 1818 οί εἶσαὶ ρετίοά. Ὑμεβα ἐπουρῆιβ 
ἰτ πηοβὲ σοποοσῃβ τὶ8 ἴο Κπον; γεῖ ἰΐ ἰ8 
ἦ.5ὲ ἔπεβε ἐπουρηῖβ ἐμαὶ ῬοΙ Ὀεϊΐενοτα 
δηὰ πδιυγα  ἰϑεῖς ὑπ θ 6] δνεῖβ ἀγα ἴῃ ἄδηρεῖ 
οἵ ονετ]οοκὶηρ ; ἴπε οπε τῃγου βρῇ τεραγά- 
ἱπρ τῆς οδ[εσέϊυς οσουτγγθῆςεβ 848 δίοπε 
ἱτηροτίαπι, ἐπ οἵἴβεσ Ὀεσϑυβα, ἀδηγίηρ 
της οδ]εοῖίνε οἰεπιεπὲ ἱπ πε Ἔχρογίεπος, 
1ΠῈΥ τυβῇ το ἴπῸ σοποΙυϑίοη τπαξ ἔδοτε 
ΨΆ8 Ὧ0 εχρεγίεπος δὶ 411. ΨΥ Βοσθδβ ἐπα 
ἀγα ἰβ τπδὲ, νμδίανοσ 8 ἴο Ὀ6 βδὶά 25 ἴο 
ἴμς οδ)εςῖῖνς εἰετηςπε, ἐπε βυδ)εςεῖνα ἂς 
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βαῖνον ὡσεὶ 4 περιστεράν, καὶ ἐρχόμενον ἐπ᾽ αὐτόν. 11. καὶ ἰδού, ἅ Οἷα. α, 16; 
φωνὴ ἐκ τῶν οὐρανῶν λέγουσα, “Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ᾿ 
ἐν ᾧ " εὐδόκησα." 5 

ἘΜ Β οπῖέ και. 

Χ' 
1. ι. 
ΓΒ. χἱ!, τδ; 
χνὶϊ, 4. 
(ος. χ. 5. 

ἩώὉ. χ. 38 (411 νεῖ ἐν δηά ἀδι.). 

3.ΜΟΙ, Βανε ηυδοκ., Ὡς Τιβοβαπδοτί [ο]Πονσα. ΥΝ . δ ἱπ Τὶ Ε. 

41} ἐνεπῖβ 5 σϑᾶ] : {86 Ἰπουρῆῖβ σζεδβοοιεὰ 
Δηδ δυτωρο βεὰ ἐπ τῃ6 νἱδίου δηᾶά {88 
νοῖςς. 

Ψγετ. 16. εὐθὺς πᾶν ὃς οοηππεοίεά 
νὰ βαπτισθεὶς, ἢ ἀνέβη, οὐ ἢ 
ἡ ν ἴῃ ἴδε ΤοἸ]ονίηρ οἰδυβε ὉΥ ἃ 
Βγρετρδίου (τοι). [{ 18 σοΠΊΠΊΟΩΪΥ 
δηὰ Τοσγεςιν ἰᾶκθη δίοηρ ὑἱ ἀνέβη. 
Βυϊ ἩὮΥ δῶν βέγαίρῃιννδυ δβοεπάεα ἡ 
Εὐζῦγ. ρῖνεβ Δ δηβνοσ ὙΠΟ πιᾶν ὃς 
υοιεᾶ ἴος [18 αυδίπίπεδδ: “ὙΒΕΥ ΒΔΥῪ 
δὲ Ϊοη δά τῃε ρεορὶς ὑπάδσ ψγδίεσ υ 

ἴο ἴῃς πεοῖς 611} ἘΠ ν Ππαὰ ςοπίεββεά {Ποὶς 
8ἴῃ5, ἀπά τπδὲ [ε508 μανίπρ' πος ἴο ζοη- 
ἔε88 ἰδετίε ποῖ ἰπ ἴδ εἶνε". Ἐτ ζβοδο 
Ἰδλυρῆθ αἱ ἴπε ροοά τηοηκ, ῬυΣ ϑοθδηΖ 
δυδαιδητίδν δάορίβ ἢἰβ νίεν. Ὑπεῖα 
ταῖρι Ῥς ψνογβε ἐχρ᾽ δηδιίοηβ.--- καὶ ἰδοὺ 
ἠνεῴχθησαν, εἰς. ΨΏεη [ἐδ Δβοεηάεὰ 
ουϊοξίῃε τννδῖογ τε δελνεηβ ορεπεδδηὰ Ης 
(7ε808) 5βνν τῆς δρίγὶὶ οἵ αοά ἀεβοεπάϊηρ 
ἃ5 ἃ ἄονε οοτηΐπῷ ὕροη Ηΐπι. Ασοοτάϊπηρ 
ἴο πιδην ἱπίεγργείεσβ, ἱπουδϊπρ τηᾶπν οὗ 
τῆς Εδίμεσβ, ἴδε οσουτγεηοα ννᾶβ οὗ τῇς 
πῃδῖυζε οὗ ἃ νἱβίοη, (Ὡς ἀρρεᾶγαηςς οὗ ἃ 
ἄονε οοπιίης οὐὔξ οὗ 1ἴῃ6 Βεᾶνεηβϑ. ὁ 
εὐαγγελιστὴς οὐκ εἶπεν ὅτι ἐν φύσει 
περιστερᾶς, ἀλλ᾽ ἐν εἴδει περιστερᾶς-- 
ΟἾσγβ. όνε-ῖκε: νι μδὶ τνα8 πε ροΐηξ 
οἰςοτηρασίβοη ἢ ϑνψς πιονεπηδηξ, δοοοτά- 
ἴηρ ἴο βοπὶς ; βοΐϊ ρεηῖε τηονδπηεηΐς 88 ἴΐ 
βἰηκβ ἄοννι οη [18 ρἷδος οὗ τεβῖ, ἀςοοζάϊπρ' 
ἴο οἴδειβ. Ὑπὲ Εδίπεσβ ἰπϑἰβιεα οη ἴῃς 
4υδι τε οὗ τῆς ἄονθ. Ευΐῆγ. βυπιβ ἃ 
ἴπεβς ἴδ: φιλάνθρωπον γάρ ἐστι καὶ 
ἀνεξίκακον " ἀποστερον Ἣν γὰρ τῶν 
νεοσσῶν ὑπομένει, καὶ οὐδὲν ἧττον τοὺς 
ἀποστεροῦντας προσίεται. Καὶ καθα- 

τόν ἐστι, καὶ τῇ εὐωδίᾳ χαίρει. 
εἴθε τῇς ἄονε ροββεββεβ 411 {ἢ688 

αυδιϊτῖε5--- ΡΒ ΠΑ πιπγορυ, ραιίθηὶ Ἂοπάυγ- 
ὅπες οὗ στοηρ, σοπιίηρ ἰονίηρῖν ἴο ἴῃοβς 
στο πᾶνε γορδεά ἱξ οὗ ἰδ γουπρ, Ρυτγίν, 
ἀεῖσμε ἱπ βυνεεῖ 5π|6118--1 κπονν ποῖ; 
Ῥυξ 1 δρρσεςίαίε {πε ἱπβίρῃς ἱπίο {π6 
βρίτε οἵ Ομγίβε Ἐς ἢ βρεοϊἐγίπρ βυοῖ 
Ῥατεϊςυϊαγβ 'π ἐμε ἐπι] επιδίϊς εἰρηίποδποα 
οἵ τς ἄονε ἱπιρ|]ε8. ΨνΠδὶ ἰ8 {1π6 Ο. Τ. 
Ῥαδὶβ οὗ ἴδε βδυτωδο! ὃὲ Ριοῦδίν ἄεη. 
υἱ 9, το. Οτοιίυβ δἰηἴ8 αἵ 1815 μους 
διορεῖίδες δάορεηπρ ἴδε νίεν. Τὰ Ψε 
οδιδίη ἃ οοπίγαβι Ὀεΐννεε [0Ππ᾿5 σοη- 
ςερείοπ οὗ ἐπε δρίγίϊ ἀπά ἐμαὶ οἵ [εβι}8 δβ 

τεβεοιεά ἰῃ 186 νἱβίοη. Εος ]οδη ἴδε 
ετηδίεωι οὗ ἴδε βρίσίξ νγᾷ8β [ες βίον 
νηά οὗ ἰυάρτηεηξ; ἔος [εβὺ8 ἕῃς ἄονε 
ψνἱἢ τῆς οἷῖνς Ιεαῇ αἴτες πε ᾿πάρτηεπι Ὁ 
ΔΙΟΙ ννᾺ8 ρϑϑβῖ. 

γεςσ. 17. οὗτός ἐστιν : (δία ἰδ δ [( δά- 
ἀτγεββεά ἴο ἔπε Βαριϊβε; ἰὰ ΜΚ. ἰ. ο, σὺ 
εἶ, .6 Ἢ λάἀτεξβεά ἰο [ε580.8.---ν ᾷὶ εὐδοκ: 

ἃ Ἡερσγαδίβυ, ἢ 3 Υ87 «--εὐδόκησα,Δοτ- 

δῖ, εἰ πος ἰο Ἔχργεββ παδίξυδὶ βαιίβέδο- 
τίοπ, ἷξον ἴδε τοδῆπας οὗ ἴδε αποιηὶς 
Αοεῖβε (υἱάε ἩεττηδηπΒ Κίρεν, Ῥ. 169), οἵ 
ἴο ἀεποῖε ἴῃς ἱπηεγ δνεηϊ την ροοά 
Ἰεάβυτε ἀεςίἀεά 861 οὔσς ἔοσς 4] ἔογ 
ἷπ). 80 ϑοῆδῃηζ; οὐ ΝΝίπεσ, δὶ 40, 5, ὁπ 

τῆς υβς οἵ ἴῃς δοτίβε. εὐδοκεῖν, Δοςοτάϊηρ 
ἴο ϑίυτΖ, ὁ  ίαϊεείο Μαεεάοηπίεα εἰ 4195- 
απάγίπα, ἰδ ποῖ Ατς Ὀυὲ Η6]]δηἰδῖῖς. Τῆς 
νοῖος τες 8118 ἀπά ἴῃ βοπὶε πηεᾶβϑιγε εοῆοαβ 
18. χὶῖτί. σ, “" Βεῃοϊά Μὺν βεγνδηῖ, 1 ὑρῃοϊά 
Ηἴτὰ ; ΜῪ οἤοβεη οπϑ, Μυ βοὺἱ] ἀε ἰρῃῖ8 
ἴπ Ηΐτα. [πᾶνε ρυὲ ΜΥ βριγίξ ροη Η!πι.᾿" 
Τῆς εἰἰἰ6 “Θοπ᾽" τσεςδὶὶδ Ῥβ. ἰΐ. 7. 
Τακίηρ {πε νἱβίοη, ἴῃς νοῖςς, ἀπά ἴδε 
δαρείβαιλ τορεῖθες 88 ἱπίεγργοιίηρσ τῃε 
᾿οπβοίουβηεβ8 οὗ [ε8118 Ῥεΐοτε δηὰ δ (815 
εἰπιε, ἴπ6 [Ο]]οννίηρ ἱπέδσεποεβ τε 8|- 
ξεδβιεὰ. (1ὴ Τῇ πιὶπά οἵ 7ε8ὺ8 δὰ Ὀεεη 
ἐχεγοίβεά ἴῃ ἰπουρῆξ ὕροη τῆς Μεββίδηϊς 
νοοσδιϊοη ἰπ γοϊδιίοη ἴο Ηἰβ ονγῃ ἔπΐυτα. 
(2) Τῆε οΠίεῖ Μεββίδηϊς ομαγίβη δρρεατοὰ 
ἴο Ηἰπι ἴο Ὀὲ βυπιραίῃυ, Ιονε. (3) Ηἰβ8 
τεϊ σίουβ διιτὰὰς τονναγάβ αοά ννᾶ8 (πὶ 
οὗ ἃ ϑοη ἰοινατάβ ἃ Εδίῃεσ. (4) 1ἴ ννᾶϑ8 
τῆγουρ! ἔπε βεπβα οὗ βοπβϑῃὶρ δηὰ ἴδε 
ἱπίδηβε ἴονε ἴο τῆθῃ ἔπδαὶ ννᾶβ ἱπ Ηἰβ 
Βεατὶ ἴῆδι Ης ἀϊδβοονετεὰ Ηἰ8 Μεβϑβίδηϊς 
νοςαίίοη. (5) Ρτορπεῖϊς ἐεχίβ γᾶνε ἀϊγες- 
τίομ ἕο ἀπὰ ἐὈΡρΡ] ΙΕ πιδδηβ οὗ ἐχργεβδίοῃ 
ἴος Ηἰβ γε! σίουβ τηβάϊδείοηβ. Η!5 πιίηά, 
κα ἔδδὲ οὗ ]οῆῃ, ννὰβ ὅ}} οὗἨ ργορποῖϊς 
πὑἡξίογαποοβ, δυῖ ἃ ἀϊετεης οἶ488 οὗ οσᾶςΐδβ 
διδά αἰἰγαςιίοπβ ἔοσ Ηἷηβ. Τῆς βρίγὶε οὗ 
7οδη σενεϊεὰ ἴῃ ἱπλαρεβ οὗ ἀνε δηά ἔεσ- 
τοῦ. Τῆς ἐεηθος βρίσιε οὗ [εβι15 ἀεἰρῃιεᾶ 
ἰῃ ψογάβ ἀερίςτηρ ἴῃς ἰάςαϊ βεγναπὲ οἱ 
Ασοὰ 88 οἰοιῃεά υν»ἱεἢ τηθεῖςπεββ, ραϊίεπος, 
τυϊδάογω, δηὰ ἴονε. 

ΟΗΑΡΤΕΚΊ ΙΝ. ΤῊΞ ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΝ, ΑΝῸ 
ΤῊΞ ΒΕΟΙΝΝΙΝΟ ΟΡ ΤῊΞ ΟΑΠΓΈΕΑΝ 
ΜΙΝΊΒΤΕΥ. [18 1Π ΟΥΕΙΥ ΨΑΥ οταά 016 
τδδὲ τ86 Ὀαρείβαι οὗ [6δ085 νι 18 οοη- 



88 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ 

αῖκ. 11. 22; 

Ιν. 

ΙΝ. 1. τότε ὁ 1 Ἰησοῦς " ἀνήχθη εἷς τὴν ἔρημον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος, 
ἦν. 5. Αἵ ᾿ 
ἐκ τ ἐλ Ὁ πειρασθῆναι ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 2. καὶ ᾿νηστεύσας ἡμέρας τεσσαρά- 

.Χ.γ. 

Ἡεῦ. χἰϊὶ. τῷ (1ο ἰΙεδά ὕρ ἔγοτ ἴδε ἀεδά). 
δε8δε). ςς ΟὮ. νὶ. 18-20; ἰχ. 14. ΑεῖΣ χἱϊὶ. 4. 

1 Β οπιῖξβ ο; Ὀδγδοκεῖςεά ἰῃ ΥΝ. Η. 

πεοιεὰ ἱποίάςδη!8 βῃουὰ ὃς {ο] ον ο Ὁ 8 
δεᾶβοη οἱ πιογδὶ {τίδὶ, ογ, ἴο Ἴχρζεβδ ἰὲ 
τῆοσε βΈπεγαῖν, ὈὉῪ ἃ Ρεγίοά οἱ γεισγεπιθηΐ 
ἔος δαγηδβὶ ᾿πουρῆϊ οα ἴῃς ἑαϊυγς ΟΑΓΘΟΣ 
8Ο δο]Ἔπ)ηἷγ ἱπδυρυταῖεά, Βειγεπιεπὶ 
ἔος ὑγᾶγεσ δηὰ πηεάϊαιϊίοη τνᾶ8 ἃ μιδδϊϊ 
ψἱ ἢ ]εβι8, ἀπά ἴὲ ννὰ8 πανεσ πῆοσς ᾿ἰκεῖν 
ἴο 6 ρυξ ἴῃ ργδοῖίος ἴπᾶπ πον. Ης μδά 
Ἰεῖ Βοπλε υὑπᾶεσ ἃ ροννεγία! ἱταρυΐδε νυν τὮ 
ἴδε ]ογάαπ ἀπά Ῥαρείβπι ἱπ νῖεν. ὙὍῆὲ 
Ῥαριείβπι ννὰ8 ἃ ἀεςιβίνε δοῖ. ν βδίενοσ 
τροσε ἰξ σταϊρῆε πιοδη, ἰξ πιεαηὶ ἔάγενε]! τὸ 
ἴδε ρδβὶ [πὶ οὐ οὔβουγιεν διὰ σοπβεογδιίοη 
ἴο ἃ πενν, δίρ, υπίφυιε νοςαἰίοη. [{ τε- 
ταλϊπεά πονν ἴο γεαῖϊβε ὃν τεβεςτίοη νμδὲ 
τη 18 σα! Πἶπρ, τὸ νἢϊοῃ Ης πδά Ὀδξ δεῖ 
ἃρατὶ Ὁν Ϊοΐπ δπὰ Ὀγ ἤεδνθηϊν ΟτηἘΏΒ, 
ἰηνοϊνεὰ ἴῃ Ἰάεδ, ἜἌχεουϊίοη, δπὰ Ἔχροσὶ- 
δηοθ. [τ ννᾶβ ἃ ἴάγρε, ἄξεερ, ἀϊ βίους βυδ- 
ἦεςι οἰ διυάν. ὕὐπᾶες ροννεσῦι! βρίγίταδὶ 
ςοπδίγαϊπῖβ [6818 ῃδά [κε ἃ ρτεδὶ ἰεὰρ 
ἰπ ἰδς ἀδγκ, ἰξ οὴς πᾶν ἄλγε ἴο ΒΑῪΥ 80. 
ννδδὶ ννοηάοσ {ξ, ἰπ τμ6 βθᾶβοη οὗ τεῆςς- 
τίοη, ἐεπερίδεϊοπβ ἀγοβε ἴο ἀουδί, βῃγίηϊ- 
ἱπρ, τερτεῖ, βίγοηρ ἱποϊἱπδείοη ἴο ἰἱοοίς 
δδοῖΐς δηὰ γεΐϊυγη ἴο Νζδγεῖ 

ἴῃ τΠ18 Ἔχροσίεπος [6818 ννᾶ8 δἷοπε 
ἱηννατάϊν δ8 ΜῈ] ἃ8 ουξνατάϊγ. Νο 
οἴεαγ, αἀεαυδίε δοςουπὶ σου]ᾶ ὃς σίνεη οὗ 
ἴ. Ικ οουἱὰ οηγν δὲ αἰπεὶν βῃδάον εἃ 
[ογιἢ ἴῃ βυπιθδοὶ οἵ ἴῃ ρᾶταρῖίθ. Οοπε οδῃ 
υπάδετγείαπά ποῖν ἰῃ οης σοβροῖ (ΜΚ.) πο 
δἰτεπηρέ 15 πηδᾶς ἴο ἀεβογίυε τῆς Τοπιρίδ- 
κίοη, Ὀὰῖ [πα ἕαςϊ 18 βἰπιρὶν βίδιεά. ἁἀ 
ἐξ ἰβ πιυςἢ τλογε ἱπχρογίδιιε ἴο στᾶβρ ἴῃε 
ἕλοι 848 ἃ ριδδὶ γεδ! ν ἱπ ΟἿ Γβι 8 ἸΠΠΕῚ 
ἐχρειίεμπος ἴδῃ ἴο πιδίπίδίπ δηχίουβ Υ 
της Ἰἰζεσαὶ ἐσυῖα οὗἨ Ἐπεὶ τεργεβεηίδιίοη ἱπ 
Μαῖι. δηὰ 10κα. Ιπ τῆς ἄρδι οὗἉ ἐδ Ὦ 
δηὰ υπθεϊϊεῖ ονεῖῦ ἴῃς δβιιρεσηδίαγαὶ εἶθ- 
ταεηϊ ἴῃ ἴῃς βίογυ 81] βεῆβε οἵ ἴῃς ἱμινασά 
Ῥϑυςδοϊορίοαὶ ταδὶ ϊν τῆϑὺ Ὁς ἰοβῖ, δηὰ 
ποιπίηρ τεπιαΐπ Ὀὰϊ δΔῃ εχίεσγηδὶ ταΐγασι- 
Ἰοιι5, (πεδιίγίοαὶ ἰγαπβδοϊίοη Ἡν ἰοἢ πεϊεγῖν 
[1118 ἴο ἱπιργεββ ἴῃς ἰεββοὴ ἐμαὶ [εβὺ8 
ΜΔ8 νοὶ Δ Ὁ]Υ τεπιριεὰ 45 ννεὲ ἄγε, δβαυεσζοῖν 
δῃὰ ἴοσ ἃ ἰδηρτῃ οὗ εἶπις, θεΐοσγε [Ὡς ορδη- 
πα οἵ Ηἰβ ρυῦ]ῖς σάγεεσ, ἰπ ἃ γερσεβεηΐϊδ- 
εἶνε τηδηπεῖ δητς!ραιίηρ [Π6 ἜΧρογίεποοβ 
οὗ ἰαῖες ἀδίεσ. ΑἹ]! δἰἱεπιρίβ ἴο ἀΐβροβε 
βυτητηλιῖν οὗ τῆς ΨΠοΪε τηδιΐοσ ὉῪ τεΐεγ- 
πος ἴο δβἰπλίϊας ἐεπιρίδιίοη ἱεσεπας ἰῃ τς 
οἂδ86 οὗ οἴδει τεϊϊρίουβ ἱππίαῖοτα ᾿ἰκα 
Βυάάπα ἂτεὲ ἴο Ὀε ἀεργεςαίεά. Νογ 

Ὁ δεείάεδ ρασϑὶ}. 1: (ος. υἱΐ, 5. σᾧ Ὑβοδβα. ἰΐ]. 45 (βδῦ δ 

δῃουϊ ἃ οὔα τεδάϊυ ἴακε ὑρ ἰδ 86 
Ὡπεοσν ἴμδὲ (6 ἀειαϊεα δοοουπὲ οὗ ἐδ 
Τεπιριδείοη πη Μδέϊ. ἀπά Γὺκς ἰ8 δΠΩΡΙῪ 
ἃ σ«οπιροβίκίοη βυρρεβίεὰ ὃν Ο. Τ. 
ῬΆΤΑΙ1εἰβ οὐ ὃν γεβεοιίοη οἡ τῆς οτιεἰςαΐ 
Ῥοΐηιβ ἰπ ΟἸγίβε Β βυδβεαυεπὲ ἰβίοσυ. 
(8ο Ηοϊεσπιδπη ἴῃ Η. 6.) ὲε βῃουϊά 
ταῖδες τεραγὰ ἴὲ δβ μανίηρ 18. υἱεϊτηδῖς 
βουγος ἴῃ 8Δη δἰϊεπιρὶ ΌῪ [6818 ἴο σοηνεΥ͂ 
ἰο Ηἰβ ἀϊδβοὶρὶεβ. βοπηδ ἔδιπε ἰάθα οὗ ννῆδε 
Ηε δά ροπε τῃγουρῆ. 

νν. 1--τ1.- Το Τενιῤίαϊοη (ΜΙκ. ἱ. τ2, 
3: Γυκε ἰν. 1-13). ει. τ. Τότε, δε, 
ἐταρὶ γίηρ οἷοβε οοππεοιίίοη ψνἱτἢ ἐπε ἐνεηῖ8 
τεοογάεα ἰῃ ἰδβὲ σπαρίεσ, Ἔβρεςί δι ἰῃς ἄς- 
βοςηὶ οὗ τῆς ϑρίτί!.---ἀνήχθη, ννᾶ8 Ιεὰ ὕρ, 
ἰηῖο τῆς Πίρπετ, πιοσα βο[ ᾿ἰᾶγυ τερίοπ οὔτῃς 
ν]άεσγηαδββ, {πε μαυπὶ οὗ νὰ θεδεῖβ (ΜΚ. 
ἰ. 13) ταῖδες ἴπδη οὗ πιεη.---πὸ τοῦ 
πνεύματος. ΤΠε ἀϊνίπε ϑρἰτἰϊ ἢΔ58 ἴο 40 
ΜΙ οὖν ἀλτκει ἐχρεγίθηςεβ ἃ8 61] 88 
ψ ἢ οὖν Ὀτίρδέ, ἰογουβ οὔθβ. Ηε ἰβ ψνῖἢ 
τῆς βοπβ οὗ αοα ἴῃ {δεὶς σοηῆϊοιβ ννῖτἢ 
ἄουδε ποὲ ε88 ἴδῃ ἱπ μεῖγ τπηοπιεηῖβ 
οἵ ποῦδῖε ἱπιρυΐβα δπάὰ πεγοῖίς τεβοῖνα. 
Τῆς δβᾶπὶὲ ϑρίτις πὸ Ὀγουῦρῆς 1εβὺ8 
ἴοπι Νᾳζαδγεῖῃ ἴο τῆς ]ογάδῃ δῇβεγινασγὰ 
ἰεὰ Ηἰπι ἴο ἴς βοεὲπὲ οἵ τἰαϊ. Ὑῇῆὲ 
τπεοσν οὐ ἀεξετίοπ πἰπιεά δὲ Ὁγ Οδινίη 
δή δάοριεὰ ὈγΥ Οἰββαυδβεη ἰβ θαβεὰ οὔ ἃ 
δυρογῆς!δὶ νίενν οὗὨ τεϊρίουβ εἐχρεγίεπος. 
Οοά᾽Β ϑρίγιε ἰβ πενεσ τῆοσς ἉΠῊ ἃ πιᾶπ 
ἴδῃ ἱπ ἢ΄8 βρίτίξυδὶ βιγυρρίθβ. 71|68ὺ8 
ΨΆ8. τα ΠΕ ἱπιρε!]εὰ ὃν πε ϑρίτιε δὲ 
τι 15 εἶτ ω ΜΙ.᾽᾿8 ἐκβάλλει). Απά 88 
τῆς ροννεσ εχεγίςὰ ννλ8 ποῖ ρῆγϑίςδὶ Ὀὰὲ 
τιοσᾶὶ, ἴῃς ίδοϊ ροὶπῖβ ἴο ἱπίεπβε στηβθηϊδὶ 
Ῥτεοοςυρατῖίοη.---πειρασθῆναι, ἴο ὃς ἰεπιρ- 
τεὰ, ποῖ πϑοεββδγίν Ἴςονογίηρ ἴῃς ψδοῖὶς 
ἐχρετίεπος οὗ ἴῆοβε ἄδυβ, Ὀυϊ ποιίηρ 8 
8ρδοί δ ν ἱπιροτίαπε ρδβε : ἴο δε ἱεπιριθά 
ἑπίεν αἰϊα.---πειράζω, ἃ ἰδῖει ἔοτπι ἴος 
πειράω, ἰῃ οἸαεδὶς ατεεῖς, ρσί πλασυ πηεαπίης 
ἴο δἰἱεπιρῖ, ἴο (ΤΥ ἴο ἀο ἃ ιπὶπρ (υἱάς ἔος 
1815 86 Αςίβ ἰχ, 26, χνΐ. 7, χχίν. 6); {πεῃ 
ἱπ δὴ οἰπίςδὶ βεῆβα ἼἿοτηπιοη ἰπ Ο. Τ᾿ 
δηὰ Ν. Τ΄, ἴο ἴτν οἵ ἰεπιρί εἰἴδες νυ 
ξοοὰά οὐ ἢ δά ἱπίεπε, δββοςίδιεὰ ἴῃ 
8οπΊε ἴδχίβ (ε. σ., 2 Οος. χίἰϊὶ. 5) ἢ δοκι- 
μάζω, κιπάνεά ἴῃ πιεδηΐπρ. Νοῖς ἴδε 
οπιϊβϑίοη οἱ τοῦ Ὀείοτε ἱπβηϊεῖνε.---ὑπὸ 
τ᾿ διαβόλου: ἰπ ἰαῖες [εν 88 ἘΒΕΟΙΟΡῪ 
186 εν! ἰβ τ ἀρεηὶ ἰπ 411 ἐεπηριδιίοη 
ψἹΠ εν}]} ἀεείρη. [Ιἢ τῆς εαγεσ ρεγοά 
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κοντα ἷ καὶ νύκτας τεσσαράκοντα,2 ὕστερον ἐπείνασε. 3. καὶ προσελ- ἃ ὁ πειρ. αϑ 
θὼν αὐτῷ δ 4 ὁ πειράζων εἶπεν,5 “Εἰ υἱὸς εἴ τοῦ Θεοῦ, εἰπὲ ἵνα οἱ ἜΡΟΝ 

λίθοι οὗτοι ἄρτοι γένωνται." 4. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε, ““ Γέγραπται, ε Ο δΐκ. ἰκ. 
“Οὐκ ἐπ᾿ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ δ παντὶ ῥήματι «ἀν χνΐϊ. τ. 
ἐκπορευομένῳ διὰ στόματος Θεοῦ.“ 5. Τότε ᾿ παραλαμβάνει αὐτὸν ὅ Ὁ. κενῇ 

ὁ διάβολος εἰς τὴν 5 ἁγίαν πόλιν, καὶ ἵστησιν ὁ αὐτὸν ἐπὶ τὸ “Σ᾽ Ἐν 

1--. 

Ἰτεσσερ. ὈΟΙΏ Ρἷαςεβ ἴῃ ΒΟΙ,. 

Ἴτεσσαρ. Ὀεΐοτε νυκτας ἴῃ δὰ Ὁ (Τί5..). 

5ΞΝΒ οὐκῖς (μὶβ αὐτω δηὰ δ ΒῸ ἰηβεγῖ οὴς αῆες ἀπῶν (ἢ υἱῖ καὶ Ὀείοτε εὐπτεν). 

ΒΟ, εἰς., ἰπβεγὶ ο Ὀεΐογε ἀνθρωπος, 

δ᾽ ΟἿ Βᾶνε Φ; ἐπι ἴῃ ϑερί. δπά γεϊαἰπεά Ὁγ Τίιβοῖ, δπὰ ΝΗ. 

4 ἴῃ ΒΟΌΖ :, 33, 2ο0 (Τί βοἢ., 
ἴο π' ψει, 

1δε ᾿ἴπε οὗ ϑεραγδείοη Ῥεΐννεεπ {πὰ ἀϊνίπα 
δηὰ ἴδε ἀϊδθο!ς ννᾶ8 ποῖ 80 οδγείυν ἀς- 
βπεά. [Ιπχ ϑδΐπ). χχῖν. 11 αοά ἱεπιρῖβ 
Ῥανὶὰ τὸ πυσῶθεσ πε Ρθορῖθ; ἴῃ σ σἤτγοη. 
χχὶ. αὶ ἰξ ἰδ δαΐδῃ.--- νεῖ. 2. καὶ νησ- 
τεύσας. Τῆς ἔδπιὶπρ ννᾶ8 βροπίδῃεοιιβ, 
ποῖ δϑεςεῖῖο, ἄμε ἴο τηεπίδὶ ργεοσσυρδίίοη. 
ἴῃ βυςΒ ἃ ρίδςε ἴμεγε ννᾶ8 πο ἰοοά ἴο Ἂς 
δαά, Βυῖ 7εβ08 ἀϊὰ ποὶ ἀεβίσε . ὙὉὙῇῆε 
δοτίβι ἰσηρ]ῖε8 τπδὲ ἃ ρειϊοὰ οἵ (δϑείηρ ργε- 
ςεάεά {π6 βεπβε οὗ ἔυπρεσ. Τῆς ρετίοὰ 
οὗ ἰογίγν ἄδλγβ δηὰ πίρῃιβ τηδὺ δὲ ἃ τουπά 
ΠυπΊδοῖ. εἰνασεν, Ηε «δὲ ἰαβδὶ {εῖϊ 
Βυηρες. ΤΗΐβ νετῦ [κε διψάω ςοπίταςι5 
ἴῃ α ταῖδμεσς ἴδῃ ἢ ἰπ ἰδῖεσ ἄτεεκ. Βοιῖῇ 
ἴᾶκα δὴ δοςυβαῖνε ἰπ Μαιῖ. ν. 6. 

νγν. 3-4. Εἰ γε ἐενιῤῥαἐΐοπ, τὨτου ἢ 
Βυηρεσ. δεῖ. 3. προσελθὼν, ἀποῖδετ οὗ 
τῆς ἐνδηρε  βι᾿ 8β ἕανουτίς ννογάβ, ἱπΊρ} 168 
1ηδὲ τῆς τετηρῖοσ ἰΒ ςοποείνεὰ ὃν {πε 
παιγδῖοσ 88 Ἀρρζοδοῃίηρ ουϊννδσἷγ ἴῃ 
νίϑι 16 ἔοστι.---εἰπὸ ἵνα : ̓ἰτεγ ἢν “ Θρεακ 
ἐπ ογάος ἴπδὲ "". ὅϑόπιε ρτδγητηδγίδηβ 866 
ἰπ [15 υϑὲ οὗ ἵνα τῖτἢ {πε βυδ)ιηοῖῖνα 
ἃ ΡΙορτεββ ἰπ {πὸ ἰαίεσ Μαςεάοπίδῃ 
ατεεῖκ οηννασάβ ἑονναγάβ πιοάδγη ατεακ, 
ἴῃ ψὩῖοἢ νά ν ἢ βυδ)]υηοῖνε ἐπισγεὶν 
βυρειδεῦεβ τῇς ἱπβπίτινε. Βυϊιπιᾶπη 
(ἄγαν. οΥ ἐπε Ν. Τ.) βλχ9 τῆλε {πε οἰ εΣ 
ἀενίδιίοῦ ἐπ πε Ν. Τ, ἴτοπὶ οἰδββὶς 
υβᾶρε 8 ἐμαὶ ἵνα Δρρεᾶγβ ποῖ οἠἱΐὺ δῆες 
ςοπιρίειε ῥγεάιςδίεβ, 88. ἃ βίδιετηθηΐ οἵ 
ἀεείση, Ὀυὲ δἴϊεγ ἱποοηιρίεῖς ῥσεάίσδίεβ, 
βυρρίὶ γίηρ {δεῖς πεοεββαγυ οοπηρ᾽ επηεπῖβ 
(.,. Μικ. νὶ. 25, ἰχ. 30). εἰπὲ Πεῖα ΠΊΔΥ 
δε οἰδεβεά δπιοὴρ νεγὺβ οἵ ςοπηπιδηάϊης 
ψποΒ τᾶκε ἵνα αδἴϊεσ τδεπη.---οἱ λίθοι 
οὗτοι, {πεδε βίοπεβϑ ἰγὶπρ δδουῖ, ῃἰπιπρ 
αἱ τῆς ἀεβεγὶ Ἵσμδγαςίοσ οὗ ἴπε βοβπε.-- 
ἄρτοι γεν., τὲ τπε τυάς ρίεσεβ οὗ βίοπε 
πιᾶν ὃς τυγηεὰ τιϊγδουϊουβὶν ἱπίο ἰοανεβ. 
νεῖεα (Μεγεσὴ ἀϊβρυῖεδ (δα υδυαὶ νίενν 
ἴδαιῖ τῆς τεπιρειδείοη οὗ 7688 ἴΔῪ ἴῃ {πε 

ΜΝ.Ὴ.). ὙΒὸ γεδάϊηρ ἴῃ Τ᾿ ΚΕ. σοπίοσγπιβ 

βυρρεβιίοη ἴο υ8ὲ Ηἰβ πιίγδουΐουϑ ρονγεσ 
ἴῃ Ηἰβ ον Ῥεποού. Ης μδά πὸ βυςῃ 
Ῥοννεσ, δηὰ [{ Ης διά, ννῆν βῃουϊὰ Ης 
ποῖ πι8ς ἰξ ἴον Ηἰβ οὐνῇ ὕεπεῆε 48 νν6ῖ] 5 
ΟἾποῦ πθπ᾿βὺ Ηε οοιυϊὰ ΟὨΪΥ 641] ἱπίο 
ΡΙΑΥ ὉΥ {411} τῃε ροινετ οὗ αοά, ἀπά ἴξς 
τετηρίδιίοῃ ἰδὰὺ ἐπ ἴῃε βυρρεβίίοη τῆδὶ 
Ηἰςβ Μεββίδηϊς νοσδιίοη ννᾶβ ἀουδει] ἰέ 
αοά ἀϊά ποῖ σοπῖε ἴο Ηἰβ δμεῖρ δὲ {Π|8 
τἴπγ6. ΤΗΐβ ΒεῈπΠΊ8 ἃ τεῆπειηεηῖ. Ησυηρος 
τεργοβθηῖβ πυπᾶη ννδηΐϊβ, ἂηὰ [ἴδ 
αυδδιίοη ννᾶ5: Ψῃεῖμες Βοηβῆϊρ ννᾶβ ἴο 
τοδᾶη δχαπιρίίοη ἴτοπὶ ἴπαβε, οσ ἰογαὶ 
δοςερίδηοα οἵ {πεπὶ 48 ρασί οὗ Μεβ- 
82 8 ἐχρεγίεηςθ. Αἱ δοΐϊοπι ἴπε ἴββυς 
ταϊβεὰ ννᾶβ βε ββῆπεββ οσ βε  ἔβδογίῆςς, 
δε πβῆπεθβ ψουϊὰ πᾶνε δεεη βἤοννη 
εἰἴπεσ ἰη 1ῃ6 56 οὗἩἨἁ ρεγβοῃδὶ ροννεσ οἵ ἰῃ 
ἴῃς ννίβῃ ἴῃδὲ αοἀ ᾿νου]ά τι86 ἰϊ.---Ν ἐσ. 4. 
ὁ δὲ ἀποκ. εἶπεν : ΟΠ τίδι᾽ 5. ΤΕΡΙΥ ἰπ 1818 
᾿ςἂϑθϑς 828 ἱπ {πε οἴδειβ ἰβ ἔδκβὴ ἴτοπὶ 
Βευϊθγοποσν (νι. 3, 8ϑερῖ.), νδοῃ 
ΒΕΘΠῚΒ ἴο πᾶνὲ Ὀεεπ οης οὗ Ηἰ85 ἔδνουτί(ς 
Ὀοοκβ. [18 πυπιαπε βρίτίε νυν τ ἢ ανν5 ἐνθη 
ἴον ριοϊςοιίπρ {πὶ απίπιαῖβ ᾿νου]ὰ ςοπὶ- 
τηεπὰ ἰξ ἴο Ηἰ8β πηὶπὰ. Ὑπὲ νοζὰ χυοτεὰ 
ΤΑΘΆΠΒ, ΤΊΔΠ 18 ἴο ἰΐνε 4 {πε οἵ δι τ ἰπ 
δηά ἀερεπάβηςαε οὐ αοά. Βιεδά ἰβ ἃ 
τλεῖα ἀδίδὶ! ἰῇ πδὲ 1146, ποὲ πεοεββασυ 
τπουρἢ ἀβυδιν ρίνεη, ἀπὰ βυγα ἴο ὃ6 
βυρρίεά ϑδοπιέδοιῦ, ΔΒ Ἰοπιῷ 48 ἰξ 8 ἀβϑβίγ- 
Αὐἷε. Ζῆν ἐπὶ 18 πυηυδυᾶὶ, Ὀυξ ροοά 
ατεεκ (6 ννειε). 

νγν. 5-7). ϑεοοπά ἱἐενιῤίαἐΐοη. τότε 
παραλαμ. ... τοῦ ἱεροῦ: τότε [85 τῃς 
ἔοτες οὗ “πεχὲ,᾽" δπὰ ἱπιρῖϊε8 ἃ οἴοβεσ 
οτάεσ οὔ βεαθεπςοε ἔπδη [μπκε᾿Β καὶ (ίν. 5). 
παραλαμβάνει, ΠἰδίοτίοΔ] ργεβεπὶ ΠΏ 
ἀγαπιαῖὶς οἤξεςί ; βεῖζεβ μοϊά οὗ Ηἰπὶ δπὰ 
οατγίθβ Ηἰἱπὶ ἴο.---τὴν ἁγίαν πόλιν: 
76τυβαίεπη 80 πδπιεὰ δ8 1 νἱἢ αἤεοϊίοπ 
(νἱάς ν. 35 δηὰ εβρεοίδ! ν χχνῖϊ. 53, 
νηεγα (ἢ ἀεβίριιδιίίοη τσεουγβ).--- τὸ 



9ο ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ἵν. 

8 Βεῖα διὰ "ἢ πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ λέγει ' αὐτῷ, 6. “ Εἰ υἱὸς εἴ τοῦ Θεοῦ, 
ἰμ 1κ. ἰν. 
9. 

[ο 

᾿βάλε σεαυτὸν κάτω: γέγραπται γάρ, “Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ 
1 Ομ. χνί!. ο.' ἐντελεῖται περὶ σοῦ, καὶ ἐπὶ χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς 
Αεἰδ ἱ. 5. 
ον. χἱ. 2ο.. πρὸς λίθον τὸν πόδα σοῦ. " ἡ. Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “ Πάλιν 
ΣᾺ, χα. .5. γέγραπται, “Οὐκ ’ ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου." δ8. Πάλιν 

ἀθατ: δ. 9. παραλαμβάνει αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν λίαν, καὶ δείκνυσιν 
κ ΟὨ. νἱ, 

1 ἘΤὸσ λέγει Ζ 885 φυπὰν. 

πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ : βοῃης Ραᾶτί οὗ [δος 
Τετιρ]ς Ὀεατὶπρ (Ὲ πᾶῆῖὲ οὐὗὐ “πε 
νἱηρίεῖ,᾽" δηὰ ονεσπαηρίηρ ἃ ῥτεοίρίςα. 
Οοπηπηδηϊδίοσβ Ὀυβυ ἐπεπιβεῖνεβ ἀΐβουβδ- 
ἱπρ ννβαῖ ργεοίβεϊυ δὰ ψἤοσε ἰξ νν88.--- 
Ψνετ. 6. βάλε σεαντὸν κάτω: ΤΗΐβ 
Βυρρεβιίοη βίγοηρῖὶν πιᾶκεβ ἴογ [πὸ 
ΒΥΓΊΌΟΙΙΟ ΟΥ ραζϑῦοϊϊς παίυσε οὗ ἴῃ8 
ψ ΠΟΪε σαργεβεπιδιίίοηθ. Ὑὴα πηδὰ ῥτο- 
Ῥοβδὶ ςουἹἱὰ παγάϊγ ὃε ἃ επιρίδίίοῃ ἴὸ 
ΒΟ, ἂἃῃ οἠς 48 |ε8ι18, οὐ ἰηἀεεὰ ἰοὸ δῃ' 
ταδῃ ἴῃ ἢΐβ βεη868. Τῆς ἰγδηβὶς [του 
6 αἷγ ἔγοπι ἴῃς ἀεβεσί ἴο ἴῃς ννἱηρίεῖ, 
{π|κὸ δαὶ οὗ ΕΖεκίεὶ, ςαττίεὰ Ὁ ἃ ἴοοκ οὗ 
8 Βαὶγ ἴγσγοπὶ Βαῦγίοῃ ἴο Τ76γυβαίεπι, 
ταῦδβὲ δᾶνε Ὀεεῃ “ἴπ ἴῃς νἰδίοπβ οὗ αοά " 
(ΕΖεῖκ. νι. 3), δπά {πε βυρρεβιίοη ἴὸ 
Ταβὲ Ηἰπιβεὶ τ ἄοννη ἃ ρδγαροῖις δίς δὲ ἃ 
ο[488 οὗ τεπιριδιίοηβ, 48 ἴῃς ὄχοιβεβ ἰῃ 
ἴδε ρδγαδὶς οὗ ἐὰε διεῤῥεν (1υἷ. χὶν. 16) 
ΒἰΠΡῚῪ τεργεβεης ἴῃῈ οδίεροσυ οὗ ῤχε- 
οὐοοηῤῥαίίοη. ΜΝΏΔΙ ἰΒ τῇς οἶ488 σεργε- 
βεηϊεάδ Νοὶ ἰεπιρίδιίοηβ τὩγοιρῇ 
ὙΔΠΣῪ ΟΥ Ρῥγαδβυπιρίίοπ, δυϊ γαῖμα ἴὸ 
ΣΘΟΙΙ688 δβοᾶρε ἔγοπὶ ἀεβρεγαῖς βίζιδ- 
τίοθβ. Τῆς βεοοηά [επηριδιίοη, {Κα πα 
ἢτδβὶ, δεϊοηρβ ἴο τῇς ςδίεροσυ οὗ πεεά. 
Τῆς ϑδίδηϊς βυιρρεϑείοη 18 τμδὶ ἔπεσε οδῃ 
θὲ πο ϑβϑοῃϑῃῆϊρ πεσε ἵπεῖε ἃῖε βυοῇ 
ἱποχίσσδοῖα βἰτυιδτίοηβ, ἱπ ργοοῦ οὗ ννῃϊοῃ 
6 ῥβαίξες ἰ8Β φυοϊεά (8. χοὶ. 11, 12).-- 
γέγραπται, ἰξ βιαπάβ νυτίττεπ, ποῖ ργεοβοὶν 
88 ϑαίδη συοῖςβ ἰἴ, ἴπΠ6 οἷδυβε τοῦ 
διαφυλάξαι σε ἐν πάσαις ταῖς ὁδοῖς σον 
Ῥεΐῃρ οπιτιεὰ. Οἡ επἰβ δοσουηξ πΊδῃ: 
φοπηησπίδίοσβ οὔδῖρε ϑαίΐδῃ νν 
ταυτ]διηρ δηά ἐαἰδηγὶπρ ϑοσίρευγε.--- 
Με 7. 7Ἶεβὺ8 τερ ϊεβ ΌῪ ἀποῖμες αυοΐδ- 
κίοη οτὶ Ὀεαξ. (νί. 16).---πάλιν, οη τῆς 
οἴμες δαπᾶὰ, τοὶ Ἴςοπιγλάϊοιϊπρ δὰῖ 
υα! γίπρ : “ Βογρίυτα Ρὲσ βογί ριυγαπι 
ἱπιεγργεϊδηάα δὲ Ἵοπο πάλ," Βεηρεῖ. 
ΤΠς τείεγεποθ ἰδ ἴο ἴπε ἱποίάεης δὲ 
Ἐερδιάϊπι (Εχ. χνυὶϊ. 1-7), εις ἴδ6 
Ῥεορὶς νἱγίυα!!γ ςμαγρεὰ ἄρά ψὮ Ῥτίηρ- 
ἴηρ ἴδεπι οὐυὲ οὗ Εργρὲ ἴο ρεγίβῃ ψἱτ 
1διγδῖ, (Π6 βοεῆς οὗ (ἢϊ5 ρεϊυΐαπε ουδὲ 
τερεϊνϊηρ [86 σοπιπηδπιογαῖϊνε πᾶτε οὗ 
Μαββαῖ ἂηά Μεγίραῃ δεοᾶυβε ἘΠΕΥ 

πάσας τὰς βασιλείας τοῦ κόσμου καὶ τὴν " δόξαν αὐτῶν, καὶ 

τεπιρίεἃ Ἰεδβονδῆ, βαγίηρ : “15. [εμονδῇ 
Διηοηρ Ὁ8 οἵ ποῖ ἢ" Απ δηδίορουβ 
βἰτυδιίοη ἰπ της [ἰ οὗ ]1εϑὺ8 πιᾶν ὃς 
Τουπὰ ἰῃ Οεέλεοηαπε, οτε Ἡς ἀϊὰ ποῖ 
οοπηρ αἰ οσ ἰεπηρὶ, Ὀυϊ υἱττετεὰ πὸ βυὉ- 
τηϊββίνα, “1 ἴὲ Ὀ6 ροββίδ]ε". Τῆς ἰεᾶρ 
ἄονη δὲ ἴῃδὲ ογίβὶβ 'νουϊὰ πᾶνε οοπβίβιθὰ 
ἴῃ βεακίηρ Ὕβϑοᾶρε ἔσοπὶ ἰῃς ςγοββ δὲ ἴῃς 
ςοβὲ οἵ ἀυῖγ. Τῆς ρῃγϑῖςα! 741] ἔγοπι ἴῃς 
ἰππδοὶα ἰ8 Δῃ δπλθῖθπὶ οὗ ἃ τηοσδὶ [4]. 
εἴογε ραββίπρ ἴοπὶ 188 ἱεπιρίδιίοη 1 

ποῖδ {πὲ 16 Πγροιμεβίβ τῃαὶ τ᾿ νν88 δἃπ 
ΔΡΡΕΘδὶ ἴο νη ῥρσεβυρροβεβ ἃ οσονὰ δἱ 
ἴῃς ἔοοϊ ἴο ννἱῖπεββ ἴῃς ρεγίοσμηδπος, οὗ 
ΜὨΙΟἢ ποτα 18 πο τηεπίίοη. 

νν. 8-ο. Τλίγά ἐενιῤίαίίοη. εἰς 
ὄρος ὑψηλὸν λίαν, 4 πιοιπίαίη πίρἢ 
ἐποὺρῃ ἴογ ἴπεῈ ρυγροβε. Ὑβεσα ἰ8 πο 
Βυςἢ τηουπίδὶη ἰπ ἴῃς ψοσὶά, ποῖ ἐνδῃ ἴῃ 
τε Πίρπεβὲ τάπρεβ, “ποῖ ἴο ὃς βουχῆὶ 
ἴογ ἴῃ τοιγεβιγίαὶ ρεορυαρῆγ," βδᾶγ8 δε 
γνεῖῖς. Τα νἱ βίοῃ οἵ 811} τῆς Κίη σάοπι8 
δηὰ {πεῖν ρίοσυ ννᾶβ ποῖ ρῃγϑβίςαὶ.-- -τοῦ 
κόσμον. Ναὶ νοτὰ ἢ Ῥαϊεβιὶπε πλεγεῖν, 
οζ 811] τῆς ννοσϊὰ, Ῥαϊεβιίϊπε ἼὌχοεριεὰ ἢ 
οὐ 411] τε ννοσά, Ῥαίεβιίπς ἱποίυδεά ὃ 
ΑΙΙ τπα86 αἰϊεσπδιῖνεβ πᾶνε Ὀδθη 500- 
Ῥοτίεά. Τῆς ἰδϑὶ ἰ8β ἴῃς πιοβϑί {ἰκεὶν. 
ὙΠ βεοοπὰ Ππαγπιοηίβαβ Ὑἱἢ της ἰάδα8 
οὗ ᾿ςοπίειηροσασν [ενν8, πο τεραγάδὰ 
τῆς πεδίμεη υνοσ] ἃ δβ ἀϊδιϊποὶ ἔσοπὶ ἴΠ6 
Ἡοῖγν [δηὰ, 88 δεϊοηρὶπρ ἴο ἴδε ἀενὶ!. 
ΤΒε τεπηρίεσ ροΐπιβ ἰῃ ἴῃς ἀϊτεοιτίοη οὗ ἃ 
υηίνετθαὶ Μαεββδίαπὶς οτηρίσε, δηὰ οἸ δὶ πηβ 
Ῥονεσ ἴο γίνε εἴεοϊ ἴο τς ἀδζζΖὶίης 
Ῥγοβρεςοῖ.---νες. 9. ἐὰν πεσὼν προς 
κυνήσῃς μοι. ΤΙΐδ ἰ8Β ἴδ σοπάϊτίοη, 
δοπιᾶρε ἴο ϑαίΐδῃ 88 (6 βυρετίοσ. ἃ 
ῃδῖνε δβυρρεϑβείοη, αὶ ροϊπεὶπρ ἴο ἃ βυδ1]ς 
ἔοττη οὗ ἰετηρίδιίοη, ἴο νοῦ 811 δηὶ- 
διἱείουβ, 861 ϑεεκίηρ τε δυσουπιῦ, τΠδὶ 
οὗ ραϊηίηρ ρονγεσ Ὦν σοῃιρσοπιῖδα ϑνὮ 
αν]. ΤὙΠὲ ἄδηρες [8 ρτεαῖεδι νδοη (δς 
εηὰ ἰ5 ροορά. “Ἴδε οπά βδηῃςιῆςβ ἴΒ8 
ταεδηβ." Νονοσε 8 ποπᾶρα ἴο ϑαίδῃ 
τῆοσα οοπηήοη ἴδῃ ἰπ σοπηδοϊίοη νἱἢ 
βδοσεὰ οδυβεβθ, [26 ἰπίογεδιβ οὗ (ππτῃ, 
τὶ ρμιεουβηεββ, δηὰ αοά. Νοιδίηρ ἰεβῖ8 
Ῥυσίεν οἱ πιοξῖνα 80 ἐβογου Ὦ]Υ 88 ἱεσιρία- 



6--τ3. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ΟἹ 

λέγει αὐτῷ, 9. “ Ταῦτα πάντα σοι 2 δώσω, ἐὰν πεσὼν προσκυνήσῃς 1 γεν πᾳ 
μοι." το. Τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “᾿Ὕπαγε,3 Σατανᾶ " γέγραπται Ἔἰταγα ἴῃ: 
γάρ, ’ Κύριον τὸν Θεόν σου "᾿ προσκυνήσεις, καὶ αὐτῷ μόνῳ " λατρεύ- πα νηῖδ ἀςο, 
σεις." [Ι1. Τότε ἀφίησιν αὐτὸν ὁ διάβολος. καὶ ἰδού, ἄγγελοι ἰα 1. ἱν. 

προσῆλθον καὶ " διηκόνουν αὐτῷ. Ἐρνο ἰν 
12. ΑΚΟΥΣΑΣ δὲ ὁ Ἰησοῦς ὁ ὅτι Ἰωάννης ἢ παρεδόθη, ἀνεχώρησεν ἢ ΠΑΝ 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν. 13. καὶ “ καταλιπὼν τὴν Ναζαρέτ, ἐλθὼν δ ΜῊ 

κατῴκησεν αἷς Καπερναοὺμ τὴν "παραθαλασσίαν, ἐν ὁρίοις ἡ ἐτλτην 

τ Βεῖϑ οἱἱγ ἴω Ν. Τ᾿, ἰω 8ορί. (ω.2., 2 ΟΒτοα, ΥΩ, 1). 

ἩἸΜΒΟΌΖ δᾶνα ἀπεν (πιοβὲ τηοᾶ. εἀά.). 

3 σαντα σοι (τ. 'ΒΟΖ νἱἢ βενεσγαὶ ουσβῖνεβ. 
3 ϑοπιε Μ55. (Ὁ1.,Ζ) ἱπβεσῖ οπισω μου, οὈνίουβὶγ ἱπιροτίεά ἴτοπι χνΐ. 23. 

401. οὐχίε 9 ΒΟΏΌΖ ; ργοῦδδδὶυ τἰῃς ἱπβεγιίοῃ 8 ἄπ το νεσ. 12 οοπιπιεποίηρ ἃ ἰβββοη 
ἴῃ Γιδοοπαγίεβ. 

δ ΤΗΐβ πδηλε ἰ8 βρεῖξ καφαρ. ἴπ ἴῃς οἷάες Μ55. (3.0), δίς ἢ 15 δδορεεὰ τὩσουρῆ- 
οὔὖἱ ὃν ΝΗ. 

Εἴίοπβ οὗἁ ε8 οἶα88. Οπτίῖβὶ ννὰ8 ρζοοῦ 
δραϊπβὲ (με. ὙΠὸ ρῥτίπος οὗ ἴῃς ψνοσί ἃ 
Ἰουπά ποιδὶπρ οὗ 1[Π18 βογτὲ ἰη Ηἰπὶ (Ἰομη 
χίν. 30). [Ιη Ργδοῖῖςε {πὶ8β ποιηᾶρε, ἰξ 
]εβὺ5 μδβαὰ ὕεεῦθ ἱ]Πἱπρ ἰο τοπᾶες ἰΐ, 
ψου]Ἱὰ πᾶνε ἑδκεη με ἔοστῃ οὔ οοποι διε ρ 
ἐδ ῬΒδγίβεεβ δηά ϑαάδιοεςβ, απὰ ραπάᾶετ- 
ἴῃς ἴο ἴδε ργεὐυιάϊςεβ οὗ ἴπ6 ρεορίε. Ης 
ἴοοῖκ ΗΒ ονῃὶ ρδῖῃ, δῃὰ δεοᾶγης ἃ Οἢ γί δύ, 
πείϊμες δῆες ἴῆς ἴγρε ἱπιαρίπεὰ ὃν τῇς 
Βαρεῖβε, ποῦ ἀεροζαϊηξ ἴο τῆς Ιἱκίηρ οὗ 
δε ]εν8 δηὰ {πεῖς ἰδδάειβ. 850 Ης 
ξαϊπεᾶ υπίνετβδὶ εἐπιρίγε, θὰϊ δὲ ἃ στεδῖ 
οοβί. -ν᾿ν ες. το. αγε σατανᾶ. 7Τεϑ8118 
Ραϑβίοπδίευ τερεῖὶβ πε ϑαίϊδηϊς διιρ- 
ξεβίίοη. Τπῆε ὕπαγε σ. ἰ8 ἴτυς ἴο Ηἰβ 
οδαγαοῖεσ. Τῆς βυρβεδείοηϑ οὗ ψοσὶ ἀϊν 
τυϊβάοση δἰννδυβ γουβεὰ ἱπ Ηἰπὶ ραϑβϑίοηδία 
ανειβίοῃ. Ὑπὸ ὀπίσω μου οἴξοπιε Μ55. 
ἄοεβ ποῖ βδυΐϊὲ 118 ρίδςα ; ἰξ 18 ἱπιροτίεά 
ποῖ Μαῖϊ. χνὶ. 23, ψποσα ἰξ ἀοεβ δυΐϊῖ, 
τῆς ἀρεῃὶ οἵ ϑαΐδῃ ἱπ ἃ ἱετηρίδιίοη οὗ 
ἴδε βᾶσς βογί Ῥεΐηρ ἃ ἀϊβοῖρίαβ. Οίβι 8 
δηλ] ννοσὰ ἴο ἔπ ἰεπιρίος 18 δὴ δϑβοϊυϊε, 
Ῥετεπιρίου Βεροπε. Ὑυγεῖ Ηε ὄοοη- 
ἀεβοεπάς ἴο βυρρογὶ Ηἰβ δυϊποσγί λίνα 
περαῖῖνε ΌΥ ἃ ϑοζγίρίυγε ἰοχέ, αραίῃ ἔγοπλ 
ες. (νὶ. 13), 5108} γῪ δάαδριεά, 
προσκυνήσεις δείῃρ 5υνδι(υϊεά ἴος 
φοβηθήσῃ (ιδε μόνῳ 'π βεσοπά οἴδιιβε 8 
οπιτεὰ ἴῃ ϑινεῖς᾽ 5 ϑερί.). [ἐ τ12Κεβ τῆς 
δοουβδλέῖνε Βεῖα ἰπβίοδα οὗ ἀδίϊνε, 48 ἰῃ 
νες, 9, δεοδυδβε ἰΐ ἀδηοῖεβ ὑνοσβῃὶρ ργορεσς 
(ννεῖββ- Μεγεγ). δε αυοιαίίοη 5ἰδίεβ ἃ 

ἱπείρ!ς ἱπ ἘΠΕΟΓΥ δοκπον]εάρεά Ὀγ 41], 
ἰη βον δασά ἴο “ψοσῖς ἴἴ ουὔἵ {Δ ἘΠ] ἴῃ 
πε] 

Ψετ. τι. τότε ἀφίησιν: ΤἸΒεη, τ Πεη 
ἴδε Ῥεγεσιρίοσυ ὕπαγε μὰ Ῥεεῃ βροίεῃ. 

Νοιπίηρ τγᾶὰβ ἴο θὲ τηδάς οἵ οὔς ψ8ο 
ψου ἃ ποῖ ἀο εν] ἰδ δι βορὰ ταὶρδξ οοπΊα. 
π-καὶ ἰδοὺ ἄγγελοι. ΤὨε δηρεῖβ ννεῖῈ 
ταϊπίβι ετὶπα ἴο ΗἸ πὶ νἱτ ἰοοά, ρῥγε- 
ΒΓΔ ΟἾν, 1π [Πα νίαν οὗ τῆς ἐνδηρεϊ δι. 
1 τηῖρμε δὲ τακθη ἰπ ἃ ννἱάεγ βεῆβε 88 
βἰρηγίηρ παῖ δηρεὶβ πιηἰβίεγεά ςοη- 
ΒίΔΠΕΥ ἴὸ οπ6 Ψ ΠΟ ἢδά ἀεοϊἀεαϊγ οἤοβεῃ 
1ῃς ραῖῃ οὗ οδεάϊεπος ἴῃ ργεΐεγεπος ἴο 
ἴδδῖ οὗ 56] ρ᾿ εδβίηρ. 

νν. 12-25. Βερὶηπὶηρε ΟΥ̓ ἐλε Οαἰδίδαν 
τοϊηϊοίνγ (ΜΚ. ἴ. 14, 15; [υκ. ἵν, 14, 15). 
ἴῃ ἃ ἴενν τρί βίζοκεβ (6 δνδηρε δὲ 
ἀδβογῖθεβ ἴῃς ορεηΐηρ οὗ ἴῃε Μεββίδηϊς 
ΨΟτΚ οὗ 6808 ἴθ Οδ}1|δ6. Ηδς [ᾶδβ ἴπ 
νίονν {πὸ ρτεαῖ ϑεπίοη οἡ {π6 Μοιηῖ, 
δηρά {πὰ ργοὺρ οὔ Ψοηδεγ ἄεεάβ πε 
τηθᾶῃ8 {πεγααίϊεσ 0 τεροτῖ, ἀπά 8 ρῖνεβ 
ἢγβὲ ἃ βυπηπασυ ἀεβοσιριίοη οὐ ΟἾσίβι᾽ 8 
νατίεὰ δοιίν τε 8 Ὁγ ΨΑΥ οὗὨ ἱπίγοδυςιίοη, 

νν. 12, 13. ἀκούσας δὲ... Γαλιλαίαν: 
ποίε οὗ ἔπιε. 7εβ8ὺ8 γτεϊυγπεά ἴο Θ αἱ] ες 
οἡ δεαγίηρ ἴπαὶ Ἰοῆη ννὰ8 ἀεϊϊνετεά τρ, 
ἐ.6., ἴῃ {πε ργονίδεηος οὗ σοά, ἱπίο ἴῃς 
μαπάξβ οὗ ἢΐ8β. Ἔσπεπηῖεβ. Εὐυγίῃεσ ραγιῖςιι- 
1λτβ ἃ8 ἴὸ 1ῃϊ18 ἃτὲ ρίνβη ἰῇ Ἵοπαρίεσ χίν. 
ΤΟ γίβε᾿ Β πὶ πἰβέγυ ἴῃ Ο411|6ὲ Ῥερϑη πε η 
τῆς Βαριεἰϑι᾽ 8 σᾶπιε ἴο Δη επὰ ; πον ἰοῃρ 
δἴϊεσ πε θαρεϊβπι δηὰ ετηρίδιίοη ποῖ ἰη- 
ἀϊςαῖϊθά. Μγεἶββ (Μεγετ) τίη κβ {παῖ ἴῃ 
πε νίενν οὗ τπ6 ἀνδηρεῖίβε ἴδ ννᾶβ ἰπι: 
τηβάϊδιοῖν δίϊτεσ, δηὰ τπδὲ ἴῃς τείεγεηος 
ἴο ]οΠη 58 ἱπιρσγίβοππιεηξ 18 πηδᾶπὶ Β ΠΡ ῚῪ 
ἴο εχρί δίη δε Ἵποίςς οἵ (4]11 66 88 τῃπ6 
ΒΡΒεγε οὗ ἰδδουτσ.--- ες. 13. Ναζαρέτ. 
7εβι5πδιυγα!γ νεπεῖο Νδζάσγείῃ ἤσβῖ, δυς 
Ἧς ἀϊὰ ποῖ ἴδγγυ ἴπεγε. --κατῴκησεν εἰς 
Καπερναοὺμ. Ηε Μεπὶ ἴο δεῖ{|6 (458 ἴῃ 
ἰϊ, 23) ἰῃ σαρεσπαῦσι. ΤῊΐβ πιρταιίοη ἴὸ 
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ἘΟΡΙ ΕΞ, Ζαβουλὼν καὶ Νεφθαλείμ, 14. ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου 
ἃ ὡΠ, αἰ 6. τοῦ προφήτου, λέγοντος, 15. “Γῆ Ζαβουλὼν καὶ γῆ Νεφθαλείμ, 

᾿ῃ ̓ . ὁδὸν θαλάσσης πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, Γαλιλαία τῶν ἐθνῶν, 16. ὁ 
ἴσγβδῃβ.). 

ν Οἱ. χὶ. 7, 
λαὸς ὁ καθήμενος ἐν σκότει 1 εἶδε φῶς 2 μέγα, καὶ τοῖς καθημένοις 

30: χἰΐ. τ. ἐν χώρᾳ καὶ "σκιᾷ θανάτου, φῶς "ἡ ἀνέτειλεν αὐτοῖς. 
ΜΚ. ἱν.:. 

νοτγὰ υἱάδ 
Οτίσωσλ' 5 
βῪ7ἐνλ 

17. ᾿Απὸ τότε "ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς κηρύσσειν καὶ λέγειν, ““Μετανοεῖτε᾽ 
ἤγγικε γὰρ ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν.᾽᾿ 

“" παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας εἶδε δύο ἀδελφούς, Σίμωνα τὸν 
18. Περιπατῶν δὲ ὁ Ἰησοῦς " 

νν αβαΐῃ χἱ!, λεγόμενον Πέτρον, καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας 

21. Οἵ. Ἀεῖα χ' 6. 

Ἰσκοτια, ΒΌ. 

3 ᾧως Ὀείοτο εἰδεν ἰπ ΒΟΟΣ (ΝΝ.Η.). 

3 Τῆς ὅ5γτ. Ους. (Βδείῃρεη) οπιῖῖβ μετανοεῖτε δεΐοτγε ἡγγικε γαρ. 

40 Ι. Τουηὰ ἱπ ΕΓ.Δ ; οπιῖς 9 ΒΟῸ (Ὀερὶπηΐὶπρ οὗ ἃ πενν ἰεββοη). 

Οαρεγηδιτὶ 5 ποῖ ΟΥΠΊΔΙΥ ποϊδὰ ἴῃ ἴῃς 
οἵἴμες (οβρεῖβ, θὰᾳϊ Οδρεγηδυπὶ Ἄρρεδσβ 
ἰπ 411 τῃ6 βυποριῖίϑῖβ 48 [πε πιαίῃ ςεπίγα 
οὗ Ομ γίβε'β (δ εαη πιϊπἰ βέγυ. --- τὴν 
παραθαλασσίαν, εἰς. : δι βςο! ἐπι ἀεῆπεὰ 
ὃν ἵπεβα Ψογᾶβ, “οὐ {πεῸὸὶ βεὰ (οὗ 
(8111ε6}, ου τς ςοπῆπεβ οἵ Ζεδυΐαη δπὰ 
Ναρβίῆδι Ὁ. ὙΜῈΙ Κποννη τπὲπ, πονν 
οἵ ἀοιδεδιϊ βἰευδιίοη, Ὀεὶπρ πο ἰοηρεσ ἴῃ 
εχίβίεηπος. Τεὶ Ηῦπὶ δὰ Κῆδη Μιηγεῆ 
οοπιρεῖς ἕο ἴπ6ὸ ποποὺσ οὗ [Π6 5,ϊδ. 
ὙΠε Ἔνδηρε σὲ ἀδβοῦῖθα8 τῃ6 ροβίτοπ ποῖ 
ἴο 586ιἰβίν τ6 οὐ οϑι ιν οὗ φεοργαρῇεγβ, 
Ῥυῖ το ρᾶνε ἴ{π6 ΨΆΥ ἔοσ Δποῖδῃεσ ρσορῃεῖίς 
τείεγθηςθ, 

νν. 14-|6. 7]ε808 σῆοβαε σδρεζγηδυπι 
85 Ὀαβὲ βυϊςεὰ ἴος Ηἰβ ννοσκ. ὙΤῇεῖε Ης 
ν 88 ἴῃ τῃς Βεαγὶ οὔτ Πα ννογὶά, ἰπ ἃ δυθν 
τοντ, δηὰ πϑᾶῖ οἴμεσϑ, οὐ ἴδε βῆοσε οὗ ἃ 
8868 [δῖ ννᾶβ8 [}]1 οὗ ἤβῃ, δπὰ οὔ ἃ ργεδὶ 
ἱπιεγηδιίοηδὶ πίρῆνναυ. Βυῖ ἴπ6 ὄνδη- 
δο θὲ βπᾶάβ πὶ τῆς Ἵποῖςβ ἃ {1 Π]πιεπὶ οὗ 
Ῥιορῃεογ--Ἶνα πληρωθῇ. ΤΕ ογδοῖς 18 
τεργοάυςεά ἔγοπὶ 18. νὶ]ϊ. 22, ἰχ. 1, ἔγεαὶν 
Το] οννίπρ τπε οτἰρίπαὶ νυ ρίαποθβ δὶ 
1πε ϑερί. Ὑῇε βιγ 76 8 νεσγ Ἰαςοηίς : ἰαπὰ 
οὗ Ζεδυίυη δηά Ἰδπᾶ οὗἩ ΝρῃιηΑ!}, ννὰν οὗ 
πε βεὰ (ὁδὸν ἀρϑοΐυϊε δοουβαίίνε ἴοσ 

“ἽἼ -- υέγοιι5, υἱάε ΜΝΜίπει, ὃ 23), 
ΕΣ 

Ααἴτἶες οὗ τπε (εηιε8, ἃ ρίδος ννβεγε 
Ιᾶσα5 τηϊχ, ἃ Ὀογάδγ ρορυϊδιίοη. Τῇ 
εοἴδυβα Ρτεςεάϊηρ, “ Βεγοπὰ ]ογάδη,᾽" 18 
ποῖ οτἰεά, Ὀοσδυβα ᾿ἴ 18 νϊεννεὰ 48 ἃ 
τείεσεπος ἴο Ῥεγϑεᾷ, δἷβο ἃ βϑςεπης οὗ 
ΟΠ γῖβυ᾿Β πιϊπί βίγγ. τσ νεῖ, τ6. ἐν σκοτίᾳ, 
16 ἀδικηδθβ τεξεγγεὰ το, ἰπ τ1πεῸ νίενν οὗ 
ἀπε ενδηρεῖϊδι, 8. ργορδδὶν ἴμαΐῖ ςδιιϑεὰ 
ὃν {πὸ ἱπιρτίβοητηήεπὶ οὐ τπε Βαριϊδὲ 
(ειίσβομε). Ύῆε οοπβοϊδιίοη σοπΊ85 ἱπ 
{πε ἔοσπὶ οὗ ἃ τεῖος ᾿ΐρῃι, φῶς μέγα, 

Βτεδῖ, ἐνεὴ ἴῃς ρτεδίεβι. Τῇε τβουρβὲ 
185 επιρῃαβίβεδ ὉγΥ τερεϊτἰοη πὰ Ὁν 
δπμαποεὰ ἀεβοσίρεϊοη οὗ ἔπε ὈῬεπὶρμιεά 
βἰευδτίοη οὗ ἴῃοβα οὐ οτ πε ἰἰρμὶ 
ΑΙΪ865: “ἷπ ἴΠε νεσν Βοπὶα ἂπὰ βῃδάδον, 
οὗ ἀδαῖπ ᾽"; ΠΙΡΗΪΥ ρταρῃὶς δηά ροειίς, 
ποῖ ἈβΡηκΆΡίς, οννενεσ, ἴο πε οἰτἰε8. οὗ 
τδε ρἱδίη τηοσςε (ἤδη ἴο οἵποσ ραγίβ οἵ ἴῃς 
Ἰλπὰ ; ἀδβογίρεϊνε οὗ πιίβεσυ γαῖμα ἴπδπ 
οἔ 5ἷπ. 

Ψψεῖ. 17. ἀπὸ τότε. . . κηρύσσειν: 
ΑΠετ βεξεπρ ἰπ Οδρεγηδιπῃ [εϑὺ5 θερᾶπ 
ἴο ργθᾶοῃ. Τῆς ρῆγαβε ἀπὸ τότε οἥεπάβ 
ἴῃ ὕνο ννᾶυβ, ἢγβὶ δ8 τεδυιπάδπι, ὑείπρ' 
ἱπιριεὰ ἴῃ ἤρξατο (Πς ννεῖῖε); πεχὶ δ8 
ποῖ οἰαββίς, θεΐηρ οπε οὔτε ἀερεηεγαςῖεβ 
οὔτῃε κοινή. Ῥδτυπίομυβ ἔουδ 48 ἔκ τότε, 
διὰ ἱπδίγυςῖβ ἴο ΒΔ} τγαῖῃεσ ἐξ ἐκείνον 
(Ποῦθεςκ᾽Β εἅ., Ρ. 45)--κηρύσσειν, ἴδε 
Βδιὴδ ννοζὰ 48 ἱπ ἀββοσίδίπρ' τῃ6 τηϊπ βῖσυ 
οὔ τη6 Βαρεῖβε (ἐπ. τ). Απὰ {πε πιεββᾶρα 
ἰ8 πε βαπι6---Μετανοεῖτε, εἰς. ““Εερεπῖ, 
ἴοσ {πὲ Κίπράοπι οὗ βεάνεῃ ἷἰβ δὲ μαπά." 
ΤΒς βᾶγηβ ἴῃ τσογά Ὀυξ ποῖ ἴῃ ἑλομρλέ, 88 
ὙΨ1]1 ἀρρεᾶσ βοοπ. [1ξ τῇδ βεεπὶ 88 {τῆς 
ἐνδηρεῖίδὲ τηεδηΐς ἴο σαργεβεηξς [εϑ81}5 38 
δἰ πιρὶν τακίηρ ὑρ δπὰ σἼοπιϊπυΐϊηρ πὰ 
διγεϑιδὰ τηϊηἰϑίγυ οὗ [ῃς Βαριϊϑε. 80 Ης 
"ν88 ἴπ ἔογπι δηά ἴὸ ουϊνγατὰ ἀρρεάγδηςε, 
Ῥιυξ ποὲ ἴῃ βρίγιι. Ετοπὶ ἴῆε νεῖν ἢζβῖ, 
8Ὧ8 [Δ8 ὕξεῃ 8εὲπ ὄνεῇ ἱπῃ Ἴοοπηεοιίοη 
ἢ της Ὀαριθπι, ἴπετε Ψν88 ἃ ἄδερ- 
βεδίϊεὰ ἀϊβειεηςε θείννεεπθ ἴδῈ ἵννο 
Ῥτδομοῖβ. Ενεη Εὐτηγ. Ζίρ. υπάετ- 
βίοοὰ 18, τηοηκ [που ρὴ πε νν88. Ἐερεηῖ, 
δα βᾶγβ, ἢ} Ἰοῆη πιεᾶηὶ “ ἷπ 80 ἴδ 88 
γε πᾶνε ασγεὰ" τ ἀπλεπάπηδης ; ΨΠ 
7εβυβ, “οπὶ ἴῃς οἷά ἴο τπε πεῖν " (ἀπὸ 
τῆς παλαιᾶς ἐπὶ τὴν καινήν) -- ἃ οῇδηρε 
ποσὶ νη. Εοσ τπῸ ἐνδηρεῖ δε τΠ|8 
ννᾶβ8 ἴῃς δρβοίυϊς Ὀερίπηίηρ οὗ ΟἸγίβι᾽ 5 
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"ἀμφίβληστρον εἰς τὴν θάλασσαν - ἦσαν γὰρ ὕ ἁλιεῖς.1 
λέγει αὐτοῖς, ““" Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς ἁλιεῖς ἀνθρώπων. 
20. Οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα ἠκολούθησαν αὐτῷ. 21. Καὶ 
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19. καὶικχ δεζγα οηἱ 
9 ἰῃ Ν. τ 

προβὰς ἐκεῖθεν, εἶδεν ἄλλους δύο ἀδελφούς, Ἰάκωβον τὸν τοῦ Ζεβε. "ΜΕ ν 16, 
ϑαίου καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ Ζεβεδαίου 
τοῦ πατρὸς αὐτῶν, καταρτίζοντας τὰ δίκτυα αὐτῶν. καὶ ἐκάλεσεν 

22. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες τὸ πλοῖον καὶ τὸν πατέρα αὐτῶν αὐτούς. 
ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

23: Καὶ " περιῆγεν ὅλην τὴν Γαλιλαίαν ὁ Ἰησοῦς,3 διδάσκων ἐν ταῖς 

Ζ ΓΗ. χὶ. χ,8; 
Χχν. τ. 

ἃν ἐν 
Πεγε ΟὟ 
(ἰγυςε εχ); 
ΜΠ δος. 
οἵ ρίαςς 
ἶχ. 35; 
ΧΧΙΠ, 15. 
Μκ. νἱ 6. 

συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας, καὶ 

Δ ΝΟ Βᾶνε αλεεις, Β ἀλειεις. 

ἘΝΝΒΟ Βᾶνε εν ολη τη Γαλιλαια. ΤΗΣ δςς, (Τ, ΚΕ. 88 ἱπ Ῥ, εἰς.) ἴδ τπ6 πιοσα 
δυδὶ ςοπείγιςτίοη, Βαποα ῥγείεγγεά ὉῪ δποίεηε γονίβετβ, Β οῃγίβ ο [ησους. 

τηϊηἰβν. Ηδς Κποννβ ποιβίπρ οὗ δὴ 
εασ]ϊες δοιϊνιεγ. ᾿ 

γν. 18-22ὥ. Οαὶϊΐ οΓ ὕοων ἀϊεοίῥ[ες. 
ΤΒε ρῥσεσεάϊηρ νϑσὺ βεπεσγαὶ βίδίεπιεπέ 8 
[ο]ονεὰ ΌΥ ἃ τῆοζε δρεοϊῆς παγγδίϊνα 
τεϊδιϊπρ ἴο ἃ νεσζὺ ἱπιροτίδηι ἀεραγίπιεηὶ 
οἵ ΟἸγιβι'8β οσκ, ἔπε ραϊπεγίηρ οἵ ἀϊ8- 
οἶρ]εβ. ιβοὶρ!εβ ἀγα γεξειτεὰ ἴο ἱπ 186 
ϑεσίῶοῃ οἡ ἴδε Μουηῖὶ (ν. 1), ποσγεΐίοσε 
1ε 18. πιεεὶ τμδὲ ἱξ 6 βδῆονη ἢον 7[6βιυ8 
οἄπιε ὃν ἔπεσι. Ηδστε γα πᾶνε βἰ πρὶν ἃ 
βδσηρῖε, ἃ δἰπί δὲ ἃ Ῥγοζεββ δἰ ννυβ ροΙ Πρ 
οὔ, ἀπά νυ Πδὰ ργοῦδθὶν δἀναποεὰ ἃ 
οοηϑίἀεζαθ!ς ννδὺ Ὀεΐοσγε ἴΠ6 βοσιῇοη νγᾶ8 
ἀε!νετεά. --- περιπατῶν δὲ: δὲ Βἰ ΠῚΡΙΥ 
ἱπισοάπςεβ 4 παὸνν τορίς, πα εἰπηθ ἰ8 ἱπᾶε- 
Βηϊῖϊε. Οπὲ ἄδυ ννδεη [}6808 νν88 νγ8]κ- 
ἱηρ δοηξ ἴδε βεάββογς Ης βδὺνγ ἔν τπεπ, 
Ῥγοίβειβ, πδπιεβ ρίνεπ, ΒΥ οοσυρδιίοῃ 
Ββδεῖβ, ἔπε τηδίῃ ἱπἀπβίσυ οὗ ἐπε Ἰοσ ΑΙ ν, 
ἴδιαι ἰσορίοδὶ βεὰ (500 ἔδεξ Ῥεῖονν ἰενεὶ οὗ 
Μεάϊιεγγδηθαη) αὐρουπάϊηρ ἴῃ ἤβῃ. Ἡς 
βδνν ἴῃ επ|, ταν μάνα βεεὴ (ἢεπὶ θεΐοσγς, ἀπά 
ἴδεν Ηἱπι, δηὰ ἐπουρδε ἔποπὶ ΠἸΚεῖν πηθη, 
δηὰ Ηε 8διά ἰο {με πὶ, νοσ. το: Δεῦτε. . 
ἀνθρώπων. Ἑτοπῇ {πε πιοβὲ οτί εἰς] ροΐπε 
οὗνίενν ἃ δεμυῖπε βαγίηρ οὗ }ε8ι8:; 6 
Βτβὲ ἀϊδεϊποιύνεῖν ἱπάϊν!ἀυδ!] τννογά οὗ {πὰ 
ΟΠ] δῃ πλίη ἰβέσυ 48 τεοοσάεά ὃν Μαιμεν 
δηὰ Μασ. Επ1] οἵ βἰρτιιβοδηςοα 858 ἃ βεϊξ- 
τενεϊδιίοη οὗ ἴδε βρεᾶκεσ. Αὐεποσίδεῖνε 
γεῖ ρεηίαϊ, ἱπάϊςατίηρ ἃ ροειῖς ἀεὶ ϑεῖς 
τεηρεταπιεηὶ πᾶ ἃ ἰεπάεπου ἴο ἤρυγαῖϊνε 

Ἢ ; δεϊγαγίηρ, τπ6 τυά᾽πηεπῖβ οὗ ἃ 
Εὐδα ἴον νἡππίηρ πιθῃ ὉΥ βεΐίεςε πιεη. 
Δεῦτε ρίυταϊὶ ἔοττῃ οἵ δεῦρο -- δεῦρ᾽ ἴτε, 
δεῦρο ἕξεις δη δἄνετδ οὗ ρίαςς νι 186 
ἴοτος οὗ σοτηπηδπά, ἃ νοῦ οὗἩ σοτηπιδηά- 
ἱπρ Ὀείηρ υπάετβιοοά: Βεγε 1 δἴξοσ πιὸ; 
ἱπιρεσίαὶ νεῖ Κίῃαϊγ, υβεὰ δραίη ἱπ Μαῖέ. 
χί. 28 υνἱϊ τεξεσεποα ἴο ἴδε ἰαρουσίηρ δηᾶ 
Βεανγ-λάετ. δαῦτε ἀπά ἁλιεῖς (:ε βεᾶ- 

ΡεΟΡ 6) ᾶγε βᾶπ1ρ]68 οἵ οἱὰ ροεῖϊς ννοσάβ σε - 
νἱνεά ἀπά ἱπιτοάυςεὰ ἱπίο ργοβε ὃγ ἰδίῖες 
Οτεεκ υντίξογβ.--- εσ. 2ο. Τῆς οἤεοϊ τρδβ 
ἱπυπγεάϊδιε : εὐθέως ἀφέντες. ΤῊΪ8 5ε 6 ΠΊ8 
δυγργβίπρ, ἀπά ψνε πδίυσγα!ν ΡῬοβίυϊαῖα 
Ῥτενίουβ Κπον]εάρε ἴῃ ἐχρδπδιίοη, Βιυς 
411 ἱπάϊςαιοπβ ροίηε ἴὸ ἴθ υπίαιεῖν 
ἱπηργεββίνθ Ῥθγϑοπδιπν οὗὨ [εβϑ8. Ϊ ῃπ 
{εἰς ἴε ; με δυάίδηςε ἴῃ τς δγπαρορίιε οὗ 
Οδρεσγπδυπι εξ ἴξ οα ἐμ ε ἢγβέ ἀρρεάγαπος 
οὗ εβι8 ἴβεγε (ΜΚ. ἱ. 27) ; ἔδε ἔουν βββδσ.- 
τῆδῃ {εἶς ἰϊ.---δίκτνα, ληστρον ἰῃ 
νεσ. 18. ἴῃ χίϊὶ, 47 ὁσοὺυσβ ἃ {πϊσγὰ τνοσὰ 
ἴος ἃ πεῖ, σαγήνη ; δίκτυον (ἔτοπὶ δικεῖν, 
ἴο (γον) ἰβ {π6 ἔξπεται πᾶπια ; ἀμφί- 
βληστρον (ἀμφιβάλλω), δηγτ προ σαϑὲ 
Ὁτουηά, 6.6΄., ἃ ΡΔΙπλεπῖ, ΠΟΤΕ ΒΡΕΟΠ ΠΟ ΑΠΥ 
ἃ πεῖ ἴῆσονγῃ τ τῆς Βαπάᾶ; σαγήνη, ἃ 
δινεαρ- πεῖ οαττίεδ οὐἕ ἰπ ἃ Ὀοαὶ, τῃδπ 
ἅγανγῃ ἴθ ἔτοπὶ τῃς ἰαπά (υἱάφ Ττεποῆ, 
ΒΥποηγτηβ οὗ Ν, Τ', 8 64).---Νεσ. 21. 

ους δύο, ἀποίπει ραὶς οὔ Ὀγοίμεσβ, 
]Άπιεβ δπὰ ]οῆπ, βοπβ οὗ Ζεδεάδ, τῆς 
ἔουσ ἱορεῖμεσ δπ ἱτηρογίδηε ἰηβιδίπηθηΐῖ οὗ 
186 ὑννεῖνε. ΤῊ βτβὲ ραὶγ νγεσγε σβείπρ 
τιεὶς πεῖ, 1πῸ6ὶ βεοοηὰ ννεσε τηδηάίηρ 
ἴπεπὶ, καταρτίζοντες, ΜῊ {πεῖς ἐδιῃοσ, 
πτνεγ. 22. οἱ δὲ εὐθέως ἀφέντες. ὙΠΕΥ 
ἴοο ο]]οννεὰ ἱτηπηεάϊδίεϊν, Ἰεανίηρ πεῖβ, 
Βῃΐρ, δπὰ γαέλμεν (υἱάσ Μκ, ἱ. 20) 
Ὀεἢὶπά. 

νν. 23-25. ϑδηηιριανν ἀροοιπέ ὁ ἐκε 
Οαϊ δα πιἰπίςέγγ. Α ζοΙουταβ8 ρεπογαὶ 
βιδίεπιθηξ βεγνὶπρ 88 ἃ πηεγα ῃγεϊπάε τὸ 
ἘΠΑρίεΓβ ν.-ἶχ, [Ιε ροϊπιϑ ἴο ἃ τηἰπί βέσυ ἴῃ 
αδ11Π1|ες, νατγίς ἃ, Ἔἐχιεηβῖνε, ἀπά ἴατ-[λτηεὰ, 
ςοποείνεά ὃν {πὸ ἐνδηρε δὲ 495 δηϊεοοάεηι 
ἴο {πε ϑεῆοπ οπ δε Μουπῖ; ποὶ 
ΠΕΟαββδγιΥ οονεσίπρ ἃ ἴοπρ ρετίοά οὗ 
εἶπ, ἱπουρῃ ἰξ τῆς ἐχργεββίοῃ “τεδοῆ- 
ἱῃρ ἴῃ τῃεῖγ βυπδροριθβ᾽" ὃς ῥχεββαὰ ἴὲ 
ταυβὲ ἱπηρῪ ἃ ροοά την ϑδο δ: ἄδγβ. 
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Β6Β. ἰχ. 35; θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν ἢ" μαλακίαν ἐν τῷ λαῷ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΝ. 24-5. 

24. καὶ 

« ὄμεχιν. εἰ ἀπῆλθεν] ἡ "ἀκοὴ αὐτοῦ εἰς ὅλην τὴν Συρίαν καὶ προσήνεγκαν 
ἃ ὥδ, νι, αὐτῷ πάντας τοὺς “κακῶς ἔχοντας, ποικίλαις νόσοις καὶ " βασάνοις 

16; ἰχ. 1ὰ 
αἱ. 

ΕἾ ἰε. χνί. 43, 
48. 

συνεχομένους, καὶ 2 δαιμονιζομένους, καὶ ᾿σεληνιαζομένους, καὶ 
παραλυτικούς- καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 25. καὶ ἠκολούθησαν 

ἀνσχσον αὐτῷ ὄχλοι πολλοὶ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας καὶ Δεκαπόλεως καὶ Ἵερο- 

σολύμων καὶ ἸΙουδαίας, καὶ πέραν τοῦ Ἰορδάνου. 

1 80 πῃ ΒΌ (ΝΝ.Η.), ξηλθεν ἰπ 0. 
3 ΒΟ οαιῖι και, ΜΕΘ ἰδ ἰπ ΟἿ. Τα ἴοσοε οἵ και -- δηά εβρεοίδ!γ. 

ΤΒαε τιϊπίβίτυ Ἔπηρσγαςοά ἰὮγος ἐπ ποι οῃβ : 
διδάσκων, κηρύσσων, θεραπεύων (νεῖ. 
23), ἰεδομίπρ, ργεδοπίηρ, πε πρ. 6808 
ΨΆ8 8η δυδηρε ἰβξ, ἃ πηδβίεσ, ἀπά ἃ ἤβδαῖθς 
οὗ ἀΐβεδβε. Μαῖϊ. ρυΐβ ἴδε ἰεδοπίηρσ 
υποοη ἢτβεὲ ἰπ δοοοσάδπος ἢ {πε 
ςπαγδοῖεοσ οὗ δἰ8 ροβρεὶ. Τῆε ἤτγβι ροβρεὶ 
ἰδ ψψνϑαὶς ἰῃ 1πῸ Ἔνδηρε βεὶς οἰεσλεηὶ σοη1- 
Ρατεὰ ψῖτῃ ἕμς ταϊτὰ : διδαχή 18 πιοτα 
Ῥτοπγίπθηῖς ἰῃδη κήρυγμα. ΤΠε Πεαὶηρ 
ξαποείοη ἰ8 τοργεβεηιθὰ 45 δχεγοϊβο οἢ ἃ 
Ἰατρὲ βοαΐεα : πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν 
μαλακίαν, ΦΝΕΙΥ ἴοτπλ οὗἩἨἁ ἀΐδεδβε δπὰ 
αἰϊπιες. Ευΐῃγ. Ζίρ. ἀεῆπεβ νόσος 848 
τηε οἰτοηῖὶς βδυρδνειβδίοη οὐ πεῖ (ἡ 
χρονία παρατροπὴ τῆς τοῦ σώματος 
ἕξεως), μαλακία 45 ἴῃε ΜγεᾶΚπεβ5 ἴῃ ὑνΠῖ ἢ 
ἰξ Ὀερὶπβ (αρχὴ χαννώσεως σώματος, 
προάγγελος νόσον. Τῆς Βιι]εοῖ5 οὗ 
ποδϊϊπρ ἂζὸ ἀϊν! δὰ ἱπῖο ἔννο οἶά5568, νεσ. 
24. Ὑδὲν ὕτοιρῆς το Ηἰπὶ πάντας τ΄. 
κι. ἐχ. ποικίλαις νόσοις, 411 ψνὩΟ ννετα 
αϑῇιςῖεά ννἱτῃ νατίουβ ἀΐβεαβθβ (βο ἢ 848 
ἔενεσ, ἰδεργοβυ, δἰ ἰπάπεβ8) ; δἷβο ἴῆοββα 
βασάνοις συνεχομένους, 5εἰζεὰ νυν} ἀ8- 
64868 οὗ 8 τογπιδητίηρ πδίυτε, οὗἨ νι ἢ 
ἴδτας οἴδ886ε8 δῖ παπιεά--ἰἣς καὶ ἴῃ Τ, 
Ἑ. δεΐογε δαιμον. 18 πηϊδ᾽εδάϊηρ; ἴΠ6 ἔο]]ον,- 
ἵπρ “νογὰβ ἀζὲ ερεχεββείςαδὶ : δαιμονιζομέ- 
γονς, σεληνιαζομένονς, παραλυτικούς -Ξ 
ἀεπιοηΐδοβ, ερίϊερεῖςβ ({πεῖὶγ 56  ΖΌΓΕΒ 
Το]ονίηρ τῃε ρῇαβεβ οἵ [π᾿ πιοοπᾳ)ϑ, 
Ῥαγαϊγιὶςβ. ὙΠεβε ἐογπὶβ οὗ ἀΐβεαβε δῖὲ 
ΒιΑΡΐ ΔΙ οδ]]εἀ τοτηηεηῖ8. (βάσανος, 
ἢγϑὶ ἃ τουςἢ-βἴοπε, 1Δρῖ8 [υγάϊιι8, 85. ἴῃ 
Ριπάατγ, Ργιμία, χ. τος: Πειρῶντι δὲ καὶ 
χρυσὸς ἐν βασάνῳ πρέπει καὶ νόος ὀρθός ; 
τῆεη δὴ ἰηϑίσυπιεπι οὗ ἰοτίυγε το εχίγδοϊ 
ἀατῃ ; τΠεπ, 88 πεγα, ἰοσπιθπιίπρ [ΟΣ ΠΊΒ οὗ 
ἀΐϊβθαβαβ.) ὍΤῇε ἔδπιε, ἡ ἀκοὴ, οὗ δυο ἃ 
ταλγνεῖουβ πλἰπίβγΥ παίυγα! γ δργεδὰ 
νἸάδεῖγ, εἰς ὅλην τὴν Συρίαν, ᾿[πτουρῃουξ 
1Π6 ψΠο͵]6. ργονίπος το ψῃϊοἢ Ῥαϊεβεπα 
Ὀεϊοπρεά, δπιοηρς Οδπῖεβ 48 ὙνῈ}} 48 
]ενδ. Οτγονάβ ραϊμετεά δγουπά (πε 
νοπάεγία! Μη ἔτοπι 411 αυδγίεγϑ : υναβῖ, 
εαϑῖ, πογί, δου; Ο41|66, Πεοδρο δ 
οὐ ἴδε δδβίοση βίάς οὗ τῆς ἴδε, [εγυβδίεπὶ 

δηὰ Ἰυάδεα, Ρεγδεα. ΝΙΝ ἌνεγΥ αἷϊον- 
πος ἕοσ ἔπε ἐχαρρεγδίίοη οὗ ἃ 18 τ 
δοςουπῖ, {15 ΒρεΔ ΚΒ ἰο δη εχίγδογάι ασΥ 
ἱπιργεϑϑβίοη. 

ΟΠΜΆΑΡΤΕΒΒ Ν.ΝΙΙ. ΤῊΞ ΒΕΕΜΟΝ ΟΝ 
ΤῊΕ Μοῦυντ. Τῇὶβ δχίεπάεά υἱζεγδησα 
οὗ 688 οοπιεβ ὕροῦ 118 848 ἃ βιγργίβα. 
Νοιμίπρ ροὲβ δεΐίοσε ἴο ργερᾶῖε υ8β ἴὸ 
ἐχρϑοὶ δηγιῃης 50 ἰγαηβοεη θην ρτεδῖ. 
Τῆε ἱπιργεββίοη πχδάς οἡ ἴπε Βαριίβι, τς 
Ῥεορὶβ ἴπ Ὁδρογηδὺπὶ ϑυπδροραε (ΜΚ. ἱ. 
27), δπὰ {6 ἴους ββῃδγπιεη βρθᾶκ ἴὸ 
ννἱβάοπι, ρονγεσ, ἀπά ρεγβοῃδὶ οδδγπηι, δυΐ 
ποῖ 50 88 ἴο τίδκε ὑ8 ἴᾶΚε ἔπε βεσϊηοη 
88 ἃ 1Πὶπρ οὕ σουγβε. ΟἿΚ βιγρσίβα ἰβ 81} 
ἴδε ρτβαῖεσ {πᾶὶ ἴπεγα ἰβ 80 Πππι]ε δηϊα- 
ςεἄεπε παγγαῖϊνθ.. ΒΥ δἂηῃ εβοσὶ οἵ 
ἱπιαρίπαιίοη ψὲ ἤᾶνε ἴο σεδίῖβε {παὶ 
τηυςἢ ννοπὲ Ὀείοσε---ρσεδοῃίηρ, ἰεδοδίηρ, 
ἱπίαγνίανγβ ϑνἱἢ ἀϊδοὶρ!εβ, σοπῆϊςι8. ντἢ 
Ῥμδσγίβεαβ, ΟἹἹΥ οποα τηεπιϊοηδὰ ΠιΠετῖο 
(111, 7), γεῖ ετε τῆς Ιεδάϊηρ τΠπεπὶὲ οὗ 
ἀϊβοουζβε. 

ΤΠΕ βεοιτῆοη Ῥεΐοηρβ ἴο ἔπε ἀΐάαελε, 
ποῖ ἴο πε ἀεγγρηια. 7688 8 πεγα ἴῃς 
Μαβίες, ποῖ {πε Ἔνδηρεῖίβε. Ης δβοεπὰβ 
πε ἈΠῚ ἰο ρεῖ αν ἴοτῦ ἴῃε οτον 8 
δεῖονν, ἀηὰ τῆς ἀΐβοῖρῖε9, πονν θεσοτηε ἃ 
ςοηπδίἀεγϑοῖς Ῥαπά, ραΐπες δρουῖϊ Ηπι. 
Οἰδεῖβ ἅτε ποῖ Ἔχοϊυ δε, θυ: [πε μαθηταὶ 
τε {886 διάΐϊεποα ρζορεσ. ὙὉΤῇε ἀϊβοουζβα 
ΤΊΔΥ τεργθβεπὶ ἴπῸ τεδοῃίηρ, ποὶ οὗ ἃ 
δίηρίε ἤουσ ος ἄδυ, Ὀυϊ οὗ ἃ ρετίοά οὗ 
τειγεσηεπξ ἔγοση δὴ δχοιτπρ, εχ πδυδιίηρ 
Ταἰπίϑγν δεΐον,, δηᾶ 411] ονοὸς (δες ; 
τεβὲ Ῥεὶπρ βουρῆξ ἴῃ νατίιίοη οὐ ψγοσῖ, 
δνδηροῖϑὲ δπὰ ἔδδοῆες δ᾽ιεγηδίεῖγ. ἋΑ 
Ὀοξῖεσ πᾶπηὲ ἔοσς {686 Ἵοπδρίεγβθ ἴδῃ ἴΠῈ 
ϑόγηιοη οη ἐλε Μοιμέ, ΜὨΪΟὮ βυρρεβὶβ ἃ 
εοπεῖο αὐ ῥοῤμίμηι, ταῖρμε δῈ Τὰε Τεαςκ- 
ἱπρ οπ ἐμ Ηϊ|]. Ικ τᾶν Ὀς ἃ οοσῃδὶπᾶ- 
τἰίοη οὗ βενεγαὶ ἰβεϑϑοῆϑ8. Οπ6 νεσΥ 
ουϊβίαπάϊηρ τορὶο ἰ8 Ῥῃατγίβαϊς γἰσῃίθουβ- 
Πε85. ΟΠγίβε ενίἄθπιῖνγ τηδλάς ἰξ Ηἰβ 
Ῥυιβίηεβϑ ἱπ οπα οὗ τῇς 11] ἰεβϑοῦβ ἴὸ 
ἀεῆπε σοπίγονεσβίδ!ν Ηἰἶβ ροβιείοη ἱπ 
τείεγεηςα ἴο ἴῃς Ῥσενδι! ηρς ἴγρς οἱ ῥίεῖϊγ, 
ΜΏΪΟΗ ννὲ ΠΊΔΥῪ ΔΒΒΠ|6 ἴο ἢᾶνα Ὀεεη ἴοὸ 
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ΜΝ. σ᾿ ἸΔΩ͂Ν δὲ τοὺς ὄχλους " ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος - καὶ ἢ καθίσαντος α απο 
αὐτοῦ, προσῆλθον αὐτῷ 1 οἱ "μαθηταὶ αὐτοῦ 2. καὶ “ ἀνοίξας τὸ δι: χίν. 
στόμα αὐτοῦ, ἐδίδασκεν αὐτούς, λέγων, 3. ““" Μακάριοι οἱ " πτωχοὶ Με τίρα. 

ἰῃ χἰδὶ. 48. Μιἱεο. ἰχ. 35. 
ς ἐτεαυεηὶ ἰ Οοδρρ. δὰ Αςῖβ, δοόνδεζε εἶδε ἰῃ Ν, Τ. ἃ δικαίῳ 
1.1. 4541; Χ. 23. ἔ ΟΝ. χί. 5. ὕκ. ἐν. 18. 

1. ἱν. 20 αἱ., ἰδίγδηβ. αἶθο ΗςΌ. ἱ. 3, ἰγαῃ δ. σ Οοσ. νἱ. 4. ρὲ. ἢ δς ἢ (σννεκ). 
ἴῃ χἱϊὲ, 35. 6 χὶ. 6; χἰϊί, τό. 

1 Β οπρῖῖξ αυτῷ ; Ὀγδοϊκειεά 48 ἀουδεδι ἴῃ ΝΗ. 

Ηἰπι ἃ βυδ͵εςε οὗ ἴοηβ δηά οσατοίι] βιυᾶν 
Ῥείοσε ἴῃς ορθεηΐηρ οὗ Ηἰβ ρυδ]ὶς ςάγεεσ. 
Τῆε ροτιίοπβ οὗ 1πε ἀϊβοουγβε νυ μι οἢ θεᾶς 
οὐ ἴμδὲ βυδήεοε σδπ δ ρΡἱοἰκεά ουΐ, ἀπά 
οἴπετα ποὶ γεϊδείηρ ἱμεγεῖο εἰϊπηϊπαιεά, 
ἃπὰ νὰ πᾶν 540 1 ννὲ Ἵἤοοβς ἰδὲς ἴῃς 
τεβυϊίηρ δοάγν οὗἉ ἐεδοῃίηρ ἰβ ἴῃς ϑογσῆοη 
ου ἴπε Μουηΐ (580 νη εἶ88). Ῥεσῆδρβ ἴῃς 
«τ 15. τπδὶ ἴΠ686 ροσίίοῃβ οσπηεὰ οπε 
οἵ ἴδε Ιεββοῦβϑ ρίνεῃ ἴο ἀϊβοῖρ!εβ οἡ ἴπ8 
ἈΠ ἴη τπεἰς ΠΟΙ πάλ βυπηπιεγ βοῃοοῖ. Τῆς 
Βεδιϊζυ 68. πιῖρῶξ ἔογπι ἀποίμογ, ἰπβίσγις- 
τἴοηβ οὔ Ῥσᾶυεσ (νὶ. 7-15) ἃ τπἰτά, 
δἀτηοηϊκίοηβ δραϊπδι σοονεϊουβηεββ ἂπὰ 
οᾶτε (νὶ. 19-34} ἃ ἐουσίῃ, ἀπὰ δὸ οὔ. Α8 
656 οδαρίεγβ βίαπά {πὸ νδγίουβ ρᾶγῖβ 
σοΠοτα δηὰ βυτραῖῃῖδα νοηάεσ ΠΥ 80 88 
ἴο ρσεβεηΐ ἴπε ἀρρδάᾶτδπος οὗ ἃ υὑπὶϊν; 
Ῥυῖ τῃδῖ πεεᾶ ποῖ Πίπάεσ υ8 ἴτοπὶ τεσζατγά- 
ἱπρ ἴῃς ΨΠοΪς 88 ἃ 5311] οοπιρί πδιίϊοη 
οἵ οτἰ ρίαν ἀϊβεϊηςε Ἰεββοηβ, ροββεβϑίπῃ 
δε ρεποσὶς ὑπ οὗ ἴῃς Τεδομίηρ οη 
τῆς ΗΠ]. Τῆηῖβ νῖενν 1 ῥγεῖεσ ἴο τπαὶ 
Ψ ΠΟΙ τερατὰβ ἴῃς βειτίοῃ 848 ἃ ςοπὶ- 
Ρεηάϊυπι οὗἨ ΟἸσΙβε 5 ν πος ἀοοιτῖπε (Ὡς 
ννεῖεε), οὐ τῇς »Ἰαρηα ελαγία οἵ ἴῃς 
κίηράοπι (ΤΒοΐυςοκ), ᾿πουρῃ ἔπεα ἰ8. ἃ 
«τα ἴῃ παι 16, οὐ 88. δἃπ ογάϊπδιίοῃ 
ἀΐϊβοουτβε ἴῃ οοππεοίίοη τυ ἢ τπ6 βειτπηρ 
δρᾶζὲ οἵ τπε Ὑ νεῖνε (Εννα! ἅ), οσ ἱπ [8 
οτὶ ρῖ τα] ραγῖβ δὴ δηξὶ- ῬΒδγίβαϊο πηδηϊξεβίο 
( εῖ55- Μεγετ). Εοι ὄοοπιρατίβοη οἵ 
Μδιῖπενν᾿ 8 νετβίοη οὗ ἰδς ἀΐδοουτεε ΠΗ 
1υκο᾿Β 5εεὲ ποῖεβ ου [Κ. νὶἱ. 20-40. 
ΟΒδρ. ν. 1-2. ἱηπέγοάιοίονν Ξἰαίεπιεηξ 

ὃγ “υαπρεῖτί. ᾿Ιδὼν δὲ . εἰς τὸ 
ἔδος. ΟἩ τίς δβοεηάεά τῃ6 Ὧ1]], δοςογά- 
ἰῃρ ἴο βοπιε, βεοᾶυβε ἵμεγε ν"ὰβ στῆογε 

τοοπὶ πεσε ἴοσς ἔπε Ἵγοννὰ ἴπδη δεῖονν. 1 

Ῥχείες ἐπε νίενν τνεῖ] ρὰῖ ὃν Εὐτῆγ. Ζίᾳ.: 

ΤῊΝ δεοοπάσδα {πὸ πραγ ἢ], το ἀνοϊὰ 

τῆς ἀϊη οὗἩἨ πε ογονά (θορύβονε) ἀπά ἴο 
εῖνςε ἱπβεγυςείοπ τνΐῖπουι ἀϊδιγαςιίοη ; ἕοσ 
Ἡς ραββεά ἔγοσὴ πε Πεδίίηρ οἱ ἴπς Ὀοάν 

το {πὸ οὐτε οἵ βου]ϊ5θ. ΤΠΐβ ν85 Ηἰ5 μδθὶς, 

Ραββίηρ ἄοπι ἐμδὲ ἴο {π|8 ἀπά ἴτοπὶ {μῖ8 

ἴο τπδὲ, ρτονί ἀϊηρ νατίεά θεπεῆι." Βαὲ 

“6 πιυϑὲ δὲ οπ ΟὐΥ μυλιὰ ἀραϊπβὲ ἃ 

ἄουδ!ςε πιδυπετβιδηδίπρ παι πιρῃὲ ΡῈ 
βυρχεβιεά ὈΥ πε πἰδίεπιθηὶ ἴῃ δ, 1, 

τῆδὲ ]εδὺβ νεηξ ὉΡ ἴο τῆς πιουπίδϊῃ, 85 

ἱξ ἴω δϑοεῖς γειϊσετηεηΐς ἔτοπὶ ἴῃς ννοσ]ά, 

δηὰ αὐ άγεββεᾶ Ηἰπιβεῖ ἢ πεηςείοτι τὸ ΗἰΒ 
ἀἰδοίρίεβ, 88 1 {πεν αἷοης ννεζθ τπ6 
οὐ)εςῖβ οὗ Ηἰβ οᾶγε, ογ ἴο ἱεδοῖ ἔδ6 πὶ δη 
εβοϊοσίς ἀοοίϊσίπε ἢ ΐοἢ [6 πλυϊεῖ- 
τὰς Βαὰ πὸ σοποεζῃ. [|6β8ι8 ᾿ψᾶβ ποῖ 
ταοηδϑβῖϊς πη βρίγιι, δηὰ Ης δΒαά ποῖ ἵνο 
ἀοοιτίπα8, ομα ἔος ἴῃς τήϑην, ἀποίῃες ἴοσς 
τς ἔενν, κα Βυάδάῃα. ΗἹβΒ Πιίσῃοεὶ 
τεδοπίηρ, ἔνε ἴῃς Βεδεϊςυεβ πὰ τἢς 
Ῥεῖ} ἀϊδοουτβε ἀραίηϑὲ οᾶγε, νγᾶ8 
τηεᾶηῖΐ ἴος πε τλ]οη. Ης ταυρδὶ 
ἀϊβεὶρίεβ δαὶ ἴον πιίρῃὶ ἰδοῦ τῆς 
νοι] δηάᾶ δοὸ ὃε 8 ᾿ἴσῃι. Εογ τδίβ 
βύχροβο ΗἰΚ ἀϊδβοὶρ᾽ε8 οᾶπὶς ἴοὸ Ηἰπὶ ἤθη 

ς 8δῖ ἄονη (καθίσαντος αὐτοῦ) τα κίηρ 
τς τεδοπεσ᾿β ροβίτίοη (ἡ ΜΚ. ἱν. σ, ἰχ. 
35. ΧΙ. 3). [υκτεγοῖἢ (Εςεαὶ ἀ᾽ Ππἰενῤγέ- 
ἐαέϊοπ, Ῥ. 65) ἴδκεβ καθίσαντος 48 τηδδη- 
ἱπρ ἴο σἂπὴρ οὐκ (εαρεῥεγ), ἴο γεπηδὶπ ἴοσ 
ἃ ἴἰϊπι6, 48 ἱπ 1Κ. χχῖν. 49, Αςῖβ χνὶϊ!. τα. 
Ἡς, 1 βηά, δάοριβ {ῆε νίενν 1 ἤᾶνα 
ἰηάδϊοαιοὰ οὗ ἴπε βεγπίοη 848 8 0 Π1ΠῈ 
οὗ 1 τῇς ἀϊδοουζβεβ οὗ [6818 οἡ ἴδε Β] 
ἀυτγὶπρ ἃ βογουσγη οὗ βοπιὲ ἀυγαϊίοη. Τῆς 
ἈΠῚ, τὸ ὄρος, πιδν ὃς πιοϑὲ ῃδίυγα! 
δκεπ ἴο τήεδῃ [ἢς εἰεναϊεά ρἱδῖδαι: 
τἰθίπρ ῦονε {πε βεᾶβῃοταε. [Ιὲ ἰβ ἰάϊβ ἴο 
ἰηααῖτα νἤδὶ ραγιουΐας ἈΠ] 18 ἱπεεηάεά. --- 
νεῖ. 2. ἀνοίξας τὸ στόμα: 5οϊἷεπὶπ 
ἀεβογίρείοῃ οὗ τῆς θερίπηΐπρ οὗ ἃ νψεῖ μεν 
ἄϊδοουγβε.--- ἐδίδασκεν, ἱπιρετίεςς, ἱπιρὶγ- 
ἱῃρ' ςοπείπυεὰ ἀΐδοουτβα. 

ν. 3-ι|2:. Τε Βεαϊξιιαεθ. ϑοῖὴβ 
πεβεταῖ οὐβεγνδίίοηβ πΊΔῪ με ΡΠ ἱπῖγο- 
τος τῆς ἀειαίεὰ εοχερεδίβ οὐ {πεδε 

Βοϊάβη ψογάβ. 
ι. ὙΠεν δγεδῖπε {πε βρίσι οὗ [ῃς βοεπε. 

Οη τῆς πιοιπίαίῃ ἴορβ ἃννδῪ ἔγοπὶ ἴῃε 
Ὀυεῖα δηὰ {πὸ βυ] τν δαὶ οὗ [Π6 τερίοη 
δεῖονν, τῇς αἱζ οοοΐϊ, ἐπε δίας βδκῪ ονεῖ- 
μεδᾶά, φυΐϊεὲ 411 δγοιπά, δηὰ ἀϊνίῃς 
ἀσᾶπαυ εν νη. ΝΥ ς ἅτε πεᾶγ ἤεᾶνεη 
Βετα. 

2. Τῆς οτίρίπα!ν οὐὗἨ ἁ {πεβε βαγνίῃ 
888 Ῥεεῃ ἀἰδραιεά, Θδβρεοίδ! ν Ὁ πέσει 
7εννβ ἀεβίσουβ ἴο οσβάϊε τπεὶς ΒδΌΡὶ8 
ὙΠ ἢ δυο ἢ ροοά {Πππρ8. ϑοπῖε οἵ {πεπὶ, 
4.6.. ἴῃς τῆϊγά, ταν Ὀς ουπὰ ἴῃ βυῦ- 
βίδπος ἰη ἴῃς Ῥεδίϊεσ, δη ἃ ροββί Ὁ τΏΔ ΠΥ, 
οἵ 411] οὔ τπεπι, Ἄνθη ἰῃ ἴῃς Τα. Βαυῖ 
ψδὶ ἴοη ) ὙΠΟῪ δτο ἰη τῆς Ταϊπ)υά 88 
ἃ ἔενν ρταῖπβ οὗ ννῆοδὶ ἰοβὲ ἰη ἃ νδϑὲ βθᾶρ 
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ειμε παῖ τῷ πνεύματι. ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ ὅ βασιλεία τῶν "οὐρανῶν. 4. 
ἔοτ 186 ἴκ. 
οἵ 6. ἰπ μακάριοι ἱ οἱ ὃ πενθοῦντες " ὅτι αὐτοὶ παρακληθήσονται. 5. μακάριοι 
Μι. μυὲ 

ἰμίο δε Βαριίξε᾽' β πιουιῃ, ἕω ἰϊ, 2. Ἠΐδ, οὶ ΟὨγίει' 8, δες. ἰο ἽΝ εἰεϑ εἰ αἱ. 8 ΟΒ. ἰχ, :ς. 

1 ΤῊΣ 2πά δηὰ 3γτὰ Βεδιίτυάεβ (νν. 4, 5) ἅτε ἰγαπβροβεὰ ἰη Ὁ, πηοβὶ οἷά ᾿μδεϊη ἰεχίβ, 
δηᾶ ἱπ 5γτ. Ους. Τίβοῃ. δάοριβ 118 οσάεγ. 

οἵ «πα. Ὑῇῆε οτί ρί παι εν οὗ [6βι.8 1168 ἴῃ 
Ρυϊκίηρ ἴδε ἄπε ναῖε οἡ ἴπε88 που ρ δ, 
οοἸεςξίης ἴπεπὶ, ἀπᾶὰ πιδκίηρ τπῈπΊ 88 
Ῥτοπιίπεης 88 6 Τα Οομπηπιδηἀπιεηῖβ. 
Νο ρτεδίεσ βασνίςς οδῃ ὃ6 τεπάεσαά ἴὸ 
τηδηκίηὰ ἴπλη ἴο σεβοὺδ ἔγσοτῃ οὐδοῦ 
περί εοϊεὰ πλογαὶ σοσητ ΟὨ Ρ Δ ς 68. 

3. Τῆς εχίβίεποα οὗ ἀποῖπεσ νογβίοη οἵ 
τῆς ἀΐϊδοουτβα (ἴπ ΓΚ, ἢ νατγίης 
ἔοτπιβ οὔ ἐπε βαγίηρβ, δ88 τγαϊβεὰ ἃ 
αυεδιίοη ἃ5 ἴο ἐπε οτὶρίπδὶ ἕοστη. Ὀϊά 
Ομ σίβε, δ.5., 8. ““ Βίεββεά (δε ροογ᾽" 
ΓΚ) οὐ “ ΒΙεββεὰ ἴδ βοὸς ἰῃ βρίτγίξ" 
{παν} ΤΠἰβ γαῖβεβ ἃ ἰαῦζεσ αιεβιοη 88 
ἴο ἴῃς πιᾶππεῖ οὗ ΟἸγίβι᾽Β τεδοϊιίπρ ὁπ 
18ὲ δ}. ϑώρροβε οὴς ἀδν ἴῃ ἃ ψεεϊκ οὗ 
ἰπβίσυςιίοπ τνὰ8 ἀενοῖϊεά ἴο τῆς βιδ]εοὶ 
οὗ Βαρρίπεββ, [18 οοπάϊιίομβ, δῃηὰ Πείγβ, 
ΤΆΔΩΥ τπίπρβ ταῖρῆς Ῥ6 Βαϊ οη εδοὴ 1δδά- 
ἱπῷ ῥγοροβιίκίοῃ. Τῆς ἵβετὴς Ψψουᾶ δα 
δηπουποεᾶ, ἐποη δοςοπιραηϊεδ νἱτ 
εχραπβίοηβ. ἃ πηοάδσπθ δὈορταρμο 
που πᾶνε ργείαοσεά ἃ ἀΐβοουγβα |Κ 
118 νει δὴ ἱπιγοάιοίοτυ δοσουπῖ οὗ ἴπα 
Τεδοπεσ'β πιειποά. Ὑοσε ἰ8 πὸ δι ἢ 
δοοουπὲ ἰῃ ἴῃς αοϑρεῖβ, Ὀυϊ ἴπεγα ἃγα 
ἰποίάθηϊαὶ ποιίσεβ ἔγοπὶ ψὩϊοἢ να οδη 
Ἰεᾶσῃ βοπιενηδλί. Ὑὴηα ἀϊβοὶρῖεβ δϑκεά 
ᾳυεδβείοῃϑβ ἀπά ἴῃς Μδβῖεσ δηβινεγθά {πεπ}. 
7εβὺ8 Ἔχρ᾽αἰπεὰ βοπιε οὗ Ηἰβ ραγδῦϊεβ ἴο 
τς νεῖν. Ετοπὶ ςογίδίῃ ρασίβ οἵ Ηἰβ8 
ἐεδοπίηρ, 85 γτερογῖβά, ἰξ ἀρρεᾶσβ (πδῖ Ηδ 
ποῖ οἠΐν υἱϊετεὰ ρτεᾶϊ τπουρῃϊβ ἴῃ 
δρδοσίβεϊς ἔοσπι, θὰ: οοςδβίομ δι δη- 
Ἰατζεά. Ὑῃὲ ϑειπίοη οἡ ἴδε Μουπὲ 
ςοπίδὶπβ δὲ ἰεαϑὲ ἔψὸ ἰηβίδηςεβ οὗ βυςο ἢ 
εηϊλεροπιεηῖ. ὙΠῈ {παβίβ, “1 τὰ ποῖ 
οοπλα ἴο ἀεβίτου δυὲ ἴο 16] ᾽᾽ (νεςσ. 17), 
ἰ8 σορίουϑῖν ἐ]υδιγαῖεά (νν. 21-48). Τα 
οουηβεῖ δραὶπϑίὶ σῶσε, ΠΟ 85 ἃ {πεϑὶ8 
τηῖρδι ὃς 5βιδιεὰ τῆυ5: ““ΒΙεβϑεά δγὲ ἴῃ8 
ελτα- γος, 18 ἈΠΑΡῚΥ τπρλμάοα (νν. 25:84). 
Ἐνεη ἰπ οπα οὗ ἔπ Βεδιϊτυάδβ τα δηά 
ἴτΔ068 οὗ Ὄχρ᾽απδίοσυ δπἰδγζεπιεηῖ; ἴῃ 
τῆς 1Δ5ὲ, ““ ΒΙεββεὰ ἂζε {δε ρεγβεουϊεά ", 
τ ἴδ ρεσῆδρβ (ἢς τηοβί βίδγι! ηρ' οὗ 411 ἴῃς 
Ραγδάοχεβ, ἀπά ψουἹὰ πεεὰ επἰδιρεπιοπὶ 
ξεῖν, δῃὰ βοπῖε ρασῖβ οὗ πε Ἴεχρδηβίοῃ 
να Ὀδαη ῥγεβεγνεὰ (νν. 10:12. Οα 

1π|8 νἱὲν Ὁοΐῃ ἰοτπιβ οὐ ἴῃς ἢτβε 
Βεαιϊξυάε πιῆ Ὀ6 αὐϊεπείς, μα οπς 45 
ἐπεπιθ, ἴπεῈ ΟΕ 88 Ἴοτησηεηῖ, Τῆὲ 
τπεπιε ου]ά δἰνναγβ Ὀ6 Ρυΐ ἴῃ πε ἴενναβὲ 
Ροββίδὶς ννογάβ ; τ ὅσβι Βεδπτυάε ἔἤεγα- 

ἴοτε, ἃ8β Τκ6 ρΡυῖ8 ἰϊ, Μακάριοι οἱ 
πτωχοί, Μαιΐπεον ργεβεγνίπρ οπα οὗ ἴἷς 
Ἐἐχρϑιβίοηβ, ποῖ Πεο}ββδγι Υ {Π6 ΟὨΪΥ οπε. 
Οἴ οουζβε, ἀποῖδπεσ νίενν οὗ {πε ἐχρδηβίοῃ 
ἰ8 ροββίδὶς, παῖ ἰξ ργοσεεάδδά ποῖ ἔγοπι 
ΟὨσίβε, δυξ ἔγοτι ἴῃς τγδηβηλτεγβ οὗ Η18 
βαυίηψβ. Βυῖ τΠἷ5 Πγροιμεβὶβ 8 ποῖ ἃ 
ψΠϊς πλοσα Ἰερὶεἰπηδῖς οἵ {ἰκεῖὶν τπδπ τπῸ 
οἴποσ. 1 πιᾶκα τῃϊ8 οὐβογναδίίοη, ποῖ ἰῇ 
με ϑρ γι: οὐ δὴ δπιϊᾳυδίεὰ Ἡατπιοηίϑβεϊς, 
δυΐ ΒΙΠΊΡΙΥ 88 ἃ σοπίσι θυ τίοη το Ὠἰδιοσίςδὶ 
οσιεἰςΐβση. 

4. Ἑδςἢ Βεαίυδς Παᾶ8 ἃ γϑδϑοῃ δη- 
ῃεχεὰ, {π4ἰ οὗ τε ἤγβε Ὀεδίηρ “ ἴογ τΠεΐσβ 
ἰβ τῆς Κίπράᾷοπι οὗἩ πεᾶνεη". ὙδΕῪ ν 
ἰπ τις ἀϊἴετεης Βεδετυδεβ 88 ἐμοβαίανε 
[τ ἰδ ςοποείνδδίε δδὲ ἰπ τῃς οτἱρίηδί 
{Ππεπιδ8 ἴδε τεάβοη ἀππεχοᾶ (ο ἰῃς ἤσεξ 
νν88 σοπΊπιοη ἴο ἔπ οπὶ 411. [Ιξ νγὰ5 ππᾶογ- 
βἰοοά ἴο δε τερεδιεά [κε τῆς τεϊταὶπ οὗ ἃ 
βοην, οσ ἴ{κε τῆς ννογάβ, “ Ὠΐτη ἀο 1 ς81]} ἃ 
Βιδῆπιδπδ," δηπεχεὰ ἴο τηδην οὗ τῇς 
τηοσα] βεηίεποαβ ἴῃ ἴα Εοοίδβῖερβ οὗ ἴδα 
1ἱὲν»ν ἰπ τῆς Βυάδάπιίεε σαποη. “ Ης ψῆο, 
ΨΠεη δβϑαϊϊεά, ἀθεβ ποῖ τοϑίβε, θὰϊ βρεακβ 
τη] άϊγ το Ἠἰβ τογπιθηζοσβ---ἢπΊ ἀο 1 08]] ἃ 
Βεδῃπιαπα.᾽" 80 “" Βεββεά ἔπε ροοσ, ἔος 
1πεῖσβ ἰ8 ἴπῸὸ Κίηράοῃῃη οὗὁἨ δεανεη᾽"; 
“δ]εββεὰ ἴμεν ΨῆῸ πηουγη, ἴος," εἴς. ; 
“Ῥ]εββεά {πῸ πηδεῖ, τπΠῸ ὨυπρτΥ, ἴοσ,᾽" δἴο. 
ὙΠε δοῖυδὶ σεαβοηβ δηπεχεά, ἤθη ἴποῪ 
νυ ἔτοπι πε σεΐγδίη, ἃτε ἴο ὃς νἱεννεά 48 
εχρί δηδίογυ σουλπηδπίβ. 

5. ἴἴ Π48 Ὀδεη πιαϊηϊαίπεά τπδὲ ΟἹ] 
οογίδίη οἵ ἴῃς Βεδιίειάδεβ Ὀεΐοης ἴο ἴῃς 
δυϊπεπεὶς ἀϊδοουτβα οα πὸ τηουπῖ, δα 
τεβῖ ροββίἷγ θαβεά οῃ ἔγις ἑορία οὗ }εβιιβ 
ΒΡΟΚΘη δ δηοῖποι {ἰ{π|6, θείην δάάδεά 
Ὁ ἴμε δνδηρο δε, ἴσὰς τὸ 88 δαδίς οἱ 
τηδββίηρ ἴῃς ἰεδοπίηρ οὗ [6805 ἱπ ἰορίςδὶ 
δίουρβ. ΤῊΪΒ ἰ8 {πε νίενν οὗ ΚΝ εἰ58 (ἴῃ 
Μαῖς. ἔνδη., δηὰ ἱπ Μεγε). Ηδε ιπίπκ 
οηἷν ἴῆχεε γα δυιπεηιϊὶο---ῆς ἤτϑε, τηϊγὰ, 
δηἃ (ουτι---Α]} ροϊπεῖπρ ἴο 86 τἰρῃϊεουβ- 
Πεβ8 οὗ ἴπεῸὶ κίπράοῃ ἃ8 {πεὲ6ὶ σιρρρρεηηι 
δον: ἰῆς ἢγβὶ ἴο σὶφῃϊδουβηθβθβ 88 
ποῖ γεῖ ροββεββεᾶ; [ῃ βεοοπὰ ἴοὸ 
νυ Δηΐϊ 88 ἃ οδι186 οὗ βοσσονν; ἴδ6 πϊτὰ ἴὸ 
ΠΕ λἐδουβπεβο 88 δὴ οὐ͵εοϊ οὗ ἀεβῖγα. 
ὙΤΠῖ8. νίενν ζοε8 τ τῆς τῆς ἴδε 
ΟἸὨσίβε᾽ β ἀϊβοουγβα οὔ ἴῃς 81] παά τεῖεσ- 
εποα δχοϊ υϑίνεῖυ το ἔπ6 παῖυσε οὐ σις απὰ 
18156 τἰ ξδιεουβη 688. 

6. Α ἢηδὶ], πιυςῃ [685 ἱπιροτίδηξς χυε8» 



,--Ὁ. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 97 

οἱ ἱπρᾳεῖς - ὅτι αὐτοὶ κληρονομήσουσι τὴν γῆν. 6. μακάριοι οὗ τ σΒ. αὶ. “; 

πεινῶντες καὶ διψῶντες τὴν δικαιοσύνην " ὅτι αὐτοὶ χορτασθήσονται. Ῥεῖ, ἧι .. 

ὅσου ἴῃ τεΐεγσεπος ἴο ἴδε Βεδεϊευ 68 18 ἐδαὶ 
τ Ὡς τεϊαῖεβ ἴὸ {δεῖγ πυπιῦεσ. Οπα 
ψουϊὰ 5ΞΔΥ δἵ ἃ ἢσβι ρίδπος εἰρῆϊ, οουπείης 
ΨΕΙ. 10 ἃ5 οπε, νν. 1ἵἵ, 12 Ὀεΐπρ 8ῃ εη- 
Ἰατρεῖηασπε.Ό Τῇς ἰτγδάϊίομαὶί πυπΊδοσ, 
Βοννενεσ, ἰ8β βενεη---νν. 10-12 Ὀδεὶπρ τὸ- 

ἀεά 845 ἃ ἐγδηβί(ου ἴὸ ἃ πεν τορίς. 
ΕΝ δεεπὶβ αιδϊἔγασνυ. 6 Ποῦ, δηχίουβ 
ἴο ΘΒΙΔΌΠ5} ἂῃ ἀπδίορυ υἱὲ {πε Ὠεςα- 
ἴοσιε, πλϑῖκεβ ουξ ἔδῃ---ϑανεῃ ΤΟΠΊ νεζ. 3 
ἴο νεσ. 9, νεσ. 10 οὔθ, νεσ. 1σ οπς, δηά 
σεῖς. 12, τουρῇ Ἰδοκίηρ ἴῃς μακάριοι, [ῃς 
ἰαηῖδ ; [15 οἰαὶ πὶ τεϑεϊηρ ὁπ τῃς δχυϊεῖηρ 
ποτάβ, χαίρετε καὶ ἀ ιᾶσθε. ΤΕΐ5 
βάνουτβ οὗ ἘδΌὈΙ πο 8] ρεάδδηίγυ. 

γες. 3. κάριοι. ΤΗΪΒ ἰ8 οης οἵ [ῃς 
νοτὰβ νῃϊοῦ ἤᾶνε Ὀδαη ἐγδηϑβίοστηθα ἂηά 
Ἐπηοῦὶεά ὉγΥ Ν. Τ᾿ υβεὲ; ὈῪ Δϑβϑοοίβίίοῃ, 
85 ἴῃ 186 Βεαιυάδ685, νἸὮ πἀηυδιαὶ σοη- 
ἀϊίοπβ, δοοουηιεδ ὈνΥ τε ννοτ] ἃ τηΐϊβεσ- 
86]6, οὐ ἹὮ στᾶσα δηὰ ἀϊβῆουϊε οοπάιοϊ, 
4.0.» ἴῃ Ἰομη χἰϊ, σ7, κ᾿ γε Κποὸν ἔπ 658 
τηῖπρβ, άρρῪ (μακάριοι) ἅτε γε ἰἔ γε ἀο 
{ποτ ". Νοίδθϊα ἴῃ {πΠ|8 σοηπεςίίοη 18 
ἀπε εχργεββίοη ἰῇ σ Τίπι. ἱ. σὰ, “"ὙΠα 
Θοϑβρεῖ οὔ τπε ρίογυ οἵ ἔπε παρρὺ αοά᾽". 
Ἴδε ἱτηρ!οἀ ττυτῃ 18 τπᾶὶ ἴπὸ ᾿αρρῖπαοβ88 
ΟΥ̓ ΠΕ ΟΠ γι βιίδη αοά ςοπβίβιβ ἰπ Ὀεΐηρ ἃ 
Ἐεάεεπηεσ, δεασίηρ {πε Ὀυτάεη οὗ τῆς 
σνοσ 5 8ἰη δηὰ τηΐϊβεσυ. Ηον ἀϊῆετεηῖ 
ἔτοτῃ ἴῃς Ἐρίουτοδη ἰάςα οὗ αοὰ Ουτς 
Μοσγὰ “ ὈΪεββε ̓̓  τεργδβεπίβ ἴπε παν οοη- 
«εριΐοη οὗὨ [εἰϊοῖεν.--οἱ πτωχοὶ : πτωχός 

ἴῃ ϑερῖ. βίδηάϑβ ἔογ ΤΩΝ Ρ58. εἶχ. τό, ος 

Ὃν ΡΒ. χὶ. 18: ἐὰλδ ῥόον, ἰδκεῃ Ἄνθη ἴῃ 

τῆς πηοβὲ δϑϊεςὲ βεῆβε, "εν ἀεὶ, Τοτγευ!]!, 
δάν. Μασ. ἵν. 14. πτωχός Δηὰ πένης 
ογβίπαι!γ ἀϊδετεά, (6 ἰδίξες πιεαπίηρ 
Ροοσ 858 ορροβεά ἴἋο τσίςϊ, ἔπε ἐὈσΠΊῸΓ 
ἀεβείταεε. Βυὲ ἴῃ ΒΙΌΙς ΑΙ ἀτεεῖς πτωχοί, 
πένητες, πραεῖς, ταπεινοί ἅτε υϑεὰ ἰπα 5- 
οτι πη δίεϊν ἔοσ [Π6 88π16 οἶΔ88, τῇς ροοσς 
οὗ Δη ορριεββεᾶ σουπίσγ. γιά Ηδιςξ, 
Ἐ:5αγς οὐ Βιδιίεαὶ αγεέεζ, Ρ. γ6. Τῆς 
ἴεσηλχ 15 υϑεὰ Πεῖα ἰπ ἃ ργερτδπὲ βεῆ8ε, 
δὐϑβοϊαξε δηᾶ ὑπαι}18εἃ Αἱ Ιεδϑὲ ἕο Ὀθερίῃ 
Ψ ΠΗ; φυλιβοδίίοπβ σοτης δέϊεσ. ΕἼΟπῚ 
πτώσσω, ἴο ζςοναῖ ἱπ ἀϊδρίγιπιεπὲ δηᾶ 
ἔελτι, αἴνναγβ υϑεὰ ἴῃ δῃ εν] βεῆβε {{] 
ΟἸσίβε ἰδυρδὲ {πε ροοσ πΊδη το {ΠῚ ὰρ ὶβ 
Βεδά ἴπ ἴορε δπὰ ϑεἰἔγεβρεςῖ ; ἰῃ8 νεσῪ 
Ἰοννεβὲ βοςί] οἶ85 ποῖ ἴο δε ἀδϑραίγεά οἵ, 
ἃ ἕυξωτε ροββϑίδ]ς ενεη ἔοσ ἴΠ6 τηδηάϊοληϊ. 
ΒΙεββϑεάπεςβ ροβϑβίδὶε ἔοσ πε βοογ 'π Ἔνθ 
85εη8ε ; ἴδεν, ἰπ σοτηρδγίβοη "ἢ οἴποτβ, 
ὑπᾶες πὸ ἀϊ5ΑὈ 1165, γαῖμεσ Τςοηέγαγὶ- 

ΧΥ. 
44. Ἠεβ. νἱ. 1. ΚΌΒ. χίν. 20. 

86 -- δυο 15 ἴῃς ἤγβὲ ἂπὰ ζυπάδιιεπίδὶ 
Ἰεββοῃ.--τῷ πνεύματι: ῬοΒ51 1 11π|68 ἃτα 
ποῖ ςεζίαϊητῖ68; ἴο ἴυγη ἴ86 οὔα ἱπῖο ἴδε 
Οἴδεσ (δα βοὺἱ οὐ ν"1}} οὗἩ τῆς ἰηάὶνίάυδὶ 
τηῦδὲ σοτλε ἰη, ἴοσ 8ἃ8 Εὐΐῃγ. Ζίρ. αυδῖπεν 
ΒΑΥ8, ΠΟΙ πα ἰηνοϊυπέδγυ οδῃ ὉΪ658 (οὐδὲν 
τῶν ἀπροαιρέτων μακαριστόν).. “πη 
δρίτς 18, τπετείοσθ, δάἀεά ἐο ἄδνεῖορ 
δηᾶ ἀεῆηπε τπε ἰάδα οὗ ρονεσίγ᾽υ. τῇς 
ςογηπιεπῖ οἡ ἴῃς ἴπετῆς ρά5868 ἔγοπὶ [86 
Ἰονεσ ἴο 1π6ὸ Πίρῃεσ βρίεσο Ὁ σίβι 8 
ἐπουρῆξ ἱπουάδ8 [πε Ρῃγβίοαὶ δηά βοςίαδὶ, 
Ῥυῖ ἰξ ἀοεβ ποῖ επὰ (πεσε. [,ὑκὲ 5Βεεπὶ8 
ἴο πανα πε βοοίδαὶ δβρεοῖ ἱπ νῖίενν ἱπ 
δοοογάδποε ννἱτῇ οπα οὗ 158 επδηοίεβ δπὰ 
{με ἱπηρονετίβῃεά οςοηάϊτίοη οἴ πλοβὲ τηετη- 
Ὀεῖβ οὗ {πε δροβίοϊϊς Οπυσοῦ. τὸ [ἱἰπι|ῖῖ 
ἴδε πιεδηΐηρ ἴο παῖ ννεγε ἃ τηϊβίακα, Ῥυς 
ἴο ἱποίυδε (πὶ οΥ ὄνὲπ ἴο Ἐπιρῃδβίβα ἰΐ 
ἴῃ ρίνεῃ οἰγουπιβίδποαβ ννὰ8β ΠῸ εἴτζοσ, 
Νοῖς τμδὲ τῆς ρῆγβίςδὶ δηά βρίγίξυαἹ ἰδῪ 
οἷοβε τορεῖμεσ ἴθ ΟἾ γίβιβ τηϊηᾶὰ. Ης 
Ραββεὰ βαϑιγ ἔγοπι οῃβ ἴο ἴῃ οἵδεσ (]οδῃ 
ἶν. 7:1Ο; ΓΚ. χ. 42, 5ε6ὲ ποῖεβ {πεζε). 
τῷ πν. 15, οὗ ςουζβε, ἴο θὲ οοπηεδοῖδά υἱτἢ 
“τωχοὶ, ποῖ νν»ἱτἢ μακάριοι. Ῥοος ἐπ ςῤέγί 
ἷβ ποῖ ἴο δ6 δε οδ]εοιίνεῖϊγ, 48 ἰξ βρίγίς 
ἱπάϊςαιϊεά {πε εἰεπηεπὶ ἰηπ ννϊοἢ τῆς 
Ρονεγτῖν ἷἰβ πιδηϊξεβῖ-- -Ροοῦ ἱπίεϊ]δοῖ: 
δ Βογλῖη68 ἱπρεηΐο εἰ γα ἀϊίοης ράγιπὶ 
βοτγεηίθβ᾿ (ΕΣ Ζβο ἢ) τῷ τὰς νηπίοι ἴῃ 
Μαῖι. χί. 25; δυΐ βυδ]εςιίνεῖγ, Ροοσ ἰπ 
τῃεῖγ οὐνῇ δδίβαιη. δε  -δϑεϊπηαὶς ἰ8 ἑῃς 
εββεέῃςε οὗ ἴπε πιδίϊεσ, απὰ ἰβ ςοπιρδιίδὶς 
ΜΠ τε] ὑνθα τῆ. ΟἾΪΥ τῇς ποῦδῖς τπϊπΚ 
ΤΩΘΔΠΙΥ ΟΥὗἩἨ ἰπεπηβεῖίνεβι Ὑἢς βου] οἱ 
βοοάπεββ ἰ8β ἴῃ τπ6 τηδπ ψνῆο ἴ8 γϑδ]]}ν 
Ὠυπηθῖθ. Ῥονεσῖν ἰδίά ἴο πεᾶτὲ ρᾶ8568 
ἱπίο τίσῃεβ. Α πίρῃ ἰάςαὶ οὗ 11ξ6 1168 
Ῥεπεδῖῃ 411. Απὰ τῆδὲ ἰάςαὶ ἰ8 τῆς 1ἰπκ 
Ὀείννεθδη [πε βοςίαὶ δπὰ (ἢς ϑρίγίξιδὶ. 
ΤΠε ΡοοΥ πιῇ ρΆ55865 ἰπῖο ἴΠ6 ὈΪεββεάμεββ 
οἵ τῆς Κίπράοπι 848 ϑ0ὺπ 88 δ σϑδ]ϊβεβ 
ΜΠδῖ ἃ τηδῃ ἰβ οσ ουὐρῆϊ ἴὸ Ῥε. Ροοσ ἴῃ 
ῥθπς ΟΣ ὄνθῆ ἰῃ οἰιασδοίδί, 0 πιᾶπ ἰβ 

Βξατεᾶ 0 ἢ88 ἃ νἱδίοη οἵ πηδπ᾿ 5 ομίεῦ 
εηὰ δηά ςπίεῖ ροοά.---αὐτῶν, επιρῃδιὶς 
Ῥοβίτίοη ἐλεὶγς, ποῖθ ἴξ ννε]], 80 ἴπ τῆς 
Τοϊ]οννίπρ νεσβοβ8 αὐτοι δηά αὐτων.---ἐστι, 
ποῖ πιεγεὶν ἱπ Ῥτοβρεοῖ, δυὶϊ ἱπ ῥγεβεηὶ 
Ῥοββεϑϑίοη. Τῆς Κιηράοπι οὗ πδᾶνεπ ἰ8 
οὔεπ ρσγεβεηϊεὰ ἰπ ἴῃς οβρεὶβ δροςᾶ- 
Ἰγρεῖςδιν 88 ἃ ἰπΐπρ ἱπ με ἔμέυτα ἴο ὕα 
Εἶνεπ ἴο 186 ΨΟτΙΉΥ ΌῪ ψγᾶν οὗ δχίεγηδὶ 
τεςοτηρθηβθ. Βιυὶ {}]|8 νῖενν ρεγίδί 8 
ταῖποσ ἴο {Ππ6 ἔοσπι οἵ τπουρῶς τπᾶπ ἴο τη8 
Ἔβϑεποα οὔ πε πιδίϊεσ, (ἢ γίβε βρεᾶκβ οἱ 
τὸ Κἰηράοπι μεῖς ποῖ 85 ἃ Κκπονῃ 4υδη- 
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1 Η6δ. ..τγ. ἢ. μακάριοι οἱ ἐλεήμονες " ὅτι αὐτοὶ " ἐλεηθήσονται. 8. μακάριοι 
ηβι Ι οἱ "καθαροί τῇ καρδίᾳ " ὅτι αὐτοὶ τὸν Θεὸν " ὄψονται. 9. μακάριοι 
1δι Δ Τίσι. (. 5; ἢν 42, 

ἶἰἰν, δῖ δ5 ἃ τμΐηρ νἤοβε παΐυγε Ηδ ἴ8 ἴῃ 
ἴδε δοὲ οἵ ἀεβηπὶπρ ὃν ἴῃς Δρῃοσγίβπιβ Ης 
ἰΐοετθ. [7 80, 1Πεῃ ἰξ σοπεὶβίβ εββεπεδιν 
ἴῃ βίαϊςβ οἵ πηἰϊπὰ. [8 νν πίη, 1 ἰδ ουτ- 
βεῖνεβ, ἴῃς γι ἰά6 4] Ὠυπιδη. 

Μετ. 4. οἱ πενθοῦντες. ΝΟ ἃτὰ 
ἔπεν ὃ ΑἹ] Ψῃο οὐ δὴν δοοουηῖ ρστίονε ὃ 
ΤΌδη (δῖ8 Βεδιξυάς τννου]ὰ ρὶνε πξίεταποα 
ἴο ἃ ᾿ποσουρηροίην ορεϊπλῖβπλ. Ῥεββι πιϊβῖβ 
ΒΆΥ ἴδιαι ἴΠπετὲ ἅτε τηᾶπν ρστίεΐβ ἴοσ ὑνῃΐο ἢ 
ἔδετγε 18 πὸ γεπηεάυ, 80 πδην ἰμδὲ [1{ε ἰδ 
ποῖ Ψοσῖῃ ᾿ἰνίπρ. Τά [εϑι18 πλεᾶπ ἴο 
τηοεῖ (Πΐ8 ροβίϊοη ἢ ἃ ἀϊγεος περᾶ- 
ἔνε, δηά ἴο αῆσγση ἴῃδὲ ἴδετε ἰδ πὸ 
δοῖσον ψ ους τεσηεάν ἢ [ ποῖ, ἴπθῃ 
πε ριορουπάβ. ἃ ρυιυζζίς ρτονοκίηρ 
τθβουρμιδι] βομοΐδσθ ἴο αϑὶς: ΝΥ δὶ ρτί εἶ 
8 τῃδῖ ψῃῖο ἢ 1 υτῖπους [41] πὰ οοπὶ- 
ἴοτι! ἢ ὝΒεσε οἂῃ ὃς πο σοπιέοτί ΨΒεῖα 
ἔδεσε ἰβ πο ρτίεΐ, ἔος ἔπε νο ἰάεδβ δα 
οοτγγεΐϊδιίνε. Βυΐῖ ἰπ πιοβὶ οδβεβ ἴπογα 
ἰδ πο ἃρραγζαπὶ πεοαββδσυ οἼοππεοίίοῃ. 
Νεραββάσυ οοπηδοίίοη ἰ8 δβϑοεγίεὰ ἰῃ τῖ8 
ΔΡ᾿οτίβη, νυ μο ἢ χῖνεβ ἃ8 ἃ οἷπα ἴο ἴΠ6 
εἴρια ἀεδβογίρεὰ 45 οἱ πενθοῦντες. Τβεὶγ 
Οὐ] ᾶς βοῖσον ταυδὲ Ὀε οης ΠΟ ἢ οΟπλ- 
18 1561, ἃ ρτίεἶ ἴπδὲ 888 τῆε τηΐπρ ἱξ 
ἴενεϑ ἴοσς 'ἱπ 6 νεγῪ ρτίε. Ὅῆε σοπι- 

γί 18 ἔβεη πὸ ουὐϊναγά γοοῦ, [1 168 ἴῃ 
ἃ τίρῃι βίδίε οὗ βουϊ, δαπά παῖ 15 ρίνεπ 
ἴῃ ἴῃς βοσγονν ἩΔΙοἢ ἰατηεηῖβ πε ἰδοκ οὗ 
ει. ὙΠε βοσγονν γενϑδ]β ἰονε οὔ ἔπε ξοοά, 
δηὰ «παῖ Ἰονε ἰβ ροβϑεβδβίοπ. [ἢ 80 δ: 848 
811 κὶπάβ οὗ βοσγονν ἑδπὰ ἴο υνάκεη σε- 
Βεοιίοη οη ἴδε τεαὶ ροοὰ δηά {11 οἵ υπηδῃ 
1|π, ἀπά 80 ἴο ἴββιια τῇ [Πα Ὠἰρθεν βοσσοῦν 
οὔ τῆς βουΐ, ἰῃς βεοοηὰ Βεαδιτυᾶδε τδῪ Ὀς 
ἴακεῃ δϑβοϊυϊεῖν 48 ἐχργεββίπρ ἴδε ἰεηά- 
ἜΠΟΥ οὗὨ 81]1] ρτίεἴ ἴο ἐπὰ ἰπ ςοηβοϊδείοῃ.--- 
παρακληθήσονται, πιυτε. ΤΕ οοπιέοτε 
8 ἰδῖεπε ἰπ ἴδε νεσυ ρτίεξ, θὰϊ ἴογ ἴῃς 
Ῥτιεβεηξ ποτα ἰβ πο ςοπβοίουβ ἴον, δυῖ 
ΟὨΪΥ ρΡοΐρπαπὲ βοσγοΐ. Τῇις ἴον, Βον- 
Ἔνεσ, ΨΜ1}1 ἱπεν: αν οοπλα ἴο Ὁ ἢ. Νὸ 
ΠΟΌΪῈ πδίυσς δθϊάθϑ Ῥεγπιδη θην ἴῃ ἴΠ6 
Βουδβε οὗ τηουτηΐηρ. Τῆδ ριοαῖεγ (δα 
βοσσον ἔπε ρτεδίῖοσ ἴῃς υἱειπιαῖα ρἰδάπεββ, 
τδε ““7οΥ ἰπ ἔπε Ηοῖγ αμοβὲ" πιεπεϊοπεὰ 
ὉΥ 58:1. Ρδῃ] διηοπρ ἰῃς δββαηιδ]8β οὗ ἴῃς 

ἰηράοπι οὗ αοἁ (Εοπι. χίν. 17). 

γε ες. 5. οἱ πραεῖς: ἴῃ 8ερί. ἴος ὍΝ 

ἴῃ Ῥβ. χχχνὶϊ. σσ, οὗ νὶς ἢ τ 18 Βεδετυάς 
͵δ ἂῃ δοῦο. Ὑῆε πιδη Ψ0 βυεσ ντοης 
ντδουῦς ὈΙεΐεσπ 88 οὐ ἀδβῖγα ἔοσ γενθηρα, 
ἃ οἶλ88 Ψῆο ἰπ (8 ννοσ]ὰ γε δρί ἴο ρὸ ἴὸ 
ἴδε νν8}1. [Ιπ τἢ18 σαᾶβε ψὲ βῃου!ὰ πανα 
εχρεοϊεὰ με Τεδοδες ἰο επὰ στ δα 

ὁ Ἠεδ. χὶϊ, 4 (δοείης (σά). 

οοτησπηοη τείγαϊῃ : ἐπεῖσβ 15 ἰῃς Κίηράοπι 
οὗ πεᾶνεη, ἴπδὶ δείπῳ ἴδ οπἱγ (Πὶπ, 
ΠΟΥ ὅτε ᾿ἰκεῖν ἴο ρεῖ. ἴ3}εδὴ Ρδιὶ 
ΕἰςΒίεγ Βυπιογουθβὶν δαιὰ: “Ὑπ6 Εσεποῖ 
δανε {πε ἐπιρῖγε οὐ τῆς Ἰαηᾶ, ἴπ6 Ἐπρ δ 
ἴτε ετηρίγα οὗ ἴῃς δβεβ; ἴο ἴῃς Οεζηᾶηα 
Ῥεϊοηρβ ἴπ6 δπιρίσα οὗ ἴῃς αν", Βαυὲ 
7εβυδβ ὑσοπιῖδεβ ἴο ἔδεε τηεεῖὶς τῆς επιρίτα οὗ 
ἴπ6 δβο]ὰ βασι ---κληρονομ! ν 
γῆν. ϑυτεῖγν ἃ βίδγιϊϊηρ ρατδάοχ! Ὑπδὶ 
τῆς πιεεῖς βΒῃου!ά βηά ἃ ἐογεπιοβὶ ρίδος πὶ 
τῆς Κιηράοπιχ οὗ Βεᾶνθη ἰβ νεσυ ἱπίεϊ- 
πεῖρα, Ῥυξ ““ἸηΒοσὶς τῆς φασι Β᾽""--ἰῆε Ιαπά 
οἱ ᾿δπϑδᾶπ οἵ δὴ οἵδες ρατέ οἵ {π|8 
Ρίαηπει---ἰδ ἰξ ποῖ ἃ ἀεϊυδῖνα ρῥγοπηΐβε ὃ 
Νοῖ δτογεῖβετ. [118 δὲ ἰεδδὲ ἴσιε 88 ἃ 
ἁἀοοίτίπα οὗ νπογαὶ ἑεπάεπεγ. Μεεκηεββ 
αἴτει 411 18 ἃ ροννεσ ὄἜνεπ ἴῃ 118 ννοτϊὶὰ, ἃ 
“γοτ] ἀ-ςοπαπετίηρ, ῥγίηςῖρὶς " (ΤΒοϊαοῖη). 
Τα πῆεεκ οὗ Επραηπά, ἀτίνεη ἴτοπὶ ἐμεῖς 
παῖϊνς ἰδηᾶ δΥ ταϊϊρίουβ ἱπίοίεσαηος, 
Βᾶνα ἱπμεσίεὰ ἴῃς ςοπείπεπε οὗ Απηεσγίολ. 
νεῖβ8β (Μεγεσὶ ἰ8β φυϊξδ βυγα, βοννενεζ, 
ἰδδὲ τη18 Ἰπουρῆς ψγὰ8 ἴδ (ραης ἤεγη) 
ἴτοσῦλ ΟἸ τίβι᾽ Β τηϊη ἃ. 1 νεπέυγε ἴὸ τι ηΚ 
Βς 8 τηϊβίδκεη. 

ὙΠε ἰηνεγβα ογάες οὗ ἔπε βεοοπὰ δηᾶ 
τοιγὰ Βεδιιυάεβ ἑουηὰ ἰῃ Οοάεχ Ὦ, δηὰ 
ξανουτεὰ ὈΥῪ βοπὶς οὗ ἴῃς Εδίδεογϑ, ἐξ 
7εγοπηθ, πιῖρδς ὈῈ ῥ᾽ δυβι οἷν γιδεβεἃ ὉΥ 
τῆς πεν Ὀεΐνγεδη ρονεσιν οὗ βρίτιὶ δηὰ 
τηδεκπαββ, δπὰ ἴπ6 δίυγαὶ βεαιεηςς οὗ 
ἴῃς ἵν ὸ ῥγογηΐβεβ : ροββεβϑδίοη οὐ ἴδε 
Κιπράοπι οὗ βεάνθβη δηὰά ἱπμεσίίαπος οὗ 
186 εαγσῖ8!. Βυῖ [86 σοπηεοϊίοη θεπεδῆῃ 
τῆς δυγέλοα ἰδ ἴῃ ἔδνουσ οὗ (Ὡς ογάεσ 88 ἴξ 
βιδηβ ἴῃ Τ. Ε. 

Ψψεῖ. 6. {πε οδ͵εςὲ οὗ ἴδε πη 
δηὰ επῖγβὲ ῃδά ποῖ θεεη πιεπεϊοηεὰ τἢϊ8 
τουτί Βεαιτυάς τνουἹά πᾶνε θεεη ρᾶσζαῖ]εϊ 
ἴῃ ἴοσπι ἴο πε βεοοηὰ: Βεβεεά ἐδ 
ΒυηρτΥ, ἴος ΠΟῪ 5841} Ὀς δ11εἡΔ. γε 
βῃουϊά ἐπεπ ᾶνε δηοῖπεσ δρβοϊυϊε δβῆγ- 
τηλίίοη τεαυϊγιηρ αυδ!βοαιίοα, δηὰ 
ταϊβίπρ ἴδε πυεδίοη: δὲ βοσὶ οἵ 
Βυηρεσ ἰβ ἰδ νι ἢ 18 δυγα ἴο θὲ βαιἰβῆςεά ὃ 
Τβαῖ πιρδὲ Ὀε δε οτί ρίπδὶ ἔοστλ οὗ ἴδ 
ΔΡὨογίβῃι ἃ8 ρίνεη ἰῃ 1ὺΚ6. ΤΒΟ ἄπδνγες 
ἴο 86 φυεβείοη ἱξ βυββεδιο ἷθ Βἰ 111 8γ ἴο 
μδλῖ ρίνεῃ υπάες Βεδιϊίυᾶς τ. Τῇς 
Βυῆρες ΨΠΟδα βαιϊβίδοιίοη ἰβ βιισε '8 τμδῖ 
ΜΕΙΟὮ σοπίδίπβ [18 οὐνῃ βαιϑίδοιίοη. [ὲ 
ἰ8 ἴῆς Ὠυπρες ἕο πιογαὶ ροοά. Τὸ 
Ῥαββίοῃ ἴος σὶρῃίθουβπεββ ἰ8 σὶ βρῃϊεουβ- 
Π6885 ἴῃ (Π6 ἄεερεβὲ ϑ6ηδβα οὗ τῆς ψοτσά.--- 
πεινῶντες καὶ διψῶντες. ὙΠεδε νεγῦβ, 
1κ6 411 νειὺβ οὗ ἀεβίσα, ογάϊπασι γ δῖ 
186 σεηϊεῖινε οὗ ἴῃς οὈ͵εοςῖ. Ηετε δπά ἴῃ 
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οἱ " εἰρηνοποιοί ὅτι αὐτοὶ 1 "υἱοὶ Θεοῦ κληθήσονται. μακάριοι οὗ Ρ Βετο οαίν. 
Ὧ6 νεσῦ δεδιωγμένοι ἕνεκεν δικαιοσύνης - 10. ὅτι αὐτῶν ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὶ αὶ πὸ 

λαντοι οτηϊεεὰ ἰπ ΦΟῺῸ ἱξ, να]. εγτ., Ὀσγαοκοίεά ἴῃ ὙΝ.Η, 

4 υἱοὶ Θ. 
ΓΚ. χχ. 956. Ἀσα. νἱϊί. τ2, 1ο. ΟἱΑ!. ἐ, α6. 

[τ πᾶν Βᾶνες Ῥεεῃ 
οπιίτεοά Ὀγ κονεαοίείεμέον ἀπὰ ἴξ βεεπηβ πεοάςὰ ἴος ἐπιρῃβδίβ. 

οἵδες ρἶβδοςβ ἱπ Ν. Τ᾿ ἔδεν δῖος Βς ἀσοῦδα- 
ἔνε, (πὸ οὈ͵εοῖ Ῥεὶπρ οὗ 4 βρίγίτυδὶ 
πδίυγε, ν ὨΙς ἢ οπα ποῖ τρεσεῖν ἀεβῖσεβ ἰοὺ 
ΔΙτοΙραῖα ἰῃ, Ῥὰξ ἐο ροββθββ ἴῃ ᾿ν Ποῖα. 
ἵπεῖ, ὃ χχχ. 1ο, ἔδιι8 ἀϊβεϊησιιΐδηεβ της 

ἴνο οοπδίγυς οη8 : διψῆν φιλοσοφίας -- 
Ἰ0 ταἰτδὲ δῇες ρἈ]οβορῆγ ; διψ. 

αν -- ἰο πῖτβὶ ἔογ ροββεββίοῃ 
οὗ ΡΒΙΠΟΒΟΡΩΥ 85 ἃ ψῇοϊε. ϑοπὶς βᾶν 
δοῦρε ἰδδὲ διὰ ἰ5 ἰο 6 υπάοτϑοιοοά 
θείοσε δικ., δηὰ ἐμαῖ ἴῃς πιεδηΐϊηρ ἰδ: 
“ ΒΙεββεᾶ ἴμεν Ψ8ο βυ ες πδίυγαὶ θυρεοῖς 
δηά τηϊγεὲ οη δοοουπὲ οἵ τἱββιθουβηεββ ", 
ατοεῖυβ υπἀετβίαπᾶβ ὉῪ δικ. ἴῃ6 ὙΑΥ ΟΣ 
ἀοςίτίης οὗἉ τἱριδοιβηεββ. 
ες. γ. Τμὶβ Βεδειαάε βιδίοβ ἃ βε]- 

δειίη Ἃ ΟΥἨ {86 πιοσαὰὶ ψνοσϊὰ. τὰς 
ἐχοσοῖβε οὐ πλεσου (ἔλεος, δοϊΐνε ρἱτν 
τεπᾶβ ἴο εἰϊοῖϊξ πλΈσοΥ ἔγοπι οἴμεγβ--- 60. 
δηὰ πεη. ὙΤὮς ςοδίοῖ τεΐδεγεηος τηδὺ δε 
ἴο ἴ8ς τηεσοῦ οὗ αοά ἰπ δε παῖ ανναγὰβ 
οἵ τῆς Κἰηράοπι, θὲ πε ἀρρ!οδξίοη πεεὰ 
ποῖ Ῥα τεϑβίσίςιεᾶ ἴο (8ῖ8. ὙΠε ἀοοίτίπα 
οὗ ΟΒσῖβε δδουπάβ ἴῃ ργεδὲ δἰῃίςδὶ ργίπ- 
οἱρ[εβϑ οὗ πηΐνεσβδὶ ναϊιάϊν: “δ (δαὶ 
ΒυσὈ] εἰ Βἰπιβεῖῦ 6.411 Ῥς ἐχαϊεά,"" “" τὸ 
δῖτα (δὲ ΒΔ 8841} θὲ ρίνεη,᾽"" εἰς. Ὑδί8 
Βεβδιίευάς βυ Δ Ὀ]Ὺ Ο]]οννΒ ἴμς μγεςεάϊπρ. 
ΜδτῖοΥ ἰδ δῃ εἰεσηθπὲ ἰπ ἰγυς τἰρῃίθουβ- 
πεβ8 (Μίς. νὶἱ. 8). [Ια ΨᾺ8 ἰασκίηρ ἴῃ 
ῬμΒαδτσγίβαῖς τἱρῃιεοῦβηεβ (Μδίϊ, χχιῖὶ. 23). 
Ιε πεεάβά τῦῦομβ ἕο Ῥὲ ἱπουϊοαιεᾶ ἴῃ 
ΘΒ σίβι᾽ β τἶπιε, γε π ΕΥ̓ΡΙΡΆΕΥ νγ»88 ΚιΠεὰ 
ὉΥ ἴδε {δεοσὺ δαὶ βυβοτπρ 48 
Ρεπ ΔΙ οὗ βρεοΐδὶ βίῃ, ἃ ἴπεοσν Ψ Ὡς ἢ 
ἴοβε εγεά ἃ μι Ἐ||ε88 ἴγρε οὗ τἰρῃϊεουβηθβ8 
(ϑ. 1 2π2). Μέεσου τῶδυ ὃὲ ργαοιίβεὰ ὃγ 
ΤΩΔΓΊΥ τηεβη8: “ποῖ ὈΥ ΠΊΟΠΟΥῪ δίοπε,᾽" 
βᾶγβ Ευτῆγ. Ζίρ., “Ῥυξϊ Ὁγν ψοτά, δηὰ 1Ὁ 
γοῦ Βανε ποιμίηρ ὃν ἔξδγβ᾽ (διὰ δακρύων). 

γες. 8. οἱ καθαροὶ τῇ καρδίᾳ: τ΄ καρ. 
ΤῊΔΥ ὃε Δῃ εχρ᾽απδίοσυ δάάικίοη ἴοὸ ἰπάϊ- 
εἰς ἔπε στερίοη ἵπ ψ;οἢ ρυτ 8ῃον5 
861, ὙΤμδὲ ρυσίεν ἰβ ἰῃ τῆς Πεαγὶ, τῆς 
δεδλῖ οὗ τμουρῆε, ἀσβίσε, πιοῖΐνε, ποῖ ἱπ 
τῆς ουξνατὰ δςοῖ, ζοεβ ψἱτπουϊ βαγίῃ, 
ποῖ ΟἸ γε β ροὶπὲ οὗ νίενν. Β]ε5 
τδς ῥεσε. Ηετα ἴδετε ἰβ ἃ νά γσϑηρε οὗ 
δυρρεϑίίοη. ὙΠῈ Ρῦζα ΤΊΔῪ δα (δε βροῖ- 
1ε88 οσ ἔδ 1688 ἴπ ρεησσζαῖ; ἴῃς σοπείπεηξ 
ὙΠ βρεςῖδὶ ταΐεσεηςε ἴο βεχυδὶ ἱπάυ]- 
ξεποε---ἰοθς ΨΠΟΒΕ νΕῪ {ποιρῃῖδ 
ἅτε οἴεαπ ; ΟΓὁἁΘΥ̓Πε ρύῦτα ἴῃ πιοῖίνε, 6 
εἰηρ!ε-ςτηϊπάεά, 86 περ ὯΟ δεεκ {πὰ 

ἰδηράοι 8ἃ8. ἴπ6ὸ σηρρεμηι δοπηπι ἸΏ 
υπάϊνἀεὰ εαγι. Τῆε ἰαβὲ ἰ8 τὰς τηοβὲ 
τεϊενδηϊ το ἴῃς ραηογαὶ ςοπηςξοϊΐοη δηὰ 
τῆς πιοδὲ ἀεβεγνπρ ἴο 6 ἱπβίβίεα οῃ. 
ἴῃ τπ6 ννογὰβ οὗ Αὐρυιβείηβ [δε ρερημεῖμρε 
ΤΟΥ 1 ΔΌονα 411 [86 εἰνιῤίεχ εον. Μοσαὶ 
Βἰ ΑΡ] ον ἴθ ἴῃς οατάϊπα! ἀεππιδηὰ ἰῃ 
ΟἨγιββ εἰπῖςσβ. Ὑδὲ πιᾶὰπ ΨῆΟ 8898 
αἰιαϊπεὰ τὸ ἴξ ἰβ ἴῃ Ηἰβ νίαν ρογίεος 
(Μαῖς. χίχ. 21). ννίμους ἱεὲ ἃ Ἰατρε 
Ἡυπλεσίς δ] 118ὲ οὗ νἱγίυεβ ἀπὰ ροοά Παδὶΐβ 
ξοεϑ ἔοσ ποιμίηρ. ὙνΠΒ ἰὲ Τἤαγδοίοσ, 
ονγαν οὶ ἔΑυΪΥ ἴῃ ἐσπηροσ οὐ οἰμοσγινίδε, 

8 δηποδίεὰ δηά τεάδετηβά.-- τὸν θεὸν 
ὄψονται: ὙΒεῖγ τεννατά ἰβ τῆς δεδείῆς 
νἱβίοῃ. ϑόγμε ἐπίπκ τε σείεγοηςε ἰβ ποὶ 
ἴδε δου εν οἵὨ οἷδασ νἰβίοη δυξ ἐο 18 στᾶσα 
ξήνίορο οὗ βεείῃρ ἴῃς ἕδος οὗ ἴῃς Οτεαὲ 
ἴῃ (8ο ΕτΙΖϑοῦς δηὰ 5. ἤδη). “Τῆς 

ἐχργαεββίοη [88 18 οτἱρίη ἰπ πε ψγαυβ οὗ 
ελβίθγῃ ΠΟΠΔΌΟ ΝΒ, γῆ γΆγοῪ βῃονν ἐἤδτη- 
βεῖνεβ ἴῃ ρυδὶῖς, 8ο τπδὲ Ομ τῃς πιοβὲ 
ἱπεϊπιδῖα οἴσο!ε θεοὶ τῆς τουδὶ σουηίθη.- 
δῃηςε ᾿᾽" (5.142) Ξε π6 ρυσε ἤανε δοοθββ 
ἴο ἴῃ6 411 Ῥὰϊ ἰπδοσδθββίθῖε. ΤῊΐβ ἰάθα 
ἄοε8 ποὲ βεβηὶ 0 Βαγπγοπίβα νυ ἱτἢ ΟἸσίβε"β 
ξεπεγαὶ ΨΨΆΥ οὗ σοποεϊνίπρ αοά, Οπ {δε 
οἴπες Βδηά, ἰξ νγὰβ Ηἰβ δὶς τὸ ἱπβίβε οὐ 
δε ςοπηεοείοπ δεένγεθη οἶθᾶσ νἱβίου δπὰ 
τηογαὶ δἰ ΠΈΡΙ ἰοἰ ΠΥ ; ἴο δάςἢ τῆδὲ ἰξ ἰ8 τῆς 
βἰηρίὶε ἐγε τπδὲ ἴβ [}]1 οἵ Ἰίρῃς (Μδῖι. νἱ. 
22). [ἐ 18 ἔσγυβ ἔπδὲ τῆ ρυγα 884}} ἕδνα 
Δος688 (0 Οοἀ᾽ 5 ργεβεῆςβ, δὰὲ ἐΐδ ἐσυτῃ 
ἴο δε ἰηϑἰβίε οἡ ἴῃ σοππαδοϊίοη ψἱεἢ Ἐδ18 
Βεριίτυάς 18 τὲ ΞΒγου ρἢ γί τν, βίηρ!ε- 
Ὧ658 Οὗ πιίηὰ, {ΠῈῪ ἀτα θαι βεά [οσ βϑείηρ, 
Κηονήηρ, γυΐγ σοποείνίηρ αοά δηά 81} 
πὲ τεϊδῖεβ ἴο {π6 πιοσδὶ υηίνετβαε. [Ἐ ἰβ 
ἴδε Ρυτε ἰῃ Βεαγὶ ψγῇῆο γε δθϊβ ἴο βεε ἀπά 
δᾶν ἐῃαῖ “ἴτυν Οοὰ ἰ58 σοοά" (Ρ5. ἰχχίϊ!. 
1ὴ ἀπά τίρμεν τὸ ἱπέεγρσεε τς ᾿ βοΐ 
Ῥεποπιθμᾷ οἵὗἁ [16 ἰῃ τεϊδείοη ἕο Ῥχσο. 
νἰάεποθ. ὙΠΟΥῪ τλαὶ! δ6εαὲ, βδγ8 7εβυβ, 
ςαδβιίηρ Ηἰΐβ ᾿πουρῆϊ ἵπίο Ἔβοῃδιοϊορίςαὶ 
ἴοτηυγ, Ὀυϊ Ηδ τπηεᾶπβ ἴῃς ρῦσε ἀγα τῆ 
ΤΏΔΣη ΨῈΟ βεα; [86 ἀουδ]ε-πλϊπάεά, τῆς 
ἐνο-δουϊεὰ (δίψνχος, [ἀπλε ἱ. 8) τγδη 5 
δ] πᾶ. Ὑπεοραγίδοι ΠΙυαβιγαῖεβ με ςοη- 
πεοίίοη Ὀείνγθεη ρυσίυ ἀπά νἱβίοπ ἐμ: 
ὥσπερ γὰρ τὸ κάτοπτρον, ἐὰν ἢ καθαρὸν, 
τότε δέχεται τὰς ἐμφάσεις, οὕτω καὶ ἡ 
καθαρὰ ψυχὴ δέχεται ὄψιν θεοῦ. 
γε. ο. οἱ εἰρηνοποιοί: ποὲ ΤΛΟΓΕΙ͂Υ 

ἴθοβα ν8ο πᾶνε ρεᾶςε ἰπ {πδὶσ οὐγῃ βουΐβ 



ἐ [9.9] ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Υ. 

τοι. ἐκ. τ οὐρανῶν. 11. μακάριοί ἐστε, ὅταν ὀνειδίσωσιν ὑμᾶς καὶ διώξωσι, 
Εἰ 

18. 
ΔΊ, Κ. χ. 1. ἊΣ 
ἔνες. «6. ἐμοῦ. 

καὶ εἴπωσι πᾶν πονηρὸν ῥῆμαϊ καθ᾽ ὑμῶν 3 " ψευδόμενοι, ἕνεκεν 
12. χαίρετε καὶ "ἀγαλλιᾶσθε, ὅτι ὁ "μισθὸς ὑμῶν πολὺς ἐν 

ΡΤ ̓ τοῖς οὐρανοῖς - οὕτω γὰρ ἐδίωξαν τοὺς προφήτας τοὺς πρὸ ὑμῶν. 

1 ΤὮΐδβ ψοτζά (πη ΟΔΣ;) ἰ5. οὐλειεὰ ἴῃ 48}. 
βεηδε οἷεαᾶσ. 

3 καθ υμων Ὀείοτε παν ἱπ Ὦ, 

8 Οὐγίεά ἰη Ὁ ; ἰουπά ἰπ ΒΟ αἱ. 

τῆτουρὴ ρυσγίτν (Αυρυβεῖηε), ος πε ρεᾶοθ- 
ἴον Τά ΝΑς Ψνειβιοίη), υξ τς δοξῖνα 
Βεζοῖς ὑζοπιοΐεζσβ οὗ ρβεᾶςε ἴῃ ἃ ψγοσζὶ ἃ 811} 
οὗ αἰϊεπαϊίοπ, ρᾶσγίυ ρδββίοη, δηὰ βιγίζδ. 
Τοῖς εἰοτγίβ ἰαγρεὶν οοπβίδὲ ἰῃ ἱκεερίηρ 
ἃἷοοῦ ἴτοπὶ βεοϊίοηδὶ βϊεβ δπὰ [πὸ 
Ῥαββίοῃβ νυν δίῃ Ῥε κὔδαι, ἀπὰ [ἰνίπι 
ἀγάπα, ν ἴοσ ἀπά τπ ἴδε ννΠο]6. ϑ8υς 
ταϑῃ ἢδνςο ἔδνν (τἰοπ 8, ΟἨτίβι, τς ἰάδΑ] 
Ῥεδος-ΊΆΚασ, νγ85 δίοπς ἰῃ ἃ {ἰπ|6 ρίνβη 
ὯΡ ἴο δεοίδγίδη ἀϊνϊ βίου, Βυῖ [πο μάνα 
τοῖς σοπιρεπδαιϊίοη---νϊοὶ θεοῦ κληθή- 
σονται. αοά ονπῖβ ἴδε ἀϊδονπεά δηὰ 
ἀϊδιγυδιεὰ 28 Ηἰβ8 βδοῆβ. ὙΠΕΥῪ 5}4]1] ὃς 
οΔΠΠεἀ Ὀεοαυβε {ΠῸΥῪ ἀγό. ὙΉΕΥ 8.41] ῬῈ 
οδἰϊοὰ δὲ ἴῃς γστεδῖ σοηβυπιπΊδίοη ; ΠΑΥ, 
ενθη Ὀείοτα τπδῖ, ἰῇ δἃ'΄εσ ρεηογαϊοηβ, 
Ψ ἤδη Ρᾶσίν βιγίίεβ δῃὰ ρμαββίοῃβ ἢᾶνε 
ςςελβαά, ἀηά πιδὴ ἴᾶνα σοπὴα ἴο δεὲ 8. 
σοσς ἴπε6 ἴσυὺς (τἰεπάβ οὗ δε Ὀϊνίπα 
ἱπίεγαβὲ ἰῇ δὴ δν]] {ἰπΊ6. 

γν. 1το-12. οἷ δεδιωγμένοι ε. δικ. ΤΕς 
οτί ρίῃαὶ ἔοσηι οὗ τῆς Βεδιίτυάς ννᾶβ ὑγο- 
ὉΔΟΐΥ : ΒΙεββεὰ τς ρεγβεουϊδά. Ὡς 
αὐάδεὰ ννοτάβ οηΐγ βίαια ννμαῖ ἰβ ἃ πιδίϊεσ 
οἴ ουτβε. Νὸὼ οπα ἄεβεσγνεβ ἴο ὃς οαἰϊεὰ 
ἃ Ῥειβεουϊεά ομδ ὑπῖε88 πὸ 8:8 ἕογ 
τὶ ρῃϊεουβηςβδ᾽ βδακε. Τῆς ρεγβεουῖεὰ 
ὙΠΟ ὅτε ποῖ πηεγαῖὶν τεπ ΨὯΟ δᾶνα 
Ρδδβεᾶ πγουρῇ ἃ οογίαίη δχρεσίοποα, Ὀυῖ 
ΏΣΩ Ψῆο ὕεας αδἰάϊπρ ἴγᾶσθβ οὗ ἱξ ἴῃ 
τπεὶς ομαγαοίεσ. ὙΠΕΥῪ ἀγα πιαγκεὰ πηθη, 
δηὰ ὅδᾶς (ἢ βίδιῃρ οὗ ἐγίαἱ οπ {μεῖγ ἔδλοεβ. 
τ αιτεβδίβ ἔπε ποιῖΐοςς οὗ ἴῃς ρδββει-ὃγ: 
οοτηπιδηᾶδ Ηἰβ τεβρεοί, ἀπά θέοπι 5. τῆς 
ᾳυεδείοη, ΝΟ δἀπὰ νπεποα ἡ ὙΠΕΥ δτς 
νεϊεσϑῃ βοϊ ἀϊεγβ οὗ τ σῃίθουβηςββ ἢ Δη 
τη βία Καῦϊς αἷς οὗ ὧνρτίαν, εειδηϊεν, δηὰ 
δυογάπου δρουϊ τπεηὶ.---αῷὑτῶν ἐστὶν ἡ β. 
το οὐρ. ΤΠ ΤΠοπηπΊοη τοΐγαϊπ οὗ 411 τῇς 
Βεδιτυάαβ 8 ἜΧρσεβδὶν τερεδίεὰ Βοσα ἴο 
Ηἰπε ἐπαᾶὲ {πεῖσβ οπιρῃ δες! ἰ8 ἐπα 
Κιηράοιπι οὗ ξεανεη. [ὲ ἰβ ἴῃς ρζγορεοῖ 
ξυετάοη οὗἨ τῆς βοϊάϊες οὗἁἩ τὶρῃίεουβ- 
Ὧδ88. [Ιὲ ἰ8 δῖ8 ον, ψΠη πὶ ἰπ 
ἴῆε ἀϊδοὶρ! πο 8ριτίε ἂπά ῆς Πεγοὶς 
ἰετρε ἀενεϊορεὰ ὈγῪ ἐτῖαὶ.---ννες. 1Ἱ. 
μάκαριοί ἐστ. 7Τῆε Τεδοῆες εχ- 
Ραιίαϊεβ 88 ἰξ ἰξ ννεσε ἃ ἑανουτίίς ἔπ ϑτης, 
Εἰνὶηρ ἃ Ρεζβοῃδὶ ἴυγῃ το Ηἰβ ἔυσῖίδες τὸ- 

τ πιᾶὺ ἰἰανα δεδη δά θὰ ἰο παῖε ἐδα 

Βεςιίοπβ. “ΒΙεββεά τς γἊ.) [8 ἴΐ 
{πκεῖν τπδὲ 1εβὰ8 τνου]ά 8 80 ΘΑΓΪΥ 
οὗ τιϊ8 ἴορῖς ἴο ἀϊβοϊρεβ ἡ ὑνουϊὰ Ης 
ποῖ νναἱξ [Π]1 ἴξ οᾶπης πλογε πδασῖυ ψ τ ΐη 
ἴῃς τάηρε οὗ {πεῖὶγ Ὄχρεγίεποαὐ ΝΥ, ἰ8 
ἴδε νος ἀϊδοουγβα ἀδοὺξ ρεγβεουκτίοη 
ποῖ ἃ τεβεοιίοη Ῥδοῖκ ἱπίο ἐδε τεδομιίηρ οὗ 
τἴῆε Μαβίες οἵ δε ἰδίες ἐχρεγίδηςςβ οὗ ἴῃς 
Δροβίοϊϊς δρθ, ἰμαὶ βυβεγίηρ ἀϊβοὶρίεβ 
ταῖρῃς θὲ ἱπβρίγεὰ Ὁ ἴῃς τπουρῆς ἐμαὶ 
δεῖς μοσά μά 80 βροκθη δ [{ 18 ροββίδ!ς8 
ἴο Ρὲ ἴοο ἱπογσεδυϊουβ εσε. [{ἰἴ ννὯ8 ποῖ 
ἴοο βοοῇ ἴο βρεᾶκ οὗ ΡῬμαδσγίβαϊς εἰρβίοουβ- 
ΠΕ88 ἰδ ΨΔ8 ποῖ ἴοο βοοῃ ἴο βρεᾶδῖς οὗ 
Βυβετίη ἴοσ ἴσὰα τὶ ρῃιεουβηθβθ, Τα 
Οὔς "88 8ι1ε ἴ0 ρῖνα γίβε ἴο (ἢς οἵδε. 
ὙΠα ἀϊδβοῖρ] οἰγοῖα τᾶν αἰγεδάν ἤανα πδά 
εχρεείςηςς οὗ Ῥῃαγίβαὶς ἀϊβέδνοισ. [ἢ 
ΔΩΥ ΤοΑ86 Ϊεβὺ8 ΒΑ} ΟἸΘΑΙΪΥ Ὑνῆδὶ ννδβ 
ςοχηίηρ. Ἧς Βαὰ πδά δῃ δροοδίγρβε οὗ 
ἴδε ἀατκ ἔσΐυτα ἴῃ πε δεδβοη οὗ ἰεπηρίδᾶ- 
τίοπ, ἀπά Ηδ ἀεεπιεὰ ἴ βικίπρ' το 1 τς 
νεἷ! ἃ {{π||Ὶ τπαὲ Ηἰ8 ἀϊδβοῖρ!ε8 ταίρῃε σοὶ 
ἃ βἰίπιρβε οὗἉ ἰξϊ.---ὅταν ὀνειδίσωσιν... 
ἕνεκεν ἐμοῦ: {]πϑέγαῖτίνε ἀεῖα!18 ροϊπείη 
ἴο Ρεζβιβίθηϊς σϑίεπιϊεβ ρεγβεουκζίοη Ὁ 
νογὰ δπηὰ ἀεεάᾶ, ουϊπιηδιίηρ ἰπ υἱ]ευΐ, 
ταδὶ οίουβ, ᾿γίηρ ἱπιρυϊδιίοπβ οὗ δε Ετοββ- 
εβὶ βοσί---πᾶν πονηρὸν, ΟνΕΓΥ σοηςεῖναδῖς 
ΓΤ ΔἰΙυπηην ---ψενδόμενοι, ἰγίπρ, ποῖ τρεγεῖν 
ἴῃ τ86 βεῆβεῈ ἰπδὲ ἴῃς βιδίετηεηΐϊβ δῖα 
ἕαϊβε, δυΣ ἴῃ ἐπα βεῆδὲ οἱ ἀεὶ δογαῖοῖ 
ἱηνεπείηρ ἴδε πηοβὲ ἱπιργοῦδθϊε 1165; {μεῖς 
οηἷν ἐχουβε δείηρ ἐμὲ νἱοἱεπὲ ῥγε)υάϊος 
Ἰεδάβ ἔιε ςα]υπηπιδίοσβ το τίπις ποιμίηρ 
ἴοο 6ν1] ἴο ὃς δε]Ἰενεὰ ἀραϊπϑὲ τῆς οὈ͵εςῖβ 
οὗ πεῖν τηδϊςς---ὄνεκεν ἐμοῦ, ἔος Ηΐπὶ 
ΨὯΟ [48 υπάετίακδη ἴο τηδκα γοὺ ββῆθιβ 
οἴπιεη. Ὁο γ ἐερεῶς Το] οννίης Η πὶ 
Νὸο τεβᾶβοῃ ννἢγ.-- εσ, 12. χαίρετε καὶ 
ἀγ. Ιῃ βδρίϊε οὗὨ ]], Ἶου, δχυϊιδιίοῃ ἰβ 
ῬοβϑΙ0]6---πᾶγ, ἱπενίιαῦϊε. 1 ποῖ οπῖγ 
Ἔχδοσὶ γου ἴο ἱξ, δυῖ 1 1611 γου γοῦ οδπηοῖ 
μεῖρ Ῥεὶπρ ἐπ ἐμῖβ πιοοά, ἰξ ὁπος γοὺὰ 
ἴητονν γουγδεῖνεβ ἐπε βἰαβεοδ!ν τηϊο 
ἴδς ντίατς οὔ αοά. ᾿Αγαλλιάω ἰβΒ ἃ 
βίγοηρ νογὰ οὗ Ηε]]δηϊβεῖς ςοίηαρςε, ἔγοτα 
ἄγαν ἀπὰ ἄλλομαι, ἴο ᾿εαρ πιυςῇ, δἰρηϊν- 
ἴῃ ἰγγεργεββί]ς ἀεπηοηβίγαϊινε ἐιδάπει, 
Τδῖβ ἸΟῪ ἰδ ἱμδβεραγαθο ἔγοπι (δε Ὠετοῖς 



11-οῖ3, ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ΙΟῚ 

13. “Ὑμεῖς ἐστε τὸ "ἅλας τῆς γῆς ̓  ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ᾿ μωρανθῇ, 5 Μκ. ἰ-. 

ἐν τίνι " ἁλισθήσεται ; εἰς οὐδὲν ἰσχύει ἔτι, εἰ μὴ βληθῆναι 1 ἔξω, 
ΤΙ. χὶν. φς. Ἐσοσῃ. ἱ. 22. τ Ὁος. ἱ. 20. 

1κ. χὶν. 
(ζοϊ. 

ν. 

τῇ Βεῖε δηά ἰῷ ΜΚ. ἰχ. 49. 

2 βληθεν ἰπ 33ΒΟ :, 33, Οσίξε, ννὩ ἢ οαττίεβ δίοηρς ὙἱΒ ἰτ ἰδ οτωϊεδίο οὗ και 
αδϑεῖ ἄξω. 

ἐεῶρεῖ. [εξ ἷἰ8 ἴδε ἰου οὗ ἰδ Αἰἱρίπε 
οἰϊπηδες βίδη ἀϊηρ οἡ ἴῃς ὯῸΡ οὗ ἃ βπον- 
εἰλά πιουπίαίη. Βαὶ ἴδε Ὑεᾶςμεσ γίνε 
ἴννο τεᾶβοῃβ ἴὸ πεῖρ ἱπεχρεγίεποςά ἀϊδ- 
οἷρίεβ ἴο σίϑε ἴὸ ἴδδὲ πιοζὰϊὶ εἰεναϊίοῃ.--- 
ὅτι ὁ «ον οὐρανοῖς. Εος εν] 
πεδιησης οὐ εὐ β πεῖ ἰδ 8 ςοπὶ- 
Ρεηβδῆηρ τεινασὰ ἱπ Ββεάνεθ. ΤὨΐβ ορε, 
νελὶς πον, ψὰϑ βίζοπρ ἱπ ρχίπηίίινα 
ΟΠ βεϊδηίν, απὰ στεδῖὶν Πεὶρεὰ πηᾶγῖντβ 
δηὰ σοπέεββοχγβ. ὡς γὰρ ε«. τοὺς 
προφήτας. Ιἔννο ἴᾶκε ἴδε γὰρ 48 ρἰνίπρ 
ἃ τεᾶβοῃ ἴοσς ἴῃς ῥσζονίουβ βιίδίετηεηϊ ἴπ6 
βέπβε ν1]1 Ὀε : γοῦ ςαπηοῖ ἄουδε ἴπδὶ τπ 6 
Ριορβεῖβ νῇο βυῆετοὰ [ἰκαννῖβε πᾶνε 
τοςεῖνεά δπ εἴεσηδὶ γενναγὰ (580 Βεηρεὶ, 
ἘπίΖζϑοβε, ϑοῦδηζ, Μογεσ, Νν εἰβ8). Βυῖ 
ὟΣ ΤΊΔΥ ἴᾶκε ἰξ 48 ρίνίπρ ἃ οο-ογάϊπαϊε 
Τεᾶβου ἴοσ ἰοὺ -Ξ γα ἅτε ἰπ ροοά οοπι- 
Ρᾶηγ. ὙΤῆῇεῖε ἰβ ἱπβρίγαϊίοη πῃ ἴδε 
“ βοΟΩΪΥ {ἘἸἸοννβρ οὐ ἴΠ6 ρζορμεῖβ,᾽" 
υϊε 45 τῆυο 45 ἰῃ τπουρδι οὗ {δεῖς 
Ροβίδυπιουβ τεννασὰ. [{ 18 ἴο ὃς ποϊεὰ 
τδδὲ ἴς ὑῬσορῃεῖβ τπεπίβεῖνεβ ἀϊὰ ποῖ ρεῖ 
ταῦ ἢ οοπηίοτί τοῦ δυο ἰπουρ ἢ 8, ἀπά 
τῆοσς φζεηεσγα] ν [Πδι {Πεὲν ἀϊᾶᾷ ποῖ τίβε ἰὸ 
δε Ἰογουβ πιοοά ςοπιηαπάεά ἴο Ηἰ8 
ἀϊδοίρ!εβ ὈὉγ ]εβϑὰβ; διυιῖ ψψεζε ἀεβροπάϊηρ 
δηὰ φυοτυΐουθΒ. Οὐ {μαὶ 5ἰάς, μεγεΐοσε, 
ἴπεγα 85 ΠΟ ἱπβρίγαίίοη ἴο Ὀ6 5οῖ ἔγοπι 
τηϊηκίπρ οὐ ἵπεπι. Βυῖ {πὰ ννεῖα 
ἸΠποσου ὮΪΥ Ἰογαὶ ἰο τὶ ρῃιεουβπεββ δὲ 411} 
Βαζατιάβ, δηὰἃ τεβεςιίοη οπ ἐπεῖγ ποῦς 
ΟΆΓΕΕΙ ψν»88 διεἃ ἰο ἱπέεςϊς ἀϊδοὶρ]ε8. νυ τῇ 
δεῖν βρίγιι.---τοὺς πρὸ ὑμῶν : τννοτάδ 5Κ11- 
]γ οβοϑεη ἴο γαῖβε ἴπε βρίγιῖ. Βεΐοσε γοῦ 
ποῖ ΟὨΪΥ ἱπ ἐπα Ὀυϊ ἴπ νοσδίίοη ἂπά 
ἀεδβιίηγ. Ὑοῦν ῥγεάδοθββοσβ ἰπ πιποιίοη 
ἃπὰ βυβετίηρ ; ἴ8κε ὼρ {πε ρῥγορδεῖίς 
βυςοεεβίοη δηδ δίοηρ ψ ἢ ἴτ, ΟΠ εειΠγ, 
[8 τηρυ]διίοηβ. 

ννν. 13-ι6. Τί δεῖῥίο γμπεξίοηα. Ι ἰδ 
δίς οτεάϊθ]ς ἴπᾶὲὶ ἴπεβς δβεηίθηςεβ 
ἰογχηεά ρματὶ οὗ ἴδε Τεδομίηρ οἡ ἴα 
ΗΣ1. 16βὰ5 πιῖρῃῖ ΒΑῪ ἴπεβς τὨϊηρΒ δῖ ἃ 
οσιραγαινεϊυ εαεῖν ρετίοά ἴὸ {πε πιδῃ 
ἴο ψῆοπιὶ Ης μαὰ αἰγτεδάν εαἰὰ: 1 νν}}} 
τᾶΚε γου ἥβῇςσβ οἵ τῆηεη. Τῇβ διποίίοηβ 
δεεὶρσηςά ἴο ἀϊπεὶρίεβ πετα δσὰ ἢοΐ πΊοῦα 
ἃτηδιτίουα ἔμδῃ ἴμδὶ αἰϊυάδεά το δὲ {πε 
Ὀπ)ε οὗ {δεῖς ΎΒε τεὸν δβεοιίοη 
τεβὶβ οὐ δῖ ροεβ Ὀεΐοσγο, δηὰ ροβιυϊδίεβ 

ἴοη οὗὨ τὲ διἰγίδυϊεβ πατηεὰ ἱπ 
ὃς Βελδεευάεβ. ὙνΊ Δ ἔδεδε ἰῃς ἀϊδοῖ 168 

11 θὲ Ἰηδεεᾶ τἢς 881: οὗ ἰῆς εαττῇ αὐτὰ 
18ε Ἰρδι οὗ πε ννοσ!ά. Ψ ΑΙ ἱπιροσίαπὶ 
αποιοηβ ἃγτε ἱπάϊςαιεάὰ ὉΥ τπ6 ἔννο 
ἤἄρυτοβΒ. ΝῚΪ “οἷς οἱ ταῖς μέϊϊὲμς Ὧ8Β ἃ 
Ἐοπιᾶῃ ῥγόνεῖρ (Ρ]πγ, Η. Ν., 31, 9). 
Βοιῖμ παγπιοηΐβα τ, της Ἰδίεοσ ροὶπεβ 
ἘΧΡΙΕΒΒΙΥ ἴο, ἃ υπίνεῖβαὶ! ἀδϑείπδιίοη οὗὨ 
ἴδε πονν γεϊρίου. Τῇε βυῃ ΠΙρδίεπϑ 4]] 
Ἰαπάβ. Βοιὰ δἷβο βῆον ἢονν δ᾽!δὴ ἱξ τγῶβ 
ἴτοσὰ ἢ δἱπηβ οὗ Ὁ ῃγίϑε ἴο ΡῈ τῆ ἰδᾶοῆεσς 
οὗ δῇ εβοίεσὶς ἔβίτῃ. 

γεσ. 13. ἅλας, ἃ ἰαίε ἴοτπὶ ἔοσς ἅἄλς, 
ἅλος, πιαδουϊπθ. Τῆε ρσορογιίεβ οὗ βαϊξ 
ἃτ6 δβϑυμηεά ἴὸ ὃδ6Ὲ κπονη. Οου)- 
τααπίδίοσβ μᾶνα δπυπιεσαιθά ἔουσ. ϑ8ῖὲ 
ἰ8 Ῥυγα, ῥγαδβεσγνε8ϑ ἃρδίηβε Ἴοτζυριίοη, 
εἶνεβ ἤλνους το ἔοοά, ἀπά 88 ἃ πιδηυσίηρ 
δἰεσηθης Πεῖρ8 ἴο ἔεγι 86 ἰἢς ἰδπά. Τῆς 
Ιαϑὲ πιαπειίοπεά ρῥγορεσίυ 8 βρεοίδιν 
ἰπβίβιοἃ οὐ ὃν ἔξρδρς, ΜὴῸ ὅπάβ ἃ 
τεΐδσεηςα ἴο ἰξ ἴῃ [κ. χῖν. 35, ἀπά {πίη Κθ 
[τ 15 αἷβδο ροϊπιεὰ τὸ μεγε ὃΥ τἰ6 ὄχρσεβ- 
βίοη τῆς γῆς. ὙΤὴε ἢτβῖ, ρυσ νυ, ἰ8 ἃ 
φμαῖην οὔ βδϊ!ε ῥὲρ 56, ταῖμεσ τῃδη ἃ σοη- 
ἰοπ οα ΨΠὶοδ [18 Πιποιίοη ἰῃ παῖυτα 

ἀερεπάβ. τῇς βεοοηὰ δηὰ ἰῃϊγὰ δῖα 
ἀουδεῖεββ ἐπ πιαὶπ ροίϊη(β ἴο θὲ ἰῃϑίβιὰ 
οπ, δηὰ (δε βεοοπὰ πόσα ἴῃδη ἴδ ς τῆϊγὰ 
ἃπά αὔονε 411. 841: διτεβίβ οσ ργενεπίβ 
186 ῥγοςεββ οἵ ρυϊγείδοιίοη ἴῃ ἔοοά, δὰ 
τῆς οἰεἰΖεη8 οὗἩἉ ἴῃς Κίπράοπι ρεσίογηι [Π6 
βᾶτης ἔυηοιίοη ἔος {π6 δασίῃ, ἐμδῖ 18, ἔοσ 
τῆς Ρεορίε ῆο ἄννε]! οα ἰϊ. [ἢ ϑομδηΖ᾽ Β 
νίενν ἴπεῖθ ἰ8 ἃ οσοηδιβίοη οὗ {πὰ 
τλεῖδρῃοσ ἢ ἰἴ8. πλοταὶ ἰηιεγργεϊδιίοη. 
ἘτίιΖβοδε {ἰπλϊῖ8 τΠῈ ροΐπε οὗ ςοπιρατίβοῃ 
10 ἱπάϊβρεηβδθίεπεββ τ γε ἅτ. 48 
ΠΕΟΒΒΆΣΥ δη οἰεπιεπξ ἰῃ τῆς τνοτά 48 
581 [8 ; ἃ πεοάϊεβϑὶν Ὀαϊἃ ἱπιεγργεϊδιίοπ. 
Νεοαββασυ οαγίδίηἷϊγ, ας ΝΥ ἀπὰ ἔογ 
ψνὮδι ὃ)---τῆς γῆς πιρἢς πιεδη ἴῃς Ιαπὰ οὗ 
βγϑεῖ (᾿ς με} 18, Βεγρῤτεάϊ σι), ας ἴδ ἴ8 
τλῦεδ πρῖνγαι τὸ ἴακε ἰξ ἴῃ ἐϑ Μἱάοϑὲ 
εἰρηϊβοαπος ἰπ ΠασπηοτΥ ἢ κόσμου. 
Ἠοϊεζηλᾶπη (Η. 6.) βεῖβ κόσμον ἄοννη ἰο 
πε δοσουπὲ οὗ τ1π6 Ἔνδηρεῖβι, δηὰ τπΐπκ8 
γῆς ἴῃ τῇς ΤΟΝ βεηδο τῇοσε ρβροίτα 

ε νίεννβ οὗ [ε808.---Ν οσ. 14. . 
ΤΠο Νυϊραῖα τεπάεβ ἴῃ 6 νεῖ παρώνεν 
Βεῖίεσ Βεζὰ δηὰ ἘΕγδβπιιβ, ἐμγαίμαέμς 
)μεγῖέ. 1{ῆ6 841: Ῥεοοπιε ἱπϑὶρίἅ, 50 ἃ5 
ἴο ἰαοῖς ἰἴ8 ργορεσ ργεβεγνίηρ νἱγίας. 
(δη (δἰβ μαρρεη ἡ γεῖββ δηᾶ οἰδεῖϑ 
ΤΟΡΙΥ: [{ ἄοεβ ποῖ πιδίίες ἔοσ ἴδε ροΐπὲ 



Ι1ΙΟ2 ΚΑΊΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ν. 

ἈσδτΝ δ. καὶ "καταπατεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων. 14. Ὑμεῖς ἐστε τὸ φῶς 
Ἠεῦ.χ. 49. τοῦ κόσμου " οὐ δύναται πόλις κρυβῆναι ἐπάνω ὄρους κειμένη " 15. 
Ὑ Ῥατι. ράδ. 

τα. χἱ!, οὐδὲ ᾽ καίουσι λύχνον καὶ τιθέασιν αὐτὸν ὑπὸ τὸν μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ 

1 Ομ ειεά ἰῃ Μ55. παπγεὰ 'ἰπ ὑγεοεάϊηρ ποίδ. 

οὗ ἴῆε οοτηρασίβϑοθ. εῖδδρβ ποί, ὃδαῖ ἴὲ 
ἄοεβ πιδιῖϊος ἔος ἴδε {ε]Ἰο Ὁ οὗἨ τῃ6 
ταδῖδρμοσ, ὑνῃοἢ 18 πιυς ἢ πλογα βίσι ΚΙ ΡῚΥ 
ἂρὶ 1 ἀερδηεσαου δὴ μᾶρρεη ἴῃ ἴδ 
πδίυγαὶ 88 ννῈ}1} 88 ἱπ' ἴπῸ βρίγιτυ δὶ βρῇεσο. 
Τὴν ἀροὸ Μαιυπάγεϊ! πιαϊπιδίηεά τπδὲ ἰὲ 
τὐδιή, δηὰ τηοάεσγη ἔγανοῖογα σοη βγη ἢ18 
βιαϊεπιεηῖί. ΕΌΓΓΕΟΣ ΒΑγ8: “"'ὰ8 ἰξ ννᾶ8 
οὐβεγσνεά ὉγῪ Μαυπάγοὶ! 200 γβᾶζβ ΔΡΌ, 80 
ἰξ δ8 οἴδη εξ οὐβεγνεά ἴῃ οὖσ (ἰπΊὰὲ 
τπδὶ 5α1]ϊ [Ιοβεβ βοσηεναῖ οὗ [15 ΒΒΑΓΡΠ 658 
ἰπ πα βίογεμουβεβ οὗ ϑγυτία δπὰ Ρδὶεβιίπε. 
Αδιμεγεά ἰη ἃ βιδίε οὗ ἱπιρυσίτγ, ἴξ αηάετ- 
ἔοεβ ὑἱἢ οἴδες βυξδβίδησεβ ἃ Ἵβεηιῖςδὶ 
Ῥτοσαββ, ὉῪ ψηοῆ ἰξ Ὀδοοπιε8 τοᾶ]ν 
δἃποῖδες βογί οἵ βιυ, ψΠ1ς τεϊδι πίπρ [18 
οἷά ἀρρεᾶσδηςε" (Ζέφολέ. γῶν Μ. μηά 
Ἀ.., 1890). Α ὄ58ἰπιῖϊας βιδίεηθης ἰ8β πιδὰα 
ΒΥ Τβοιηθοη (Γψαηπά απὰ Βοοξ, ὑ. 381). 
Ἴβετο ἰδ πο σοοπὶ ἔοσ ἀουδὲ 45 ἴο νῃςῖ Ποῦ 
τε οαδε βυρροβεᾶ οδῇ δάρρεὴ ἴῃ ἴπὲ 
δρίτίταδὶ βρῆεγε. ΤῊ “ 8411 οἱ ἴῃς εδγίῃ 
οᾶῃ Ὀεοοπα ποῖ οἠΐν ρδγίϊα!ν ὃδυΐ 
ΨΠΟΙγ, Ποροϊεβδὶν ἱπδιρίά, Ἰοβίηρ ἴῃ 
4υδιεῖεδ Μ Ὠϊοἢ σοπβείταϊε [8 οοηβεγνδίῖνα 
Ροννεσ 88 βεῖ ἔοσίἢ ἰῃ ἴδε Βεαδιϊυεβ δηά 
ἴῃ οἵδε ρδγίβ οἵ Ὁ γί βι᾽ 8 ἰβδοξίηρ (ς. 5.» 
Μαι. χνὶν.). Ετσδβγηυβ ρίνεβ ἃ σε] βεὶς 
ἀεβοτίριίοη οὗ ἴῃς οσαυδβεβ οὗ ἀδβεπεγδου 
ἰπ τπε8ε ννογὰβ: “ 81 νεβίσι πιογθβ δισγίης 
δἀῖοσα ἰαυάΐβ, ουρίἀϊαῖα ρεοιπίαδγιπι, 
βίυάϊο νοϊυρίδῖυπι, ἰδ] άϊπα νἱπάϊςαπάϊ, 
ταεῖὰ ἱπίλπιίδε ἀδπιποσιπὶ δυὺΐϊ τηοσίβ 
ἱπίδιαδιὶ,᾽" εἴς, (Ραταρῃ. ἴῃ Ἐνδπ. Μϑῖι.). 
--ἰἼν τίνι ἅλις. Νοῖ ἢ νΠδὶ 8411 πα 
80 πεοδββᾶσυ βδϊτἰπρ Ῥγοζθββ ὃς ἀοῃεὴ 
Ῥυὲ ἢ δαὶ 8π6}} τῆς ἱπδίρι ἃ βαὶς Ὀς 
βαϊιεὰ ὃ Ὑῆς πιεδηΐπρ ἰ8 ἐπδὲ {πε Ἰοβὲ 
ῬτΟΡοΓΙΥ ἰβ ἱγγεοονεσγαῖθ. Α βἴδσῃ βίδῖε- 
πιοηῖ, τεπηϊπάϊπρ τ18 οὗ Ηδδ. νἱ. 6, Ὀυὲ 
ἴσας ἴο ἴπ6 ἴδοι ἱπ [86 βρίγίτυδὶ βρῆογε. 
Νοιδίηρ 5ο πορεῖςββ ἃ8 δροβίδϊε ἀϊβοὶρὶς- 
βδὶρ τυ ἱτἢ ἃ Ὀσίρῃς ραβὲ θα ἰπὰ [ἴ το ΜΠ Οἢ 
1 Π458 Ῥεσοπα ἀκοῦς ὕθξοη ἰῃ ἴδε βρίτίξ, 
επάϊηρ ἰῃ ἴῃς ἢεβῃ.---εἰς οὐδὲν, υ8εῖ6 88 
ἴον βδϊείηρ, ροοά ἔογ ποίμιίπρ εἶβε ΔῃῪ 
τιοσα (ἔτι).---εἰ μὴ βληθὲν, εἰς. ΤῊΪΒ ἰ5 ἃ 
κίπὰ οὗ δυπιοτοιβ δἰϊτεσιίπουρῃς: ὄχοερὲ 
ἰπάεεά, οαβί ουῖ 85 γεῆιβε, ἴο 6 ἰγοάιϊθη 
ὑπάοτ ἰοοὶ οὗὨ πιδῃ, ἱ.ἐ., ἴο πιᾶκε ἔοοῖ- 
Ῥαῖδῃβ οὐὅ. Τῆς τεδάϊηρ βληθὲν 18 πχυςὴ 
ἴο Ὀὲ ῥγεξεσεά το βληθῆναι, 48 ρἰνίπρ 
Ῥτοπηίπεπος ἰο καταπατεῖσθαι 8485 [δα 
τηδίη νεγῦ, Ροἰϊπείηρ ἴο ἃ κἰπά οὗ υ8ὲ 
ἴο ννὨίοἢ ἱπδιρίἀ βαὶξ σᾶῃ αῇτεσ 41] ὃς μυΐ. 

Βυὲ νῆαῖ ἃ ἀονποοπμα: ἔγοπὶ δείηρ 
βανίουγβ οὗ βοοί εἴν ἴ0 ΒΡ ᾽ γἱπρ πιδιθγί 318 
ἔοτ [οοϊρδιῃβὶ 

γε. 14. τὸ φῶς τ΄ κι ὙΠε Ἰἰρπε, πα 
δύῃ οὗ {ῃς πιογὶ τνοσἱά, οοποεϊνεά οὗ 48 
11 οὗ τπε ἀδγκπεββ οὗ ἱρπογάπος πὰ 
βίη. ὙὍῶαε ἀϊδβοῖρ!ς διποιίοη 18 πον νἱεννεὰ 
85 {ΠΠππλϊ παιηρ. Απά 8 ὑπάεγ ἴῃς ἤρυτε 
οὗ 841: ([πΠ6 ἄδηρες νασηεὰ αραϊπδὲ ννᾶβ 
τὲ οὗ Ὀεςοπιίπρ ἱπείρἃ, 8ο βετα ἴδ6 
ἐλπρες ἴο Ὀὲ δνοϊἀεὰ ἰβ ἐῃαὶ οἴ οδβουγίης 
{πε ἰρῃϊ. ὙΠς Ἰίρῆς νν}}}} βῃϊπα, τμδὲ 18 
118 πδίυτς, {{ ραΐπβ Ὅς ποῖ δίκη ἴο ἰάδε 
ἴτ,-τοὺ δύναται πόλις, εἰς. ΑΒ ἃ οἰ 
βἰζυδῖς οα ἴδε ἴορ οἵ ἃ ἢ1]1 σαπποὶ ὃς 
πιά, πεῖ μαγ οἂπ ἃ ᾿ἰζδὶ [21] ἴο ὃς βεεηῃ 
ὯΠ|ε58 ἰξ δὲ Ἔχργεβϑὶν ργανθηϊαά ἔτοπι 
Βῃϊπίπρ. ΝΟ ρϑὶπβ πεεά ἴο δε ἴδκε ἴὸ 
βεουγα (παῖ [Π6 ᾿ἰρῆξ 8}}8}} βῃϊπθ.0 Εοσ 
τῆι ἰε ἰδ ἐπουρῇ ἴο ὃς ἃ Ἰἴρῃ. Βυῖ 
ΟὨγίϑεὲ Κποὸνν τπδὶ ἔπεσε ννουἱὰ Ὀε βίσγοηρ 
τεπιριδιίίοη ἴογ ἴπε πε {πδὲ πὰ ἱξ ἴῃ 
ἔδοπι το ὃς ᾿ἰρτ8 τὸ πἰάς ἐπεὶ ἴσθι. Ιἐἔ 
ψουὰ ἅγανν ἴῆ6 ννοῦ]ά 8 αδἰϊεπιίοη ἴὸ 
τῆεπι, δηὰ 80 ἐχροβε ἴπεπι ἴο ἴῃς 11] νν}}} 
οὗ βυοῇ 88 δῖε ἴῃς ᾿ἰρῆς. Ὑμβοτζείογε Ης 
Βοεβ οη ἴο οδυξίοη ἀϊβοίρ᾽εβ ἀραίπβι ἴῃς 
ῬοΪΐοΥ οὗ οδβουγαιίοη. 

γεῖ. 15. Α ρδγδδοϊίς ψογά ροϊπείηρ 
οὐυἱ τπδὲὶ βυοῇ ἃ Ροϊϊου ἱπ τῆ παῖυγαὶ 
ΒΡΒοτα ἰδ ὑπποαγὰ οὗ ἀπά δρβυτγά.---καί- 
ουσι, ἴο Κίηάϊε, ασρεμάεγε, οτάϊηαγ 
ΠΕΌΪΕΣ Ξε μγέγε; ποῖ 45 Βεζᾶ {πουρῆϊ, ἃ 
Ἠεργαδίβπι ; Ἔχδηρ 68 οοοὺς ἱπ ἰαῖα ατθεκ 
δυίποσβ (υἱός Κγρκε, Οὗϑεν. 8ας.).. ὙΠε 
Ἄρσυτε ἰ5 ἰακοπ βοσὶ Ἰοννγ ςοιζαρε [1 6. 
ΎδΠετα ννᾶ8 ἃ ργοεοζίηρ βίοῃε ἴῃ ἴῃς ννδ]] 
οα ΜὮΙΠἢ ἴῃς ἰαπὶρ νν88 δεῖ. ὙὉὙπὲ ἕουδα 
οοηβίβιεά οὗ ἃ βίπρ]ε τοοηλ, 80 ἔπαὶ {πε 
τίτν ᾿ἰρπε βυβῆοεὰ ἰογ 411. [ἐ τηῖρῃι πονν 
δηὰ τπδη ὃς ρἰδοεά υπάθγ ἔπε "ποάϊης, δπ 
λει πεηνγασε ρτδίη τηεάβυσε, οὐ ἀπάσγ {ΠπῸ 
Ῥεὰ (ΜΙκ, ἱν. 21); Βίρῇ, ἴο Κθὲρ οἰεασ οὗ 
Βειρεηῖβ, ἱπεγείοσε ψιπους ἄδηρεγ οὗ 
βεϊτΐπρ ἰξ οὐ τε (Κοείδβνεϊά, 24 Οε- 
ἐὐ κεμκίσοεν, Ῥ. 305). Βυῖ τπλὶ ψουϊὰ ὃς 
τῆε ἐχοεριίοη, ποῖ τδς τυϊε--οηε οσοδ- 
ΒΙΟΠΔΙΪΥ ἕοσ βρεςοίαὶ γθαβοηβ, ρεσῆδρβ ἀυτ- 
ἱπῷ ἴα πουτῖβ οὗ βίεερ. ϑοῆδῃζ βδυ8 
τῆς ἰάτὴρ δυτηςφά 41] πἰρῃε, δηὰ ἴπδὲ ἤδη 
πεν Ψψαηῖεά ἀδγκπαβ8 ἐποῪ ρυΐ ἰξ οη ἐδε 
ἤοοτγ δπά Ἴονετεὰ ἱξ νἱεπ τῆς “ ὈυΒΠεῖ ",, 
ὙΒοΪΌςΚ αἷβο τη κ ρεορῖς ταϊρς οονεσς 
{πε Ἰίρῃε ἤδη πεν νβῃεὰ τὸ Κεορ ἰξ 
δυτηΐηρ, γε ἔμεν δὰ οοςδδβίοη ἴο Ιεᾶνα 
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τὴν λυχνίαν καὶ "λάμπει πᾶσι τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ. 
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16. οὕτω λαμψάτω «1, χυὶ!. 
22, 

τὸ φῶς ὁμῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, ὅπως ἴδωσιν ὑμῶν τὰ " καλὰ ἀείαχῃ, 

ἔργα, καὶ δοξάσωσι τὸν πατέρα ὑμῶν τὸν ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 
[οἱ 

6. 
δο,. Με 

πεν χα Μν τίν; δὶ ἴδε κα δνορίο οἵαν ζοοα ΤΣ ̓ς 

ἴη6 τοῦτ ἔος ἃ {ἰπ|ὁ6. γεῖββ, οὐ ἴπ6 
οἴδες μΒαηᾷᾶ, {πίη κβ τ ννουἹά δὲ Βδὶ υπάες 
8 ζονοσ ΟὨΪΥ ῃθη {ΠΥ ννδηςεὰ ἴο Ρυὲ 11 
ουὖὲ (Μαιι.-Ἔνδη., Ρ. 144). Βυὲ νν88 ἰΐ 
ἔνες ρὰξ οὐἱλ Νοὶ 80, δοοοσάϊηρ ἴὸ 
Βεηξζίηρεξ (Ηρ. Ατοῖ., Ρ. 124). . 

γει. 16. οὕτως. [ο γε 85 {ΠεΥ ἅο ἱπ 
ςοἰίαρε 11ἴὲ : ΔΡΡΙῪ πε ρδγαρίε.---λαμ- 
ψάτω, Ἰεῖ γοὺυς ᾿τρῆξ βῃϊμε. Ποπ᾽ θὲ 
τπιδᾶηβ ἴο ργενεηξ ἰξ, τυσηϊηρ ἴῃς τᾶγε 
εχοορίίοη οἵ μουϑεῃοϊά ῥσγδςίίςς ἱπίο 18 
ταῖς, 80 εχεϊπ συ βηϊηρ γόους ἰἰρηϊ, ος δὲ 
Ιεαϑὲ τεηδεσίηρ ἰξ υϑεἶςβϑ. Οονναγὰβ Ἷᾶῃ 
αἰννᾶγβ δηὰ Ρ᾽διιβίθίε εχουβεβ ἴος ἴῃ6 
ΡοΪίον οὗ οὐβουγαιίοη---τεᾶϑοπβ οὗ ργὺυ- 
ἄεπος δηὰ υνἱβάοτι ; ρταᾶυδὶ δοουβίομι- 
ἴῃγ οὗ πιδῃ ἴο πεν ἰάδδβ ; ἀείεγεπος ἴο 
λα ὑγελυάϊςε8 οἵ ροοὰ πιεη; νοίάδηςς 
οἴ ταρίυτε ΌῪ ῥζεπιδίυσε οὐ βροίκε πη 88; 
δα ρεπεσγαῖν ἴπς ἔτι σεδβϑοη ἰβ ἔξαγ οὗ 
υπρίεαβαπὶ οοπβεαύξηςεβ 9 οπαβεῖξ, 
Ὑπεῖς ςοπάποϊ 16βὺ8 σεργεβθηΐβ 88 ἀϊ8- 
Ἰογαῖιγ ἰο ἀοά--ὅπως, εἰς. ΤΕ βμϊπίπρ 
οὔρῆς ἴτοτι ἴμε ροοά ᾿νοσβ οἵ ἀϊβοὶ ρ!εβ 
Ἰοσῖῆεβ αοά ἰδε Εδίμπες ἱπ Βεᾶνεῃ. 
ε πἰάϊηρ οὗ δε 1ρδι πηεᾶπβ8 νν ΠΟ] ά- 

ἱπρ ρίοτγυ. το ἱεπιρίδίίοῃ δγίβεβ ἵγοπὶ 
18ε ἕλος: -ἃ βίεσῃ ἴἂνν οἵ ἴμε πιογαὶ ννοτ] ἃ 
ἰϊ ἰϑ-τῖδαι ᾽υβὲ Βα τηοβὲ ρίογυ ἰ8. ᾿ἰκεὶν 
το δοοζὰς ἴο ἀοά, ἰεδβὲ βίοσυ σοπιεβ ἴοὸ 
τῆς Πρδι-Ῥεᾶσες; ποῖ ρίογυ Ὀπὲ ἀϊββοπους 
δηὰ εν] ἐγεδίπιδηξ Βἰ8 βΒῆασε. ΜδηΥ δα 
τεδυ Ἵπουρῃ ἰο ἴδε ἐμεὶγ Πρὰς βῃϊπα 
ἤδη ΒΟΠΟῺΣ σοτη68 ἴο ἐπεπιβοῖνεβ. Βυΐ 
ἐκεὶν “Ἰιρδς ᾽ 15. ποῖ ἴγὰς πεανεη- κίπἀϊεὰ 
Ἰϊρδε; ἐμεῖς οσκβ ἄγε ποῖ καλὰ, ποῦϊε, 
Βετοῖς, δυϊ πονηρὰ (νῖϊ!. 17), ἱβποῦίε, 
ψοσι ἢ ]εββ, δὲ δεβδὲ οὗ ἴῃς Ἴοηνεηίίοπαὶ 
ἴγρε ἰπ ἐδβϊομ δπιοηρ τεϊϊρίουιβ ρεορίε, 
διὰ ψτουρῶς οἔδῃ ἴῃ ἃ βρισίὶ οὗ νδηϊν 
ἃηὰ οβίεπιδίίου. Τηΐβ ἰδ ἐλεαίγίοαϊ 
δοοάπεβϑ, ννἩἰΟὮ 18 ἐπ ρΠ ΔΕ οΑ ΠΥ ποὶ ψνμδὲ 
7εβὰβ ψνδηϊεά. Ευΐῆν. Ζίρ. βᾶγβ: οὐ 
κελεύει θεατρίζειν τὴν ἀρετὴν. 

Νοῖε ἐπδὲ πεσε, ἔοσ τς ἢγϑὲ εἶπγὲ ἰπ τῃς 
αοερεῖ, Ομτίβε᾽ Β ἀϊβείηςεῖνε ἤᾶπης ἴοτ Οοά, 
«ἘΈΔιδεῖ,᾽" οὐουτΒ. [Ιἰἴ σοπιεδ ἰπ 88 ἃ 

τοίη οἵ σουσβε. Ῥοεβ ἰξ ργεβυρροβα 
Ρσονουβ ἱπβισυςείοη ἢ (50 Μεγεῖ.) Οης 
ταῖσῃε πανα ἐχρεςοίεά 8ο ἱτηροσίδηϊ ἃ ἴορις 

45 ἴῃς πδέίυτε δηὰ παπιε οἵ αοά ἴο δᾶνες 
ζοτταεὰ τῆς δυδ)εςξ οἵ 4 ἀϊξείηοι ἰεβϑοῃ. 

Βυι ΟἸτί8ε᾽ 8 πλεϊμοὰ οὗ τελομίηρ ννὰ8 ποῖ 

δοδοϊαβιὶς οσ ἕοστυδὶ. Ης ἀεβηβά ἴεγπιβ 

ἘΥ ἀἰφεγίνεϊεαξΐρ μσό; Ἑαίμεγ, Ζ.6., 88. ἃ 
πᾶτε ἴος αοά, ΌΥ υδίηρ ἰξ 48 ἃ πιοῖῖνς ἴο 

ποῦῖς οοπάυςι, Τῆς πιοῖϊνε βυρρεδίεά 
τῆσγονβ ᾿ἴρῆς οἡ τἴῆ6 πᾶπιθ. ἀοά, νὰ 
Ἰεᾶγῃ, ἃ8 Εδῖπεσ ἀθ! ρμτβ ἰπ ποῦΪε σοπάυςϊ, 
88 Ὠυπιᾶη {λίποι βηά ἸΟΥ̓ πῃ δοηβ Ψ8ο 
δοαυΐξ ἐπεπιβεῖνεβ Ὀγανοῖγ. [Ϊ|6808 ΠΊΔΥ 
μᾶνα ρίνεη ἰογιωδὶ ἱπβιγυοιϊΐοη οὐ ἴδε 
Ροΐϊπε, δυϊ ποῖ πεοδ}ββασίὶν. Τῆηΐβ ἢγβέ υ8ὲ 
οὗ ἐδ τ|]6 18 νεσυ βίρτιιβοδηῖ, [18 γεἰΐ, 
βοίεπιῃ, ἱπιργεββίνα : γοὺγ Ἑαίῃετ, Ηδ 
Ψ)Ο ἰ58 ἴῃ ἴπε Βεάνεηβ; 80 ἀρϑὶπ ἰπ νοσ. 
45. [8 δυρρεβίϊνς οὗἩ τεδβοηβ ἴοσ δ! ἢ- 
ξυ]πεβ88, σεδϑοῃβ οὗ ἰονε δηὰ σενδοζθηοα. 
[1 Πἰπιβ δὲ ἃ τεβεοιεὰ ρίογυ, ἴῃς στεννασγά 
οὗ Βογοῖϑθϑβ. ὙὉὙηα ποῦϊς ψνοσκβ ᾿πίοἢ 
Ἰοτὶ ἐν τῆς Ἑδίμεσ σενεδὶ ἴῃς ννοσκοσϑ ἴο 

8βοῆϑ. Τ7Τῆε ἀουδ]ο-δϑἰ ες ἀοςιτίης οὗὨ 
τη 15 Ἰορίοῃ οὗ 6808 18 (μδὲ {Π6 ἀϊνίηε ἰ8 
τενθαϊθά ὃν ἴδε Βετοὶς ἰῃ Βυπιδη ςοηδυςξ, 
δηὰ ιπδὶ ἴῃς πιογὰ]ὶ βεῖο 18 ἔπε ἔσῃ ε βοὴ 
οὗ αοά. [εδβὺ8 Ηἰπιδβεῖῦ ἰ8 τ[ῃς Πίρδεδβι 
1Πυδιγαϊίοη οὗ τ{πῈ τννοζοϊά τγυτῃ. 

γν. 17-206. εξης ἀεῆηπες Η!ς ῥοΞιἐΐοη. 
Αἱ τῆς ρετῖοά οὗ [Ὡς Τεδοβίηρ οἡ ἴῃς ΗΠῚ 
7ε805 ἔεἴ: ςοηδισαίπεά ἴο ἀεῆηε Ηΐ5 εἰδ!- 
οδὶ δπά τεϊρίουβ ροϑβίτἰοπ 411 σουπὰ, στ ἢ 
τείεγεπος ἴο τς Ο. Τ. 48 ἔπε τεοορπίβοά 
Δυϊμοσίγ, δηὰ 4180 ἴο σοπίεπΊΡΟσΑΙΥ 
Ῥτεβοηϊδίίοπβ οὐ τὶρῃίεουβηεββι Τῆὲ 
ἀϊξοὶρ!ε8 μαά αἰτεδάν μεαγά Ηἰπι ἔεδςῇ ἱπ 
ἴδε βυπδρόριεβ (Μδίε. ἵν. 23) ἰπ ἃ πλᾶπποσ 
ἴπδὲ δὶ οτος διζεβίοά διϊεπιίοη δηά δά 
Βεάγεγβ ἴο τεσορηΐβε ἰῃ ΗΪπΊ ἃ πεν ἴγρα 
οὗ ἰδδοπος (ΜΚ. 1. 27), επιίγεϊγ ἀϊβειεηι 
ἔτοπι ἴδε βοσίρεβ (ΜΚ. ἱ. 22). Τᾷῇε βεῆ- 
ἴεποεβ δείοτε υ8 οοπίδίπ ᾿υβὲ δυο ἃ 
βἰδίεπηεπεὶ οὗ ἴῃς Τεδομογ᾽β διἰτυδθ 45 
{δε ργενϊουβὶυ αυνακεπεὰ βυγργίβε οὗ Ηἰβ 
δυάίθθοαβ ψουϊὰ Ιεδὰ τ185 ἴο ὄχρεςῖ. 
ΎΠετγε ἰδ πὸ τεάϑοη ἴο ἀουδὲ {πεῖς δυδ- 
βῖδητ αὶ δυςτπθητ ον ἘΠΟΌΡ ἢ ΓΠῸῪ πᾶν ποῖ 
τερτοάυσος ἴῃ6 ρῥγδβοῖϑα ψογάὰβ οὐ ἰδ 
δΡΘΆΚεσγ; πὸ στοιπά ἴοσ {πῸ βυρρεβιίοῃ οὗ 
Ἡοϊεζεηδηη (Η. 6.) δαὶ 8δο ἀεοίδεὰ ἃ 
Ῥοϑίτίοπ εἰπεῖ ἔοσ οσ ἀραϊηβι ἔπε ἴἂνν ννᾶ8 
ποῖ Π{κεῖγ ἴο ὃς ἴἌκϑὴ ὕρ ἰη Ογίβε᾽ 5 {ἰπλ6, 
δηὰ ἐπαὲ νὰ πιυδὲ βηά ἰπ {πεβε νν. δὴ 
δπιϊ- Ραυ]ης ργορτάσησηα οὗ τῇς [υἀαἰϑίδ. 
Αἱ ἔγβὲ ρίαπος ἔπε νδγίουιβ βίδιεπηθπὶβ 
ΤΑΔῪ ἌρΡΡδᾶσ ἱποοηβίβίεηϊ τ] δας ῖ οἴπεγ. 
Απὰ δββιπιης ἱπεῖγ ρεηυίπεηθβδ, ἘΠΕ 
ταὶς δαβιϊυ Ὀ6 πηϊδιιη ἀογβιοοὰ, πὰ ρῖνα 
τἶβε ἴο ἀϊβριῖθβ ἱπ ἴπε δροβίοϊίς αρε, οσ 
Ῥε ἴδκεὴ ποϊὰ οὗἉ ἰῃ σῖναὶ Ἰηϊεγεϑίβ. ΤὮἊ 
Μοσάβ οὗ ρτελῖ Ἔρος Β-τηδκίηρ πῆξῃ ζεπε- 
ταῖν ἢανε τηϊ5 λίβα Ὑδβουρῇ ἀρρδσεπεν 
οοπίγαάίοιοτν (εν πλϊρῆς 411] ργοοεεά 

π.--αὰ- 



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ν. 

1. “Μὴ "νομίσητε ὅτι ἦλθον "καταλῦσαι τὸν νόμον ἢ τοὺς 
προφήτας" οὐκ ἦλθον καταλῦσαι, ἀλλὰ πληρῶσαι. 

“ Δλέγω ὑμῖν, ἕως ἂν “παρέλθῃ ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ, "ἰῶτα ἕν ἢ μία 
18. ἀμὴν γὰρ 

Ὑπτν ἴσς, ἱ κεραία οὐ μὴ παρέλθῃ ἀπὸ τοῦ νόμου, ἕως ἂν πάντα γένηται. 
οζΓ δῇ 
δεουβ. νὴ ἱπέ. 
(οτ. ν. 17. }8πηεβ ἱ. 16. ε ἤεγε οἷ. 

ἴτοῦι [ἢς πηδηγ-δἰἀεὰ τη οὗὨ [εἐδι}8, πὰ 
θὲ 80 τεροσίεἃ ὉῪ ἴδε ρεπίαὶ ΘΑ] Π]!εδπ 
Ρυλ]οδη ἴπ πἷ8 Σορία. Ὑῆε Ῥεβὲ ρυϊάε ἴο 
186 πχεαηΐηρ οὗ δε τηοτηεπίουβ ἀεοίαγα- 
ὕοη πεν οοπίδίη 18 δΔοαφιαίπίδηςε ννιἢ δα 
βεπεγδαὶ γε οὐ Ογίβι' 8 ἐεδοιίπρ (υἱάε 
γνεπάε, δὲς εἶνε Ἅ σοι, ἰϊ., 330). Νετθαὶ 
Ἐχερεβὶβ Μ}}} ποῖ ἀο τρις ἴοσ υ8. ἵνε 
τησϑὲ δείπρ ἴο 186 ννοσάβ βυπιρδίπεῖς 
ἰμβίρβι ἱπίο τπ6 ψνποὶς βἰρπίβοδηςς οὗἁ 
ΟὨ γιβε Β πιϊπἰβίσγ. Ὑεῖ ἴῃ6 ρᾶββᾶρε Ὁγ 
861} νεῖ! ψνεϊρμεά 18 πῆοσα ᾿ἰυπληουβ 
τῆδη δὲ ἢγβέ ᾿ξ ΠΊΔΥ 8661). 

ες. 17. Μὴ νομίσητε: Τῇεβε ννογάβ 
Ὀεῖγαν ἃ σοπβοίοιιβηεββ ἰῃδὲ {ΠΕσΘ τν88 
τηδὲ ἴῃ Ηἰβ ἰεδοπίηρ δηὰ δεδγίηρ ψνῃϊοῃ 
ταὶρμς ογεαίς βυςῃ δὴ ἱγηργαββίοη, δπὰ 
δῖα ἃ γτοίεβὶ δραίηϑε ἰακίπρ ἃ βιγίδοας 
ἱπιργαββίοη ἔος {πε {γα ῃ.---καταλῦσαι, ἴο 
αὑτορδῖα, ἴο βεὶ δβίἀς ἴῃ ἔπε δχεγςοῖβε οὗ 
Ἰερί5᾽ατῖνε δυϊμογιν. ὙνΠμαὶ ἐτεεάοπι οὗ 
τηϊπᾶ [8 ἱπιριεὰ ἱπ ἐπα θᾶγε βυρρεϑίίομ 
οὗ {Π||8 88 ἃ Ροβϑβ δ ΠΥ 1 Τὸ της οτάϊπαγν 
τεϊϊρίουβ [ενν (6 τηεγα σοποεριίοη νου Ἱά 
ἌΡΡΘδγ ἃ ργοΐδπιυ. Α ρτεαῖεσ ἴπδη τπ8 
Ο. Τ., Ἰβδὴ Μοβεβ δηὰ ἴπε ρτορῇῃείδβ, ἰ8 
Πεῖα. Βυΐῖ {πὰ Οτεδῖεσ ἰ8 (11 οὗ σενεῖ- 
εῆος ἔοσ πε ἱπβεϊξυτίομβ δηὰ βδογεά 
Ῥοοκ8 οὗ Ηἰβ ρεορίε. Ηε 8 ποὲ φοπηα 
ἴο ἀἰδαππο εἰἴπος ἐπα ἰἴᾶνν οσ ἴῃς ῥτο- 
Ρμεῖβ. ἢ Ῥεΐοτε τ. προφ. ἰ8 ποῖ -- καὶ. 
ἘἼ1μαν " δηὰ ““ Ῥχγορδεῖβ᾽᾽ ἅτε ποῖ [δ κεη 
δεῖς 88 ὁπ ἰάθδ - πε Ο. Τὶ. ϑογίρίυγεϑ, 
Ὧ8 ἴανν, ρτορῃβίβ ἃπᾶ Ῥβ]π)8 ΒΕ} ἴὸ 
Ὀς ἴῃ 1Κ. χχιν. 44, δυῖ 48 ἀϊβϑείπος ραγίβ, 
ΜῈ ταίεγεποε ἴο νης ῃ ἀϊβεγεπε διεῖ- 
τυὰε58. πιρῃς σοποείνδου 6 ἴάκεη υρ. 
ἢ ̓ πλρ|1ε8 τῃδὲ της αἰτία ἄς ἀοίυδ!ν τἀ κε 
ὉΡ ἰ5 πε βᾶπὶς ἰονναγὰβ Ῥοῖῃ. ὍΤῇε ρτο- 
ΡὮδῖ8Β ἅτε ποῖ ἰο δε Ἴςοηποείνεδ οἵ 45 
Ποπιηρ ὑπο (6 σδίεροσυ οὐ ἰαν 
(ΝΥ εἶβ8), θυ: δβ τεϊαϊηίηρ {πεῖς ἀϊβεῖπο- 
εἶνε οπδγαοίεσ 48 σγενεδίεῖβ οὔ ἀοάδβ 
πδίυτε δηὰ ργονίάεηςθ ΟἸτῖβι 8 διε α 
τονναγάβ ἴπεπὶ ἰπ πὶ σλρδοῖΥ ἰ8 τῆς 
ΒΑΠΊ6 48 ἴπαὶ τονναγὰβ ἴπε' ἷανν, τπουρῇ 
τῆς ϑεγπίοη οοπίαίπβ πὸ ἱ{ΠΠιγδῖίοῃβ 
ὑπᾶεγ παῖ πεδά. “ἼΤἸῇς ἰάεα οἵ αοά 
δηὰ οἵ βαἰναϊίοη νῃϊοἢ [6508 τδυρῆς Ὀοσα 
1πε 88π|6 σγεϊαιοπβ ἴο ἴῃς Ο. Τ. γενεϊδείοη 
88 Ηἰβ ἀοςιτίης οὗ τἱρῃμίεουβπεββ ἴο {πε 
Ο. Τ. Ἰᾶνν᾽ (Υνεπάε, δ) ὲ6 1,. Ὑ.., 1., 344). 
-- πληρῶσαι : τῆς ςοπίτηοη τεϊδεϊοη ἰ8 εχ- 
Ῥιεββαά ὉΥ ἰ8ἰ8 ὑεῖ ψνογά. ΟὨσίβε 

ς ἰπ δδπὶεὲ δεῆδβε Αςβ ν. 38, 39. 
{1.κ. χνί. 17) (κερέα ἰῃ ῬοΙὶὨ ρἱ]. 

Εοπα. χὶν. 295. - ἁ ΟὮ. χχὶν. ἤ τι, χνὶ, 17. 8 
Δ: 

Ρτοίεβίβ ἰδὲ Ης ςᾶπ)ὲ ποῖ 88 δὴ δὗτο- 
δἴοτσ, Ὀυϊ 48 ἃ γμβίϊεγ. ΨΥ αὶ τόϊε ἀοαβ 
ε ἐπεσθῦν οἷδίτι ὃ ϑυοἢ ἃ8 δεΐοῃρβ ἴο 

οὔθ ψῆοβε δι[(ἰϊυὰς 18 δὲ ὁποα ἔγεα δπὰ 
τενογεηιίαὶ. Ης δι δῖ]β Ὁγ τεαὶ ἰϑίηρ ἴῃ 
ΠθοΥΥ δηὰδ ργδοῖίοα δὴ ἰά68] ἴο πο 
Ο. 7. ἰηβειτυϊτίοπβ ἀπά γενεϊδιϊοπβ ροΐηΐ, 
δυξ ψῃῖοῆ ἸΠεῪ ἀο ποῖ δἀεηιδίεϊν 6χ- 
Ρῖαβ8. Ὑβεζείοσα, ἰῃ 1] Β]1Πἰπρ Ηδ πδοεβ- 
ΒΑ δογορδίεβ ἴῃ εἤεςος, ψνὩ1ς τερυάϊ- 
αἴϊηρ ἴῃ6 βρίγ οὗ 8 ἀεβίγογεσ. Ηε 
Ὀτίπρβ ἰπ 4 ἴα οὗ ἴδε βρίγί: ψῃο ἢ 
οᾶποεῖβ {πε ἰανν οὗ {δε Ἰεϊίεσ, ἃ Κίῃράοτη 
ΜΒῖοἢ τεδ ἰβεβ ὑσορμεῖὶς ἰάθαΐβ, ΨὩ 116 
βεϊτίηρ δϑὶἀθ {πε ογυάε ἀδίδὶ 8 οὗ ἐδβεὶς 
ςοποερείοη οὗ Πς Μεββίδηὶς εἰπΊς. 

γν. 188-10. ὙΠ6βε νεῦβὸβ ΕΔ οἡ ἢτβε 
νῖενν ἃ ]υἀαϊβεὶς Ἰοοῖκ, δπᾶ πᾶνε Ὀδθη 
τερατάεά 45 δῃ ἱπίεγροϊδιίοη, ος βεῖ ἄοννῃ 
ἴο 186 οτεάϊε οὗ δὴ ονετι-οοηβεσνδῖϊνα 
δνδηρεῖίσῖ. Βυϊ {ΠῈν τπῆᾶν θὲ σεοοηςοϊεὰ 
ΜΠ} νεγ. 17, 88 ἀῦονε ἱπιεγργείεά. 6508 
ἔχργεβϑεβ πετε ἰπ ἐῃε βίγοηρεϑι τΔηπΕσ 
Η!8 ςοηνίςτίοη ἔπας τπ6 ᾿νποῖς Ο. Τ. ἰ5 
ἃ Ὀϊνίηα τσενοϊδιίοη, δηὰ παῖ τποείοσα 
ἜΥΕΙΥ τηϊπυΐϊεδῖ ῥγεοαρὲ [88 τεϊ ρίοιι8 
βἰσηϊδοαπος νοῦ τῦδὲ Ὀε τεοορηϊβεὰ 
ἴῃ {μὲ ἰάεδὶ δ] Β] τηεπι.--- Ἀμὴν, ἔοτιυϊα 
οὗ 8ο]επιη δββενεγαίίοη, οὐϊεη υβεὰ ὃῪ 
16βυ8, πενοῦ ὈΥῪ δροβίϊεβ, ἔοι πὰ ἀου]οά 
ΟΠΪΥ ἴῃ ουγἢ αοβρεῖ.---ὅως ἂν παρέλθῃ, 
εἴς. : ποῖ ἱπιεηάδεά ἴο ἢχ ἃ ρμετίοά δες 
ΨΒΙΟ ἀπὲ ἰἴᾶνν Ὑν 1} ρᾶβ8 ἀὐνᾶν, θυὲ ἃ 
ΒίΓΟΠΡ ᾿ΑΥ Οὗ βαυΐπρ πεῦέν (580 ΤΒοΐτποκ 
δηὰ ΚΝ εἰ58).---ῶτα, (ἢ 5π141εβὲ Ἰεϊτοσ ἴῃ 
τὰς Ηεῦτεν δἱρῆδθεῖ.---κεραία, {πε Π{π||6 
Ῥσγοϊθοϊίηρ Ροΐηξ ἰῃ βδοπὶς οὗ ἴπε ἰεϊίεσγβ, 
4... οὗ ἴπε Ὀα86ὲ ᾿ἰπα ἴῃ Βείᾳμ; Ὁοιῃ 
τοργεβεπεπρ ἔπε τϊηυτίδ ἴῃ τῆς Μοβαὶς 
Ἰερ᾽ϑδϊίοη. Ὁ γίϑε, που τοί! ορ- 
Ῥοββὰ ἴο {πὲ βρίτγιξ οὗ ἔπε βογίδεβ, ᾿νου]ὰ 
ποῖ δἷϊονν ἐῆογη ἴο πᾶνε ἃ πηοποΟρΟΪΥ οὗ 
ΖεΔὶ ἴοσ {πε σοπ)ηδπάσπηθηίβ ρτεαῖ δηά 
ΒΙ1ΔΙ1, [ἐ ννᾶβ ἱπηροτέδπί ἱπ ἃ Ροϊεπ)ῖοδὶ 
ἱπίεγεβε ἴο τῆδκε τῃϊ8 οἷςασ.--οὐ μὴ πο, 
εἰ! ρεὶς δ] τε ἀο ποὶ ἔβας ἰεβι. γὲάς Κῦδποετγ, 
Οταπι., 8 516, ο; αἷἰβο ἀοοάν]η᾽ 8 ϑγπίαχ, 
ἈΑρρεπάϊχ ἰΐ.--τ-ξως ἂν π. γεν., ἃ βεςοπὰ 
Ῥτοιδβίβ ἱπισοάυςεὰ ννἱἢ ἕως ἐχρίΑπδίοσυ 
οὗ τῆς ἢτβὲ ἕως ἂν παρέλθῃ; υἱῶδ 
Οοοάνπη, 8 510; ποῖ βαγίηρ ἴῃς βαπὶς 
ταίηρ, δυῖ 4 Κιηάτεά : εἰεγηδὶ, ἰαβιίηρ, 
111 δάδαυδιεῖγ (1 ]1εἄ ; τῆς Ιαΐζες πὸ 
ΤΆΟΓΟ Ἔχᾶςῖ βίδιεπθηῖ οὗ ΟἸ εἶβι᾿ 5 ἸἘπουρῆι. 



17---2ο. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ τος 

19. ὃς ἐὰν οὖν 6 λύσῃ μίαν τῶν " ἐντολῶν τούτων τῶν ἔλαχίστων, καὶ ε ]οδ ν. 18; 

διδάξῃ οὕτω τοὺς ἀνθρώπους, ἔλάχιστος κληθήσεται ἐν τῇ βασιλείᾷ ς-. 
Υἱὶ. 23; χ. 

" ἕξ. χν. 4; 
τῶν οὐρανῶν - ὃς δ᾽ ἂν ποιήσῃ καὶ διδάξῃ, οὗτος μέγας κληθήσεται χίχ 17; 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 
'περισσεύσῃ ἡ δικαιοσύνη ὑμῶν πλεῖον τῶν ’ γραμματέων καὶ 
Φαρισαίων, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 

20. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι ἐὰν μὴ ΠῚ 
71οΒαὰ χίϊὶ. 

ὶ δ παρα 
ἴῃ Εςεῖοθα, 
ἀπ. το. Ο. 

οπι. ν. 15. | εἶτγῃ. εἰ]ὲρί. οουβδὲ. τ [δὴ ἐΐ. 2. 

ἱνμων Ῥεΐοτε ἡ δικ. (- γομν τὶ βῃεουβης88) ἰπ Μ ΒΙ,Δ αἱ. Τ. Κ. 28 ἰη ΒΌΣ. 

γες. το. ὃς ἐὰν οὖν λύσῃ, εἰς. : οὖν 
Ῥοϊπείηρ ἴο ἃ παῖυγαὶ ἱπέεγεπος ἔγοπι ναὶ 
ξοεβ8 Ὀεΐοσε. Οίβι᾽β νίενν θείῃρ' βυς ἢ 
85 ἰηἀδϊ!οαίεά, Ης τηυβὶ 50 Ἰυάρε οὗ ἴῃς 
βεϊίες δὶς οὗ δὴν ἰδννβ ἤούγενεσ 5.η8]1}. 
δὴ ἃ τγεϊϊρίουβ βυβίεζῃ π88 ἰδϑίεὰ ἰοπρ, 
ἃπὰ 58 ᾿ψελγίπρ ἰονγαγάβ [8 ἀεοϊ πες δπά 
1411, τῇετς αἂζῈ αἰνγδυβ βυιςἢ πεπ. Τῆς 
Βαριἶβι ννδ8 ἴῃ ϑοπὴδ γεϑρεοῖβ βι οἢ ἃ ΠπΊΔΠ. 
Ηε βεειῃβ ἴο πᾶνε ἴοϊδιν περϊεοιεὰ ἐπα 
τετιρῖς νου δπά βδογεά {εβεῖναϊβ. Ης 
δδαγοά ἴῃς ργορῃειίς ἀΐβρυβε δ ἐογηδὶ- 
ἶδπι. Νοῖς πονν ννδδὲ Ὁ" γίβε β Ἰυάρτηεης 
δδουξ 5 ἢ το Δ ΠΥ 18. Α ὄβοτίδε οσ ῬΠατὶ- 
βες Ψουϊὰ τερασζά ἃ Ὀγεᾶκεῖ οὗ Ἔενεῃ πα 
Ιεαϑὲ Ἴοτησηδηάσηθηϊβ 45 ἃ τηϊβοζοδηῖ. 
]εβὺβ βιρὶν ο4115 Ὠἰπὶ τῆς ἱεασέ ἴῃ Βα 
Κιηράοπημη οὗ Ηξανεη. Ης ἴδκεβ ἴοσ 
βιαπιεά τῃδὲ πε ἰ5 ἀπ δαγηδϑὶ πιδη, ἢ 
ἃ Ραββίοῃ ἴοσ γἰρῃιθουβηαββ, ΜΕ ϊς ἢ 5 δα 
ΚΕΥ ἴο διἰ8 ἰςοποοίαβεϊς ςοπάυοι, Ηδ 
τεςορηίβαβ δἰπὶ ἐΠπεγοίοσε 88 ροββεββίῃρ᾽ 
ΣοΔὶ τηοσδὶ ψοσγίῆ, Ὀαυῖ, ἰῃ νἱγῖαα οὗὨἨ δἰ5 
ἱπηραῖίεπε ταάϊοα!- τείοσπιει ἰεπηροσ, ποῖ 
δτεαῖ, οἡἷυ [{ππ|| ἱπ τῃ6 βοαὶα οἵ ἔγιια 
τηογαὶ νδίτιε8, ἰῃ βρὶϊς οὗ ἢϊ8 δαγπεβδίπϑϑβ 
ἴῃ δοιίοη δηὰ βίποογίῖυ ἴῃ ἐθδοῃίηρ. Ιοἢπ 
τῆε Βαρεῖβε ννᾶβ ροββίἷν ἴῃ Ηἷβ πηϊπά, 
ΟΥ βοπὶῈ Οἴμεῖβ ποῖ Κποννῇ ἴο ὺ8 ἴτοπὶ 
τῆς ἀοβρεῖ3.---ὃς δ᾽ ἂν ποίησῃ καὶ διδάξῃ, 
εἴς. νε Κπονν πον Ψῇῆο ἰ5 ἰεαβδῖ : ὑνῇο 
ἰβ ρτεαῖ ὁ ὙΠ πᾶὴ Ψῆο ἄοεβ δπά 
ἴεδοθεβ ἴο ἀο 411 πε ςοπηπιαπάβ ρστεδὶ 
πᾶ 5.28]} ; ρτεαῖ ποῖ παπιεά δυῖ υπάετ- 
βίοοά---οὗτος ας. Ϊ6β8ὺ8 Π85 ἴῃ νίονν 
Ο. Τ. καἰπῖβ, ἐπε ρίεςν τεβεςξοά ἴῃ τῆς 
Ῥβαίιες, ψβοσα ἴῃς ρτεδῖ δἰ ποδὶ ἰαννβ δηὰ 
1π6 ργεςερὶβ γεβρεοῖπρ στ] ἀγα ὈοίΒ 
ΑἸἴκε τεβρεοῖεά, δπά πῆεῃ ἱπ Ηἰβ οὐνῇ 
εἶπα Πἰνίηρ ἴῃ Ἐδεῖς βρίγιε. [ἢ ϑυςῦ νγ88 
ἃ 5ννεεῖημοδϑ πὰ ριδοίουβηεϑβ, ακίπ ἴο 
τς Κίηράοπι 45 Ηε οοποεϊνεὰ 1ξ, ἰδςκίηρ 
ἴῃ τῆς οδαγαδςίεσς οὗ ἴδε ιοι-πεδάεὰ ἰδιν- 
Βγεᾶκεσ. ΤΒς ρεηίΐδ!γ οὗ ]εβϑ08 τηδάς 
Ηἰΐπι νας 1π686 δυνεεῖ βαϊητν βου}8. 

Ψεσ. 2ο. Ηξετζε ἰβ δποῖπεσ ἔγρε 51], 
ἰδαῖ οὗ 16 5βοσίρεβϑ δηὰ Ῥῃδγίβεαβ. ἵνὲ 
μᾶνα μαά ἔνσγο ἄερτεββ οὗ ννοσίἢ, τῆς {πε||6 
αηά ἰῃς ργτεδί. ΤὨΐβ παν ἴγρα ρῖνεϑ υ8 

τῃς πιοσϑ] Ζεσο.---λέγω γὰρ. ΤΏς γὰρ ἰ5 
βϑοπιενῃμαὶῖ ρυΖεϊϊπρ. ε εχρεοῖ δὲ, 
ἰακίπρ ουζ διτεπιίοη ΟἹ ἵνο ἴγρεβ8 ἀς- 
βοσῖρεά ἴῃ τῇς ρτενίουβ βεηΐθπος πὰ 
βχίπε ἰξ ου ἃ ἀιϊβεῖπος οπε. Ὑεὶ {δετς 
'8 ἃ Ὠίάάεπ Ἰορὶς Ἰδῖεπε ἰπ ἴῃε γὰρ. [ἐ 
εχρ  δἰπβ {πε ἐλάχιστος οἵὨ τῃς ρτγενίουβ 
νεῖβε. Τῇε δϑῖπεϑὲ σϑίογπιεσ ἰ8 ἃ 8π|]Ϊ 
Τδμαγδοίεσ ςοπηρατεά ψἱ τῆ βδψεαῖ 
ὙΠοΪςβοπηα ραγίογπηοσ, θὰῖ ἢς ἰ8 ποῖ ἃ 
ΤΊΟΓΆΙ] τυ Πππν. Τιδὲ ρίας ἰβ σεβογνεὰ 
ἴοσ Ἀποίπεσ οἶ488. 1 (δὶ! ἢϊπὶ ἰξαβὲ, ποῖ 
ποιῃίηρ, ἔοσ ἴῃς βοτίδε ἰβ τπ6 Ζετο.-- 
πλεῖον τῶν γρ. κι΄ φΦ., ἃ ᾿ςοπιρεπάϊουβ 
ςοτπηρατίβοη, τῆς δικαιοσύνης δείπρ 
υπάἀετβιοοά δέϊεσ πλεῖον. ΟἾ γί βι᾽ 8 βιδῖε- 
τιθηῖβ σοποδσγηΐηρ ἴΠ656 οἶδββεβ οὗ [6 
7εννῖβιι ςοπιτηππίεγ, εἴβαννμεῖς τεοογάθά, 
ἐπδῦὶς υ8 ἴο υπάοτγβίδηὰ τῆς νετάϊοι Ης 
Ῥιοπουηοεβ ἢεσε. ὙΠΟῪ ἀϊβεγεὰ ἔσο 
186 ἴψο οἰαββεβ παπιδά ἴῃ νεσ. 18, ἰδυβ: 
ΟΙΑθ8Β 1 δεῖ δϑίάβ τῆς ἰεαβὲ σοπιπιδηά- 
πλεηί8 ἔοσ ἴπ6 βαᾶκε οὗ ἴῃς ρτεᾶῖ; ςοἶδββ 2 
ςοπϑβοίεηίουβὶν ἀϊὰ 411, στεᾶὲ δπὰ β:ηδ]! ; 
οἶδ88 3 βεὶ δϑίάε ἴῃς ργεαξ ἔοσ {πὸ βακε 
οὗ τπς {{π|| 6, 6 εἰ ἢῖςαὶ ἴοσ τῆς βᾶκε οὗ 
ἴδε στἰτυδί, τῆς ἀϊνίης ἔος τῆς βακε οὗ τῆς 
ἰγδάϊείοπαὶ. Ὑπαὶ ἔῆγενν πο πὶ ουξβίάα 
τῆς Κἰίηράογη, ννῆεσγε ΟἹΪῪ ἴῃς τηοσγαὶ ἢδ8 
ναῖας. Απάτῆε βεοοπά ἰ5 ρτεδίεσ, μίρῃεσ, 
ἴπδη τς ἢἤγϑε, θεσαυβα, νυ ϊς Ζεαΐ ἴοσ 
τῆς εἰμίςαὶ 18 ροοά, βρίτιε, ἰεπιρεσ, ἀΐβρο- 
βἰείοπ μ48 βυργεπης ναῖπε ἰπ ἴῃς Κίπράοτῃ. 
ΤΉεβα νϑ]υδείοπβ οὗ 7εβιιβ ᾶἂγὲ οὗ ρτεδῖ 
ἱπιροτίδῃηςα ἃ8 ἃ Ἴοηϊσιδυϊίοη ἰονγασάς 
ἀοβηίπα 18ε πδίυγε οὗ τῆς Κίηράοπι 88 
Ηε οςοποεϊνεά ἴξ. 
ΝοΕΒίπΕ; π|ς, δτεδῖ: ἴμεγε 18 ἃ Ὠΐρθῃες 

Ειαὰς 5111}, τῃ 6 Πίρμεβε. [τ Ὀεϊοπρβ ἴὸ 
ΟὨγῖϑε Ηϊπιβεῖῖ, τῆς Εὐ]Π|1ετ, ἢ ἰ8 
ΠΕΙΠΟΣ ἃ βορῃϊβεῖςαὶ βογίθε, ποῖ δὴ ἰπ)- 
Ῥαιίεπε τείογπιεσ, πος ἃ βίγιςξ ρϑσίοσπηοι 
οἵ 411 ἰανβ ρτεαὶ ἀπά βπ|8]], νναϊκίπρ 
Βα ὶν ἢ αοά ἴῃ τῆς οἷά νγᾶγβ, ννἱτῃ- 
οὐ τπουρῆξ, ἀγεδπὶ οσ ρύγροβε οὗ οἤδηρς, 
Ὀαξ οπα νγῆο ἰἵνεβ αδονε τῆς ραβϑὲ ἀπά 88 
τεβεηὶ ἰπ τῆς ἰάεαδὶ, Κποννβ [παῖ ἃ οἤδηρθ 

18. ἱτηρεηάἀϊηρσ, Ὀὰϊ ννῖβῃεβ ἰξ ἴο ςοπδ 
ἐεμεῖγ, ἀπὰ 80 88 ἴο ἀο 8111 ᾿υβεῖος το 41} 



τοῦ ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ν. 

ΚΆοτα. ἰκ. 21. Ἠκούσατε ὅτι " ἐρρέθη 1 τοῖς ' ἀρχαίοις, Οὐ φονεύσεις " ὃς δ᾽ ἂν 
ταξαῖα ἃ νεῖ. φονεύσῃ, " ἔνοχος ἔσται τῇ " κρίσει" 22. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς 
ἔδιο  Αοὰς ὁ ὀργιζόμενος τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ εἰκῆ 3 ἔνοχος ἔσται τῇ κρίσει - ὃς δ᾽ 

(εἰ δὶ: 
(ος. ν. 1:7. 2 τῷ ὙΪῈ ἀδὲ. Βετῖε ἔους ἐἶσηεε ; 

Ὁ οὔ (86 τἰσἱδυηαῖ, μετα ΟὨΪΥ. ο Γἢ. χχνὶ. 59η. Μίκ. χίν. 55. 

Ἐειτ αν τἂν εἴπῃ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ, Ῥακά,δ ἔνοχος ἔσται τῷ " συνεδρίῳ" ὃς 
» 

ἢ ει. οὗ ρυηΐεδέ, ΟἿ. χχνΐ. 66. ΜΙ. χίν. ὅς. 
ἵ χχ. 66. Οἶεα ἰη Αςἰδ. 

1 φρρηθη πῃ ΒΏ; ἰεχὲ ἰπ ΜΜΕΜΔ αἱ. ῥὶ. (Υν.Η.). ἐρρέθη ννᾶ8 ποσὰ υϑ0] ἴῃ ἰδίες 
ατεεκ. 

3 (ἰκη 8 δὴ δποίεης ρίοββ ἔουπὰ ἴῃ τηδην ἰδία Μ58. δυξ οαχϊιεά ἰπ δ 3 Β, Οτίρεη, 
Μαυϊραῖς, δηά ἰη τῆς δεβὲ τιοάδγῃ εἀϊτοηβ. 

δραχα ἰη δ᾽ δδς (ΤίΒο.); τεχὲ π᾿ ΜΡΒΕ (ΥΝ.Η.). 

τδδὲ ἰ8 ἀϊνίπε, νεηεγαῦῖς, απὰ οἵ ροοὰ 
τεπάεπου ἱπ ἰἢς ρᾶβὲ. Ηἰβ ἰβ ἴῃς υπίψυς 
δτεδίῖπεββ οὗ ἴπ6 τενεγεπεῖν σοηβογναῖινα 
γεῖ τες, ὈοΪά ἱπαυρυγαῖοτ οὔα πενν εἰπὶς. 

γν. 21-26. Εἰγεὶ ἐϊϊπμςέγαξίοη ὁ Οιγὶ 5 ̓ς 
εἰκίεαὶ! αἰἰμάε, τακεὰ ἴτουη ἴμ6 ϑιχίῃ 
Οοτηπιαπάπιεηι. [πὸ Τοηπεςίίοη ΜΠ 
118 ἀπὰ τῆς [οἸοννίηρ Ἔχει ρ] βοδίϊοπβ οὗ 
ΑἸ γίβι᾽β εἰ ῃῖςαὶ πηειποά, τῆς ἱπιεγργεῖεγ 
8 επηραιγαθβεὰ Ὁ τῆς ἰοπρ-ςοηεπυεά 
διε δε8 οὗ τῇς τπεοϊορίςδϊ βοοοΐβ, νυν ἢ 
δᾶνε ὑσουρῆι μδοκ ἴῃς βρίτις οἵ [6 ρ41185π|, 
ποσὶ μος ἢ τῆς ρτεδὶ Τθδο μεσ δου ρῃὶ ἴο 
ἀεϊίνες Ηἰ58 ἀϊβοίρίεβυ [τ Ψ1}} θὲ δεβὲ ἴο 
ἰσῆοτα ἔμεβε βίσιίεβ δῃηὰ ρὸ αἰθδά νυ οἡ 
ΟἿΣ ΨΑγ.--Ν ες. 21. Ἠκούσατε. Τῇε 
φοσηπΊοῦ Ρεορῖς κηενν ἴΠε αν ΌῪ Ππεδγίης 
ἴι τεδὰ ἰπ τῇς βυπδρορις, ποῖ Ὁ 
τελάϊηρ ἰξ τῃεπιβεῖνεβ. δὲ δοσίβι εχ- 

Ἐ8868 ἡ Παΐ ἴΠΕῪ Μεγ δοουϑίοτηοά ἴο 
ΘἌσ, Δῃ ἰηβίδηςε οὗ ἴῃ ““ ρῃοπιὶς ᾿᾿ 0186. 

ὙΒοΙΪυΟΚ {πίη 8 ποτα τῆδυ ὃὲ Δη δἰ βίο 
ἴο τἰδς ἱγδάϊκίοα οὗ ἴῃς βοσίρεβ, Ἵαδ]εά 
ϑλοηια.--- τοῖς ἀρχαίοις τηΐρῃϊ τηεδῃ : ἱπ 
δηςίεηϊξ ἐΐγιές, ἰο ἴῃς δηςϊεηῖβ, οὐ γ τῃ8 
δποίεηῖϊβ. Τῆε βεοοπά ἰβ ἰπ δοοοζά ψ ἢ 
Ν. Τ. ὑδᾶρε, ἀπά ἰβ δάοριεὰ ὈῪ Μεγεζ, 
ΝΥΝ εἰβ8 απὰ Ηοϊιζιιδηῃ (Η. 6.).. Ηον ἔασ 
Ῥδοῖκ ἄοεβ ΟἸγίβε ρὸ ἰπ ἰβουρῃξ: ὺ Τὸ 
Μοβεβ οἵ ἴο Εζτα ὃὺ Ὑῇῆε Ἐχργεββίοῃ ἰ8 
νᾶρυε, ἀπά πιίρβε σονος ἴῃς ψῃοῖς ρδβῖ, 
δηὰ ρεσῆδρ8 ἰ8 ἱπίεηάδεά ἴο ἀο Βδο. Ὑπετα 
ἰδ πὸ τεᾶβοη ἃ ὀγίογὶ ΨᾺΥ ἴῃς οτί εἰς 8πὶ 
Βῃουϊά δε τεϑβιίσίοιεὰ τὸ ἔς ἱπιεγργεϊδιείοη 
οὗ τῇς ἴανν ΌῪ ἴῃς βογίρεβι Οσίβεβ 
Ῥοδίξίοη 88 1 Ά]1ες ἐπε] εὰ Ηἰἱπὶ το ροΐπὲ 
ουξ ἴῃς ἀεἔεςῖ5 οὗ [ς ἴᾶνν ἰ1561, ἀπὰ νς 
ταυκῖ ὃς ργεραγθὰ ἴο πὰ Ηἰπι ἀοίῃρ 80, 
δηὰ τδεγα ἰ8 γεάβοη ἴο Ὀεϊϊενε ἴπδὶ ἴῃ τΠ6 
δβεαιοὶ Ης δοῖυ δ] ἀοε8 (50 ΝΥ επάε, Ζ,. 7.» 
ἰϊ., 332).--Οὐ φονεύσεις. . . κρίσει. 
ΤΒΙΒ ἰδ ἃ φοσγεοὶ βιδιεπιεηξ, ποῖ οὐΪν οὗ 
ἴδε Ῥματίβαϊς ἱπεεγργεϊδιεῖοπ οὗ ἴῃς ἷανν, 
δυῖ οὗ {πε ἴανν 1156], ΑΒ ἃ ἰαν ἔοσ {πὲ 
1 οὗ ἃ παιίοη, ἰξ οουἹὰ ἑοσ θά δηὰ ρυπίβῃ 
οηἶν με ουξννατὰ δςι. Βαΐ υβὲ βετε ἴδῪ 
ἐξα ἀείξος ἃβ ἃ βιιπιτηδγυ οὗ δυπηδη ἀυγ. 

[τ τεϑιταϊπεὰ τε δηᾶ ποῖ τῇς Ῥερίππίηρ 
οὔιγδηβρτεβδίοη (Εὐῖῃγ. Ζίρ.).---ἔνοχος -- 
ἐνεχόμενος, ἢ ἀδιῖνε οὗἩἉ «τῆς {τἰδυπαὶ 
Βετα.-- ες. 22. ἣν δὲ λέγω ὑμῖν. 
ΟἸσίδὲ βυρρίίεβ τῆς ἀείεςξ, ἃ8 ἃ ραϊπίες 
8118 ἴῃ ἃ τυάς ουκ᾿ἰπς οὗ ἃ ρίςζυτε 
(σκιαγραφίαν), ΒΆγ5 Τπεορῆῇγ. Ης ροεβ 
Δ. Κ οἡ τῆς τοοῖβ οὗ ογίτης ἰῃ τῆς {εεῖ- 

ἱηρθ: δῃρεσζ, Ἴοηίεπιρί, εἰς.--πᾶς.... 
αὐτοῦ. ΕνεΓγ οπε; υπίνεσϑαὶ ἱπίογάϊος 
οὗ πριν ρδϑβίοῃ.---ἀδελφῷ, ποῖ ἴῃ Ὀϊοοά 
(1Πς οἰδββιςδὶ τηβδηΐηρ) οσ ἱπ δι, Ῥὰς 
ὉΥ οσοπηηοη Πιπιδηϊγ. τΤῇε ἱπιρίϊεά 
ἀοοισίπε 15 τμαὶ Ἔνεγυ τηδη ἰβ ΤΥ Ὀσγοῖδασ; 
ςοπιραπίοθπ ἀοοίτίπε ἴἰο τῇς υηϊνογβαδὶ 
Ἑδιπειμοοὰ οὗ αοά (νες. 45).---εἰκῆ ἰ5. οὗ 
σουτβα ἃ ρἷοββϑ; σγυδιβοριίίοη οὗ ἔδα 
ἱπιδγάϊοι ἀραίηβϑὲ δῆρεσς τῇδ ὃς τεααϊγοά, 
Ὀυῖ ἴὲ νν88 ποῖ Ομ γιϑὲ β μδδὶξ ἴο ΒΌΡΡΙΥ 
αυδιβοδιείοηβ. Ηἱἰ5 δἱπὶ ννᾶβ ἴο ἱπηργεβϑ 
πε πιδίη ἰάεα, δῆρεσ ἃ ἀεδάϊν 8ιη.--- 
κρίσει, ΠεΙς 85 ἴῃ νεῖ. 21. Τῇε γεΐεγθηςα 
ἰβ το πε Ῥγονίποῖδὶ ςουτγὶ οὗ βενεη (Ὀευξ. 
χνΐ. 18, 2 Ὁἤσγοῃ. χίχ. 5, ]οβερῇ. Απὲ. ἵν. 
8, 14) ρΡοββϑεϑϑίπρ' ροννὲσ ἴο ρυπίβῃ οδρίτδὶ] 
οἴεηςεβ ΌῪ {πε βδυγογά. Ἡγίβε᾽ 5 γογάὰβ 
ἅτε οὔ σουγβα ποῖ ἴο ὃς ἴδίδβη [ἰτ σαν 848 
1 Ηε ψεζε ἐπδοιίπρ τμδὲ πε δῆρτυ τῦδῃ 
Ῥε (τἰεὰ 88 ἃ οἽγίπηιημδὶ. 80 υπάετβίοοά 
Ηςε νψουϊά δὲ 5Βἰπιρὶν ἱπιγοδυςίηρ δῃ ἐχ- 
τεπβίοη οὗ ἰεραὶίβπι. Ης ἀεβεῖνεβ ἴο ρΡῸ 
Ῥεΐίογε {πε βεένεπ, Ηδ βᾶύ8, τηεδηΐϊηρ δ6 18 
88 ρτεδῖ ἂῃ οἤεπᾶες 28 πε δοηιίοίάα 
ὙΠΟ ἰ8 δοῖυδ!ν ἐγίεὰ Ὁγ {πεπ. 
Ῥακά: ἱεῖ υπιγαηβἰαιεά ἱπ Α. Υ'. ἀπά 

ἘῸΝ. ; ἃ νογά οἵ {πῈ|- πιεδηπίπρ, τεπάεγεᾶ 
ὉΥ γξῖοπιθ “ἰηᾶπῖ8 δὰξ νᾶοὰυβ δῦϑαιθ 
οεγεῦτο ". Αὐρτιδῖϊπε 58 γ8 ἃ εν [οἱ ἃ πϊπὶ 
ἐξ νναβ ποῖ ρτορεγὶγ ἃ γοζγά δἱ 411, θὰϊ δῇ 
ἰηεεσ)εοιίοη Κ Πἶορι. ὙΒΘοΟρΡὮΥ. ρῖνεβ 
85 δῇ δηυϊναϊεης σὺ ϑροίεπ ὈῪ ἃ Οτεεῖς 
ἴο ἃ πιᾶῃ ΨΠοτ ες ἀοβρίβεά. Απὰ τπ6 
τῆδῃ ὑνῆο σοπηηλῖβ [818 τὶν] οἤξηςς (48 
ἰξ βεεπ8) πιυϑὲ ργὸ Ῥείοσε, ποῖ ἴῃς ρζο- 
νίηςῖα! δενεη, Ὀυὲ ἴΠε βυργεπὶς βενεπίυ, 
τῆς ϑαημεάτγίηι (Βδὲ (τε τε τηοϑὲ μείπουβ 
οἤξηςεβ δηὰ βεηίεποεὰ ἴοὸ δε βενεγεβὲ 
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δ᾽ ἂν εἴπῃ, Μωρέ, ἔνοχος ἔσται εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός. 23. ἔχειν τι κ. 
τινος Ὠετα. 

᾿Ἐὰν οὖν προσφέρῃς τὸ δῶρόν σου ἐπὶ τὸ θυσιαστήριον, κἀκεῖ ΜῈ. αἱ α5. 

μνησθῇς ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἔχει τὶ κατὰ σοῦ, 24. ἄφες ἐκεῖ τὸ 0. Ατῦ 
χχὶν. τὸ 

δῶρόν σου ἔμπροσθεν τοῦ θυσιαστηρίου, καὶ ὕπαγε, πρῶτον 3 διαλλά- (αρόςτινα). 

γηθι τῷ ἀδελφῷ σου, καὶ τότε ἐλθὼν πρόσφερε τὸ δῶρόν σου. 
τῖσθι " εὐνοῶν τῷ " ἀντιδίκῳ σου ταχύ, 

ᾳ ἤεγα ΟὨΪ 
25. ἴθ ΝΟ Τὶ 

ἕως ὅτου εἶ ἐν τῇ ὁδῷ μετ᾽" ταῖν ἜΝ 
αὐτοῦ,1 μήποτέ σε παραδῷ ὁ ἀντίδικος τῷ κριτῇ, καὶ ὁ κριτής σε: δεῖς θεῖν 

ΕἼ. χὶὶ. “8; χνἱϊϊ. 3. σ Ῥεῖεσ νυ. 8, 
34; Χχ, 18; χχνὶϊ. 2, εἰς. 

μετ αντον Ὀείοτε ἐν τ. οδῶ, ΜΙ ΒΌΙ,.. 

Ῥεπαίεῖςβ, σ. 5.» ἀεδῖῃ ὃν βεοπίηρ ' Τεὶνίδ] 
ἴῃ ἀρρεᾶσδηςς, ἴῃς οἤξηςς ἰβ ἀθδαγ ἴῃ 
ΟὨχίβι᾽Ββ εγεβ. [11 πιεδῃβ οοπέρηῤέ ἴοτ ἃ 
(εἰϊον-πλαη, τηοσς ἱπίλυπιαπ τη δηρεῖ; 
ἃ νἱοίεπε ραββίοῃ, ὑγογηριίηρ ἴὸ ψογάβ 
πὰ δοῖβ οἴξῃ Ὀἱτεσῖν τερτειῖεά ννἤεη 
τῆς Ποῖ ἔεῖῦρεσ ςοοΐβ ἄοννπι. Μωρέ, ἰΐ ἃ 

ατεεῖὶς ννοσὰ, ἔς εαυϊναίεης ἔοσ Ὁ Ἀ] Ξε 

(οοἵ, ροοά ἔος ποίδιίηρ, τρόσδιν ὑνογ ἢ 688. 
τ τᾶν, 85 Ῥαυΐυδ, δηά δῆεσ δϊπὶ Νόβρεη, 

βυρρεβῖβ, Ὀς ἃ Ηεῦχονν ννογά, [8}}» 

(Νυπι. χχ. 24, Πευζ, χχί. 18), ἃ σγερεὶ 
ραίϊπβὲ αοἁ ος δραὶπβὲ ραγεηίβ, ἴδε γτηοβὲ 
που 1ε88 οὗ Τμδγαοίεῖβ. Αραίΐπβὲε {πί8 
Εἰεϊά (Οτΐυτη Νοσνίοθῃ 56) τεηδικβ ἴῃ δι ἱξ 
πουὰ Ὀς ἴἢ6 ΟΠΙΥ ἱπβίδπος οὗ ἃ βυζε 
Ηεῦτεν ψοσά ἱπ δὲ Ν. Τ᾿ [πη εἰτπεσ 
᾿δβε ἴῃς ψοσγά Ἵχρύαββεβ ἃ πΊΟΤΕ Βασίοιβ 
ἴοττὰ οὗ ςοπίειηρέ (μὰη Καρα. Ἐδοᾶ ὃχ- 
Ρζεββ8εβ ςοηίεπιρέ ἴοσ ἃ τηδπ᾿ 8 πεδά -- γοῦ 
βυρίά! Μογεέ εχργεββεβ σοπίετηρὶ ἴοσ 
διἰ5 βεασὲ δπὰ Ἵμαδγζαςῖεσ ξξ γοῦ βοουηάτζεϊ. 
Τῆς τεοκίεβθ υ86 Οὗ βοῇ ορρτγονγίουβ 
ερ πεῖ ]εβὺβ τεργάθα 48 πε βυργεπηδ 
οὔεπος αραϊπϑὲ τπε ἴὰνν οὗ Πυτηδηίιν.--- 

οξ . .. πυρός. Ηε ἄξβετνεβ ἴο ρΟ, 
ποῖ ἴο ἴπ6 βενδὴ οἵ ἴῃς βενεηῖυ, Ὀυξ ἴο 
δε], δβ βἴηπ δἱϊορεῖμες ἀδπηηδῦίς. 
Κζυϊποεῖ {πῖπκβ τπὰ πιεδηΐϊηρ ἰδ: Ηδ 
ἄεδβεγνεβ ἴο Ὀς Ὀυσπεὰ αἱΐῖνε ἴῃ {πὸ νδῖ]ς 
οὗ Ηἰηποηι: ἐς ἀΐρηπης ἐσέ φμὶ ἐπ ναὶ 
Ηἰϊππονιὶ υἱσμα5 οοπιδεγαίηγ. ΤὮ8. ἱπ- 
τετρσείδιίοη ἢ πάβ 1{{ππ|6 ἀρρσοναῖ, Ὀὰὲ ἴὲ 18 
ποῖ 50 ἱπιργοῦαῦϊε ἤθη να σεπιεπιθεσ 
ψ δὲ ΟὨτίβε βαϊὰ δδοιις ἴῃ οβεπάεσ οὗ 
τὰς {π|εὲ οπςβ (Μδῖιξ. χνι. 6). Νείιπες 
δυτγηίπρ αἰΐνε πος ἀγοινῃΐηρ ννᾶ8 ΔοίΌΔ ΠΥ 
ΡῬιδοιίβεά. [π ἴμεεε ννογάβ οὗ 7εβ08 
Δραϊηβὲ ΔΩΡΈῈΣ δηὰ Ἴοηϊετηρὶ ἴποτε ἰ8 Δῃ 
ἅβρεοὶ οὗ ἐεχαρρεγαϊίοη. ὙΠΕΥ ἅγε ἴῃς 
διοηρ υἱίεσαπος οὗ οπα ἱπ Ψῇοπὶ 8}} 
ἴοιταβ οὗ ἱπδυτηδηὶν τουδεά {εεἰϊηρ8 οὗ 
Ρδδβίοπδῖες δρμογσσεηςε. ΤΥ ἄγε οὔ ἴῃς 
υϊπιοβὶ νας 48 ἃ τενεϊδιίοη οἵ οδαγδοίεγ. 
γν.23,24. ἨοϊιΖηλᾶπη (Η. Ὁ.) τοραγάβ 

Ὁ ἕως ὅτον “« ΜὩΐ16, ΒεΓα ΟὨΪγ. 
ΝΎ. 

Υ͂ τινά τινι Βασὸ δηὰ Οἢ. χνίϊ, 

τῆι656 νοῦβεϑ, 85 ΨγῈ 1 858 τῆς ἔννο 10] ουνίπρ, 
88 δῃ δάάιτίοπ ὈΥ τῇς ἐνδηρεῖῖθι. Βαὲ 
πε μαββαρὲ ἰβ δὲ ἰεαϑὲ ἰὴ ἐπογουρῇ 
Βασπιοηυ ΙΒ ναὶ 8 δεΐοτε, 48 ννε]] 
885 ὙΠ τῆς μος ἀΐβοουτεε.--- Ἐὰν οὖν 
προσφέρῃς, {Γ που ἀτὲ ἰπ τῆς νεγν δοὶ οὗ 
Ρτεβοπέιηρ {ππς οὔδετίπρ (ρτεβεηῖὶ θηβε) 
δῖ πε αἰϊαι.--- κἀκεῖ βαυδΝ “ον κατὰ 
σοῦ, Δπὰ ἰἰ δυάάεη!ν ἤδβῃεβ τῃγουρ ΤΥ 
ταϊπα ἴμοτα ἔπαὲ ἴῆου ἢαβὲ ἄοπε βοπια- 
τοίη ρς ἴο ἃ ὑγοίπες πῃδῃ διξεὰ ἴο ὑσονοκε 
ΔΠρΡτΥ ἐδεϊϊηρ ἴῃ παι. ὙΜΗδὲ ἐπεπ  αεὲ 
ττουρῃ τῆ ἘΠ νουβηὶρ 8 ἔδβὶ 88 
Ροβϑβιδίς ἀπά ρὸ ἀϊγεοιῖϊν δῆϊεσ δηὰ τηᾶκε 
Ῥεᾶςε ψ τ τμς οἤεπάςἀ ὃ ΝΟ, ἱπίοσγωρε 
ἴδε ταὶ ρίουβ δοίίΐΊοω δηά ρὸ οἡ ἴδδὶ 
εἰταπά ἤγϑι.- -ἄφες ἐκεῖ. 1,40 ᾽ξ ἄοννῃ οη 
ἴδ δρὺγ οὗ ἴῃς πηοπιεηξ δαΐοτα {ΠῸ δίτασ 
Μ πους Βαηάίηρ ἰὲ ἴο ἔπε ῥχίεδε ἴο θ6 
οἤεγεὰ Ὀν ἰπὶ ἴῃ τῇ δεεδά.- -καὶ ὕπαγε 
πρῶτον. Τῆς πρῶτον ἰβ ἴο Ὀς ἰοἰπεά ἰο 
ὕπαγε, ποῖ ἴο {πε [ο]]οννίπρ νετῦ 88 ἰῃ Α. 
Υ. δηὰ ΕΚ. Ν. (πρῶτον βίδπάβ δέϊεσ τῇς 
νεσῸ 4150 ἴῃ σῇδρβ. νἱ. 33, νἱΐ. 6). ΕἾγβι 
Ὁ ; τεπιονς ἴπγβοὶε ἔγοπὶ πε ἰεπιρῖς, 
τεακ ΟΗ͂ τῆν ννοσβεΐρ, τπουρῃ ἰξ πᾶν 

βεεῖῃ ὑγοΐδῃς ἴο ἀο 8ο.---διαλλάγηθι.. .΄. 
καὶ Ἑ.... πρόσφερε: πο ςοηϊεπιρι 
ἔοτ τεϊρίουβ βεγνίςβ Ἴχργεββεά οσ ἱπιριἰεά, 
Ἡοϊεζτιδηη (Η. 6.) μἡ Νὰ ἀϊά ]εβὺβ οἴει 
βδοίβοε ὃ δῃηὰ δῆβινεγβ, μαγάϊγ. [1 ΠΥ 
ο8ς Ηε τεβρεοιθὰ τῆς ργδοϊίςς, Βυΐ, 
τεςοῃοϊ!δείοπ Ῥαέοτε βϑοσιῆςε : πηοσϑ  ν 
Ῥείογε σγεϊρίοθ. ϑιίρπίβοδηὶ υἱἱογαηςθ, 
ἢγβεὲ δηπουπςετηεπὶ οὗ ἃ ρτεδὲ ργίποὶρὶς 
οὔϊεη τερεδιεά, βυβιεπγδιίοα!ν περίεοιοά 
ὉῪ ἔπε τεϊ!ρίοη οἵ τπ6 εἶπε. Ῥίαοαδιὶ ἐν 
Ῥεΐογε βδογίῆος, μιόγον Ὀεΐοτς ββϑοσίῆςς, 
““ιἰαὶ αὔεοέίοη ἀπὰ ἀμέγ Ὀείοτε βαςγίῆςς ; 
80 Αἰννᾶυϑβ ἰῃ ΟΠ σίβι᾽β ἐεαοῃίπρ (Μδῖῖ. ἰχ. 
13, χν. 5). πὶ ρε: ργαβεηῖ; βεῖ ἀροιιΐξ 
οἤετίπηρ : Ρ᾽εΠΕΥ οὗ τἰπὶς ποὺν ἔογ τῇς 
βδογεά δείίοη. 

γν. 25,,χϑ6.Ύ. ὙΤΠπεῖα ͵ἰ8β πιυο τηοσα 
τελδοη ἴοσ τερδζάϊηρ [Π|8 ραβϑᾶρε 828 δῇ 
ἰηϊεγροϊδιϊοπθ. [Ιε 18 ςοπηβοῖϊεά ομἱυ ὃχ- 
ἴογηδιν (ὈΥ [ἢ τείδβγεηςεβ ἴο Ἴουζί8 οὗ 
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ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

33. παραδῷ τῷ ὑπηρέτῃ, καὶ εἰς φυλακὴν βληθήσῃ. 
ἀχῃ. σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἔως ἂν ᾿ ἀποδῷς τὸν ἔσχατον ᾿ κοδράντην. 

"27. Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις,2 28. Οὐ μοιχεύσεις - ἐγὼ 
δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι πᾶς ὁ βλέπων γυναῖκα πρὸς τὸ ἐπιθυμῆσαι αὐτῆς ὃ 

ν. 

26. ἀμὴν λέγω 

1 ΤΗΙβ βεοοπά σε παρ. ἰ8 οπιτιεὰ ἰπ 3. Β. [ΓυκεἾΒ ἰεχὶ πᾶν πᾶνε βυρρεβίεά {86 
δάάϊείοη. 

3 τοις ἀρχαιοις ἰΒ ΨψΑπεπρ ἰη Μ55. εχοερὶ ΜμΤΔ. 
5 ξκιθυμησαι τῖϊπουξ ῥγοποῦη, δ" ( ΤίβοΒ.); ΜΠ ἄντην, ΒΌ], αἱ, (ΝΗ. 

Ῥγδοκεῖβ) ; ἰεχὲ ΜΣ. ἀντὴν ργοραθὶῃυ ἴῃς ἴσυς τεδάϊηρ. 

Ἰαννὴ ἢ γνμαὶ ροεβ Ὀεΐοσε, ἀπά ἱξ ἰβ ουὲ 
οἵ Κεερίηρ νὴ τμς ρεηεσαὶ ἀσξ οὗ τῇς 
τεδοπίπρ οὐ {πε 111. [τ οσουτβ ἰῇ ἃ 
ἀϊδετεπε οοηπεδοϊίοη ἴῃ ΓΚ χίϊ. 58, 
ἴδετε 88 ἃ βοϊεπιπ νναγηΐηρ ἴο {πε 1 εν 188 
Ῥεορῖβθ, ου ἰΐϊβ ννᾶὺῪ ἴο ἱπάρπιεπε, ἴο τα- 
Ῥεηῖ. Μεγεῖ ρίεδάβ (δαὶ τε ἰορσίομ 
πιρμς Ὀς τερεδῖεὰ. [Ιὲ πηῖρῃς, Ὀὰὲ οἷ 
ἡ 8υ140]6 οσςδβίοηβ, δηὰ ἔμπα ἰεδοπίηρ 
ου ἴδε 81] ἄοεβ ποῖ β6επὶ ἴο οὔεσ βυςῇ 
δῃ οοοδβίοῃ. Κυϊΐποοὶ, Βίεεκ, Ηοϊζπηάπῃ, 
νεῖββ ἀπά οἰδμεῖβ τερατὰ τη ννογὰβ 848 
Τοτείρῃ ἴο ἐς σοππεοϊίοη. Εαίεσσίηρ ἴο 
{πε ἐχροβίτοη ἰπ Πῦκε, 1 οὔεσ μεσα ΟὨΪν 
ἃ ἴεν νεῖῦδὶ ποίεβ πιδίηἶν οπ Ῥοίϊπὲβ ἰῃ 
Μ ΒΟ Μαίῖμεν ἀϊ εσβ ἕγοτη ΓΚε.---ἴσθι 
εὐνοῶν, ὃς ἰῃ 4 οοποϊἸδίοτν πιοοά, τεδν 
ἴο φοπις ἴο ἴεγπβ ὙΠ γοὺς Ορροπεηῖ ἰη 
ἃ Ἰεραὶ ργοςεββ (ἀντίδικος). Ιἴ 18 ἃ οᾶβα 
οὗ ἀεδι, ἀηά {δ ἴννο, ογεάϊςος ἀπά ἀδῦίοσ, 
8ΓῈ οἡ πε ννᾶὺ ἴο {πε σουτὶ ψψδγε {ΠῸ 
τηυβὶ Ἄρρθᾶσ ἰορεῖδεγ (Ὠβυΐ. χχί. 18, χχν. 
1). Μαιῖδενν᾽ β ἐχργεββίοῃ ἱπιρ 168. νν}]}- 
ἰπρηεββ ἴο ζοπΊα ἴο ἰεγπΊβ δι σἈΪῪ Οἢ 
{πε ἐγεαίέογ᾽ς Ῥατῖ, ἀπᾶ τπεὸὶ ἀεθίοσγ ἰ5 
εχβοσίεά το πηιεεὶ Πίπὶ μα] ψγὰυ. [πὸ 8 
δὸς ἐργασίαν ἴἄτοννΒ {πε νἹ]ΠΠΠρπε88. οα 
τῆς οἴποι βἰάς, οἵ δἱ ἰϑδβί ἱπΊρ} 168 τπδὲ τ᾿ ς 
ἄερίοσ νν"]} πεεά ἴο τῆδκε 8η δἤογί ἰο ὑσίηρσ 
τῆς οτεάϊιος ἴο ἰδγηηβ8.-- -παραδῷ, ἃ πιυςο ἢ 
ταὶ δος νγοτὰ ἔπη 1 Κε᾿8Βκατασύρῃ, ΠΟ Β 
Ῥοίηϊβ ἴο τουρῇ, τυάς μδηά]ηρ, ἀταρσρίηρ 
8π ἀην]Πηρ ἀδθίοσς δἰοηρ νυ μεσ ἢς 
νου γαῖμεγ ποῖ ἐδ. ὑπηρὶ ν δε οἰῆοετ 
οὗ ἴδε οουτί ΨΠοΟΒΘ6 Ὀυδίπεββ ἰξ νγἃ5 ἴὸ 
οοἴϊεοῖ τπὰ ἀεῦι δπὰ ρεπογα!ν ἴο ΟΔΥΓΥ 
ουἵ {πε ἀεοϊβίοη οὗ 1π6 πάρε; ἴπ Γυκα 
πράκτωρ. --κοδράντην -- φιιαάνγαν:5, 655 
τῃδη ἃ ἔδει πίηρ. [ὑκς Πᾶ5 λεπτὸν, Π417 
τῆς ναἴυς οἵ ἃ κοδ., {ΠεΙΘΌΥ 58 γεηρτ Πεπί πα 
τῆς δίδίεπηεης τηδι τῆς ἱπηρτβοπεᾶ ἀεὈίοῦ 
ΨΊ ποῖ ὄβοᾶρε Ε1} μα 48 ρδίᾷ δ}1 δῈ 
ΟΥΕΒ. 

γν. 27-3ο. δεοονά ἐἐΠιοἰγαίοη, τακεπ 
πολ ἴδε βενεπῖ σΠοπιπηδπάπηεηε. Α 
σταπά πιογαὶ ἰᾶνν, πῃ ὑτίεῖ Ιαρίαγυ βιγῖς 
ξυλτάϊηρ τδ6 πιδιτίεὰ γεϊδιίου δπὰ τῇς 
βδηςτν οὗ βοπθ. Οἴοουτδε ἢ Ηεῦτεν 
Ἰερίϑαῖοσ σοηδεπιπεά ἰυ8ὲ δἴξεσ ἀποίπεσ 

τηδῃ 8 Μη] ; ἰξ 18 Ἐχρσεβϑὶν ργοϊι διε ἴῃ 
ἴδε ἴδηι ςοπηπιδηάπιχοπε. Βαϊ η ῥγαςιςαὶ 
ψοσῖηΡ 88 ἃ ρυ δὶς ἴανν ἔπε βιδιαίε [δὰ 
τηλῖῃ βἴγεδβ οὐ ἴῃς ουϊνατά δςῖ, δηά τὲ 
ννὰβ ἴδς [επάεπου οὗἩ ἔπε βογίρεβ ἴο ρῖνε 
εχοϊυβῖνα ρχοπιίηξηςς ἴο [Π18. ΤὨετείοσε 
ΟἸεῖβεὲ ὕὑσίωρβ ἴο τῆς ποηὲ ψπδὲ ῬοΙἢ 
Μοβεβ δηὰ τῆς βογίθεβ ἰεςῆ ἱπ τς Ῥδςκ- 
βτουπά, τῆς ἱπννατά ἀεβίτε οὔ ψδίοἢ 
δάυεεγΥ ἰδ τς ἔγυϊε---Ν ἐς. 28.--- βλέπων: 
ἴδε Ἰοοκεσ ἰβ βυρροβοά ἕο ὃς ἃ μυξϑαπά 
ΜὮΟ ΟΥ̓ δἰβ Ἰοοῖκ Ψγοηρβ δῖϑ οὐνῃ τἱΐε.--- 

γαῖκα, τηαττίεά οἵ υππιγαττιίεά.---πρὸς τὸ 
ἐπιθυμῆσαι. ΤῊΘ ἰοοῖκ ἰβ βυρροβεά ἴο 
Ὀὰ ποῖ οσαβιυδὶ Ῥυξ ροτείβίθης, ἴῃς ἀεβίσα 
ποῖ ἱῃνοϊυπίασυ οἵ πιοιηδηίδσυ, δυΐ 
ομεγίϑμεά στ Ἰοπρίηρ. Αὐυρυδβείης, ἃ 
βενεῖα [πάρε ἰπ βοὴ πηαίξοτβ, ἀςῆῃεβ ἴΠ6 
οἴεηςε τδ08 : “Οὐἱ Πος πε εἴ πος δηΐπιο 
διϊεηάεσγιε αὐ δᾶπὶ ςοπουρίβοδι ; χυοά 
ἦλτα ὕοη εδὲ εἰἘΠΠ|Πτὶ ἀεϊεςοιδιίοπε σαγηΐβ 
βεά ρίεηε ςοπβεηῖίγα 1  ἀϊπι᾽" (6 βεσ. 
Βοιΐηῖ). ΟὨγυβοβίοπ), ἴπε πηθγοῖ 658 
βοουερε οὗ τῇς νίςεβ8 οὗ Απεοςῃ, 5δγ8 : 
ὁ ἑαυτῷ τὴν ἐπιθυμίαν σνλλέγων, ὅ 
εἡμολρ ἀναγκάζοντος τὸ θηρίον πεισι 
γων, ἐμοῦντι ογισμῷ. ὉΠΊ. 

χν!!. μευ ΤῊΣ ἃῖ5σοὸ οσοπάετηηςὰ 
Ὁπομδβία ἴοοόῖκβ, υὲ ἴῃ ον οοδῖβα ἃ 
δίγῖες οοπιρατεᾶ σὴ [|εϑὺ8 ἰεῖ τδῖ8 
ηυοιαϊίοπ ρίνεη ὈΥ Ετζϑομε δῇον : 
“ Ἰηΐμεηβ νεὶ ἰπ τηϊπίπιυτη ἀϊρίξυπι 
επιίηδε εϑξ ἃς βὶ ἱπίπεγεῖυσ ἱπ Ἰοουπι 
Ρυάεηάυτη ". Ιη Ὀεῖίεγ ἰᾶϑὲς δζε ἴδεβα 
δαγίπρβ αυοϊεὰ Ὗγ ννὕπβοῃςε (Βεἰιτᾶρε) : 
“ΤῊς ἐγε δηά τῆε πεαγὲ δις {πε ἵν Ὸ 
Ὁτοκεσβ οὗ βίη ᾿᾿; “ Ῥαββίοῃβ Ἰοάρε οἠΐν 
ἴῃ Πἰπὶ ΠΟ 56ε68᾽".--ο-͵Ὗὡὐτὴν (Ὀγαοκεῖεά 88 
ἀουρεα! ὃν ὟΥ. ΗΣΣ τε δοουδαῖνε αἴες 
ἐπιθ. ἰβ γαστε δπά ἰδίε.---ἶνε σᾶπποὲῖ θυ 
τπῖπκ οὗ ἐπε Ρεγβοηδὶ γεϊδιίϊοπβ ἴο τνοσηδῃ 
οὔ Οπε Ψῇο υπάετβίοοά 850 ΨῈ}] {πε βυδεῖς 
ΒΟῦΓΟΟΒ οὗ Βεχ 8] 5ἷηῃ. 8584] ννὲ βδὺ ἴθι 
Ἦε νν.88 ἱεπιρίεὰ ἰπ 411 ροΐῃίβ 88 ΜῈ 8ζα, 
Ῥυϊ ἀεσδίτε ννὰ8 Ἔχρε δὰ Ὀγ τῆς πιρἢ 
Ροννεῦ οὗ ἃ ρυτε ἷονε ἰο ψῃϊο ἢ εἐνεγῦ 
νοπηδη ΔΒ 88 ἃ ἀδυρῃίεσ, ἃ ϑἰβίεσ, οἵ ἃ 
Ῥεϊγτοιῃεὰ; ἃ βαοσεὰ οὐ͵εοςξ οὗ ἔεπάες 
τεϑρεοῖν 



46---31. 

ἤδη ἐμοίχευσεν αὐτὴν ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ.1 
σου ὁ δεξιὸς ᾽ σκανδαλίζει σε, ᾿ ἔξελε αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ" 

οσυμφέρει γάρ σοι ἵνα ἀπόληται ἕν τῶν μελῶν σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ 
20. καὶ εἰ ἡ δεξιά σου χεὶρ σκαν- 

δαλίζει σε, ἔκκοψον αὐτὴν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ - συμφέρει γάρ σοι ἵνα 

ἀπόληται ἕν τῶν μελῶν σου, καὶ μὴ ὅλον τὸ σῶμά σου βληθῇ εἰς 

σῶμά σου βληθῇ εἰς γέενναν. 

γέενναν. 
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29. εἰ δὲ ὁ ὀφθαλμός γ ΟἈ. χνί. 
6,8, ρᾶγδ]. 
τ οε.ν ϊ,. 

: (ἢ. 

Π ἔμ. χνίϊὶ. 
νι ἵνα. 

31. “«Ἐρρέθη δέ, ὅτι8 ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, δότω ρ αι ῖο 

1Β δᾶ φαντον. 

3 Ἐοσ ἴδε τεδάϊηρ ἰπ ἰεχὲ δ Β βανε 68 γένναν απελθη, Τῆς Τ΄ ΒΕ. δα5 ἀουδεῖεβ8 
δεε οςοπίοσπιεά το ἴῃς τεδάϊηρ ἴῃ νεσ. 29ὅ. Ηδὰ ἱἰτ βίοοά Βεῖε ἴπ τῃ6 ςορίε8 ὑξεὰ Ὀγ 
τὰς 5Ξοτίδεβ {ΠΥ ννουἹά ποὲ ἢᾶνε δβυῤδϑβεϊευϊεά τῆς τεδάϊηρ ἴῃ ὁ ΒΒ, 

3 Οπμῖι. δῷ ὍὌΙ. 

νν. 29, 30. Οὐομπϑεὶ ἰο ἐλΐε ἱενιῤῥεά, 
εχρσεββϑίηρ Κκεεη ρεζοερείοι οὗ ἴῃς ἀἄδηρες 
δηὰ εἰγσοῃξ τεοοἱ] ἔγοσα ἃ βίῃ ἴο δ6 δῃηυπποὰ 
αἱ 411 δαζασάβ, Ἔενεῆ ὉΥ εχοϊβίοπ, 88 ἱξ 
ψεῖο, οὗ οἥεπάϊπρ πιδθετβ ; ἔνο παρε, 
εγε δπὰ δαηά, εγς ἤγβί 8ἃ8 πιεπιϊοηθὰ 
Ῥείοτε.--- ὀφ. ὁ δεξιὸς : ἴῃς γίρλὲ εγς 
ἀεετηεὰ {πε πιοσε ργεοίουβ (1 ϑ8πι. χὶ. 2, 
ϑδςἢ. χὶ. 17). δ πλατεῖ νος. 30 ἴπς τίρῃὶ 
Βαπᾶ, τπ6 πιοϑδὲ ἰπάϊβρεηβαῦὶε ἕο ὑνοσκ. 
Ἐνεπ ἴδεβε γίρλς τιετρεσβ οὗ ἴΠε ὈοάΥ 
τοῦδ ρο. Βυξ 25 ἴδε τεπιδίπίηρ ἰεξε ἐγς 
δηὰ δαπὰ Ἵοδὴ 511}} οἥεπά ἱὲ ἰ8 οδνίουβ 
ας τῃεβς οουηβοὶβ ἃτε ποῖ τπιθᾶπὲ ἴὸ ὃἊ 
τλκεη ᾿ἰξεγαῖν, πὲ τα 1041} ν, 48 6χ- 
ΡῬτεββίηςῷ διεπυουβ εῇοτξὲ ἴο πιδβίεγ 
βεχυδὶ ραββίοη (υἱάφ Οτοιυβ). Μυμ|α- 
ὕοῃ ᾿"1}} ποῖ βεγνε με ρύγροβε; ἰξ σϑδ 
Ῥτενεπὶ ἴῃς ουϊννατὰ δςοῖ, δὰ: 1 Μ1}} ποῖ 
εχεϊηρσυϊθῃ ἀεβίτε.--σκανδαλίζει, σαυδε 
ἴο βίυτηδῖς, ποῖ ἑουηὰ ἰη Οτγεοῖκ δυΐδογβ 
Ῥυϊ ἴη ϑερῖ. ϑίγσαοξ. δηά ἰη Ν. Τ. ἴῃ ἃ 
᾿τορίς δὶ τῆοσαὶ βεηβα. Τῆς ποὺυῃ σκάν- 
δαλον ἰ8 4ἰδο οὗ τεαυεηὶ οσουττεπος, ἃ 
1ῖς ἔοτπι ἕο σκανδάληθρον, ἃ ἰγϑρ-8ιῖοΚ 
ἢ δαἱξ οα ἰδ τυ ςοἢ Ῥείπρ τουοπεά (δα 

Ἡεεγομίυβ ρἶνεβ 85 [18 
ποδισμός. Ιὲ ἴ8 υϑεὰ ἴπ ἃ 

1μεν. χίχ. 14 (ϑερι.}.- 
συμφέρει... ἵνα ἀπολ.: ἵνα νἸ δ0Ὁ- 
)υηςεῖνς ἱπβίεδά οὗἨ ἁ ἰπβηϊεῖνε (υἱάε οη 
«ἢ, ἰν. 3. Μέεγεσ ἱπείβίβ οἡ ἵνα μανΐῃρ 
Βεῖα 88 δίνγδυβ [18 τεἰϊς δεῆβε δῃὰ ργαίβεβ 
Ἐπίζδοῆς 88 αἷοπς ἱπιεγργειίϊπρ ἴδε 
Ῥάβδδρε οοιτεςῖν. Βυῖ, 45 Νν εἰ8β8 οὔ- 
βεῖνεβ, ἴ8ε τησῖε ἀεβιγυςίοη οὗ τῇς 
Πλεπῖθες 8 ποῖ ἴπε ρυτροβε οὗ ἰΐϊ8 εχ- 
εἰβίοπ. Νοῖς ἴα ἱπιργεββῖνες βοϊεπΊη 
τερειϊείου ἰπ νεῖ. 30 οὗ ἴδε (βουρῆϊ ἴῃ 
νεσ. 20, ἰη ἰδαπεῖςαὶ ἰοτπὶβ βᾶνε ἴπδὲ ἴοσ 

ἢ ἴ6 δυρδιϊευιϊεά, ἴῃ τῃς ἔπι τεδάϊηρ, 
ὙΒῖ8 Ἰορίοη οὐουγτε ἀρϑίῃ ἴῃ 

Μαιῖδεν (χνῖ!. 8, ο). ΜΝ εῖβα (Μαζς.- 
Ἐνδηβ., 326) {πίηκβ ἰξ ἱβ τἀ κδὴ ἤεζα 
τοῦ τῇς Αροβίοϊϊς ἀοουπιδηε, ἐ.4., 
Μαῖμεννβ ῬοοῖΚ οὗ ἵκορία, ἀπά {ετς ἔγοπὶ 
Μαζκ ἰχ. 43-47. 

γν. 31-32. Ταίγὰ {ἐἰϊπμἰγαξίομ, ϑαῦ- 
οτάϊηδὶε ἴο τπ6 ὑγενίουβ οπς, ςοππεοιδά 
ἢ τῆς βαπια ρεπεγαὶ ἰορὶς, 5εχ τεΐδ- 
τίοῃβ, ἐπεγεΐοτς ἱπισοάυςςα 1688 ἐΟγπΊ Δ} 
ΨνΠ ἢ ἃ βἰπιρίε ἐρρέθη δὲ. ΤῊΪ5 ἰπβίδπος 
ὧδ ςεγίδίΥ ἀϊγεςιεά ἀραῖπϑι ἴῃς βογίθεβ 
ταῖμεσ ἤδη Μοβεβ. Τῆς ἴανν (Πδυϊ. 
χχῖν. 1) νν 88 πγδδηπῖ [0 πλϊτίραῖς δη εχίβιϊπρ' 
ἀβᾶρε, τερατάεἃ δ8 δνΐ], ἱπ ψψνοσηδῃ 8 
ἰπίεγεβε, Τα βογίρεβ Ῥυβίεά {πετπηβεῖνε 
80  εἰγ δρουῖ ρεϊιίηρ τῆς δ1}] οὗ βδεραγδιίοῃ 
ἱπῖο ἄυς ἰΙΘραὶ ἔογπη. ὙΠΕΥῪ ἀϊά ποιμίηρ 
ἴο τεβίγαϊη πὸ υπ͵υδὲ οαρτίος οὗ 
Βυβρδηάβ; ἘΠΕΥ τγαῖπες ορεπεά ἃ ψὶάες 
ἄοοτ ἴο Ἰἰίσεηςς. Τῆε ἴδὺν σοηίεπιρ αἰεὰ 
858 ἴῃς ρτουπά οὗ βεραγδιίοπ ἃ βίσοηρβ 
Ἰοδιπίπρ, ργορδῦὶν οὗ βεχυδὶ οτἱρίπ. τῇδ 
ἘΔΌΡΙ58 (1Ππε βοῆοοὶ οὗ ϑμαπιπιαὶ Ἄχοερῖϑά) 
τεοορηϊβεὰ ψἨἰπηβίοαὶ ἀϊβικεβ, Ἄνθη ἃ 
ΔΌΟΥ ἴοσ Δποῖποσ ἔδίγε ννοπΊᾶπ, 848 
διυβηςίεπε τεᾶβοπβ.0 Βυξ {ΠΥ ψοτα 
Ζεδίουβ ἴο βανς {πε 11 ἴῃ ἄυς ἔοτπι ἔπδὲ 
ἴδε ψοτηᾶη τηΐρμὲ ΡῈ δρίε ἴο βῆον 886 
ψ88 ἴες ἴο τ ΔΤΥ ἀρδίη, δηά ἴδον 
ῬτορδΟΪΥ Ἠδιξεγεά ᾿ποτηβεῖνοβ ΓΕ σγογα 
ἀεξεπάϊπρ ἴπὸ τὶρμῖβ οὐ ννοπεπ, Βτανθ 
ταθῃ] 7ε885 γαϊβεά τῆς ργενίοιιβ φυδβιίοη, 
δηὰ δϑββετίεά ἃ τῆοσε ταάϊςδὶ τρις οἵ 
ΜΟΤΉΔη---ποί ἰ0 δὲ ῥιιὲ ατόαγν, Ἔχοερὶ 
ΜΠεπ 58ὲ ρυϊ Πεγβε  Γ ΑγΑῪ ὈΥ ὑπέλι  ]- 
πεβ8. Ηε ταίβεά ἅπὲνν ἴῃς ρῥτορμῃειῖο 
οτὺ (Μα]. 11, χ6), 1 λαέε ῥμέϊϊηιρ ατσαγν. 1ὲ 
ν»88 Δῃ δςῖ οὗ Πυπιδηϊεν οὗ ἱπηπΊθ 56 β' στ ῖ- 
ἤσδπος ἔοσ οἰν  ΠἸβαϊτίοη, δηὰ οὗ στᾶσα οουτσ- 
δε, ἕο ΗἜ νν8 βρῃιίπρ βἰηρίς-απάθά 
ραίηβε ψ εἶν ρῥγενδαίεπε, ἰοηρ εβιδθ- 
1ἰβδῃοὰ ορίπίοη δηά οἰιβίοπι.---ἀπολύσῃ: 



--«--- “- -ἀἰ δαὶ π΄ὦἷς.... 
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Ὁ Βοτ κά αὐτῇ Ὁ ἀποστάσιον" 32. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν ἀπολύσῃ ' τὴν 
Χὶχ. 7. 

ς Αεἰδ χχνὶ. 
γυναῖκα αὐτοῦ, “ παρεκτὸς λόγου πορνείας, ποιεῖ αὐτὴν μοιχᾶσθαι 3" 

ὅο. «οι. καὶ ὃς ἐὰν ἀπολελυμένην γαμήσῃ, μοιχᾶται.8 43. Πάλιν ἠκούσατε 
ἁ βείξι σεν ὅτι ἐρρέθη τοῖς ἀρχαίοις, Οὐκ “ ἐπιορκήσεις, ἀποδώσεις δὲ τῷ Κυρίῳ 

ἐπῖοε ω τοὺς ὅρκους σου" 34. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ " ὀμόσαι ὅλως - μήτε ἐν 
ὁ ἀρ ίκαμι. τῷ οὐρανῷ ὅτι θρόνος ἐστὶ 
τό ἀτίννιεἢ 
ἐν). δ. 
Δ, ἐστὶ τοῦ μεγάλου βασιλέως " 

ποτα. ΓΙᾺ χα, 43. Ηδδ. ἢ. 13. 

1 παᾷξο αἀπολνων ἰη ΒΓ. Δ αἱ. 

3 Μ23ΒῺ0 Πᾶνε μοιχενθηναι. 
8 ΤΒε οἴδιιδε και ος ἐαν.. . μοιχαται 

Ιῃ Β ἱξ τιπϑ ο ἀπολελυμένην γαμησας. 

τα Θοττεβροηδιηρ ποσὰ ἱπ ἀτεεῖς 
Δυΐποσα ἰδ ἀποπέμπειν. --- ἀ' ν 
-- βιβλίον ἀποστασίον ἱπ ει. χχὶν. 
ὙΤΒο δυβραηά ἰδ ἴο ρίνα μοῦ Πετ ἀϊβιη 1588], 
ΜΔ ἃ ὉΠ] βιδείπρ πα βῆ ἰδ πο ἰοηρεῖς 
πἷ8 ψε. ὙὍΠς δβίηρτίας ἔογηι ἱπ τὸν ἷβ ἴὸ 
Ὅε ποιεά. Τῆς ἰεηάεπου ἰπ ἰδίες ασεεκ 
ΨΆ8Β ἴο βυρβείζυϊε τὸν ἴοσ ια, ἴῃς δ] υγαὶ 
δπάΐϊηρ. Μέάε Τοῦτοι, Ῥάγγη., Ὁ. 517. 
-παρ. Δ. πορνείας : ἃ πιοϑὲ ἱπιροσίδης 
ἐχοοριίοη νηΐ [458 ρίνεη τἶβε ἴο πιυς ἢ 
ΠΟΠΊΓΟΝΟΙΒΥ ἴπαΐς Ψ1}} ργοῦδῦὶν ἰαβὲ 111 
τῆς νου 8 επά, ὙΠε ἢσγβι χυεδβιίοη ἰβ 
Ἀιά ΟὨγῖβε σειν βὰν τμϊ8, οὐ ἰ8 ἰξ ποῖ 
ταῖδεσ δὴ Ὄχρίδπδίιοσυ βῖοββ ἄυς ἴο τῃ68 
ἀνδηρεῖίδὲ, οσ ἴοὸ τῇ ἰταἀϊίοη Πα 
ξοϊοννεά Ὀς Ψνεῖῖο, ὙΝνεἶββ, ΗοϊιΖ- 
ταδηη (Η. 6.) τάκε πὸ ἰδέϊεσ νίενν. ἷὲ 
Ψουἱά ςογίδίηἶγ Ῥ6 ἴῃ δοοογάδπος ϑὮ 
ΟἸγίβε᾽β πιᾶππεσ οἵ ἰεδοῃίπρ, υδὶπρ 
βίοηρ, ὑὕγίεί, ἀπαυδιϊπεά δββεγίίοηβ ἴὸ 
ἄτίνε μοσθ ὑηζαγη τσ οὐ ἀηννοϊςοπια 
«τυ 8, 1 τπς ψψογὰ δ Ης βροόῖαε ἱξ ἰοοκ 
ἴδε ἕοσαι ρίνθη ἴῃ 1[κ. χνὶ. 18: “ΕνΕΓΥ 
οπα Ρυϊεηρ ἀυνᾶὺ δἰ8 να ἀπά ται ηβ, 
δΔηοῖπεσ οοτγηγη ει δάυ τεσ ᾿᾿. δ8 
νν88 ἴπε διείηρ ννοζά ἴο δ6 βροΐίβῃ ὃγῪ οὔς 
ψ»ο Βαϊεά ρυϊείηρ, αινᾶὺ ἴῃ ἃ {ἰπ|ὲ ἤθη 
ἷξε ννὰβ οςοπιπιοη δηδ βαποιίίοπεά ὃν ἴδε 
δυϊποσγίεῖεβ. Α βεοοηὰ αυαβίίϊοη 15: παῖ 
ἄοεβ πορνεία τηεδῃ ὃ ΘΟ ΔηΖ, ἃ πιδβίεσ, 
88 Ὀεσοῖηε8 ἃ Οδίμοϊϊς, ἰῃ 1818 οἶδββ οὗ 
ηυεδίίοπβ, δηυτηεσαῖαβ ἔνε βεηβεβ, ὃυξ 
ἀεοίάε5 παῖ ἴτ πιδαπβ δά υ]ογυ σοπιπγτεὰ 
ὉΥ ἃ πιδιτίεὰ ᾿ψοσηδη. ϑοιηβ, ἱποϊυάδίηρ 
ΒδιΠπρος (Ολγιςἐοπέλερι πὰ Κίγολε: Τῆς 
Εἰγοέ Αρο οΥ ΟἸιγὶ ἐἰαπὶέν απὰ ἐλε Ολπηγελ, 
νοἱ. 11. ἀρΡΡ. 111.), ταϊπηὶς 1 πιθδπ8 ἑογηΐςδ- 
ἴοη Τοπγηλειεά Ὀοΐοτε πιαιτίαρε. Τῆς 
Ῥτεάοπηίπαπε ορὶπίοπ, Ῥοῖῃ ἀποῖθπὲ δηά 
τηοάετηῃ, ἰ8 ἴπδὲ δἀορίεὰ ὉγΥ ϑοῆδηζ. αὶ 
τηϊγὰ φυεκείοη 8: θοε8 Οἢτίβε, ἀβϑυσηηρ, 
δε '᾿νοσάβ ἴο βανα εξ βροκεὴ ὃν Ηἱπ), 

τοῦ Θεοῦ: 3-ς. μήτε ἐν τῇ γῇ, ὅτι 

ἐὑποπόδιόν ἐστι τῶν ποδῶν αὐτοῦ " μήτε εἰς Ἱεροσόλυμα, ὅτι δ πόλις 
36. μήτε ἐν τῇ κεφαλῇ σου ὀμόσῃς, ὅτι 

κε ἰϊς εἰς ἴος 1. Βεῖὸ δηὰ ἴω Ῥβ. χὶνίΐ. 3. 

Τεχὶ ἴῃ Ὁ αἱ. 

ἷἰβ ναπεηρ ἱἰπ Ὁ δηά Ὀγδαοκεῖεὰ ἴῃ ΝΗ. 

τεοορηῖδα ΔΔΌ] ΟΣ 88 ἃ στουηᾶ οὔ αρβοϊαίς 
ἄϊνοτος, οὐ ΟὨΪΥ, 88 Οδίβοϊοβ ἰεδο, οὗ 
βερδζδίϊοῃ ἃ ἐογο δὲ τβέμξα ὁ 18 ἰξ ροββίδὶ8 
ἴο Ὀς αυἱξε Βυγε 88 ἴο {π|8 ροϊπεὶὲ Οπα 
1δῖηρ 18 ςεγίαίθ. ΟἾγίβε ἀϊά ποῖ οοπῖς ἴο 
Ῥς ἃ πὸνν ἱερίβἰδῖοσ πηακίηρ ἴαννβ [ὸσ 
βοςίδὶ 16. Ηδ οαπιε ἴο βεῖ ὑρ ἃ δίρῃ 
εἰς αὶ ἰάςαἱ, αηὰ ἰεᾶνεα ἰδὲ ἴο ννοσῖς οῃ 
τλεπβ πιϊπάβ, Ὑμὰ ἱεπάσπου οὔ Ηἰβ8 
ἰεδομίηρ ἰ8 (0 ογεδῖίδ ἄδξερ δνεζβίοῃ ἴὸ 
τυρίυτε οὗ πιχαισίεά τοϊδϊίοπβ. Ὑδδᾶὶ 
Δνεγβίοη πιρῃξ ἔἐνεη ρὸ ἴπε ἰεηρτδ οὗ 
δῃγιπκίηρ ἤτοπΊ βενόγδηςς οὗ ἴδε [ἰ6 ἐνδεῆ 
ἴῃ τῆς ςά56 οὗ οπς Ψψῇο δά ἐοτίεϊεὰ 41} 
οἰαίπιβ. ὙΠὲε ἴδϑὲ οἴδυβε ἰ8 Ὀγδοκεῖεά Ὁ 
Νν. Η. 48 οἵ ἀουδεῖυ! ρεπυίΐπεπεβθ. [ξ 
βίδῖεβ ὑπαυδὶ εάν ἐμαὶ τ0 πιδιτυ ἃ ἀϊ8- 
τηϊββθά ννΐε 18 δάυϊεσγ. Μεγεσ {δίπκβ 
τπαῖ {πε υα!Ποδιίοι ἀπ] ΒΕ} ἀϊδτγηίββεά, 
ἧ.6., ποῖ ἔος δάυϊξεσυ, ἰβ υπάετγειοοά. 
Υν εἰββ (Μεγεγ) ἀβηΐεβ 18. 

γν. 33-37. Ἐοιιχέβ ἐϊ με γαξίοη : εοπ- 
εἐγπῖηρ οαὐλδ. Α τὸν ἴπεταα, τπεγείοσα 
ξοστηδ γ ἱπισοδυςς 88 ἴῃ νεσ. 2:. πάλιν 
Ῥοϊηῖβ ἴο ἃ πεν 56γίές οἵ {ΠΠυ:5ἰταῖίοῃ8 
(Υνεῖββ, Μι.-Ἔνδη., Ρ. :65). Ὅδε ἤσγβε 
δεγίεβ ἰβ ὑαβε οἡ (ς θεοδίοριισ, Τοῦ 
8! ποῖ βδύνεᾶσ Ψ8]5εἶν (1μεν. χίχ. 12), 
δηὰ (ποὺ βῃαϊε ρεγίοσπι ὑπο τῆς [ογὰ 
τῆν νοῖνβ (ΝΌτῃ. χχχ. 3; Ὀευξ, χχ δ, 22). 
Ὑνμδὲ ἰβ ντοηρ ἴῃ ἔμεβε ἀϊεέα ὃ Νοιδὶπρ 
βᾶνθ ψῆδὲ ἰβ ἰεῖ υηϑαϊά. ΤΏ βοῦῖθεβ8 
ταϊβρίδοςά {πὰ επρῃδβϑίβ. ὙΠῈῪ πδά ἃ 
δτεδὶ ἀβαὶ ἴο 88γ, ἴῃ βορῃίβεῖοδὶ βιγίς, οὗ 
πε οδίῃβ ἴπαὶ ψεσα Ὀἰπάϊηρ ἀπά ποὲ 
Ὀἱηάϊηρ, ποιμίπρ ἀῦους ἴῃς διπἀαπγεηίαὶ 
τεαυϊγεαπηεπὲ οὗ ἔστ ἴῃ ὑῃς ἱηνναγὰ ραᾶγίβ. 
Αραίη, ἐπεγεΐοσε, [εϑὺ8 ροαβ δοῖκ οη [πα 
ΡῬτενίουβ φυδδείοη ; μου ποτα Ὅς ΔΩ 
πεεὰ ίοσ οδιμβὴ ---  εσ.0 34. ὅλως, 
εηρῃδῖϊο τ παντελῶς, ἀοης βγεᾶσ σέ 
αἰϊ. Αδμαὶῃ 8δῃ ὑπαυδιΠεὰ βἰδίετηεηξ, ἴο 
Ὅς δκεπ ποῖ ἰῃ τῆς Ἰεϊϊες Δ5 ἃ ποὺ ἷᾶνν, 
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οὐ δύνασαι μίαν τρίχα λευκὴν ἢ μέλαιναν ποιῆσαι.: 437. ἔστω 3 δὲ Β « (οτ. . 
ὁ λόγος ὑμῶν, "ναὶ ναί, οὔ οὔ: τὸ δὲ περισσὸν τούτων ἐκ τοῦ Ἰΐταξεν. 

πονηροῦ ἐστιν. 38. Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ᾿᾿Οφθαλμὸν ἀντὶ ὀφθαλ- [καὶ ες 34. 
Υ, 

40. Ὅευϊ. χἰχ. 21. 

᾿ΜΒΙ, ρἷδος ποιησαι Ὀεΐοτε ἢ μέλαιγαν. ΤΈς Τὶ. ΒΕ. τερτγεδεηΐβ δῃ εἴγε Ὁγ {86 
Βοῦῖθεβ ἴο ξίνε ἃ βιηοοῖμογ τεδάϊηρ. 

ΞΈος ἐστω (Ὁ, ΔΠΟΒΣ πᾶνε «σται, ὙΠΟ, εχργαββε ἴῃς ἱπ͵υποιίοη ἰῃ ἴδ 
δσοηρεϑὲ ῬᾺΥ δἃηὰ ἴ8 ἴο 

δυῖ ἱπ (ἢς δβρίσίε δ8 ἱπουϊοδεηρ βυς ἢ ἃ 
Ἰονε οὔ ἰσυϊ τῆδῖ 5οὸ δ δ ννε ᾶἃζὲ Ἷοῃ- 
ςεσηςεά ἴεσε 58.411 ὃς πὸ πεεὰ οἵ οδίῃβ. 
1Ώ εἶν! 116 τῆς πιοδὲ συ Π]} πηδη Ὧδ8 ἴὸ 
τᾶκε δὴ οδῖι βεοδυβε οὗ {πε ὑπίσυτἢ δηά 
ςοπεεαυςηΐ ἀϊδβίγυβε ρσενδι!ἶΐπρ ἱπ ἴδς 
νοιϊά, δηὰ ἴῃ ἀοίπρ 50 πε ἄοεβ ποῖ βίῃ 
δραϊπδὶ ΟὨγίβε᾽ Β ἰεδομίηρ. Ομεβὲ Ηΐπι- 
ΞΕ} τοοκΚ δη οδῖδ Ῥείοστε ἰῃς Ηἰρἢ Ῥχίεβε 
(Με. χχνΐὶ. 63. Μηδὲ το] οννβ (νν. 34- 
6) ἰ8 ἀϊτεοιεὰ ἀραίηβε ἴμε σαβυϊβῖσυ νυν δϊοῖι 
Ἰαϊά βίγεββ οὐ δε Ψψοζάβ τῷ κυρίῳ, δηά 
ενδάεὰ οὐϊιραϊίοπ ὈΥ τακίπρ οδἵμβ ἴῃ 
ΜΠΙΟΝ τῇς ἀϊνίπα πᾶπὶὲ νὰ8 ποῖ 
ταεπυοπαά : ΌῪ ποᾶνεπ, δατίῆ, [ετυβδίθπι, 
οὐ ὈῪ οπε᾿β οὐνῶ πεδά. 7εβ818 ροϊπὶβ ουΐϊ 
τῦδε 411 συ οδίδβ ἱηνοίνεά ἃ τεξεγεηος 
ἴο αοἄἅ. Τηὶβ ἰ8 βυ ῆς ΠΕ οὈνίουδ ἰῃ 
1δς οςᾶδβε οὔ τῆς ἤτβε ἴῆτεε, ποῖ 80 οἷϑβᾶγ ἴῃ 
οᾶϑβς οὗἁἉ πε ἐουτίῃ.---λευκὴν ἢ μέλαιναν: 
δῖος 15 πα οοἴους οὗἩ οἷά ἀρε, ὈΪδοῖκ οὗ 
γουϊῃ. Με οδπποὲ διε [Ὡς Ἵοΐϊουσς οὗ 
ΟἿς διαὶγ 80 ἃ5 ἴο τηᾶκε οὖγ μεδὰ ἰοοκ 
γόαπρ οἵἱὁ οἷά. Α ,μονξονὶ νὰ Ἄςϑῃποῖ 
τῖπρ' ου οὖς Ππελὰ δὴν οὐυγβε ἘΥ φει] ᾿ 

οὗ ἜΘ παῖς βυδάδηΥ τυ πἰτεπεά πρὶ 
Ῥε ἴδε βυπιροῖ. Ῥσονίδεπος δίοπθβ οδῃ 
ὉΙαϑὶ ουσ 168. ὙΒς οδῖἢ ὃν ἴδε πεδά ἰβ 
ἃ ἀϊτεςϊ ἄρρεὰὶ το αΘοά. ΑἹ] ἴμεβε οδίῃβ 
81:6 πάϊηρ, ἱἰδετείοσε, βᾶγβ Ϊεβυβ; δυὲ 
ὙΠΔΕῚ πιοβῖ νυν 8 ἴο ἱπιρτεβδ οὔ Ὑοὰ ἰδ: 
ἄοπ᾿ βινεᾶσ δὲ 41]. Οὔβεγνε ἴῃ υ8ὲ οὗ 
μήτε (μοἱ μηδῶ το σοππεοΐίπεθς ἀϊβετεης 
ἐνδϑῖνα οδἕῃβ ἃ5 ἔοσυηηρ ἃ Ποπιορεπεουβ 
ξῖουρ. νίπεσ, βεςξ. ἵν. 6, επάοσβεβ πε 
νῖενν οὗ Ηεστττηδηη ἰη ῆρες ἰπδὲ οὔτε πὰ 
μήτε τε αἀϊμηοέϊναὶ, οὐδέ ληὰ μηδέ ἀϊ-- 
γωποεσαί, διὰ βᾶγ8 ἴδαι της ἰδίϊεσ δά 
περδέϊοη ἴοὸ περαϊίοη, ψὯ1] 6 ἴῃς ἔογπιες 
ἀἰνϊάς 4 βίηρίε περαϊΐοη ἱπίο ρᾶζγίβ. 
7εδὰ5 ἄγε ἐπὶ πκ8 οἵ ἔδεβε Ἴναβίνε οδίῃβ 
85 ἃ Ὁδὰ ςοἶΔ58, ἴεπ βρεςῖῆεβ ἴπεπὶ οἢ6 
δῇῆες τῆς οἵπεσ. Αὐνὰν ἢ ἔπεπὶ οὴς 
δηὰ 411, δπὰ ἰεὶ γους νοσά ὃς ναὶ ναί, 
οὗ οὔ. Ὑμαῖ ἰβ, ἱξ γοὺῦ νηὶ ἴο ρῖνε 
δδβυζδηςα, ες 1 ποῖ Ὀε ὃγΥ δὴ οδῖδ, δυΐ 
ἘῪ βἰπηρὶς τερειοη οὗ γουγ γές δηά πο. 
Ατοείυβ ἱπιεγργεῖβ: Ἰεῖ γοῦγ γε οσ ΠΑῪ ἴῃ 
τοογὰ Ὁς ἃ γεᾶ Οἵ ΠΑΥ ἴῃ ἀεεά, Ὀ6 48 ροοά 
ὯΣ γος ψογὰ εὐθη ὑπβυρροτίεά ὉΥ 8Δη 

Ῥγείεσσεὰ (Ν. Η. οχ πγαγρίη). 

οδῖῇἢ, Τῆὶβ Ὀγίηρβ τῇς νεζβίοῃ οὗ Ὁ γίβι 8 
βαγίῃβ ἱπ Μι. ἱπῖο οἴοβες Ἴςοττεβροηᾶ- 
εῆςς νἱτἢ 148. ν. 12. ἥτω τὸ Ναί ναὶ, 
καὶ τὸ Οὔ οὔ. ΒεΖα, νἱτἢ τνοπὶ Αςδςεϊϊα 
(Βεγαργεάϊι) ἀρτεεβ, τεπάσγϑ, “ 1,εἰ γους 
δἰηττηδῖῖνε ἀΐϊδοουτϑε δῈ ἃ βἰπιρίες γεᾶ, 
δηὰ γους περαῖίνε πᾶγ "". τὸ δὲ περισσὸν 
ἴδε βυγρίαβ, ψῃαὶῖ ροεβ Ῥεγοηά {μεβα 
εἰπιρῖς ψγογάβ.-- -κ τοῦ πονηροῦ, Παταϊν 
“ποτλ ἴῃς εν! οης," πουρῃ πιᾶην 
δποϊεπέδη  πηοάδση ἱπεεγργεΐεσβ, πο υδΐπρ 
Μεγεσ, δᾶνε 80 υπάετβιίοοά ἰξ. Μαυοσ 
ΒΑΥ8 ἴῃς πευϊεσ “ οἵ ενἱ] " ρίνεβ ἃ νεγῪ 
ἰηϑιρἱ ἃ τηεδηΐπῷ. [πη κ, ποινενοσ, ἴμαὶ 
ΟὨγίβὲ ὄχργεββεβ Η πηβεῖ τα]! ϊγ οὐκ οὗ 
τεβρεοὶ ἔοσ ἔπε πεοαββυ οὗ οδίδμβ ἴῃ ἃ 
νψοσ]ὰ 011] οὐὨἨ ἁ {ΔΙβεῆ. Ι Κηον, Ηὰ 
ΤΩΘΔΠΒ ἴο βᾶγν, (πὶ ἴῃ ςεγίδίπ οἰγοιπὶ- 
βίδποθβ βοιηεϊῃίηρ δεγοπὰ γεᾶ πὰ πᾶ 
Ψ}}1 Ὅς τεχυϊγεὰ οἵ γου. Βαϊ ἰξ ςοπιεβ οὗ 
ενὶ!, ἐπ εν] οὗ ἀπίσυΒέμ!πεβ8. ὅες ἐμὲ 
τῆς δν} ΡῈ ποῖ 'ἴπ γοῦ. Οβεγγβοβίοπ, 
(Ηοπι. χνὶϊ.) δβκβ: Ηον εν] ἰξ ἴξ ὃ6 
(οὐ Β ἴανν ὃ δηὰ δῆβνγεῖβ : Βεοδυβδε τς 
αν ννᾶ8 ροοά ἰπ 18 βεδϑοθ. ἄἀοὰ δοϊεὰ 
Ἶκε ἃ πυζϑεὲ ψῆο ρίνεβ (πε Ὀτεᾶβέ ἴο δῃ 
ἱπίδηϊξ ἀπά δβεγνναγάβ ἰδυρῆβ δὲ ἰξ πε 
τ τνδηῖβ ἰξ δῇῆοσ ννεδπίηρ. 

γν. 38-42. Εἰ ἐΠείγαξίοκ, τοτα ἴῃς 
ἴανν οὗ ςοπηρεπβαιίίοηθ. Ψεσ. 38 οοῃέδίπβ 
τῇς ἴδεπιε, τπε [ο]]οννίηρ νν. ΟἸσίβε᾽ 8 
οοπιπιεηῖ.--- Ὀφθαλμὸν.... ὀδόντος. Αἡ 
εχᾶςοϊ αυοίϊδιίοη ἔτοπι ἔχ. χχὶ. 24, ΟἸγίβι' 8 
οτί εἰς δπὶ τα σοποεγηβ ἃ ρσεςθρὶ ἴτοπι ἢ ς 
οἰάεβε οοάς οἵ Ηεῦτενν ἷδνν. Ἐτί ζβομα 
εχρίδίπβ ἴδε δοουδαίίνεβ, ὀφθαλμὸν, 
ὀδόντα, ὈΥ βυρροβίπρ εἶναι ἴο ὃς υὑπάετ- 
βἰοοάᾶ: ““Υε πᾶνε πελγά δας Μοβεβ ντοί6 
ἴπδι δἂπ ἐὺβ 884}1 6 ἴογ δὴ εγς". Τα 
βἰπιρίεβὶ εχρίδπδιίοη ἰβ ἔδαὶ [δὲ ἵνο 
ποὺπΒ ἰη ἴῃς οτίρίηδὶ Ραββᾶρε ἃσε πηᾶογ 
τῆς φονετητήςης οὗ δώσει, Ἐχ. χχί. 23. 
(ϑο ννεῖββ δηὰ Μεγες δῆες Οτοίίυβ.) 
Τεγβεῖν ἐχργεββεά, ἃ βουπά ῥπρεῖρις οἱ 
οἶν!] Ιἂνν ἴοσ 186 συϊάαπος οἵ τῆς Ἰυάρε, 
δοιεὰ οἡ ὈΥ αἰπιοϑὶ 411 ρεορῖεβϑ, Οῃγιβι 
ἄοεβ ποῖ οοηδεπιη ἰδ : ἱ ραγίίεβ οοπια 
δείοστε τῆς Ἰυάρε, Ιεξ Βἰπι ὈΥ 411 τηδᾶῃβ 
Εἶνε ἰαὶς σοτηρεπβδίίοη ἴογ ἰη)υγί 68 τὰ- 
οεἰνεά, Ηδε εἰπιρῖν ἰεᾶνεβ ἰϊ ου ὁπ βἰά6. 
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1 (. αανὶ. μοῦ, καὶ ὀδόντα ἀντὶ ὀδόντος " 39. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν μὴ ἀντιστῆναι τῷ 

Πωὰ τὶ πονηρῷ" ἀλλ᾽ ὅστις σε ' ῥαπίσει ἐπὶ! τὴν δεξιάν σου ἢ σιαγόνα," 
αἴ νος στρέψον αὐτῷ καὶ τὴν ἄλλην" 40. καὶ τῷ θέλοντί σοι κριθῆναι καὶ 
4). τὸν χιτῶνά σου λαβεῖν, ἄφες αὐτῷ καὶ τὸ ἱμάτιον" 41. καὶ ὅστις σε 

Ὁ Ἐοὸσ ραπισει ἐπὶ ΝΣ πᾶνε ραπιζει (ρτε8.) εἰς. Τῆε επι οὗ ἴδε Τ. Ε. σοπίοσῃβ 
ἴο [ἢς ρᾶσδὶϊ. ἴθ Γυκα. 

3 οι σον σιαγονα ΒΌ πᾶνε σιαγονα σον. ΤίΞοξ. (18 δ 8) οπιϊβ σον. ΨΝΗ. 
Ῥγδςοῖίεςς ἱξ. 

«ὙΒουρὴ ἴδε Ἰυᾶρε πχαδὲ ρῖνο τεάγεββ 
ἤδη ἀεπιαηάδά, γοῦ ἃγτε ποῖ Ῥουηὰ ἴο 
δβῖκ ἰξ, απὰ ἰἔ γου ἰᾶκε ΜῪ δάνίος γοὰ 
Ψ1Π1 ποῖ." Ιπ ἰακίπρ ὑρ 1818 Ροβίτίοη 
76βὺ5 τνᾶβ ἰπ ΒΔιΤΊΟΩΥ υντῆ τἢς Ἰδνν ἐϊβεῖῇ 
ΨὮϊςἢ οοπιδίηβ ἀϊββυδοῖνεβ αρϑίηβε νἱη- 
ἀϊοιίνεηεββ, Ζ.5., εν. χίχ. 1:8: “ὍΤβου 
Πα]: ποῖ ἄνξηρα ποῖ ὅεᾶσ 8ῃΥ δτυάρε 
δραΐηβε τῃ6 ομ ἄγεθ οὐ {ὩῪ ρεορίε"". 
Τῆς ἴδυϊε οὗ ἰῆς βοσίρεβ ἀϊά ποῖ 16 ἴῃ 
ξαϊηβαγίηρ {π|8 ἀπά ἱπισοάδυσίηρ τμ6 7μς 
ἑαϊονπῖς ἱπῖο ργίναϊς 116, Ὀὰϊ ἴῃ ρίνίηρ 
διεδίεσ ῥγοπιίπεπος ἴο {πε ἰεραὶ ἵπδπ τὸ 
τῆς εἴ 1ο8] εἰςπηεηῖ ἰη πε Ο, Τ΄ ἐεδοῃίηρ, 
δηὰ ἴῃ πρτ ὑδρν τῃεπΊβεῖνεβ πλδί ἰν νυ ἢ 
ἀϊβουδδίηρ ἴῃς οαβυϊβῖγυ οὐ ςοτῃρεπβδίίοῃ, 
4.8.. ἴμε ἰϊεπὴβ ἴο θεὲ οοπιρεηϑαϊεά ἔοσ ἴῃ 
ἃ οαβὲ οὗ ψουπάϊηρ---ἰἢς ραδίη, ἴπ6 ουτα, 
ἴδια ἴοΒ8 οὗ εἰπιε, [6 βῆδπις, εἴς., δηὰ τῃς 
τλοηοΥ ναῖπα οὗ ἐπα 016. 6805 ἰὑτπεὰ 
τῆς τηϊπάβ οὔ Ηἰβ ἀϊβοῖρ!εβ ἀννᾶὺ ἔγοπὶ 
ἐδεβε ἰγἰν αἰ εἰεβ το τῆς ρτεαὶ περίεςιεά 
εἰπςΑ] ςοτητηοηρίδοα. 

γεῖ. 39. μὴ ἀντιστῆναι : τεϑἰ8ὲ ποῖ, 
εἰπε ὉῪ «πάξανουτίηα ἴο Ρτδνεπὶ ἱπΊυγΥ 
οσ ὈῪ βεεκίπρ γεάγεββ ἴοσ ἐπε τῷ πονη ᾧ, 
ποῖ δε ἅἄεν!], 48 Οὔγυβ. δηὰ ΤΠεορῆυ. 
1πουρῆῖ; εἰῖῃες ἐπῸ εν] ἄοεσ οσ τῆς εν!] 
ἀοίπξ οὐ ἄοπε. Ορίἰπίοῃ ἴβ πιυοἢ ἀϊνεὰ 
Ῥεΐννεεη τΠ6 ἰαβὲ ἴνγο πιβαπίπρβιυ Τῆς 
86η86 ἰ5 ἴῃς δᾶπὶ6 ἴῃ οἰἴπεσ οσαβε. Τῇ 
Α. Ψ. τκε8 πονηρῷ 48 πουΐεῦ, ἴπε 
ΕΟ. δβ πιδβουϊηε. Τῆς ἔοσπιεσ ἰ8 ου 
τς ποῖα ἴὸ θὲ ρῥγείειτε ἃ. [πϑίδῃοεϑβ 
οἵ ἰπ͵ΌτΥ ἰπ νατίουβ ἔοστηβ ἃ ποχὲ βρεοί- 
Βεὰά το ᾿Πυδίταῖς ἴμε ρέπεγαὶ ργεοερῖ. 
ΎΠεβε ἰπ͵]υγίεβ αν θθὲπ νδγουβὶν ἀϊ18- 
εἰηρυϊδῃςεά--ἰο ὈῬοάγ, ἀπά ργορεσίυ, δά 
πεεάοπι, ΤΠοΙυςοῖ; ἐχορῥίμνε οἰἑαίμν ἱπ- 
7μσίαο, ῥγὶναέαε, ζογεη5ὶς, ομγίαἰΐς, Βεηρεῖ; 
Ἰη)υτῖεβ οοηηεοϊεά τνἱἘἢ Ποποῦτς, πηδίεγίαὶ 
ξοοά, ννᾶδῖε οὗ τἰπι6, Ας δ εἶ 15, ννῆο ροϊηῖβ 
οὐς τπδὲ ἐπα τοϊδιίοη οἵ ἴδε τῆτες, ἔχ. ἱπ 
νν. 30-41, ἰ8 (πὶ οὗ 8Δῃ δηϊὶ- οἰ πγᾶχ, ἰη- 
}υτίεβ ἴο ποποὺς Ῥεῖπρ ἔεϊε πιοβῖ, δηὰ 
ἴδοδε ἱπνοϊνίηρ ννδβίς οἵ {ἰπὶς Ἰεδϑὶ.---ὅστις 
“ν΄. ἄλλην. ἴη τῆς [ΟἹ]Ἱονίηρ ἰπβίδποεϑ 
ἴδετε 8 ἃ οἰἱπιᾶχ: ἱπ’υγυ ὑγοοθεάβ ἴσοπὴ 
δὰ ἴο ψγοσβθὲ. [Ιΐξ 8 πδίυγαὶ ἴὸ ὄἜχρεοῖ 
με 88π|ε ἰῃ 1ῃ15 πα. Βαῖνπεη ἰδς τῖρμὶ 

οδεεῖς 85 Ὀεεπ βίσυςκ, 18 ἰξ δῇ ἀρρτᾶναδ- 
τἰοῃ ἴο βίγίκα τῆς ἰεῖ ὃ ὙΤΒοϊυςκ, ΒΙ δα κ, 
δηὰ Μεγεῖ βυρρεβὲ τμδὲ τπὸ τἰρδὶ οΠεεὶς 
8 ον παπιεὰ ἢγβε δοοοσάϊηρ ἴο σοϊητηοη 
οὐδίοπι, ποῖ δυρροδεά ἴο ὕε βίγυοκ ἢσεί. 
ΑΟἢο115 οοποοῖνεβ ἴπ6 τῖρμε σμεεκ ἴο θὲ 
βίγυοςκ ἄχ ψ ἢ τῆς Ὀδοῖκ οὗ τῆς Παηά, 
ἴπεπ τῆς Ιεῖ ἢ ἃ τεϊυγῃ βίσοκε τ 
τῆε ρδὶπι, βασάες ἔμδη πε ἢτεῖ, δηὰ εχ- 
τεββίηρ ἰπ ἃ Ὠίρῃεσ τηεάβυσγε ἱπίεητίοπ το 

1, 801:.---ῥαπίζω ἴῃ οἶδ55. ατεεκ Ξε ἴο Ῥεδὲ 
ψ ἢ τοάβ ; ἰαῖοσ, δπὰ ἰῃ Ν. Τὶ, ἴο βηϊῖα 
ψ ἢ τς Ραἱπὶ οὗ ἔπε παηά ; υἱάφ] οδεςκ, 
ῬΆνγγη., Ὁ. 175.-- ες. 40, κριθῆναι -- 
κρίνεσθαι ἰῃ 2 Οοτ. νἱ. 1, ἴο 886 δὲ ἰανν 45 
ἷἰπ Α. . ατοιίυβ ἴδκεβ ἱξ 8 πιεδηΐϊηβ 
εχίγαδ- ἡ ιάϊς 8] βεγίἔβ, 1] δάἀτηϊείηρ τηδὶ 
τῆς νογά ἰ5 υϑεὰ ἰὴ {πὸ μάϊο!Δ] δθῆβς ἴῃ 
τῆς 8ερῖ., 4.5., ]οὉ ἰχ. 3, Εοςΐεβ. νὶ. 
1ο. Βεζᾶ πὰ ργενϊ ουβῖυ ἰάκεη ἴῃς βαπΊα 
νίεν.---χιτῶνα, ἱμάτιον. ΤῊε σοηϊοηείοη 
8 δυρροβεά ἴο Ὀ6 δρουῖ ἔς ὑπάεσ ρασ- 
τηθηϊ οὕ ἴῃς τυηΐὶς, δηά τῆς δάνϊος ἰ5, 
ταῖμεγ [μη ρὸ ἴο ἴανν, ἰεῖ πῖπι ἢανε ποῖ 
ΟΥΪΥ ἱξ Ῥυΐϊ αβοὸ καὶ, ἴῃ πιογα οοβαν 
ὌΡΡΕΓ τοῦς, πιᾶηῖὶς, ἰορα. Τῆς ροος 
τδῃ τιρῆς πᾶνε βενεσδὶ τυπἰς8. ΟΥἨ βἢ γί 
ἴοσ σἤδηρε, Ὀὰξ οΟἡἷν οπα ὕρρὲζ ρατγιηεπί, 
ϑεὰ ἕοτ οἷοι πίηρ ὉῪ ἄδγν, ἴοσ Ὀεά-ςονεσ 
ΌΥ πῖρπῃι, τποτείοσγε Πυγηδποὶν ἔογοι άεπ 
ἴο ὃε τεϊδίπεά ονοσγ πἰρῆϊ 85 ἃ ρἰεάρε, Εχ. 
ΧΧΙΪ. 26. 

γε. 41. ἀγγαρεύσει, σοτηρεῖ πες ἴο 
8ο οπὲ τηῖϊε ἴῃ Α. Ν. δαηὰ ΕΚ. Υ. ἩΗδιςοἢ 
(Ε55α»5 ἱπ Βἰδιίίεαὶ Ογεεὶ, Ρ. 37) τη τὲ 
τλδδη5 οοτηρεῖ ἴπες ἴο οαγγν ἀἰς δαρραρε, 
ἃ ΝΕΤῪ Ῥτοῦδοϊα γεπάσσγίηρ ἴῃ νῖίενν οὗ ἴπα 
Βἰβίοσυ οὗ ἴπε ννογά δἃ5 ἣς ρῖνεβ ἔ.. ἃ 
Ῥεχγβίδῃ ννογὰ, ογ ρίπδῆν, ἱπισοάυςεά ἱπίο 
186 ατεεκ, [νδτίη, απὰ ΕδοΡίηὶς ἰἸδηρυάαρεβ, 
11 ἀεηοιςεά ἢἤτϑβι ἴο τεᾳυϊβίτίοη πιεη, δεδβῖβ, 
Ῥεδβίβ οσ σογνευηοαβ ἴοσ ἴπε σουτίεσ 5γ8- 
ἴδπὶ ἀεβογίρεά ἱπ Ἡδτζοά. νἱϊ. ο8, Χεη. 
Ογτ. νἱϊϊ. 6, 17; πεχῖ ἴῃ ροβί-οἰδββίοδὶ 
086 υπάδγ Πα βυσςαββοῖβ οὗ τῆς Ῥεγβίδηϑ 
ἐπ τῆς Εδβὲ, πὰ υὑπάεσγ τπῈ Ἐοπηδη Ἐπ:- 
Ρίτε, ἴ ν88 δρρ᾽εὰ το πε ἑοσεεά ἰγδη8- 
Ῥοτί οὗ τα] ταῦ Ὀάρρᾶρε ὈΥ ἴα ἰπΠαδ11- 
Δηῖβ οὗἩ ἃ σουηίγΥ [Ὠγου ρἢ ννἢϊο]ν ἰγοορβ 
ΜΕΙΘ ραββίηρ. Ηδίςῃ σεπιᾶσκβ: “ΤΠα 
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᾿ἀγγαρεύσει ἢ μίλιον ἕν, " ὕπαγε μετ᾽ αὐτοῦ δύο. 42. τῷ " αἰτοῦντί ! 
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(ΓΕ. σχνίΐ. 
32. ΜΙ. 

σε δίδου 1 - καὶ τὸν θέλοντα ἀπὸ σοῦ δανείσασθαι 2 μὴ ἀποστραφῇς. χν. ::. 
τῷ εσε ΟὨΪΥ. 

43: Ἠκούσατε ὅτι ἐρρέθη, ᾿Αγαπήσεις τὸν ἢ πλησίον σου, καὶ μισήσεις ἡ ἰοϊοννοά 
τὸν ἐχθρόν σου " 44. ἐγὼ δὲ λέγω ὑμῖν, ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς ὑμῶν, 

εὐλογεῖτε τοὺς καταρωμένους ὑμᾶς, καλῶς ποιεῖτε τοὺς μισοῦντας 
ὑμᾶς,Σ καὶ προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς, καὶ ' διωκόντων 

ΕΟ 
Βεζε δηΐ 
ἐπ κ. χὶἰϊΐ, 
58 (ἐπί 
τινα 
δαὰεά). 

ὁ ὙἱτΕ δος. οὗ ρεσβοῦ δβεϊκεὰ βεσο. ΟἿ. νἱ. 8. 1.1, νἱ. 356. ρ ΟΕ. χίχ, το. κα). 

1 δος ἴῃ  ΒΏ. διδον (Τ. ΒΕ.) οοπίοτηιβ ἴο 1ψυκο (νὶ. 30). 

3Ξ.Ὑ}.Η. εἶνε δανιζασθαι αἴες ΜΙ, Β"ὉΔ. 
5 0ηε οὗἉ ἴδε πιογε ἱπιρογίδης νδγίουβ γεδάϊηρβ οοουσβ πεσθ. Εζοτιὶ ευλογατε ἴο 

ὑμας 18 οἰ τἰεὰ πὶ ΔΒ, βοπς ἀποίθηϊ νεσγβίοῃβ (ἱποϊιἀϊπρ ὅγε. 51η.), ἀπά βοπ)ς 
ουτθῖνεβ. Τῆς οπκττεὰ ἐπε ΤῊΔΥ Ὅς τερατάθα 85 δῃ ἱπιροτίαιίοη ἴῃ ἃ δαττηοηϊβεὶς 

( δρίγιξ τοσι 1. νἱ. 27. 18 Ἰεῖ οὐυξ ὈῪ τηοβὶ τηοάεση εἀϊζοςβ. 

4 τῶν ἐπηρεαζοντων πυμας καὶ 4150 τναπίϊπρ ἴῃ ΒΒ, ἀπά δἷβο ἱπηροζίεά ἴοσω 1κ. 
(Ἱ, 28). 

εχίεης ἴο ψ Βῖοἢ δῖ8 δγβίεπι ὑγεναϊεὰ 18 
δέεη ἰη ἴδε εἰαβογαῖα ργονίβιοῃβϑ οὗ τῇς 
Ἰδῖες Κοπιδῃ ἴανν: απραγίας ᾿ἄτης ἴο ὃς 
οης οὗ ἴποβε πιοάεβ οὗ ἰδχίπρ Ῥσορεγίυ 
ψ ς ἢ, ὑπάες τθς νἱοίουβ βγβέεπι οὗ τῃ8 
ἐπιρίγε, ταϊπαὰ ὈοΙΉ ἱπάϊνί 18 ἀπά ςοπι- 
πλαπιτ168᾽. Αἡ ἰηδβίδηςε ἰῃ Ν. Τ. οὔτῃς 
56 οἴ τῃς ψοσγά ἰη τ|ϊ8 ἰδίοσ βεῆβε ὁσοῦσβ 
ἰη Μι. χχνῖ!. 32, ΜΚ. χν. 31, ἰπ τείεσεηοα ἴο 
ϑίπιοη σοπιροϊεὰ ἕο σᾶστυ ΟἾ γι᾿ 8 οσοββ. 
Ὗνε πιδὺ Ἵοηςεῖνς ἴδ ςοπιρυϊβίοη ἴῃ τῃ6 
Ῥτεϑεηὶ οᾶβε ἴο ργοςεεὰ ἔτοτη ἃ τα Αγ 
τηδῃ.--μίλιον, ἃ Ἐοπιδη πιῖ]ε, ἀρουξ τῦοο 
γατάβ, ἃ ἰαῖε ννοτά.-- -δύο, ἱπ ροϊπιὶ οἵ εἴπηε, 
τῆς δάἀάτιϊομαὶ πιΐϊα τὸ ννο, μετα δηά 
Ῥδοκ, ἢ ρτζορογιίζομαι ἐδεῖρυς, ἃ 
ἀεοίἀεὰ οἸίγηαχ οἵ μαγάβῃιρ. Βξ ἱξ ἰ5 
ποῖ πηεσεῖὶν ἃ φιεβείοη οὔ εἶἰπιθ, 48 Αςμ6]15 
τη. ὙΠα βεῆβε οἵ ορργεββίοπ ἰβ ἰη- 
νοϊνεᾶ, βυδ)εςιίοι ἴο Δι γασΥ τα αγῪ 
Ῥονεσ. ΟὨσίβι᾿β οουηβεῖ 18: ἀο ποῖ βυ- 
ταῖξ τὸ δα ἱπενιιδθϊα ἰπ ἃ βἰανβῃ, β0}]} εη 
δρίὶπί, βατδουσίηρ ᾿πουρδμδβ οἔτενοῖι. 
τῆς βεγνίςβ ςβεεσίν, ἀπά πιοσα (ἤδη γοὺ 
ἅτις δϑεκεά. Ὑπὸ οουηβεὶ 15 ἔδτ- τεδοῆιην, 
ςονεπηρ ἴδε ςα56 οἵ ἴδε εν ἰβῃ ρεορὶς 
δβυδήεςι τὸ (6 Κοπιδη γοῖα, ἃπά οὗ βίανεβ 
βενίηρ Ββασά πιδβίεσβι Τῆς ἴπγες οδδεβ8 
οἵ ποῃ-τεβίβέδηος ἅζε ποῖ τηξᾶπῖ ἴο ἐοβίεσ 
Ὧη δϑ)εοϊ βρίγιι. Ὑου ροίΐπι οὐξ τῆς 
δίρθες ᾺΥ ἴο νἱςίοτγ. Ηδ {πᾶὶ τηᾶρ- 
τΔΠἰΠΊΟυ ΒΙ.Ὺ Ὀεδγβ Ον ΘΓ ΟΠΊΕ8. 

νει. 42. ὙΤΗὶβ οουπβεὶ ἀοεβ ποὶ βεεπὶ 
ἴο δείοπρ ἴο ἔπε βᾶπι6 Ἷδίεβοσυ 88 ἴδε 
τεςεάΐπρ' ἔἤγεε. Οπε ἄοεβ ποῖ {πἰπκ οὗ 
δεὶπρ οὐ Ῥοσγονγῖπρ 88 δη ἱπυγυ, Ὀυὲ 

αἱ πιοϑδὲ 48 ἃ πυΐβαποε. ϑοπὶς πᾶνε 
ἀουδιεά τπ6 ρεπυΐηεπε88 οὗ ἴῃς Ἰορίοῃ ἃ5 
ἃ Ρᾶσι οἵ ἴδε ϑεσσίοη. Βυΐ ἰξ ὀσουτβ ἴῃ 
1ὰκε 8 σεάδοϊτίοι (νὶ. 30), τγαηβϑίογπ)εά 
ἱπάεοά 8980 88 ἴο τῆᾶκε ἰξ ἃ οδβϑὲ οὗ ἴδε 

βιυγάγ Βερραν το Βοῖρβ Ὠἰπιβεῖῦ το ψῃδὶ 
δε ἄοεβ ποῖ ρεῖ ἴοσς ἴῃς δβκίπρ. ὕγεζε 
ἔδεσε ἰἀϊς, Ιανν]ε88 γαπΊρβ ἰη Ραϊεβιίηα ἴῃ 
οὖς [υογὰ β εἰπια, ἀπά νουϊὰ Ης Ἴσουπβεὶ 
δΌΟἢ ἰγεδίπιεπὶ οὗ τπθτὰ ἢ [1 80, ἰἰ ἰβ (Ὡς 
εχίσεπιε ἱπβίδηος οὗ ποῖ γαβίβιϊηρ ενἱ].--- 
μὴ ἀποστραφῇς νἱἢ τὸν θέλοντα ἰπ 
δοουϑαῖνε. Οπηα Ψψουϊὰ Ἔχρεςὶ τῆς ρεηί- 
ἔνα ΨΙῈ τμς τη άϊς, τε δοῖῖνε ἑακίηρ δῇ 
δοςυδαῖϊνε 1 ρεηϊεῖνα, Ζ.6.» 2 Τίπι. ἰν. 
4, τὴν ἀκοὴν ἀπὸ τῆς ἀληθείας, Βυϊ τῃς 
τγπδίεῖνε βεηϑε ἰ8 ἱῃτε]]Πρί0]ε. [πὸ τὐτη- 
ἱπρ' ΤΑΥΒΕΙΓ ΑΥνΑΥ ἴτοσῃ δποῖπεσ, 1 ἔσσῃ 
Εἰπὶ ΑΥΨΑΥ ἔτοπὶ 6. Μίάε ἨςὉ. χίΐ, 25, 2 
Τίπλ. 1. 15. 

γν. 43:48. δέχίλθ απὰ βπαὶ ἱ{Π|μς- 
ἐγαίίον : ἤγονι ἐπε 1 ατῦ οὗ ̓ νε. Τὸ Δῃ 
οἷά ραγιῖ8] ἔογπι οὗ τῆς 1ανν }εββ ορροβεβ 
ἃ πεν υπίνεζϑαὶ οης6.---  εσ. 43. ἠκούσατε 
ὅτι ἐῤρέθη : Ξαϊὰ ψῇετε, ὉῪ ποῦ, δπὰ 
δδουξ ννῃοπι Τὰ βεπίίπεπε 6βὺ3 
ΒΌΡΡΟΒεβ Ηἰβ ἤδᾶζεσγβ ἴο ἕδνα βεδσά ἴ8β ποῖ 
ουπὰ ἴῃ 80 τΊδηΥ ᾿νοτὰβ ἰη ἔπε Ο. Τ. 
Τῆς Βτιβὲ ρασῖ, “"" Τβοὰ βπαῖ: ἴονε τὴν 
πείσῃ θουΓ,᾽᾿ οσουζβ ἴῃ ἴμεν. χίχ. σ8. Τῆς 
φοπίγαγυ οὗ (6 βεοοηά ραζὲ ἰβ ἐουπά ἱπ 
Ἐχ. χχιῖ. 4, ΨΒεγα. Βυπιδηϊν τοινατάβ 
τῆς βίγαγίηρ οσ ὀνετρυτάεπεά δεδβὲ οἵ δῃ 
ἘΠΕΙῚΥ 18 δπ)οϊηθβά, [Ιξὲ 18 ἴο ῬῈ Βορεά 
τπδῖ ἐνεη τῆς βοσγίθεβ ἀϊά τοὶ ἰη ςοἱά Ὀἱοοὰ 
δἰῃ ἀρβίπϑε [ἢ ς βρίγιὶ οὗ τῃϊ8 ργεσαρὲ ὉῪ 
τοϑο πίη πιεη ἴο ἷἶονε {πεῖν ρτίναϊε ἐτίεπάβ 
δηᾶ παῖς ἐῃεῖσ ργίναςε ἐπειηΐθβ. Πος8 
πλησίον ἴπεπ πιεᾶη 8η [βγαεϊίεε, ἀπά 
ἐχθρόν ἃ ἀΘεπεῖϊε, δῃὰ τγᾶβ τπ6 δυΐϊε οὗ 
ἀπε ἰγδάϊίοπδὶ ἴὰνν οὗ ἴονες ταδὶ ἰξ σοη- 
Βηεὰ οὈ]ραιίοη νυ πὶπ παιίοπδὶ Πἰταΐι5 ὃ 
ΤΒο ςοπίεχί ἰπ ἴμεν. χίχ. 18 ρίνεβ πλ. παῖ 
86η86: “ἼΠου 5ῃδ!ϊ ποῖ θδᾶσ ΔΎ Βτυάρε 
δραϊπβὲ ἴῃς οἰ σε οὗ ἔῃ ρεορὶς Ὁ. Οη 
τῆς οἴπες μαπά, ἴῃς ἱεπάδπου οὗἉ [βγδεῖ" 9 
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ᾳἰταπείτίνε- ὑμᾶς " 45. ὅπως γένησθε υἱοὶ τοῦ πατρὸς ὑμῶν τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ὅτι 
εχ Ιγ Ὦι 

ἢ. δ. ἐπὶ δικαίους καὶ ἀδίκους. 

οοἱγ ἴῃ Ν. τὸν ἥλιον αὐτοῦ " ἀνατέλλει ἐπὶ πονηροὺς καὶ ἀγαθούς, καὶ " βρέχει 

46. ἐὰν γὰρ ἀγαπήσητε τοὺς ἀγαπῶντας 

εἶκε . 18, ὑμᾶς, τίνα μισθὸν ἔχετε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι τὸ αὐτὸ ἴ ποιοῦσι ; 
Ν 41 Χ 

20. 585. ν. 17). 

1 Θοπὶς εὐϊίοτβ, Το] ουνίης ὨΖ, ργείες ουτως ἴὸ τὸ αὐτο. ἿΝ.Η., ψ 8 1]ς γεϊαἰηίης 

τὸ αντο, ννΠοἢ ἢ85 (πε βυρροτὶ οὔ 3 ΒΙ,, ραξ οντως οη ἔδε τηλτρίη. 

εἰεςείοι, ἀπὰ οὗ ςεγίαίη ἔεχίβ (υἱάς Ἐχ. 
ΧΧΙ., Ὀδαξ, νἱὶ.), ννῶᾶβ ἕο ἐοβίεσ δνδγβίοῃ 
το τῆς ουϊϑίάς παιίίοηβ, δηὰ ἔτοπὶ Εζτᾷ 
οηννατάβ τῆς βρίγιε οὗ ᾿υἀδίθτι ννὰβ οπς οὗ 
ἱπογεδϑίηρ Ποβε εν τοννασάβ ἐδ ρογίνι--- 
υἱάς Ἐπίδετ. ὙΤῶς βαγίηρ αυοϊεά ὈΥῪ 
7685, 16 ποῖ δπ Ἔχδοὶ τερογῖ οὗ Κδϑδίηίςδὶ 
τεδςδίηρ, ἀἰά πὸ ἱπ)ιβέιςς ἴο 18 σεηεγαὶ 
αδἰεἰευάθ. Απὰ {πὲ ἀνεγαρε 7ενν ἴῃ τη 18 
τεβρεοὶ ἐοϊ]οννεὰ τῇς ρυϊάαπος οὗἨὨ 818 
τεδοῆοτῖθ, ἰονίπρ δῖβ οἶπ σουπίγυπηθη, 
τερατάϊηπρ ψἱἢ ταςὶδὶ δηὰ ταὶ ρίουβ 
δνοσβίοη ἔποβα ὈῬεγοπά ἴῃ ρΡᾳ8]ε.--- εσ. 
44. ἐχθροὺς πιᾶγ δε ἴάκΚεη ἴῃ 4]} βεηβεβ: 
πδίϊοπαὶ, ργείνδίῖε, τεϊ ρίουβ. 1εβὺξ αρϑο- 
ἰυϊεῖν περαῖϊνεβ Ὠδίγσεά 88 ἱπῃυπίδη. 
Βυὲ τς δεαιεῖὶ βῆονβ (παῖ Ηξ 885 ἱπ 
νίενν [πε ἐπεπηῖεβ ἡν ποτὶ ἰΐ 5 τηοβὲ αἰ - 
ουἱε ἴο Ἰονε--διωκόντων : (Ποβα ννῆο 
Ῥεγβεςυῖε οἡ δοοουηξ οὗ γε] ρίοη. Τῇ 
οἴδυθεβ ἱπιροτίεά ἱπίο τῆς Τ, ΒΕ. δοτη 
[κὲ πᾶνε ἃ τῆοσε βξηεσαὶ γεΐθεγεποε ἴο 
δηπλ 65 Αγίβι ἢ ρ ἴγοπὶ ΔΠΥῪ οδι56, Αἰ ΠουΡἢ 
1ΠῈν 4180 τεσεῖνε ἃ ΝΕΓΥ δ ρπδῖῖς πιθδη- 
ἰπβ Ψ Πα ἴῃς οαυβε οὗ 4]]6παϊΐοη. ἰδ 
τεϊρίουβ ἀϊβεσεποεβι Ὑπετα ἅτε πο 
δαῖτα άβ 8ο δἰτίεσ ἀπά συΐῃ]εββ 45 τπ 058 
οτἰἰπδιπρ ἐδεσεῖπθ. Ηον Βαγά ἴο ἴονε 
τῆ Ρεγβεουῖοσς ννῆο πη Κβ πε ἄοεβ αοάὰ 
βοσνίςς ὈῪ πεαρίπρ ὕροῃ γοὺ 41] τηᾶπποσ 
οὗ ἱπάϊρηϊιῖεβ. Βυὲ τε πιδὴ ΨῈῸ οδη 
τε)οῖςς ἴῃ Ρεγβεουκτίοη (νασ. 12) σδῃ ἴονα 
Δηὰ ῥσγὰν ἴον ἴδε ρειβεουιῖοσ. Τῆς 
οἰεαναρε Ὀεῖννθδαεη ΟΠ γίβιϊδπβ δπά αη- 
Ῥεϊΐενετβ ἴοοῖκ δε ρίαςς οἵ δαὶ Ὀδείψεεη 
16 οἤοβθη σᾶςα δπά ἔπε αεἊπεεβ, δπὰ 
ἰεπηριεἀ το {πε βδπὶς 5ἰῃ. 

γν. 45-47. ΟΠΒαγδοίθγ βεῖοδιν Ἰοδγ ἰπ- 
ἀυςεπιοηῖβ ἴο ΟΌΔΥ {πε ποδοῖν ἰανν ; {{κ6- 
πε88 ἴο αοὰ (νετ. 45) ; πιογαῖ ἀϊδιἱποιίοη 
δηοηρ πιεῃ (νν. 46, 47).---νἰοὶ τοῦ 
πατρὸς ὑμῶν: ἰπ οτάες πὶ γε τπηᾶν ὃ6ὲ 
ἰπάδεά βοῃβ οὗ αοὰ; ποδίεςςο οδίϊρε; 
(οά᾽8 βοπβ πηυδὲ ὃε ἀοάϊ!κα. “ Ἑδίπεγ᾽" 
αραίη, Τῆς πεῖν πάπα ἕος αοᾶ οζουτβ 
βἰχίδεη εἰπ168 'π ἴῃς ϑεγπιοη οἡ ἴπὸ Μουπὶ; 
το απ] ατῖβα ὈῪ ταρειοη, ἀπ ἀεῆπε 
ὃν ἀϊξοτί πιϊπδιίπρ υ56.---ὅτι, ποῖ -Ξ ὅς, δυὲ 
τηεδηίηρ “ δδοδυβε '᾿: ίοτ 50 γοὺς Εδίμει 
δοίβ, δηά ποῖ οἰδεγννίβαε οδὴ γε ὃς Ηἰβ 
βοῃ3.---ἀνατέλλει, Ξοπτειπη65 ἱπέγαποίεἶνα, 

ἃ8 ἴῃ Μι. ἱν. 16, 1. χίϊ, 54, Πέτα 
ἰτδηβίτείινα, αἷ8ὸ ἱπ ϑερῖ., δε. ἐἰϊ. 18, 
εἴο., δηὰ ἴῃ βοηῖε ατεεΐς δυΐδοιβ (Ρίπάδσ. 
Ιβἢ. νἱ., Στὸ, 4.9.) ἴο σᾶς ἴο τίβε. Τῇε 
86 οἵ καίειν (νεῖ, 15) δηὰ ἀνατέλλειν ἴῃ 
ΔῊ δοίϊνε βεῆβε ἰ8 ἃ τενῖνδὶ οὗ δὴ οἷά 
Ῥοειὶς υδεὲ ἴῃ ἰαίες ασεεκ (εχχ. οὗ τῃ6 
ἰοστπλεσ ἴῃ Εἰδποτ).-- βρέχει Ξε φιιέ(Νυϊᾳ.), 
βαϊὰ οἵ αοά, 48 ἴπ ἴἴς δχργεββίοῃ ὕοντος 
τοῦ Δίος (Κυρκε, Οὗξεγυ. 8.... Τῇ 
υ86 οὗ 1πΠ18 ννογὰ αἷβο ἴῃ τῃϊ8 βεῆβε ἰβ ἃ 
τενῖναϊ οὗ οἷά ροεῖίς ὑβᾶρε.---πονηροὺς, 
ἀγαθοὺς ; δικαίους, ἀδίκους, ποὶ πηεῖεα 
τερει τίοη, ὙΤΠετε ἰ5 ἃ ἀϊβεγεηςε Ὀεδνεεη 
ἀγαθός ἀπά δίκαιος 5ἰπ|}|}2. ἴοὸ {πὶ 
Ῥεϊννεεῃ βεηδγοιβ ἀπά ᾿υ5ῖ, πονηροὺς 
ΤΩΔΥ ὃς τεηάετεά πίρρατγάϊγ---οἱάς οἡ νὶ. 
23. ΤΟ βεπείηγεηϊ [πὰ Ὀεσοπη685 : “ αοὰ 
Τλκε8Β Ηἰβ δ τγίβε ὁπ πἰξρατάϊν δηὰ 
ξεπεγοιυιβ ΑἸΚα, ἀπά Ηἰβ γαίῃ {411 οπ 7υβὲ 
δηά υπ͵υϑ, Α ἰπηῖϊασ ἱπουρῆς ἰπ 
ϑεπδοα, δὲ δεμῖζ. ἵν. 26: “81: ἄεοβ 
ἱπηιταγίβ, δ εἰ ἱπρταῖῖβ θεπεβοία, πᾶπὶ εἰ 
Βοαίδγαι 8 δοὶ οὐίωσ, εἴ ρίγαι 8 ραίεπέ 
τηλτία ". Τδθ ρον οὗ ἴπε ἔδοϊ βἰδιοὰ 
τὸ ἰηβιεπος 828. ἃ πιοῖϊνε ἰβ ΨΠΟΪΥ 
ἀεβιγογεά Ὀγ ἃ ραπιῃεϊβιϊς σοποερεϊοη οὗ 
(οά 85 ἱπάϊβεγεηιϊ ο τηογαὶ ἀϊβεϊ ποι οΏ 5, οσ 
ἃ ἀείεδιϊς ἰάεα οὗ Ηἰΐπιὶ 458 ἱγαηβοοηάεπε, 
ἴοο ἔδσ ᾶδονε ἴῃς τνοτ]ὰ, ἰῇ ἤδάνεη, δ5 ἰξ 
ψεσα, ἴο 6 αοἷε ἴο ἴδκα ποῖς οἵ βιςῖ 
ἀϊβεγεποθβ. τῆς ἀϊνίπε ἱπιρατ δ! ν 15 
ἄυε ἴο πῃηδρπδηϊπιγ, ποὲ ἴο ἱπάϊβεγεηςα 
οὐ ἱρμπόσᾶηοα, Αἀποίδεσ ἱπιροτίδης γε - 
Βεροιίοη 18 ἐπδὲ ἰῃ (18 ννοσὰ οὗ [6808 ννςὲ 
Βηά ἀϊδιίηςι τεοορηϊτίοη οὗ πα ἕδος ἴπδὶ 
π᾿ Βυπιδᾶη {6 ἴπεγα ἰ8 ἃ ἰᾶατρε βρῆεγε 
(ϑυπ δπά γα, πον πλυςῃ ῆεβε οονετ 1) 
ἴῃ ψΠοἢ τλδη ἀγα τγεδίοὰ Ὁγ Ῥχονίδεπος 
ἱγσγεβρεοι νεῖν οὗ σμασαςίεγ; Ὁ πὸ πηξᾶπβ8 
ἃ τιδῖίες οὔ σουτβε ἴῃ ἃ 7}εννϑἢ τεδοῆεσ, 
106 τοπάδηου δεὶπρ ἴο ἰπβϑὶϑὲ ου ὄχδοῖ 
οοτγεβροηάεηςε δαίψεεη ἰοὲ ἀπ Ἵἤπδγδο- 
ἴεσ ὑπάεσ ἃ ρυγεῖν γεϊσι υϊτῖνε σοποερίίοπ. 
οἔοά᾽ 8 γεϊδιίοῃ ἴο πιδῃ.---ν εσ. 46. μισθὸν 
Βεζα, δηὰ ἔτεα {ἰπλθβ ἰπ πεχί ομαρίοσ; πα 
οὔ βενεγδὶ ννογάβ υβεά ἴῃ 118 σοππεοιίοη οὗ 
τπουρπε--περισσὸν (νετ. 47), τέλειοι (νετ. 
48)--πανίπρ ἃ ἱερϑὶ βουπηά, δηά οαρδδῖς 
οὗ Ὀείηρ πιίβυηδοτοίοοά. Τῆδ βογίδεβ 
δηὰ ΒΔΌΡΙ5 μδὰ πιυςἢ ἴο βᾶγ δρουϊ πηεγίξ 



45-48. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 1τς 

41. καὶ ἐὰν " ἀσπάσησθε τοὺς ἀδελφοὺς ; ὑμῶν μόνον, τί περισσὸν 5 ΟἩ. “. 1. 
ποιεῖτε; οὐχὶ καὶ οἱ τελῶναι οὕτω 2 ποιοῦσιν; 48. ἔσεσθε οὖν ὑμεῖς 

"τέλειοι, ὥσπερ 3 ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 4 τέλειός ἐστι. 

1. χ. [ 
μὴ Ἡοεῦ. 
χὶ. 13 (58]- 
υἱἱηρ [89 

Ὁ21568), 

τ Β. χίχ. 2:. ἴδσαδδὶ. 4; {1 4. ΓΑΝΟΣΟΝ 

Δ ΜδηΥ Ἴορίε8 δδνα φιλους, Ρυϊ αδελφονς 8 (ἢς τεδάϊηρ οὗ 9. ΒΌΖ. 

3 ΝΜ Β0Ζ δᾶνε εθνικοι ᾿πβίεδά οἵ τέλωναι Δηἃ τὸ ἀντὸ ἴοτ οντω. 8ες δεῖονν. 

δὼ ἴῃ ΒΌΙΖΣ. ὠσπερ ΡΟΒΒΙὈΪΥ ἃ ΠΠΙεσᾶγν τεβηεπηδηΐϊ οὗ (δς βοτγίδεδ. 

4 ο ουραγιος ἱπδίεδά οἵ ο ἐν τ. ονρανοιᾳ ἰη ἢ ΒΌΙ,ΖΣ. 

δηά τειννατά---υἱς ΝΝεΌῦεοτ, δὲς 1,εὐγε ἐς 
Ταϊνμά, ς. χῖχ. 8 59, οὐ {πε ἰάεα οὗ 
Θεοδῦι (πιεγῖ). ὙΤοίδν ορροβεά ἴο 
ἙΔδθδίηΐβηη, 1|εβ8 ἀϊά ποῖ ἰοβε Ηἰβ 
δῬαΐδπος, οὐ αἷἷον Ηἰπιβοὶζ τὸ ὃς ἀγίνθη 
ἱπῖο Ὄχίγεμηθϑ, αὔεσγ τῆς υδβιιὶ ΠΊΔΠΠΟΙ 
οἵ οοπίτονεογβία ἰϑῖβ (Ῥγοίεβίδηϊβ δηά 
Οδίμο!ς5, 4.5.) Ηδ βρεᾶκβ οἵ μισθὸς 
ψπουϊ βοστυρία ( οὐ ΓΚ. νί. 32).--- 
τελῶναι (τέλος, ἰᾶχ, ὠνεόμαι), ἤγϑε πγεη- 
ἴοῃ οὗ 4 οἶδ8β8 οἴϊεη σείεισεὰ ἴὸ ἱπ τπ6 
(οβρεῖβ, ἁπρορυϊασ θεγοπά {πεὶγ ἀεβετῖβ 
{τπεγείοσς, πὰ ννοσῆεπ π᾿ ΒΕ }γ ἰγεδιῖεὰ ὉῪ 
Βυθραπάθ, Ὀεξίεπάεδ ὉΥ Ϊεβυβ8; τῆς 
δυπιδῖς ἀρϑηῖβ οὗ ἴῃς ρτεαὶ ἔδγπγεσβ οὗ 
ἰῶχεβ, ἀἰβι κεὰ 28 γτοργεβεπίίηρ ἃ ἐοσγείρῃ 
γοκα, ἀπά οἡ δοοουηὶ οὗ ἴοο ἴτεασυεπὶ 
ἃςῖ8 οὗ ἱπ͵ υβεῖςε, γεὲ μυπιᾶη δηὰ Κιπάϊν 
ΜΠ Πῖη ἘΠοῖσ οννῃ οἶ458, Ἰονίπᾷ 1βοβα ἔδδι 
Ἰονεὰ ἐπεπ. ε8ι8 ἴοοκ δἀναπίδρε οὗ 
1815. ομαγαοίοσίβεις ἴο υνΐω τπεὶγ ἴον ὉῪ 
{ἰεπάϊν δςῖβ.--  εσ. 47. ἀσπάσησθε, 
“ΘαΙαῖε,᾽ ἃ νεγῪ βἰίρῃι ἀϊβρίαν οὗ ἰονε 
ἄοην ους νν εβίεγη ροῖπε οὗ νίενν, ἃ πεσε 
οἰνητεν; πιοτα βίρπίβοδης ἴῃ ἴῃς Εδβε; 
ΒΥτηθο]1ς ἤετε οὗ {τ εηαϊν γοϊδιίοπβ, πεπος 
ΤΒοΐυςκ, Βίεεϊκ δπὰ οἰδεσβ ἱπίεγργεῖ, “τὸ 
δοῖ ἴῃ ἃ ἔεπαϊνγ τηδηπεσ," νν πο ἢ, 88 
Μεγετς τειηδγκβ, ἰ5, 1 ποῖ πε εἰρη βεαέϊο, 
αἱ ἰεαβὲ τῇς αὐἀεὶρηβεαίῖο.--- περισσὸν, 
υϑεὰ δάνετθ! ιν, Π ΘΠ “παῖ νν Ὡς ἢ ἰ5 
ονοῦ δπὰ δῦονε᾽"; Α. Υ., “""πῦοσθ᾽" ; δεζε, 
τΟΡ Ι΄ οΔ1Π]γ Ξε ἀϊβεῖ ρου με, απυβυδιν ροοά 
τὸ ““αυἱά πηᾶρτιυπι, εχ πη πη, ἱπϑίρῃα ᾿᾿ 
(Ρτίς θυ), 8ο ἴῃ Εοπλ. 111. σ. [π ΡΙυἴδγοῆ, 
Ἀονεμίμο, χὶ., οὗ οὁπς ννῇο ἐχοεϊ]εὰ ἰπ οαϑῖ- 
ἱπρ Βοσοβοορεβ. Ογίδβε νουϊὰ ἀννάκεα 
ἐπ ἀϊδείρεβ ἐπε ἀηαδιτίοα ἴο ὄοχοε. Ης 
ἄοεβ ποὲ ννῖίϑῃ πε ἴο ὃδ6 πιοζδὶ 
πιεάϊ᾽οοτίειεβ, πλεη οὗ ἀνεζᾶρε τηοσδ ΠΥ, 
Βαϊ το δὲ πιογαῖν βυραγίοσ, ἀποοπηπιοη. 
ὙΠὶβ βεαπὶβ ἴο σοπιε ΡῬεγ]ουβὶΥ πεᾶσ ἴὸ 
186 βρίτε οὐὗὁἩἨἁ Ῥματγίβαίβπι (ο(. (]. ἱ. 14, 
προέκοπτον), Ῥαὲξ ΟΥΪΥ δεεπιβ. ΟἨσῖβὲ 
ςοπηπιοπβ δεῖτιρ βυρασγίοσ, ποὶ ἐπί πκίηρ 
Οπεβεῖ βυρετίοσ, ἔπε ῥμδιϊβαὶς Ἵπᾶγας- 
τετίςεῖς. 71υ5εἴη, ΑΡΟΙ. ἱ. 15, πηῖίχεβ νυν. 
46 δηὰ 47, ἀπ ἔοτ πε ισσὸν ρυΐβ καίνον, 
δπὰ ἴον τελῶναι, οτ ἐθνικοὶ, πόρνοι. “1ἴ 

γε ἴον ἴμοβε ψῇο ἴονα γοῦ ψψῆδξ πεὺν 
τπϊηρ ἀο γε ἴοσ ὄδνεὴ ἔοσηϊοδίοσβ ἀο 
1}18.᾽" --ἐθνικοὶ, Πεῖα )8 εἰβεννῆεζε ἴῃ τῃ6 
(οβρεΐβ δεϑοςοίδιεά στ τελῶναι (Με. 
χνὶ!, χ7). Α ροοά τηδην οὔ δε ρυδ]ςαπβ 
Μουϊὰ ὃς Οεπε]68. Εοσ ἃ ἴεν ἰδ ννὰ8 ἃ 
νίτῖυς ἴο ἀεδβρίβε ἀπά βῆυιπ Ὀοιἢ οἰ45568. 
Βυγεῖν ἀϊβοῖρ᾽εβ νν}}} ποὲ ὃς ςοπίδεης ἴο 
Ὅς Οὔ ἃ πΊΟΓΆΙ ἰενεὶ ἢ {πε} Νοῖα 
παῖ ]6βὺ8 8ε68 βδοπὶς ροοὰ ὄδὄνδὴ ἰπ 
ἀεξρίβεά οἰ45868, βοςῖδὶ ουϊοδβῖβ. 

γε. 48. Οοπείϊμαϊηρ εχ λογίαίϊοπ. οὖν, 
ἔτοτῃ δῃ δηςίεπὶ ἔογηι οὗ ἴῃς ρατιϊςἰ ρ]ε οὗ 
1ΠῸ νετῦ εἶναι (ΚΙοιΖ, ένα.) τε “ τῆ ϊηρ8 
Ὀείΐηξ 50; εἰϊπθσ ἃ σοϊϊεοῖῖνε ἱπέδσοποθ 
ἔτοτη 411 παῖ ροεβ Ὀεΐοτε (νν. 21-47) οσ 
88 ἃ τεῆεοιίοπ οη (ῃς ἱπηπιεάίαίεϊ Υ ῥτε- 
ςεάϊηρ ἀγρυπιεηῖ. Βοίῇῃ Ἴοοπη)ς ἴο ἔδα 
δβᾶπλε πίηρ. αοάϊκΚε ἰονε 8 οοπηπιεπἀεὰ 
ἰπ νν. 44-47, δυῖ τῆς ρίϑε οὗὨ 411 τ εἰχ 
]Πυδιγαιίοπβ οὗἨ ΟἸγίβε᾽ 5 γᾷ Ὺ οὗἁ (πἰπκίηρ, 
ἰδ: ἴον ἴθ ΔἸ ΒΙΠΪης οὗ τῆς ἰαν ; 
ΟὈνϊουῖγ, Ἔχοερὲ ἱπ ἰἢς ςδ8ςὲ οὗ οδίῃβ, 
ΨΒετε ἴἴ ἰ τσυϊῃ τἢδὲ 8 επ)οϊπεὰ. Βυῖ 
ἔσυτἢ 845 [18 δουγος ἰη ἶονε ; ΕΡΉ. ἱν. 15: 
ἀληθεύωντες ἐν ἀγάπῃ, ““ττυϊπίπρ ἰξ ἴῃ 
Ιονε"".-ἔσεσθε, πιΐυτα, “ γε 5881] 6 τ 
ΒΕ.---ὑμεῖς, γε, ἐπτρμαιίς, ἰπ σοηίγαβι ὙΠ ἢ 
τελ. δηὰ ἐθν., ἴο δὲ Ἴοοπίεπε ἢ 
τλοσϑὶ ςοπιπιοηρίδος ἀπά Ἴοηνεηιίοηδὶ 
βίδηάατγάϑ8.--- Τέλειοι, 'π ρεπεγαῖ, πηδη νῆο 
να τοδομεὰ τς οπά, τουομεὰ πε ἰάεαὶ, 
δὲ δὲ ἰεδβὲ {πεῖς ρύυγροβεα, ποὲ βδιἰβῆεά 
σΠ ἢ δηγιπίηρ βῃογί οὔἱξ. ΤΏς τέλειοι ᾶτα 
ποῖ τῆεη υνἱἢ ἃ σοηςεῖς οὗ ρετγεςτίοη, δυὰς 
ΔΒΡΙΓΔΏ.8-- ΕΠ 80 86Ὲκ ἴο διϊδίη, Κα 
Ρααϊ: διώκω εἰ καὶ καταλάβω, ΡΗΪ]. 1. 
12, πὰ [|κ6 Ὠϊπὶ, οἰηρὶε- πε εά, τμεὶς 
πιοίίο: ἕν δέ. δ ηρ]ε-πιηἀεάηεββ 8 ἃ 
ται κεὰ οπμαγδοιϊεσίβιϊς οὔ 411] ρεηυΐπα 
οἰείζεηβ οὗ τῆς Κίπράοπι (Μὲ, νἱ. 33), 
δηὰ νῆδε ἴῃς ΒΙΌΪ]ς πηεδηβ Ὀγ ρετγίεοϊίοπ. 
ΑΙΙ πιεῇ Ψῃοὸ διϊδίπ πᾶνε οπςε ρτγεδῖ 
τυϊπρ αἷπὶ. Ὑὴηδὶ αἱπὶ ἕοσ {με ἀϊβείρίε, 
88 Βεῖα βεῖ ἐοχίῃ, ἰ8Β ἀοάϊ κεηεβ8--- ὡς ὁ 
πατὴρ . .. τέλειός ἐστιν. Οοά ἰβ ννῇαδι 
ΗΪΐβ βοπβ δβρῖτε ἴο δε; Ηδ πενεΐ βίῃκβ 
δεῖονν ἴπ6 ἰἄδαὶ : ἱπηράαγιῖδὶ, Ὀςξηϊρπδηΐ, 
δταςίουϑβ ἰονα, Ἔνδη ἴο ἔπε ὑπινοσγίῆυ ; ἴος 



116 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ νι. 

δρυσννα ΥἹ. τ. “"ΠΡΟΣΕΧΕΤΕῚ τὴν ἐλεημοσύνην 3 ὑμῶν μὴ ποιεῖν ἔμπροσθεν 
ΚΙῚΣ τῶν ἀνθρώπων, πρὸς τὸ " θεαθῆναι αὐτοῖς " εἰ δὲ μήγε, μισθὸν οὐκ 
ἘΝ ἫΝ ἔχετε παρὰ τῷ πατρὶ ὑμῶν τῷ ἐν τοῖς ὃ οὐρανοῖς. 2. ὅταν οὖν 
χα μ. ποιῇς " ἐλεημοσύνην, μὴ ὁ σαλπίσῃς ἔμπροσθέν σου, ὥσπερ οἱ ὑπο- 

Ὁ ΟΒ. χχὶϊ!. Η Ἁ “ . ᾿ ᾿ς 9 5. Μὰ, κριταὶ ποιοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς " ῥύμαις, ὅπως 

εὐ ;͵. δοξασθῶσιν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων: ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἀπέχουσι τὸν 
ἤγαδο ἰὩ 
διε νἢ, το. Τοῦὶι ἐν. γ. Αςἰδ Χ. 8; χχίν. 17... δ σ Οοε. χυ. 42 διὰ δευοσαῖ ἰἰγηθβ ἰω αυοὶ. ὁ ἴδ, 
χίν. 2:. Αςὶδ ἰχ. σι; χὶΐ. :ο. 

1 ὃς αῆεῖ προσέχετε ἴη δ 1.,Ζ, ἱπβεσίεά ὃν Τίδβοῃ. πὰ ΝΗ. νἱεῖπ Ὀγαοκεῖβ. ΒῸ 
δβανα πὸ δε. [᾿ τοῖρῆς δάνα (4]|6ἢ οὐ ὈΥ εἰπκΐας δηάϊηρ (τε) ; οὐ ἴδε οἵδες Βαπά, 
ἴξ νου βιδηὰ βεσε ἀρρσορτίδιεϊυ 28 ἃ οοππεοιίηρ ρατιϊοὶς οὗ ἰγαπϑίτίοη. 

392 80 Βᾶνε δικαιοσυνὴν ; ἀουΡεῖ6 88 ἴδ ἴγσυς τεδάϊπρ,, 88 ἃ ψεπεζαὶ οδυξκίοη ἀραίπβὲ 
φουπέοτίεϊξ τ ιδουδη 685 τ᾽ 88 ἴο ὃς Ἰοοκεὰ ἴος ἤσβε; ΤῊ Ῥατείσυϊας Θχδιηρὶςεδ: 4[π|5, 
Ῥιάαγεσ, ξλϑίϊηρ. 

3 Τίεςξ., οα 86 δυιποσιν οὗ 3 Ὁ 1, 33, οπιϊξβ τοι. 

παῖ, ποῖ αἱἱ ςοποοίναρίς διγίδυΐῖεβ, 18 
ννδδὶ [8 ἰη νον. ὡς, ποῖ ἴῃ ἄερτες, ἐμαὶ 
Μεῖς ἃ ἀϊδοουταρίηρ ἀετηαπά, δυϊ 'π 
Κιπά. Τῆς Κιπὰ νεσν πεοαββασυ ἴο ὃδ6 
ετρβδβίβεά ἴη νίενγ οὗ ουὐγτοηξ ἰάθδβ δπά 
Ῥιγδοῖίος, ἱἰπ δῖος ΠΟΙ πεβ8 νγᾶ8 ἀϊ8- 
βοςϊδιεὰ ἔγοπὶ ἶονβ. Τῆς αν “' Βε ΒοΙ͂γ 
ἔοσ 1 δηὶ Βοῖγυ  (1μεν. χὶ. 44) νγὰ8 τδκεη 
περαϊίνεϊγ δηά ψογκεά ουΐ ἴῃ βεραζδιίοη 
δοτη {{1|ὸ τερυϊεά βίη. 6805 ρᾶνε ἰξ 
Ροβίτῖνε ςοπίςηῖθ, δηὰ ψογκεά ἴξ ουΐ ἴῃ 
Εταςίουϑ Ιονα. 

ΟΗΆΡΤΕΚ ΥἹἽ. ΤῊΞ ὅΕΈΒΜΟΝ Οον- 
τινῦεῦρ. Ετοῖὰ ϑογῖρε ἴανν, τῆς τηδίη 
1πος οὗ νν. 21-48, ἔς ὙεΔοἢοσ ρΆ8868 ἴο 
δρελῖς οὗ Ῥμαγίβαίς ρεδοῖἷΐσθ: εγ. 1 
ἀεβοσίδεβ ὑπεὲ ρεπεγδὶ ἽἼπαγδοῖεσ οὗ 
Ῥμαγίβαϊς τἰρῃίεουβηεββ. Ὑπδη [οἷον 
ἴῆτες βρδοίαὶ ὄχαπρίεβ: αἰνις, νν. 2-4; 
ῥγαγεν, νν. 5-6; γαϑέϊηρ, νν. τ6-1τ8, ὙΠα 
ἰτδηβίτἰοη ἴτοπὶ [6 οὴς ἴξεπὶς ἴὸ {πὰ 
οἴδεσ ννδβ δἰπιοβὶ ἱπενιιδῦϊε, απὰ ννε πιᾶῦ 
ὃε βυζα ἴ8δὲ ννῃδὶ (0]1ονν8 ἑογιηθά ραζὲ οὗ 
μι ἱπβίγσυςτίοη οἡ ἐς ΕΠ]. 

Ψψεῖ. 1. προσέχετε (τὸν νοῦν υὑπάει- 
δβἰοοά), ἰο αἰϊεπά το; Βεγα, ὑἱτἢ μὴ 
[οονίηρ, ἴᾶκε Ὠεεά, Ῥς οὐ γόους βυδε 
δραϊηβί.-- δικαιοσύνην, ποῖ ἐλεημοσύνην 
(1. Ε.),18 πε τεδάϊηρ ἀςπιδηάεᾶ ἴῃ ἃ ρεπε- 
ΤΆ] ἱπιγοάδυςίοτν βιδιεπιεπὶ. Αἰπ18 ἰοστηεά 
ἃ ΝΕΙΥ Ῥτοηχίπεπὲ ρᾶγὶ οὗ Ῥῃαγίβαϊς γσἰρῆς- 
δουϑηεβδ, ἀπά νγ»8 ἱπ ἘΕΔΌὈϊπίς 8] ἀΐαϊεςὶ 

οδ]]εὰ τἰρῃεεουβηςεββ, ΠΡ (υἱάς ΝΥ εδετ, 

. 273)» Ὀυξ 1 28 ποῖ τῆς ψνῇοῖς, δηὰ ἴὲ 
18 ἃ ΠΔΠ16 ἴοσ ἴπε ψνμοἷς σδίθροσυ {παῖ 18 
ψδηϊεά ἱπ νοσ. σ. [ἢ 7εβϑὺ8 βροῖἜε ἴῃ 
Αταδπιαὶς Ης πιὶρῃϊς, δβ [υἱρμείοοι (Ηοσ. 
Ηεθτ.) βιιρρεβίβ, υδε πε ψοζὰ ἐσεάαλαῇμ 
Βοιἢ τῃ τῆς ἔτβὶ δηά ἰπ τῇς [ο]οννη, 
ἄγε νεσθεβ; ἰῃ ἴδε ἢτγδβὲ ἰῃ (ἢς ζεες. 

86ηβε, ἱπ (86 Οἴδεῖ ρἴδοεβ ἴῃ δε βρεοίαὶ 
βεῆδς οὗ 4] πι8.--ὄμπροσθεν τ. ἀνθρώπων. 
Ιπ ομᾶρ. ν. τὸ ΟἾσῖβὲ οἼοχηπιαπάβ 
ἀἰϊδοὶρίεβ ἴὸ ἰεὶ {πεῖς Ἰίσῆς ϑῃιϊπα δφίογα 
νιόη. Ἡειε Ης βεεπὶβ ἴο εη͵οίῃ (Ὡς 
ζοπίσγασυ. τῆς οοπιγδάϊςτίοη 18 ΟΠΪῪ 
Ἀρρασεπῖ. Τῆς ἔνο ρίδοςβ τδυ Ὀε ςοπΊ- 
διπεά ἰῃ ἃ βεπεγδὶ τυῇῖς ἴδυ8: 58ον 
ψ Πεη ἰοπιρίεά ἴο ἀΐάξ, δίάε ᾿ ἤδη 
τετηριοὰ ἴο :ἤοισ. ὙΠ Ῥμαγίβοοϑ μεσ 
ἐχροβεά, δηὰ γίιεϊἀδεὰ, τὸ τῆς ἰαδίζος 
τετηριδιίίοη. ὙΠῸΥ ἀϊά τπεὶς τἰρδίεουδ- 
688, πὶ τὸ δμαθήναι, ἐο δὲ 5:εν. 
Τπεῖς νισίας 88 ἐῤεαίγίεαί, ἀπὰ τῃαὶ 
τηεδηὶ ἀοίῃρ ΟὨΪΥ τπίηρθ ΨδίοΒ ἴῃ 
τηδίϊες δηά τηοᾶάς ὑγεσε σοπηπηοηἶΐυγ δά- 
ταϊτεά οὐ Ὀεϊϊενεά ὉΓ ἴῃ ἄοοτβ ο 86. 
ΤὨΐ8 βρίσὶὶ οὗ οβδιεηίδίοη Ομ σίβι Βεσς δηὰ 
εἰβενεῖε τεργεβεηῖβ ἃ8 πε ἰελάϊπρ 
ἐεδίυτς οἵ Ρ αγίβαϊβῃ,.---ε δὲ μήγε, ἃ 
ςοπιδίηδιίοη οὗ ἔουγ ρᾶσιῖς!εβ ἔγεαυθηεῖν 
οςουσείηρ ἰπ ἴῃς ἀοβρεῖβ, πηεδηίηρ : ἐν αὐ 
ἰεαφέ γε ὧο μποὲ αἰξενά ἰο ἐλὶς γμΐε, ἔδεη, 
εἰς. γὲ ἰδ ἃ νεζγ εχργεββίνς ραγιίοϊς, ἀθ- 
τἰνεά Ὁγ ΚΙοιζ, θευαν. ἰϊ. 272, ἔτοτη ΓΕΩ, 
ἡ.4.,. ΕΑΩ, οζ. ἔτοπι ἄγε, ἀπά εχρίαἰπεὰ δ8 
τηβᾶπὲ ἴο στεπάοσ ἴῃς δεᾶγος αἰϊεπιίνε. 
Βδϑυπηεῖπ, ἀϊββεπεῖης ἴτοῦὶ ΚΊοῖζ' 8 
ἀετιναϊίοη, ἄρτεεβ βυ βεδηεῖδ!ν τυϊτ ἢ Ηὶδ 
νἱενν οὔ 8 πγεληίηρ 88 ἰβοϊδιίπρ' ἃ βουρδι 
ἔτοτὰ 411 εἶδε πὰ ρίδοίπρ ἱξ δἷοης ἴῃ 1868 
Ἰίρδς (κέεγεμολμηρεν ἄδεν Οτὶφολὶ ϑοὶφ 
Ῥανέϊκείμ, Ὁ. 54) τ, “ Μδικ τὰν ψοσγάβ, 
ἴος ἰξ γου ἄο ποῖ 881 δάνίβε ἴῃ βη,᾽" εἴς.--- 
μισθὸν οὐκ ἔχετε: οὔ μισθὸν, υἱάεν. 46. 

Ὧδ6 πηεδηΐπρ ἰβ ἴπδὲ τῃεδιίσίοδὶ νἱτυδ 
ἄοεβ ποῖ οουηξ ἴῃ ἴδε Κίηράοπι οὗ Οοά. 
Εἰρμε πιοῖίνα 8 εββεηταὶ μετα. ὙΒοσα 
ΤΏΔΥ ὃε ἃ τεννατά, πεσε τησδὲ Ῥς, εἶδα 
τθεδιτίςαὶ σεϊρίοη ψνουϊὰ ποῖ Ῥ6 80 
φοσητηοη ; δαὶ τ ἰ8 ποῖ παρὰ τῷ πατρὶ. 
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μισϑὸν αὐτῶν. 3. σοῦ δὲ ποιοῦντος ἔλεημοσύνην, μὴ γνώτω ἡ 
ἀριστερά σου τί ποιεῖ ἡ δεξιά σου, 4. ὅπως ἡ σου ἡ ἐλεημοσύνη 1 ἐν 
τῷ 'κρυπτῷ καὶ ὁ πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ, αὐτὸς ̓ ΓΆοπι Εἰ ο 

1 ΤίδοΒ. δᾶ ἢ σοῦ ἐλεημοσυνη ἡ, [0] ονήπα δ. Ὁ (η σ΄ λα. η. Μοεὶ πιοάετη 
εὐϊίοτβ 85 ἴῃ ἰεχί. 

5ΜΒΙ, οηγῖε αντος, τ οὮ ἰδ ἑουπά ἱπ Ὦ, 

γν. 2-4. Αἱνιερίυἱηρ. ει 2. ἐλεημο- 
σύνην, ΤΊΕΙΟΥ ἰῃ ρεηεζαῖ, θυ: βρες ἔς Δ! 
Αἰπιβ, ἃ8 ἃ σοπιποη τηοᾶς οἱ βῃονίηρ 
τλεῖου. Οοιωρασα οὺς ψοσγὰ Ἴδασγίινυ.-- 
σαλπίσης : ἴ0 Ὀς υηάετβιοοά πιειλρΠοτί- 
ΟΔΙν, 85 ἴπεσε ἰ8 πὸ ενίάδπος οὗ τῆς 
1εγαὶ ργαοιῖσθ. Εὐσγοσ ρίνεβ τΠ|5 ἔτοτὴ 
Οοπϑβι] ννεϊδιθῖπ ἴο {Π|πδιγαῖς τῆς τνοτά. 
Βεη ἃ πιδη (1π Πδπιαβου8) ννδηῖβ ἴο ἀο 
8 δοοὰ δεῖ ψ ῃϊ ἢ πιᾶν Ὀγὶπσ ἃ δ᾽εβϑίη 
Ἐγ ΨΑΥ οὗἉ ἀϊνίπε τεοογπίρεπβςε ὁπ ἢ 8 οννῃ 
ἔλυλγ, Φ.8., ὨοδΙΐρ ἴο ἃ βίος ς]ά, ἢς 
ἔοεβ ἴο ἃ ννδίει-δσγίεσ ὙΠ ἃ σοοά 
νοῖςε, ψῖνεβ πἰπὶ ἃ ρίεος οὗ πιοπεν, δπὰ 
8Δγ8 “ Θ6Ό1],," {.4., ρῖνε τῆς (Ὠἰγϑῖν ἃ 
ττεβἢ ἀσίηκ οἵ νναῖεσ. Τῇῶε ννδῖεγ.ασγίες 
8118 Ὠϊ8 βκίη, (δκὸβ ἢίβ βίδηὰ ἴῃ τῆς 
ταλτκεῖ, δηὰ βίηρβ ἴῃ ναγὶεὰ ἴοπεβ: “ὁ 
τδίγβιυ, οοπὶς ἴο ἴῃς ἀγίπκ- οἤετγίηρ,᾽" {116 
Εἶνε βιδπάϊηρ Ὁγ, ἴο νῇοπι ἴπε ΟΑΓΓΙΕΙ 
58Υ5, 45 ἰῃς τῆιταῖν ἀγίηϊς, “" αοἀἁ ογρὶνε 
ΤΥ 5ἴηβ, Ο ρῖνες οὗ ἐπε ἀγίηϊ " (Ζεελέ. 
{ιν Μπά Κ., τ8ρο. Μ͵άε αἰδο μἰβ Κγαπά- 
ἐγμηρέη ἀ. ἀ. Η.. 1... Ὁ. 437).--ὗ ποκριταὶ, 
δβίαρδ- ρίδγεγβ ἱπ οἰ δϑββίςβ, υβεὰ ἴῃ Ν. Τὶ 
ἰῃ ἃ ποδὶ ἀπά 5ἰηἰβῖοσ βεηβ6, δπὰ ἔοσ ἴπ6 
ΟἈτἰβείδη πιϊπ ἃ ἤδανῖν Ὀυτάεποά νν ἢ δν}]} 
ςοπποϊδιίοη -- ἀνῥοεγιἐες Ναὶ ἃ ἄεερ- 
επίηρ οὗ [86 πιοῦδὶ βεῆβε ἰβ ἰσηρ! εὰ 1π 
τῆς πεν τηραηίηρσ Τῆς δρῃοσγεηος οὗ 
δοιίΐπρ ἴον οἴεος ἴῃ τεϊρίοη 'ἰβ ἄπ ἴὸ 
ΟἸσίβι Β τεδοβίηρ. [1 [45 ποῖ γεῖ αυϊΐα 
θαηίβῃεά τς τπΐηρ. ὙΠεῖς ἀγα σε ρίουβ 
λεοΐοσβ 511}, δὴ ὰ ποῦ ἄγαν ροοὰ Ποιιβε8. 
---συναγωγαῖς : ὙΠεῖα 4ἰπ|8 ΜΕΙς (Οἷ- 
Ἰεοῖςά, λῃὰ ἀρραγεπῖὶν 4150 ἀϊβιγειδυςεά..--- 
ύμαις, 5βἰγεεῖβ, ἰπ εαβίεσῃ οἰτἶεβ πᾶγγονν 

Δη65, ἃ δῖε πιεδηΐηρ; ἴῃ δαγ]εσ ατεεκ Ξε 
ἐπιῤείμ5-- οβεῖ. Μέάες Ἐυϊπογίογά᾽ 5 Ν το 
Ῥάνγπ., 488. Οὗ. πλατειῶν, νεῖ. 5 
πλατεῖα, δυρρ. ὁδός -- ἃ ὑτοδὰ βίγεεῖ, - 
δοξασθῶσιν: ἰπ οὔδᾶρ. ν. 16 ἀοά ἰ8 
εοποείνεά 48 τεςΐρίεπε οὗ {πὸ ρΐοεν ; 
δεῖς τς αἰπιβρίνετ, ρίνίπρ ἔογυ τῃδὲ 
Ρυγροϑςε.---ἀμὴν ἱπιγοάυςίπρ ἃ 8οΐεπηη 
βίδιεπιοπὶ, δηὰ ἃ ΝΟΥ βοιίουβ ὁη6 ἴος 
τῆς ραγιῖεβ ςοποεγηαά.---ἀἀπέχουσι, πεν 
Βᾶνε ἐπ γε]; τῃςε ΣΉ} Βεῖ πὸ πίοζγε, 
ποιπίπρ ἴοτῃ Οοά: 80 ἴῃ ΓΚ. νἱ. 24, 
ῬΆΪ.. ἵν. 18 (υἱάε οπ Μίκ, χὶν. 41). Τῆς 
Βγροοτσίία ρϑγν ἄοεβ ποῖ Ῥεϊϊενε 1815, 
Ῥάτὶγ ἄοεβ ποῖ ςᾶσζε, 50 Ἰοηξ 88 Ὡς ρεῖβ 

ἴδε ἀρρίαυβε οἵ δίβ ρυδϊς.--Ν ς, 3. μὴ 
γνώτω : ἰπ ργονεγῦϊδὶ ἔοστη ἃ ςουπβεὶ ἰὸ 
ἔνε ὙΠ Βιπιρ] οἰ γ. Ιμεῖ ποῖ Ἔνθ (ὮῪ 
εἷς παπά, {ἢ ροββίϊε ενεη τ γβεῖζ, κπονν, 

81}}} 1658 οἵπεσ πιβη; γὶνς ψἱῖπουξ 861: 
ςοπβοίουβηςββ οἵ βε] -σοτηρίδοεπου, τΠ6 
τοοῖ οὗ οίεπιδίίοη.---δν τῷ κρ' Η 
Κποννῃ ἴο ἴδς σεςοίρίεηι, οὗ σουγαα, δῖ 
ἴο ῶο οἴδεσ, 80 ἔδσ 88 γοῦ ἅγε σοηῃςδσζηςά, 
δαγάϊγ Ἔνεπ ἴο γουτγβεῖξ, “ΡΙ Ιυςδηξ, εἴ 
ἰάπλεη ἰδίθης,᾿ Βεηρ.-- ὁ βλέπων ε. τ΄ κ-, 
ΠΟ βεεῖῃ ἴῃ τῆς ἄδκ. “Αςφυδίπιεὰ 
ἢ 41} τῆν ννΑγ8."" δ. οὌχχχίχ., ἃ 
ςοπιίοτε ἰο ἴπ6 βἰῃποογεῖν ροοά, ποῖ ἴο 
τῆς Ἄοουπέογέεί[8.--- ἀποδώσει σοι: ἃ (ςεῖ- 
ταἰπῖγ : ἃπά ποῖ πηεγεΐγ οὗ τῃ6 διΐυζε. 
ΤὮς τεννδγά 15 ργεβεπὲ; ποῖ πῃ ἴπε ἴουπι 
οὗ βεἰοοπιρίδοεηου, θὰξ ἰῃ τῆς ἰογπὶ οὗ 
βρίξυδὶ ΘΑ ἢ, κα πδέυσαὶ θυαογδπου, 
ἤδη 811 ρἢγϑβίοδὶ διηοιίοπβ νοσίκ Με, 
Α τίμιε πιπάθά πᾶ 8 ΠΑΡΡῪ νίϊδουξ 
τεβεςιηρ ὙνὮν; ἴξ 18 τῆς Ἰον οἵὨ Ἰἰνίπρ 
π᾿ Βυ ΠΊΠΊΕΙ βιπδης ἀηὰ ὑγαοίπρ πηουη- 
ἰδίῃ δἷγσ. Τῆε ἐν τῷ φανερῷ ἤετε ἀπά ἰῃ 
νν. 6 δηὰ 18, ἃ ᾳ]058 Ὁγ 5οπιε βυρεγῇοϊαὶ 
ςοργίβε, ἱρπογεβ ἴῃς ἱηνναγά ργεβθηξ γα - 
νϑτὰ, ἀπ Ἀρρεδὶ8 ἰπ ἃ πενν ἔοσπι ἴο δα 
βρίγιὶ οὗ οϑιδηϊδιίοη. 

γν. 5.6. Ῥγαγεγ. ὡς οἷ ὑποκριταί, 
85 ἴῃς δοίοσβ Ὗνε βῃγίπκ ἄοπὶ (ῃς 
Βαγβῆπεββ οὗ ἴῃς ἰεγπὶ “πγροοσίξα "". 
7εβὺ8 ἰβ ἰῃ τῃε δοὶ οὗ ογοδιίπρ ἔπ πεν 
ταεδηΐηρ ὈὉΥ ἴπε υ8εὲ οἵ πη οἷὰ ψοζὰ ἱπ 
ἃ πεν οοηπεοοιίοι.-- φιλοῦσι βίδπάβ ἱπ 
Ρίαςς οὗ δὴ δάνειῃ. ἼμεῪ ἰονε ἴο, ᾶζὲ 
νοπί, ἀο ἴξ ΨΠ} ρίελβυσα. Ταΐβ σοη- 
βίγυςοη ἰ8 σοτηπΊοη ἴῃ οἰἶδβϑὶςβ, ονθη ἴῃ 
τείεγεπος ἴο ἱπδηϊτηδέε οδ]εςῖβ, θὰΣ δῖα 
ΟὨΪΥ δπὰ ἱπ Μί. χχίϊϊ. 6-) ἰῃ Ν. Τ.-- 
ἐστῶτες, οτάἀϊπαγυ διττυάς ἰπ ῥγᾶγετσ. 
στῆναι Δηά καθῆσθαι Ξεεπὶ ἴο δε υδεά 
Βοπηδιίπλε8 νους ἐπ ρΠδϑῖὶβ τὸ ἀδηοία 
δἰ ΠΊΡῚν ῥγθβεηοε ἱπ ἃ ρίαςε (50 Ρείοδβυβ). 
-σνναγωγαῖς, γωνίαις τ΄ πλατ΄ : υδυδ] 
Ῥίαςεβ οἵ ργᾶγεσ, Ἂββρεοί!ν ἴος πε 
“ Δοίοτβ," ψΠεγα πιεη ὧο σοπρτερϑῖα, ἴῃ 
16 δυπᾶροριιας ἴογ ννοσβῃίρ, δὲ (δε 
ΤΟΥΠΕΙΒ οὗ ἐπε ὑὉτοδὰ βίγεεῖβ ἴογ (ἰκ οἵ 
θυδβίπεδββ; Ρῥίεπίν οὗ οὔβεγνεβ ἰῇ ὕοῃ 
οᾶβε8. Ρύδγεγ παὰ ὕεεη τγεάυςεά (ο 
δυβῖςπὶ ἃπιοηρ ἴπε [εἐνν8. Μειποάϊκίηρ, 
ΜΙ διδιςἃ Πουγβ ἂπὰ ἐογπιβ, Ὀεζδη δἴϊει 
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ΕΒ. χνὶ.2).5 ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ." 

ΚΑΊΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ νΙ. 

5. Καὶ ὅταν προσεύχῃ, οὐκ ἔσῃ 2 
8 ΟΒ, χχῇ!. ὥσπερ ὃ οἱ ὑποκριταί, ὅτι ὃ φιλοῦσιν ἐν ταῖς συναγωγαῖς καὶ ἐν ταῖς 

6.ὄ κ, 
46. ται γωνίαις τῶν πλατειῶν ἑστῶτες προσεύχεσθαι, ὅπως ἂν ὁ φανῶσι τοῖς 

ἀνθρώποις - ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι δ ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 6. 
1 ΘΒ. χχίν. 

46. ;κ, 
Σἰϊΐ. 3, 24. 

σὺ δέ, ὅταν προσεύχῃ, εἴσελθε εἰς τὸ ᾿ ταμιεῖόν ὁ σου, καὶ κλείσας 
δίς, χκχίς. τὴν θύραν σου, πρόσευξαι τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ - καὶ ὁ 
12 αἱ. ἴῃ 
8ερῖ. πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ.ἴ 

Δ ΜΒῸ οπις. ΤΗΐβ εἶπα 1) ροε5 ψὩ ἴῃς ΜΘ55. βίο πᾶνε τΗἷβ τεδάϊπρ. 
Ῥουδιῖς88 ἃ εἴοββ, υἱάς Ὀεΐονν. 

3 Ἐὸς 
οἴπες εἀϊίοτβ. 

δῷ ἰὴ . ΒΌΖ. 

4 αν οπηϊττεὰ ἱἰπ  ΒΌΙ,. 

δ οτι οἠγϊτεὰ ἰη ΜΒΌΖ. 

ἢ ονκ σὴ δ Β πανε προσευχῆσθε οὐκ ἐσεσθϑε, αἀοριεὰ ὃν ΚΝ Η. ἀπὰ 

δ ταμέεον ἱπ ΝΗ. 980 ἴπ  ΒΌΙ, (ταμιον, δ Ὁ). 

ΤΉΝ ΒΌΖ οῃιϊξ ἐν τω φανερω, [οἷον εὖ ὈΥ τηοϑὶ πιοάετη βἀϊξοζβ. 

Ἐξζτα, δπηὰ ρτεν ἱπ (δες ]υάαϊδεὶς ρῬετίοά ; 
᾿σγαςθβ οὗ ᾿ξ ὄνθὴ ἴῃ τε ἰδίεσ θοοῖβ οὗ 
Ο. Τ., 4.9... Πδπ. νἱ. το, τ (υἱάφ ϑομυίεζ, 
Α1ε. ΤΒεοί.). ΤὮς ποὺς οὗ ργᾶγεῖ πιῖρμὲ 
ονετίακε ἃτηδη δηγνδεῖς. Τῆς" δοίοτβ᾽" 
ταῖρῆι, ἃβΒ ἢε δεῖξε βυρρεβίβ, θεὲ ρἰδὰ 
ἴο δα ονετίδκθη, οὔ ὄνθῆ ἄγσγδηρα ἴοσ ἰΐ, 
ἷπ βοπιὲ νγε]1-τεαυεηιεὰ εἶδος, τ ὅπως 
φανῶσιν τ΄ α. ἰῃ οτἄες (πὲ [ΠΟΥ ΤΊΔῪ 
ἌΡΡεδσ ἴο τε, ἀπά ἢδνς ἰξ τεπιδικεὰ: 
δον ἀενουῖ  Νοσ, 6: τὰς ῥγᾶγθ ἰῇ 
ςοπίγαβι ἴο ἔπε ἐπεαίγιςαὶ ἴγρε.-- σὺ δὲ, 
του, τὴν ἀϊδβεῖρίε, ἴῃ ορροδβίτίοη το ἴῃς 
“ δοίοιβ ".--- ὅταν, ννδη τῆς βρίτὶξ τηονεβ, 
ποῖ ΨΏθη [πὰ Οὐδίοπηδευ ποὺς ΤΟπΊΕΒ, 
ποεάοπι ἔγοπι σὰς ἴῃ ῬΓΑγεΙ, 88 ἰπ 
αβιϊπρ (Με. ἰχ. 14}, 18 ακθὴ ἔοσ 
εταπιεά --- τὸ ταμεῖον, δῖε ἴοτη ἔοτ 
ταμιεῖον (ΠΤ οῦεςκ, Ῥάνγγνη.ν 403), ἢτβι ἃ 
βίοσθ- μαπροσ, ἴμεη την ρΐδςε οὗ ρτγίνδου, 
ἃ εἴοβει (Με. χχίν. 26). Νοῖε ἴμε σὸν 
δϑεῖ ταμ. αηὰ θύραν ἀπά πατρί, 811 επι- 
Ῥμδβίβίπρ ἰβοϊδιίοη, ἐὰν οἴοβεῖ, ἐὰν ἄοοσ, 
ἐὰν Ἑδιίῃεσ.--- κλείσας, ςΑτο Πγ δῃυϊεην 
1 ἄοοτ, τῆς ἄοοτ οἵ πίῃς οννῃ τείσεδι, 
ἴο Ἔχοϊυάα 411 θὰ: τὴν Ἑδίμεγ, ἢ 858 
ΤΑυΟ ἢ δεῦρο 88 1 γοῦ ννεσεὲ δῦουϊ ἃ 
δυῖεν ἂοι. Ὑνμδὶ ἀεϊίσδον οὗ {εεϊΐηρ, 
88. ΜῈ] 88 εἰποεεῖεν, 8. ἱπιρ!εὰ ἴῃ 41] 
1η18; βτεδίν ἴὸ ὃς τεβρεςιεά, οἤξεῃ 
βἰππεά αραϊπϑβι.--τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ. Ης 
ΨὮΟ ἰδ ἴπ ἰῆς βεοσεῖ ρίδςε ; ρεσῇδρβ 
ἢ Δ] υδίοη το οὐ Β ῥγεβεῆςς ἱπ ἴδε 
ἀλεὶς ΒΟΙΥῪ οὗὨ Ποῖϊεβ (Ας ἢ 6118). Ης 18 
ἴδοῖο ἱπ ἃς ρΐδος ἔγοπι Ψ Ὠ ἢ 411 ἔα ονν- 
τοῦ ἃζα εχοϊυδεᾶ, 18 ϑοοίδὶ ργάγε 
περαϊίνεά ὃν 1818 ἀϊτεοίοιγ ὃ Νο, δυῖ 
ἐε ἰ8 ἱπιρίἰςὰ ἐμαὶ βοςίδὶ ργάγεσ νν 1 θὲ 

ἃ τεδὶν ΟὨΪγ ἰπ ῥγορογίίοη 88 ἰξ ῥτο- 
οεεάβ ἔτοπὶ ἃ ραϊπεγίηρ οὗ πιεὴ δςοιι8- 
τοπιεά το Ὀγίναῖς Ῥγδυοσ. 

γν. γι15. Ἐηγίλεν ἱηςίγμοέϊοη ἱπ 
ῤγαγεαγν. ΜΜΗεῖδβΒ (Μι.-Ἐνδῃ.) τερατάβ 
1π18 ραββᾶρε 848 δῃ ἰηϊεγροϊδιίοη, μανίπρ 
ὯΟῸ ΡῬσόροσ ρἷδςα ἰῃ δῃ δηϊ- Ῥῃαγιβαὶς ἀϊ8- 
οουζβα. Βοιῇ ἴῃς ορίπίοῃ δηά [18 ὑτουηά 
ἃγε ἀουδιία!, ΑΒ τεραγάβ {πε ἰδίξοσ, ἰξ ἰ5 
ἀγα (δὲ ἰξ ἰβ ἀπε ργαςεῖςα ἰῃ Ῥγαυοσ 
τῃαῖ 18. ξοσπλδι νυ οτἰ εἰς δε, ὼς ἰξ ἄοδβ 
ποῖ [ο]ονν ταὶ {πε ῬΠαγίβθεβ ψετε ποῖ 
ΟΡ ἴο ἴδε βᾶπὶὲ σαῆβϑυσαε. ὙΠΕῈῪ πιρῃὶ 
τᾶκε ἰοῃρ ῥγδυείβ, ποῖ ἰῇ ἱρπογδῆςς, 
Ῥυῖζ ἰπ οβιεπίδιίοι (Ἰυπξϊεγοῖ ἢ), ἃ8. ἃ ἀϊ8- 
Ῥίαν οἵ ἀενοιίομαὶ ταεπὶ οσς ζεᾶ]. Βυὲ 
δραγὶ ἔγοπι ἴῃς αυεβείοη οὗ χεΐξσεπος ἴὸ 
ἴῃε Ῥῃατγίβεεβ, ἰτ ἰβ {|κεῖγ {παὲ ῥγάγεσ 
τπηάεκγ νδτίοιυβ ἀϑρεοῖβ ἔοσπηεά οης οὗ ἴῃς 
δ) ες 5 οὗ ἱπβίγυςείοη ἰπ ἴπῸ οουτδε οὗ 
τεδοπίηρ οἡ πε ΠΠ]Ὶ νΒογεοῦ ἴμε86 σμᾶρ- 
ἴδῖ8 ἅτε ἃ ἀΐρεϑβε. 
γε. κὰ βατταλογήσητε; ἃ ἅπαξ λεγ. 

ἴῃ Ν. Τ΄, ταγεῖγ δηγνῆετσε, δηὰ οὗ 
ἀουδιδι ἀετίναιίοη, ὅϑοπὶε (Εγαβπιμβ, 
4.6.) αν ἐπουρῆς ἰδ ννᾶβ ἐογπιεὰ ἔτοπὶ 
Βαίϊυβ, [Ὡς βίδιπιπιοσεσ πιαπιϊοπεά ὈΥ 
Ἡετοά. (ἵν. 155), οἵ ἔτοτῃ ἃ ἔεςδϊε ροεῖ οὗ 
186 πᾶπὶς 0 τηδὰς ἰοπρ γτηπβ 8}}1 οὗ 
τερεϊοηβ (ϑυϊάα8, ,εχισοη), Ὀὰαξ πιοβὲ 
πονν ἱποῖῖπα ἴο τῆς νῖενν ἐπδὲ 1ὲ 15 ὁῃοπιᾶ- 
τοροεῖῖς, Ἡεβυοβίυβ (1.εχ.)} ἴακαβ ἐπῖβ 
νίενν οὗ τῇς Κιπάγεά ννογᾷά, βατταρίζειν 
(ἐμοὶ μὲν δοκεῖ κατὰ μίμησιν τῆς ῆ 
πεπο Ἰσθον, 1 Ροϊπιβ ἕο τῆ τερεϊτίοη. 
νους οπὰ οὗ {πε βᾶπια ἴοσπιβ οἵ ννογὰβ 
85 ἃ ΒιίΔΙΊΓΊΕΙΟΣ ἱπνο ππιδγν τερεδῖβ (δ 6 
8ΔΠ16 5} ]ς, {κὸ τῆς Βδαὶ υνογβῃρρεσβ 
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1. Προσευχόμενοι δὲ μὴ βαττολογήσητε, ὥσπερ οἱ ’ ἐθνικοί"3) τι. να 
δοκοῦσι γὰρ ὅτι ἐν τῇ πολυλογίᾳ αὐτῶν " εἰσακουσθήσονται. 8. μὴ ποίει); 
οὖν 'ὁμοιωθῆτε αὐτοῖς - οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὃ ὑμῶν ὧν " χρείαν ἔχετε, κ ΡῈ ΠΕΡῚ 

Χ.31. 

πρὸ τοῦ ὑμᾶς αἰτῆσαι αὐτόν. 

ν.). 

9. οὕτως οὖν προσεύχεσθε ὑμεῖς - 1 οτ. χἷν, 
Ηε. ϊ 

1 ΘΒ. νἱΐ. 24, 26; χἰϊὶ. 24. τὰ ΟΒ. ἔχ. ἦ:; αχί. 3. 

1 ΝΒ Βᾶνο βαττα,, ννΒΐοἢ ΤίβοΣ. ἀπὰ ΥΚ.Η. ἕο ον. 1, 88 ἐπ ἑεχὲ, Ὁ 885 βλαττολ. 
38 «απὰ ὅ5'γχι. συγ. πᾶνε υποκριται, 

Σ.ΝΒ 84ῇ. νεγϑβίοη δᾶνε ο θεὸς θεΐοσε ο πατὴρ (ΥΝ.Η. υἱεμίη Ὀγδοίκο8). 

βῃουξίπρ ἴτοπὶ πιογσπίπρ {1 ποοη, “ὁ 
Βαδὶ, πεᾶσ ὑ8᾽" (1 Κίῃρβ χνὶ!, 26, φ: 
Αςῖβ χῖχ. 34, “Οτεδῖ [8 Ὠίαπα οὗ ἴῃς 
Ἐρβεβίδηβ ). ὙΤδῖβ τερεϊίοη 18 ομᾶγϑο- 
τετίβιὶς οὗ Ῥαρᾷπ ργάγεσ, δαπὰ ψἤδβη ἰΐ 
τεουτβ ἰῃ ἴῃς ΟὨυτοῖ, 85 ἴῃ βαυὶπρ πηᾶπΥ 
Ανεβ δἀπὰ Ῥαϊογηοβίεσβ, ἰξ 18 Ρδρδῃὶβπι 
τεάϊνίνιι8.---ἐθγικοί, ἴπε δεοοηά οἵ [ἔτεα 
τεΐεγεποςαβ ἴο Ρ' 5 (ν. 47, νἱ. 32) ἰη τῆς 
ϑειῆοπ οἡ ἴδε Μουπί, ποῖ το Ὀς ψοηδετεά 
Αι. Τῇε Ράρδῃ ᾿ογὶἃ ννᾶβ πθᾶγ δὲ παπά 
ἴοσ ἃ ενν Ὀεϊοηρίπρ ἴο Ο4111:6 νυ 118 
τηϊχεὰ ρορυϊαϊίοη. Ῥᾶρϑη ουβίοπιλβ ννουὰ 
Ὅὲ ἔαλπηϊασ ἴο (δ᾽ δαηβ, δηθὰ ἴτ ννᾶβ 
πδίυγαὶ {παῖ 7} εβι5 βΒῃου α υ86 {Π 6 πὶ 85 ννε}]} 
85 ἴδε ἔπδοῦν απὰ ργδοῖϊος οὗ βογίδεβ δηά 
Ῥμασγίβεεβ ἴο ἀεῆης ὃὈγῪ σοπέγδϑβί ἴγυε ῥ᾽ εἴν. 
-πολυλογίᾳ, ἐερεχερεῖςαὶ οὗ βατταλογ. 
τμε Ῥαρδηβ τπουρῆξ ταὶ ΌΥ Ἂπά 688 
τερειτἰοπβ ἀπά πᾶν νογάβ τπον ᾿νουἱά 
ἱπίοσπι {πεῖς ροάβ ἃ8 ἴο ἐμεῖς πε άβ δπὰ 
ΨΕΔΙΥ ἵπεῖλ (“ 1Α1τἰρᾶτε ἄδοβ᾽᾽) ἱπίο 
διδηϊίηρ τμεῖς τεαυεβῖβ, Ψεσ. 8, οὖν, 
ἱπέεγβ ἴῃδὲ ἀϊβοῖ ῃ]εβ σηυδὲ ποῖ ἱπηϊδίε δα 
Ῥγαςίίεςς ἀδβοσίδεά, Ῥεοδυβε ἰὶ ἰβ Ῥαρβϑῃ, 
αηὰ δεςαυθε ἰδ 18 αρβυστὰά. ἘΒερει τίου 
ἰδ, τηοσεονεσ, ΨΏΟΪΥ ὑπο! ϊεὰ ἴοτ --- 
οἶδεν γὰρ Τμε ἀοά νΒοπὶ [εβ08 
Ῥτοοϊαδὶ πι5--- γοὺσ Εδίπετ "---Κπονν8 ὃε- 
ἰοτεμαπά γόους πεεάβ. ΧΜΉΥ, πε, ραν 
αἱ 411} Βεοδυβε 'ἵνὲ σδηποὶ στεςεῖνα τπ- 
1655 ννεὲ ἀδβίσοε, δηὰ ἰξ ννε ἀεβίγε, να νν1} 
ῬΤΑΥ; αἶβο θεσδιιβε τΠὶπρ8 γογῖ ἢ ρειτίηρ 
ἅτε Μ τ ϑκίπρ. ΟἾΪΥ ΡγΑῪ δἰννα 8 85 
ἴο ἃ Βείπρ ψε]] ἱπίογπιθά δπὰ ψΠ]Ππρ, ἱπ 
εν ψογάβ δπὰ ἴῃ 1218. ΨΥ} δυςῇ 
1πουρῃ 5 ἴῃ πήπά, [6808 ργοσεςάβ ἰο ρὶνε 
ἃ 5ΔΠΊρ]ε οὗ βυΐϊεα Ὀ]ε ῥῬγᾶγεσ. 

γν. 9-:.3. Τὴε Γιογά᾽ ς Ῥγαγεγ. Αγραὶπ, 
ἰπ ΓΚ. χὶ, τ-4-οἱάᾶσ ποῖεβ ἴπεσε. εἴα 
Ι τεπηαγὶς οτἷν παῖ [Κα 5 ἔοσπ), ἴσυς 
τελάϊηρ, 8 5ῃποσίεσ ἴπαη Μαιῆενν᾽β. 
Οἱ 118 ρτουπᾶ Οαπιρμδυβοη (Π ας Ο εδεΐ 
ἀφς Ηετγμ) αἴρυεβ ἴος ἰΐβ ογὶ ρί πα! ν. 
Βαυὶ Ξυγεῖγν Μαιίπενν᾽ Β ἔογπὶ 15 βῃογτί δηὰ 
εἰεπιεηίδσυ ἐπου ἢ ἴο δβδιϊϑεν 411 τεδβοη- 
ΔΌ]ε τευϊγεπιεηῖθ ΤΗΣ αμεβιίοη 88 ἴοὸ 
ἴδε. οτί ρίπαὶ ἔογτι σαπηοῖ δε βειἰεὰ θυ 
δυςἢ ρτουπᾶβ. ὙΠε Ργάγεσ, 38 βετς ρίνεη, 

ἷ5, ἰπάεεά, ἃ τπηοάεΐ οἵὨ 5ἰπιρ] ον. Βε- 
βἰάεβ ἴπε αυεβιίομ 88 ἴο πε οτί ρίπαὶ [οσπὶ, 
ἀπεγα 18 δποῖποσ 88 ἴο ἴῃς οὔ σίπδι εν οὗ 
τῆς πιαίϊεν. ΨΝεἰδβίθϊη βᾶυβ, “τοΐα ἤδες 
ογδῖϊο εχ ἔοσπιυ δ Ἡδργαδογαπὶ Τσοποίη- 
παῖβ εβἰ "ἡ. Ὧς νγειῖε, δῇεγ αυοιίηρ 
1πεβε ννογάβ, αβϑβεγίβ ἰῃδλί, αῆε 411 τῃς 
ἙΔΌΡΙπίςΑ] βοῃοΐδγβ πᾶνε ἄοπε {πεῖς υἱ- 
τοοϑὲ ἴο δάδιςς ρδγα]]εβ8 ἴγοπλ 7Θνν 188 
δΒουζοεβ, {πεὸ [οσά δ Ῥγδυεσ ἰβ ΟΥ̓͂ πὸ 
Τασδη8 βῆονῃ ἴο ὉὈς ἃ Οεηίο, δπὰ {ξαι ἰξ 
ςοπίδίηβ εοθοαβ οηΪγ οὗ νν εἰ] Κπονπ Ο. Τ. 
διὰ Μεββίαηϊς ἰάθαβ ἂπὰ δἊχργαϑββίοῃβ, 
δηὰ τῃϊ8 οἷν ἰῃ {πε ἢἤστβε ἔννο ρει τοη8. 
ὙΠδβ πιᾶν ὃε {πε δοῖυδὶ ἔδοϊ, θυ: μετα 8 
ὯΟ πεεὰά ἔοσ δὴν ζεαὶΐ ἴῃ ἀείεπος οὗ τῆς 
Ῥοβίτίοῃ. 1 που] ὃς νϑσὺ 80υζΥ ἴο Ἐπ ηΚ 
παῖ τὰς πιοάδὶ ργαγεσ ννᾶβ δβοίΐυϊεῖὶ υ 
οτρὶ παῖ. [τ νουὰ δὲ ἃ τηϑδποθοῖν 
δοοουπὲ οὗ {πὸ σποβεη Ῥβορίας ἰξ, δἴτεσ 
«πουβαπάβ οὗ γεδῖβ οὗ βρέξαι τεγδϊηΐηβ, 
{πον ἀϊά ποῖ γεῖ Κποὺνν ννῆδὲ ἴο ὑσδὺ ἔοσ. 
7εϑι8 πιδάε ἃ πεῖν ἀεραγίυσε ὃγ ἰπδυρσιυ- 
ταῖϊπρ (1) τεεάοπι ἴῃ ργαγεσ; (2) ἰγυβιία!- 
Π688 Οὗ βρίτίτ ; (3) ΒΡ ΙΟὙ ἴῃ πιδηπεσ. 
ὙΠε πίε πηακίηρ οὗ ἃ πεν ῥγάγεσ, ἰῇ 
ΟΠΪΥ ΌΥ δρί οοη)υποιίοη οὗ ἃ ἔενν σῃοῖςς 
Ρἢτδβεβ ραϊμεγεά ἔτοπὶ ϑογίρίυσε ογ 7εν- 
ἰδῆ ῥγαγεσ- οοκβ, ννᾶ8 δὴ δββοζίίοη οὗ 
Ἰθεγῖγ. Απά, οἵ οουτβς, ἴῃς 1ἸΡΟΓΥ 
οδιδίηβ ἰπ σείεγεμοα ἴο ἴπε παν ἔοσῃι 88 
ΜΕ] 45 ἴο ἴῃς οἷά. δΔ'ε πιᾶὺ ὑδὲ ἴῃς 
Ῥαϊιοσποβίεσ, δαῖ ννε ἅγα ποῖ θουπά ἴο 86 
ἐξ. [1 [5 ποῖ ἴπ ἴυτῃ ο Ῥεοοπῖε ἃ ἐειβῃ. 
Ἐείοσπιεῖθ ἄο ποῖ δείϑε ἴο ὕγεακ οἱά 
ξεϊζοτβ οἡἷυ ἰῃ ογάοσ ἴο ἔογρε πενν οπϑϑβ. 

Ψψεσ. 9. οὕτως, ἴῆυβ, ποῖ δῇεν 86 
εἰπῆς πιᾶππεῖ.--- προσεύχεσθε : ρῥτεβεηῖ, 
ΡΙΔΥ͂ 80 Πα τυ !}γ.---ὑμεῖς : 48 ορροβεὰ 
ἴο τῆς Ῥαρδῃβ, 88 πηεπ (,.4.) γῆ Ὀεϊΐενε ἴῃ 
δὴ ἰπιε!]!ρεπε, ψ Πρ αοά, γους Ἐδίμεατσ, 
Τῆς ρῥσγάγδσγ ν᾿ ΠΙ ἢ [Ο]]οὐν8 σοηδὶβῖβ οὗ βὶχ 
Ρετεῖοπβ ἢ ἢ αν οἤδη δέῃ εἰδδου- 
δίεϊυ ἐχρίαἰπεὰ, νυ ἢ Ἰεαγηεὰ ἀϊβοιιββίοηβ 
οη ἀϊδβρυϊεᾶ ροϊπῖβ8, ἰεανὶπρ {πε τεδάεσγ 
ψ ἢ ἀπε {δεϊ της ἐμαῖς τΠῸ πὲνν ἔογσ 8 ΔΏΥ 
τϊρ Ὀαϊ δἰπιρὶε, ἀπὰ νοηάδεγίηρ πονν ἰὲ 
Ἔνδσ οδπὶς ἱπῖο υπίνοτβαὶ 86. ἀοβρεῖ 
Βδ8 θεὲ τὐτηεὰ ἱπίο ἂν, βρίγιξ ἱπίο 
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8: Ῥαξ ΕΙ. Πάτερ ἡμῶν ὃ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, " ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου" 1ο- 
, βϊκ 3) διθέτω ἡ βασιλεία σου - "γενηθήτω τὸ θέλημά σου, "ὡς ἐν οὐρανῷ, 

42. Δςεῖίε χχί. 14 (βδσηε Ῥδγαϑβε). 

Ἰεϊίετ, Ῥοςῖυ ἱπῖο ργσοβε. δε διδά Ὀείξεσ 
1εὶ ἐπ18 ῥγάγοσ αοπε ἰζ ννεὲ οδῃποὶ οδίοῃ 
18. ᾿γτὶς ἴοπε.--- Πάτερ. [πε Β ἔργπι 
τοι παπὶὲ βίαπάβ ἱπιργεβδίνεϊυ δίοπε, 
Ῥυὲ τὰς νογάβ δββοοίδιεὰ νὰ ἰὲ ἴῃ 
ΜαξίδεννΒ νεζβίοῃη οὐ ἐπ δάάγεββ. ἅτε 
ΕΥΕΙΥ ΨΆΥ βυϊιαδῖς. Ναγηε δπὰ ερίἔπεὶ 
τορεῖῃει---Ἐδίπεσ, ἰῇ μεάνεη---Ἔχργεββ 
τενογεηξίαὶ ἔγιβε.---"Ὁ. του σον: 
βτϑὶ ρει οη --δαπςιβεά, Πα οννεά ὃς 
ΤῊΥ πᾶπιε. Ετίίζβομε μοὶάβ ᾿παὶ σὸν ἴῃ 
1158 ἀπά τῆς πεχὲ ὉνΟ Ῥει  ἰΟἢΒ 8 ἐπηρῃδ- 
τἷς, σοῦ ποῖ σου εποϊϊτς. Τῆε βυρρεβίίοῃ 
εἶνεβ ἃ βοοὰ ἀϊτγεσείοη ἔοσ πε ἐχροβίϊογ -ξ 
ΤΑΆΥ Οοά τὰ Εδίδει-οἁ οὗ Ϊ7εϑι8 Ὀε- 
οοσῆς ἴῃς οἠς οδήεςϊ οὗὨ ΜΟΓΒΠΡ 411 {8 ε 
ννοσϊὰ ονεσ. Α νεσὺ πδῖυγαὶ ἴυσγῃ οὗ 
τδουρδε ἰπ νίενν οὗ [Ὡς Ῥγενίουβ γεΐδσεηςς 
το τῆς Ῥαραπβ. Ῥαρᾶπ ἤγδύεσζ Οοσσζε- 
βροπάςά ἴο τε παίυγε οἵ Ῥαρδὴ ἀείτ᾽ε8 
--ἰηάίβεγεης, οδρτίοίουβ, τη ρῃίθουβ, 
τη]ονίηρ ; πιυοἢ βρεακίηρ, ἰϊεγδιίοη, ἄυη- 
πίηρ νγ88 πεεἀεὰ ἴο ραίη {πεὶγ εὰσ.0 Ηον 
δΙεββεὰ ἱξ τπεὲ ψποῖὶς ραπίμεοη οουἹά ὃς 
δυνερὶ ΑΔΥ οἵ [411 ἱπίο οοπίετηρί, ἀπά 
τῆς οπςα Ὑνοσβ ΡΣ] ῬΙΜΙΡΙν Ὅε, τη ἔδοῖ, 
τυογβηϊρρεά, ὡς ἐν οὐρανῷ καὶ επὶ γῆς; ἴοτ 
τ 15 οἴδυϑε ἀρρεπάςά το {πε τϊγά ρει ίοη. 
ΤΩΔΥῪ Ὅς Τοποεῖνεά 848 οοτηπιοη 10 811} {πε 
δτϑὲ τες. Τῆς Οης Ναπιὶε ἰῃ πεάνεῃ 
ἴδε Οπε Νδπιε ου εὐγίῃ, δπά γενεγεηςεὰ 
οἡ δαγίῃ 88 ἴῃ βεάᾶνεηῆ. ἴὐπίνεγβδ βπι ἰ8 
Ἰαῖεπε ἴῃ ἐπῖβ ορεπίηρ ρεϊ τίου. Με 
οᾶπηοῖ ἱπιαρίης [6808 88 τηεβηΐῃ ν᾽ ΤΔΕΓΕΪΎ 
παῖ τπς πδιίομδὶ αοά οὗ [βγδεῖ πᾶν Ὀς 
ἄυἹγ Βοπουγεὰ νυν πίη ἔπε Ὀουπάβ οὗ Ηἰ8 
οννῃ ΡΘΟρΪα. 

Ψνες. το. Ἐλθέτω ἡ ία σον: 
βεοοηᾷᾶ ρειτοη. Τδς ῥσγάγοσ οἵ 811] 1ενν8. 
Ενεη ἴδ ΒΑΡΌΐ8 βαϊὰ, ἐπὶ 18 ΠῸ Ῥσγᾶυεσ 
ἴῃ Πὶςἢ πὸ πιεπιίοη οὗ ἴδε Κιπράοτῃ ἰδ 
τηδάς ΑἹ] ἀερεηάβ οἡ δον ἴδε Κιίπράοσι 
ἷβ οοηοεϊνεά, οη ννβαϊ ᾿νε ννᾶπέ ἴο οοπηδ. 
Τῆς Κίηράοπῃ ἰΒ δ8 ἴῆς Κίπρ. [{ 18. τπε 
Κιπράοπλ οὗὨἨἁῇ τῆς υηίνετβαὶ, δεπίρτδπε 
Ἑδίδεσς νῆο Κποννβ ἴπε ννδηΐβ οὗ Ηἰ5 Ἵἢ]]- 
ἅγεπῃ δπὰ Ἵοᾶγεβ ἔοσ ἐμεῖς ἱπίεσγεβέβ, ἰοννοσ 
βηά Πίρμετς, ἐμαὶ ]εϑι18 ἀεβίγεβ ἴο σοπηδ. 
ἴξ 1} σοτας νυ τῆς δρτεδὰ οὗ ἴπε τνοσ- 
δΐρ οὗ τῆς Οπε γε Ὀινίης Νάπιε; τπ6 
δίοσπ8] αοά γυϊϊηρ 'π ὅταςοε ονεσ Ὀεἶϊεν- 

τη, σταίεξα! πεη. Τῇ νἱεννεᾶ, αοὐ 5 
Ἰσπράοπι εονιθς, ἰΒ ποῖ δἴννδυβ ἤεγε, 848 
ἷπ τῆς τεῖρῃ οὗ παῖυγαὶ ἰδνν οσ ἱπ {πε 
τῆοσγαὶ ογάεσ οὔ δε ννοσ]ά.--- γενηθήτω τ΄ θ. 
σ΄: ιπιγὰ ρειϊοη. Οδτηρῆδυβεπ, θεπὲ 
οἡ τιδὶπιδίηΐπρ ἴΠῈ βυρεσίοσ οσί ρίπδΙ εν οὗ 

ῬΑςῶ νἱΐ. στ (ὡς καὶ). 

ΓΚε᾿Β ἔοτπι ἐπ ΠΟ ἘΠ 8 Ῥεϊπίοα ἷἰθ 
ναπεηρ, τεραγὰβ ἰξ 48 ἃ πεσε ρΡεπάδηϊ ἴο 
ἴδῃς δεοοηά, ὑπίο] ἀϊπρ' [18 πιεδπίηρ. Απὰ 
ἰξ ἰβ ἴσῃ 'π ἃ βεῆβε ἴπδὲ δὴν οπὲε οὗ 186 
ἴῆχος ἤσβε ἐρσρτος ἐπιρ]ε8 86 τεβῖ. 
Υεῖ {πε τηϊτὰ [88 [18 ἀϊδείηοι ρίαςς. Τῆς 
Κιηράοπι, 48 [εβϑὺ8β ργεδομεά ἱξ, νγὰ8 ἃ 
Κιπράοπι οὗ ζτᾶςε. Τᾷε βεοοπὰ ρει ίοη, 
ἐδπεγείοσςα, 8 ἃ ργάγοσ ἴπδὲ αοά ΒΒ ργαείομις 
ΜΔ] πᾶν ὃς ἄοπε. Τῆς τὨϊτά, οα τῃς 
οἴπεσ Ὠδηά, 8 ἃ ὑγάγεσ ἴμδὲ ἀοά᾽ Β ςοπὶ- 
τηληάϊπρ 1] τῆλ δὲ ἄοηε; (δαὶ ἴδε 
τρις 88 ἀραίπβϑε πεῈὸὶ ΤΟ ΠΊΔΥ δνεσυ- 
ψΠετγε ργανδίϊ.---ὡς ἐν οὐρ. καὶ ἐπὶ γῆς. 
Ταῖβ δάάεπάυπι, ποῖ ψίτμους ἀρρ]ἰοαιίοη, 
ἴο 411 τῆτες ρει ἴοηδ, ἰ8 βρεοίδ! γ ἀρρὶϊ- 
οΔΌΪε ἰο {π|8 οὔβθ.0 Ὑσδηβίαιεὰ ἱπίο 
τηοάσσγη ἀϊαϊεςξ, ἰξ τηεδπβ ἴπδὲ τῆς ἀϊνίπα 
Ψ] πιᾶν Ὅ6 ΡῬεγίδβοιυ, ἰάεαδ!ν ἄομς οὐ 
1Π|8 δασίῃ : δ8 ἱπ ἤδάνβῃ, 80 αἶβο, εἴς. 
Τῆς τεΐδγεηοε ἰβ ργοῦδοϊν ἴο ἴδε δηρεῖὶβ, 
ἀεβοσίρεά ἰῃ Ῥβ. οἱϊ., δ ἀοίπρ αοά᾽ 8 
οοτησηδηἀπιεπίβ. [ἡ ἴδε Ο, Τ. τπ6 δῆρεὶβ 
81ε ἴδε 18 οὗ αο δ ν1]1 ἴῃ παῖυσε 88 
ΕἾ 28. ἴπ Ῥγονίδεηςε. Τῆς ἀεβηΐης 
οἴδλυβς πηρῃς, ἐπεγείοσς, Ὁς ἰἌκεη 88 
τχεδηΐηρ : πιὰ αοά᾽ 5 τ} θεὲ ἄοης ἱπ τῇς 
τλογαὶ ΒρΠετα 88 ἴῃ ἴῃς παίυγαὶ ; Ἔχουν, 
ἰνναυβ, Ἔσνοσυ ῃεσα, 

τεοηΒ. ἃγε τεραγάεἃ Τῆς ἔοσεροίης 
ὃΥν Οτοιίιβ, δηὰ δἴζεσ δίπι Αοἢς 15, 48 ῥίαᾳ 
ἀφείάενία, εὐχαί, ταῖμετ (Πᾶη ρει τίοπβ 
Ῥτορει-- αἰτήματα, [|κὲ ἴῃς (ΟἸοννίης 
ἴῆτεα. ὙΠε ἀϊδεϊποτίοη 15 ποῖ στατυίεοιιβ, 
Ῥυξ εξ ἰβ δὴ εἐχερεῖίοαὶ τεβπεπιεπὶ ψ ΐοα 
ΤΊΔΥ δὲ ἀϊδτερατάεά. Μοζγε ἱπιρογίδηξ 
ἰ8 ἴξ ἴο ποῖς ἐπαὶ δε ὅγϑὲ στοὺρ τεΐεγβ ἴὸ 
τδε ει ΡΌΒΙΙς ἰπιεγεβῖβ οὗ αοὰ δηά 
ΗἱΪ8 Κιπράοπι, ρΙαοεὰ ἢἤτγβε ἤδγε δ8 ἰῃ νἱ. 
33, ἴδε δεσοῃὰ ἴο ρεγβοπδὶ πεθάβ. ὙΒοα 
15. ἃ οογγεβροπάϊηρ ἀϊβεγεποα ἴῃ πε πιοάς 
οὗ εχργεββίοη, (ἢς νεγῦβ δεὶπρ ἴῃ τῆς 
τοϊγά ρεγβοῦ ἱπ ὅσοὺρ 1., οδ)εςεῖνεα, ἱπι- 
Ῥεγβοηδῖ; ἰῃ ἴδε βεοοηὰά ἰῃ ὅτουρ 11.» 
βυδ)εςείνε, Ρεγβοηδὶ. 

ἜΓΟῚῚ. Σομγίᾷ ῥείοπ. τὸν 
μῶν : ψῇδίενες τῆς δά)εςεῖνα αυαὶ ἔγίης 
ρτον ΠΊΔΥ τε, ἰξ ΤΏΔΥ δε ἴδίεη ἔοσ 

ετρρίοά ἴῆαι ἰξ ἴ8 ογάϊῃασυ δγεδά, ἑοοά 
ος ἴδε Ῥοάν, (πδὲ ἴβ ἱπέεηάεά, ΑἹΙ 
δρ τυ! βίη πιγβεῖοαὶ τηβαπίη οὗ 
ἐπιούσιον ἀτε ἴο ὃς ἀϊδοατάεά,. 8 8 
ἴδε οπς Ρ0}2ΖΙἸπρ' ψοτγὰ ἴῃ της ργάγεσ. [᾿ 
8 ἃ ἅπαξ λεγ., ηοΐ οηἷγ ἴῃ Ο. ἀπά Ν, Τ., 
δυΐ ἴῃ ατεεῖκ ᾿τογαΐυσε, 88 κονγῃ ποῖ 
ΟἿΪΥ ἴο υ8, Ὀὰϊ ἀνεη ἴο Οτίρεη, ψῃο 
(Ρε Ογαέϊομδ, ςᾶρ. χχνὶϊ.) βιδίεβ τῃμδὲ ἱξ 
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καὶ ἐπὶ τῆς γῆς᾽ 11. τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν 3 ἐπιούσιον δὸς ἡμῖν ᾳ Βεῖε κπά 
σήμερον" 12. καὶ ἄφες ἡμῖν τὰ "ὀφειλήματα ἡμῶν, ὡς καὶ ἡμεῖς 

ἴ {κ, χί, 
(μοὶ 

ατϑεῖ ᾿ἰεγαῖσσο). τσ Εου". ἱν. 4. 

1,Μ9.8ἘΖΔ δηά βογηδ ουγβίνεβ οχϊξ τηβ. 90 τηοβὲ τηοάδγῃ εἀϊΐοσβ. 

β ποῖ ἔουπὰ ἴῃ δὴν οὗ ἴς ατεεῖβ, οσ 
υδοὰ ὈγῪ ρῥείναϊε ἱπάϊνϊάυα]8, ἀπά ἴδδὲ ἰξ 
86 εΠ18 ἴο δε ἃ οοἶπαρε (ἔοικε πεπλάσθαι) 
οὗ τε ἐνδηρε  δίβ. [Ιζ 5 σεγιδίηϊν ποῖ 
1 κεὶν το ανε ργοοεεάεά ἔγοπὶ οὺγ ἴνογά. 
ΤΙῖβ οπε ψνογὰ βιυιβῆοεβ ἴο ῥγονς {μδῖ, 1 
ποῖ αἰννυβ, αἵ ἰεαβὲ ἴῃ υἱίετίηρ {π|8 
Ῥγάγεσ, }εβ8 βροκε ἰπ Αγδπιδεᾶῃ. Ης 
νου] ποῖ ἱπ δυο ἃ σοπηδοϊίοη ὑ86 Δῃ 
οὔβουγεα ννογὰᾷ, υπίδηλ]Ἕας, ἀπά οὗ ἀουδι- 
ἴα] πηιεαπίπρ. Τῆς ῥσγοδίεπι ἰ8 ἴο δοοουπὲ 
ἴον ῃε ἱποογηΐηρ οὗ βυςῇ ἃ ννοσζά ἱπῖο τῆς 
Οτοεῖκ νεγβίοη οὗ Ηἰβ ἀουθε]εβ8 βἰπιρὶς, 
Διίίεβθ, δπὰ ννῈ]]- υπδοτβίοοά βαγίῃρ. 
ΤΒε ἱεαγηεὰ ἃγε ἀϊνίἀεὰ 85 ἴο ἰῆς ἀεγίνα- 
ἴοπ οὗἨ τ1πεὲ ψνογὰ, Βανὶπρ οἵ Ἴουγδα 
ποῖπίηρ Ὀπὲ οςοη͵εςσίυτα ἴο ροὸ οθ. ϑοπὶδ 
ἀετῖνε 1 ἴτοπιὶ ἐπὶ ἀπὰ οὐσία, οἵ {πε ρατιὶ- 
εἶρ!ε οὗ εἶναι; οἴδεῖβ ἴτοπὶ ἐπιέναι, ΟΓΥ ἡ 

σα -- (πε Δρργοδοῃίηρ ἄδὺ (ἡμέρα 
υπάετβίοοά). [πὸ πα οᾶϑε ψ ρμεῖ ἃ 
φυδ!ταῖῖνε βεηβε-- -σεδά ἴοσ βυϑἰβίεπος, 
δγεδᾶ πεεάεά δηὰ 5υβοίεπε (τὰ δέοντα 
καὶ αὐτάρκη. Ρτον. χχχ. 8, ϑερί.), 
ἰῃ ἴδε οἴπεσ, ἃ τεπιροσαὶ---ὅσεδά οὗ τῃς 
ςοπιίηρ ἀδν, ῥάπερι φηοί απ (Ν Ὸ]ρ., 
κ., χὶ. 3), “ ἀδγ Ὀγεδά ". Εππες 
ΡΑτῖν ἀσριι68 δραίπεὶ ἴπε οἴπεσ ου ρταπι- 
ΤΏΔΕΙΟΔΙ] ρστοιυπάβ, 4.6.» {πὶ ἀεγίνεά ἔτοπὶ 
οὐσία τῇς νοτά βῃοιυϊά Ὀς ἐπούσιος, δηὰ 
ἴπδὲ ἀετίνεὰ ἴτοτι ἐπιοῦσα ἰ μου! ὈῈ 
ἐπιονσαῖος. ἴῃ εἰἴπεῦ οαδεὲ (πε ἀϊ8- 
Ρυΐϊδπίβ ἂῖὲ τεδᾶν νυν {πεῖ ἀπδινασ. 
Ἀποῖμεσ βοῦσος οὗ διρυπιεηΐ 8 βυϊταῦϊε- 
ὯΕ688 οὗ ἴδε βεῆβϑεὲ. Ορροπεηΐίβ οὗ {πε 
ἸΘΠΊΡΟΓΑΙ Β6ΏΒ6 Β4Υ ἴπδὶ ἴὁ ΡΎδΥ ἴοσς 
ἰο-πιούτονν ΒΒ ὑγεδά 5ῃὴ8 ἀρϑιπϑδὲ ἴῃ8 
οουπβεῖ, “Ὑακα πὸ τπουρῆε ἔοσ πὰ 
τηοστονν," δπὰ ἰπδὲ ἴο ργᾶν, “Οαἶνε ὰ8 
ἰο-ἄδν οὖ ὕὑγεδά οἵ ἰο-πιοσσον," ἷἰβ 
Δὐοϑυτὰ (ἐπεῤέδιες, Θυΐςες, Τπεβαυγυβ, 8ιν. 
ἐπιούσιοα). Οπ ἴῃς οἵδεῖ 5ἰάς ἰὲ 5 βαϊὰ : 
Οταπεῖηρ πὲ ἴμς βεῆβε ““ βυβῆοίεης ᾿᾿ 
ο8η δα ροὲ ἴτοπὶ ἐπὶ, οὐσία, ἀπά ρταπείηρ 
ἰϊ8 ἀρρζοργίδίεη}ββ, πον σοπιεβ ἰξ πὶ 
ἃ 5ἰπηρίεσ, Ῥεϊζεγ- κπονη ψογά τννᾶ8. τοὶ 
οδοβαη ἴο γτερζεβεηΐ 80 ρίδίῃ ἃ πιδαπίηρ ὃ 
Ἑδεὶν ἐγαάϊεϊοπ βῃουἹὰ πᾶνε δῃ ἱπιρογίδπι 
Ῥεαίηρ οπ ἐδε υεβιίοα. Ιἰρπιίοος, ἰῃ 
ἴδε ἀρρεπάϊκ οὐ ἴῃ6 ψογάβ ἐπιούσιος 
δηὰ περιούσιος, ἱπ δ'8 ννοτῖκ ““ Οἡ ἃ ἔγεβὮ 
Κενίξίοη οὗ τῆς Ν. Τ΄,᾽" βυπιπηαγίβεβ ἔς 
ενϊάεηοςς ἴο :8ῖ8 εἴεοςς: Μοβὲ οὗ {δε 
ἀτεακβ ἐοϊΐονν Οτίρεη, ψῆο ἑανουτεὰ 
ἀετίναιϊίοα ἴσοπὶ οὐσία. Βυϊ Αταπιηαῖο 

ΘΟ τβείδπβ ρὲ ἔος ἐπιούσιος Μαλαν -- 
οσαβείϊπυπη. (7εγοπὶα Ἴοσηπι. ἱἰῃ Με.) 
ΤΒε Ουτειοηΐδη ϑγτίας ἢ88 ννογάβ πιεδῃ- 
ἱπρ, “οὖς Ὀγεδά σοηιίπυδὶ οὗ τῆς ἀδγ ρῖνα 
858. Τῆς Ἐργρίϊαῃ νεζβίοῃβ ἢδνα 
βίτλ]ὰς τεδάϊηρβ. μὲ οἱά [,δεϊπ νεσ- 
βίοῃ ἢδ8 φνοέίἀϊαπμηι, τεϊαὶπεὰ ὈῪ ]εγοπῖα 
ἴῃ τανιβίοη οὗ 1.. Ν'. ἴπ 1. χὶ. 2, ψ Πα 
δεῤενοιδείαπίαίενι ἰδ ρίνεθη ἴῃ Μι. 
νὶ. τι. ὙὍΤῆε τοβεπηοην οὗἩ ἴπεβὲ δαγὶν 
νεσβίοῃβ ἰ5 ἱπῃρογίαπίε ἰπ γείεγεπος ἴο ἴῃ 
Ῥτπηεῖνε βεῆβς διἰιδομεὰ τὸ {πε ννοτζά. 
5111 τῆς ᾳυεβιίοη τοπγδῖπβ: Ηον δοοουηξ 
ἴοσ τῆς οοἴπαρε οὗ βυςἢ ἃ ψνογὰ ἴῃ ατεεκ- 
Βρεδκίῃρ αὐ πρὸς ἔοσ τῇς ἐύλὴν εἰν 
Εἶνε υ8 ἰο-ἀΔΥ ν, Μι.)) ος ἀδιὶν 
(τὸ καθ᾽ ἡμέραν, Ῥα[ο)" τῆς Ὀτεδὰ οὗ 
ἰο-τοστονν ἡ [πη ἢῖ5 νδίυδθ]ς βίαν οἡ 
“Τῆς Ιοσάδβ Ῥγᾶγεσ ἱπ τῇς εδεὶν 
Οδυσοῦ "ἢ (Τεχίς απὰ δίμαάϊος, 1801), 
Ῥείποίραὶ Οῆδβε μδ8 τηδάς δη ἱπιρογίδηξς 
Τοπε υείοη το ἴῃς βοϊυϊίοη οὗὨἉ {Π18 ἀϊῇ- 
οὐἱν ὉῪ ἴδε βυρρεβίίοη {πα ἴῃς ςοἰπαρα 
Μ 85 ἄυς τὸ ἰτυγρίοα! οχίρεηςῖὶεβ ἴῃ οοῆ- 
πεοιίοη ἢ τῆς ὑ8ὲ οὗ ἴπὸ ῥὑγάγεσ ἐμ 
ἐλε ευεπίηρ. Αββυγηΐηρ {πὶ {πε οτί ρίπαὶ 
Ῥεικείοη νν88 ἴο {πε εῇξεοϊ : “τὸ ὰδ ρῖνε, 
οὗ ἴδε ἄγ, οὐὖζ ὑγεδά," δηά τπδὲ τῇς 
ἀτεεῖς ἐαυίϊναίεηε ἕο ἴῃς ἄδῪ νγὰβ8 ἧ 
ἐπιοῦσα, ἴπε δάϊεςιίνε ἐπιούσιος ννᾶ8 
οοἰπεά το πιᾶκὲ ἴδε γὑγάγεσ βυϊδοῖς 
αἱ 411] ἤουτβ0 [1π {δε πιοσπίπρ ἴξ 
νου τηϑδη {πὰ Ῥγεδᾶ οὗ 1π6ὸ ἄδν ποῦν 
Ῥεξυπ, ἴῃ πε ἐνεπίπρ τε Ὀτεδὰ οὗ 
το-πιοσσονν. Βυῖ ἀενοίίομδὶ σοπβογνα- 
εἶδτι, ψνΠ1]ς δἀορείηρ τῃ6 πεν ννοτὰ 88 
οοηνεηίδης, ψουὰ οἷΐηρ ἰο τῆς οτίρίπδὶ 
“οἱ τῇς ἀαγ᾽"; ἢεποεὲ σήμερον ἱπ Μαιί, 
δηὰ τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἰῃ Τὐκε, ἀἴοπρ ν ἢ 
ἐπιούσιος. Οη τπε ψΠοῖς ἴῃς τεπιρογαῖ 
Ταεδηΐηρ Βεατ8 ἴο ἢᾶνα ἴπε ν"εἰρῃί οἱ 
τῆε ἀγρυτηθπὶ ὁπ ἰΐβ 8ἰάς. Εὸσ ἃ 0] 
φἰδιεπιθηΐ οὗ (πε οᾶβῈ οἡ πὶ βίάε υἱάδ 
[ΓΛρμιίοος ἃ8 αῦονε, δπὰ οὐ ἴῃς οἴδοσ 
τῆς αγιῖοὶς οἡ ἐπιούσιος ἴῃ Οτεπιετ᾽ 5 ΒΙΌ. 
ΤΠοοϊ., ΝΥ. Β., γι Αἰῇ., 1803. 

ψες. 2. ΕΠ ῥοξἶοπ. ὀφειλήματα, 
ἐπ οἰδβϑὶςβ ᾿ἰτεγαὶ ἄςθιβ, ποτα τηόγαὶ κερί, 
518 (ἅ; ίας ἱπ [Κ. χὶ. 4). Τῆς τῆοσγα 
τοδη ἄδεῖτε αοάἀ δ ν"ἱ]} το θὲ ἄοπε πὲ 
τῆοτσε ςοπβοίουβ ἴΠΕΥ ἅγε οὗ βμοσίςοπγίπρ. 
ΎὟΒε ποσὰ Ἴοοπβοίουβ οὗὨ ρεζβοπαὶ βῃοσγῖ- 
οοπχίπρ, ἴπε πῆοσα ἱπδυϊρεπε ἰονναγάβ [Π6 
ἔλυϊι8 οὗ οἴπεῖθ ενεὴ πε σοπιπιτοᾶ 
ραϊηβὶ τποπιβεῖνεβ. Ηδηρσε ἴῃς δάἀάεά 
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ΑΝ ϑδρνΣ ἀφίεμεν 1 τοῖς ὃ ὀφειλέταις ἡμῶν" 13. καὶ μὴ ᾿ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς 
τὰς χα 4 πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ. ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ 

Οαὶ ν.3 βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν.3 14. 
οὐἶίραν ᾿Εὰν γὰρ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώποις τὰ ἅ παραπτώματα αὐτῶν, ἀφήσει 

ι ἐκαν δ καὶ ὑμῖν ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος - 15. ἐὰν δὲ μὴ ἀφῆτε τοῖς ἀνθρώ- 

στα. ν. ποις τὰ παραπτώματα αὐτῶν,δ οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ἀφήσει τὰ παρα- 
δώ νι, πτώματα ὑμῶν. 16. Ὅταν δὲ νηστεύητε, μὴ γίνεσθε ὥσπερ 4 οἱ 

ὙΚ. χχίν. ὑποκριταὶ σκυθρωποί: ἀφανίζουσι γὰρ τὰ πρόσωπα αὐτῶν, δ 
τ νη αο,ρο. ὅπως φανῶσι τοῖς ἀνθρώποις νηστεύοντες - ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 5 

41. ]6τῶε8 ἷν. ἱ4. 

1 48ΒΖ πᾶνε αφηκαμο, δάοριεά Ὀγ τηοάδτη δάϊξοτβ. αφιεμεν (Τ. Ἐ.) δ48 ΡγοῦδΡ]ν 
οοσηα ἰῃ τοσὶ [κε (χι. 4). 

3 ΤῊς Ποχοΐορυ οτι σὸν... ἀμὴν 58 ΨαΑπεηρ ἰπ ΒΖ δηὰ ἰ8 τεραγάεά Ὁγ τηοβὲ 
τοοάσση οί τἰςβ 88 δῃ ἀποίεης Πἰτυγρίςδὶ ἱπβεσείοη. [1 ἰβ ἔουπά ἴῃ ΓᾺΣ αἱ. 

8 τα πὶ 
τπουρῈ ἐουπά ἰπ ΒΙ.. 

4ὡς ἴῃ ΜΙ ΒΌΔ. 

δ Ἐοτ αυτων Β [28 εαντων. 

6 Τὶ Ε. [48 οτι ψἱἢ 1...  ΒΌ οπξ. 

ψοσάβ : ὡς καὶ ἧ. ἀφήκαμεν, εἰς. Ιὲ ἴδ 
Ὡδίυσαῖ δηά οοπιίοτγιηρ ἴο ἴδε δβίποεγα 
δουϊ ἴο ρυξ πε ἔννο τπηρ8 ἰορεῖμεσγ, ὡς 
τηῦβὲ 6 (ΆκΚοη ΝΕΙΥ βΈΠΕΓΑΪγ. Τμε 
ῬΓΆΥΟΙ ῥγοσεθάβ ἔτοπὶ οὨ δ] -Πἶ κα Πραγίβ, 
ποῖ ἔγοπὶ τηεη ἰσαϊποά ἴῃ πε ἀϊβεϊποιοπβ 
οὗ τπεοΐορυ. ὙὍΤῆε σοπηπιεηΐ δρρεπάεά 
ἷπ νν. 14, 15 ἱπιγοάυσεβ δὴ εἰεπίθηὶ οὗ 
τεβεοιίοη ἀϊθῆςυϊε το τεσοηςῖε νυ ἐπα 
ΒΡοπίδπεΥ οὗ {πὲ ῥγάγεσ. [ἔ 15. γτο- 
ῬΔΌΪΥ ἱπηροτίεά ἔτοπὶ δῃοῖμοσ σοππεοιίοη, 
“.Ρ.. Μι. χνῖϊ!. 35 (δο ὟΝ εἰββ- Μευεῖ). 

ψες. 13. δίχίλ ῥεξἐον : ςοπβὶβίβ οὔ ἔνο 
ταθγΊΡογβ, οηα αυδί γίπρ οὐ Πἰπιϊ πρ πα 
οἴδμοι.--μὴ. .. πειρασμόν, εχροδβε υ8 
ποῖ ἴο ποσὶ ἐσῖαὶ. ΑἹ {τἴδὶ 15 οὗ ἀουδι- 
ἴὰ1 ἰβϑυθ, δῃηιὰ τῇδυ ἱπεγεΐοσε πδίγα ἰν 
Δπὰ ἱῃποοεπεν δὲ βῆσυηκ ἔγοπι, Ἄνθη ὉΥ 
ἴῆοβε Ψῆο κῆπον ἔπδὲ τῇς τεβϑ]ξ τηδὺ Ὀ6 
οοά, σοηβτπηδίίοη ἴῃ ἴδε δπὰ νίτίυς. 
ΤΏ ῥσγᾶγεσ ἰ8 σεγίδί ΠΙῪ ἴῃ ἃ ἀϊβεγεης ΚεΥ 
τοπὶ τῆς Βεδιϊυᾶς ἴῃ Υ. το. ὙὝΠετα 
7808 βεῖβ Ὀεΐοσε πε ἀϊβεῖρὶς. ἃ πεζοῖς 
ἴαπΊρεσ 45 {πε ἰάεαὶ. Βυΐῖ Πετε Ης ἄοεβ 
ποῖ δδβϑυτης ἴῃς ἀϊβοίρίς ἴο μᾶνβ αἰίαϊπεά. 
Τῆς [ογά᾽β Ῥγᾶυεσ ἰβ ποῖ τΊΘγΟΪῪ ἴοσ 
Βεζοδβ, δυῖ ἴοσ ἐδε {ἰπιϊὰ, {πε ἱποχ- 
Ρετίεποεδ. ὙΒΕ ἴεδοπεσ ἰβ σοηβιάἀεγαίε, 
δηὰ δ᾽Ίοννβ {ἰπ|ς ἴοσ γτεδοπίηρ ἔπε πεὶρμιβ 
οὗ Βεγοίβσῃ οἡ νυνὶ ἢ 8, ἥαππεα βῖοοά 
Ψ μδη ἢς ντοῖς (,. 2) πᾶσαν χαρὰν 
ἡγήσασθε, ἀδελφοί μον, ὅταν πειρασμοῖς 
περιπέσητε ποικίλοις .---ἀλλὰ, πο ρυτεῖν 
δάνετβαϊίνε, οΔποοὶ πρ ργενίουβ οἰδιβα, 
δυΐϊ οοπῆτπιίϊπρ ἰἃ δηὰ γροίηρ ἔυγῖπο 

πτώματα αντῶν ννδηίίηρ ἰπ δἢ Ὁ, οπχίειεά ὃγ ΤίΒο;., Ὀγδοϊςιεά ὃγ ὙΝ.Η., 

(ϑοδδηΖ), ἰπ δοσογάδηος νὰ οτίρίπδὶ) 
τηαεδηΐηρ οὗ ἀλλὰ, ἀετίνεά ἔτοτῃ οοΓ 
ἄλλα, δηὰ 5ἰρηϊ γίηρ τμδὲ δὲ 18 ροίπρ 
ἴο δὲ βαϊὰ 15 δηοίπες {πίπρ, αἰϊμά, ἴῃ 
τεϊδιίοη ἰο δὶ ἢδ8 Ὀεθη βαϊά, ΚΙοίζ, 
Ῥευαν. ἰϊ., Ρ. Δι μεδᾶά ὺ8 ποῖ ἰηΐο 
ἰεπιρίδίίοπ, οὐ 80 ἰεδὰ 8 ἴπδὲ νγεὲ ΠΊΑΥ 
θὲ 5888 ἤτοπὶ αν]: Μδαν πε ἰδβϑιι8 ὄνὸσ 
δε Ὀεπεῆςεηι.---οὖσαι ἀπὸ, ποῖ ἐκ; πε 
Ἰαϊξος νου Ἱά ἱπΊρῚῪ δοῖυδὶ ἱπιρ! οδείοη ἴῃ, 
τς ἔογτηεσγ ππρίϊος ἄδηρεσ τλεγεῖγ. Βοιῃ 
οσοὺς ἰῃ Ν, Τ. (οη ἐπε ἀΐϊβεγεηος οἱ 
Οδπιρῆδυβεη, Πὰ8 α. ἄεβ Η.). --- τοῦ 
πονηροῦ, εἰἴπεῖ τηλβουϊηθ ΟΥ παυΐετ, 
ὙΒΙΟἢ ὃ Ηστα δραΐη πεσε ἰ8 ἂπ εἰαδογδαῖα 
ἀεραῖβ οπ ἃ σοτηραγαδιϊνεϊν υπηϊπιρογίδπε 
4υεδέίοη. Τα ῥγοραθι ΠΥ ἰβ ἴῃ ἔδνουσ 
οὗ τπ6 πιαβουλης, ἰπἢ6 εν] οπα. Τῆς 
Ἑδβίεγηῃ πδίυγα!ν τπουρδς οὗ εν]] ἰπ ἐπε 
φοποτεῖθ. Βυξ ε 885 πδίυγα!ν τη κ οἵ 
τῇ τῆε δϑβίγαςϊ ; ̓μεγείοστε τῇ οπδηρε 
ἕοτῃ Α. Ν. ἴῃ ΒΕ. Ν. 18. υπίοσιυηδῖαθ. ἷὶ 
ΤΏΔΙΒ ἴπε ταδὶ τ οὗ ἔπε 1, ογὰΒ Ῥγάυεσ οα 
νεβίεση 1ρ8 ἴο δδὺ ἀεϊϊνεσ 08 τοπὶ {πε 
ενὶ] οπε. Οὔβοσνε ἰξ 18 πηοσζδὶ ον], ποῖ 
ῬὨγϑβίοδί, ἰδὲ ἰ8β ἀερσεοδίεά.---ὅτι σοῦ 
ἐστιν... Αμήν: 4. [᾿ἰτυγρίοδὶ ἐμάϊπξ, 
ὯΟ Ρατῖ οὗ ἴῃς οτἱρίπαὶ ργαγεζ, ἀπά ἐεπά- 
ἱπρ ἴο ἴυσγη ἃ σεϊϊρίουβ σεδὶν ἱπίο ἃ 
ἁενοιίοπδὶ ἔογπι. 

Οη νν. 14-15 υἱάδ ὑπᾶεσ νοῦ. 12. 
γν. 16-18. αξέϊπρ. Μετ. τ6. ὅταν 

δὲ: τγαπδίείοη ἕο ἃ πεν τεϊδιεά τορῖς.--- 
σκυθρωποί, οὗ 58Δἀ νίξαρε, ονετάοπε οὗ 
Οουγϑα ὉΥ ἴδε ““Δοίοτβ ". Ἑδβιίηρ, [Κα 



13-22. 

ἀπέχουσι τὸν μισθὸν αὐτῶν. 
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17. σὺ δὲ νηστεύων " ἄλειψαί σου τὴν χ ΜΚ. νί. ΕῚ 
1 κ. νἱϊ. 3 

κεφαλήν, καὶ τὸ πρόσωπόν σου νίψαι: 18. ὅπως μὴ φανῇς τοῖς 46. 7απίεε 
ἀνθρώποις νηστεύων, ἀλλὰ τῷ πατρί σου τῷ ἐν τῷ κρυπτῷ Ἷ καὶ ὁ "ἢ 
πατήρ σου ὁ βλέπων ἐν τῷ κρυπτῷ 2 ἀποδώσει σοι ἐν τῷ φανερῷ. 

10. “ Μὴ " θησαυρίζετε ὑμῖν θησαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, ὅπου σὴς καὶ ΓΚ αἰ ατὶ 
οΠ|. ἱἰΐ. 4. 

βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται " διορύσσουσι καὶ κλέπτουσι " ἀζοτι αν 

20. θησαυρίζετε δὲ ὑμῖν θησαυροὺς ἐν οὐρανῷ, ὅπου οὔτε σὴς οὔτε ς (5. Σὶν. 
βρῶσις ἀφανίζει, καὶ ὅπου κλέπται οὐ διορύσσουσιν οὐδὲ κλέπτουσιν. ἀἶ 90. 

21. ὅπου γάρ ἐστιν ὁ θησαυρὸς ὑμῶν," ἐκεῖ ἔσται καὶ " ἡ καρδία 

ὁμῶν." 22. Ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός 5 ἐὰν οὖν ὁ 

1 Β ρΐδοεβ νηστενων Ὀεΐοτε τοις ανθρωποις. 

3 κρνφαιω ἱπ  ΒΌ. 

ΞΜΒΌΙ, οζηῖϊ ἐν τω φανερω. 

4ΜΝΜῊῈ δᾶνε σου, νὨϊοὮ τιᾶκεβ ἔπε τοῆξοϊίοη πιοτε ροϊπεεᾶ, 
δ᾽ Β οπιῖϊβ και. 

6 αἀΔά58 σον. 

ῬιΆγοσ, ψγ)88 τεδυςεὰ ἴο 8 βυβίεζῃ ; ἔννῖςε ἃ 
Μεακς ἴῃ ογάϊπλσν Ῥμαγίβαίς ργδοῖίςε : 
Ὑδυτδάδλν δηὰ Μοπάδυ (αϑοεπὶ δπά 
ἄεβοεπε οὗ Μοβεβ οπ ϑ81η41), δγιϊβοῖδὶ 
Ἰοοπὶ ἱπενίιδῖς ἱπ βυοΐ οἰγουπιδίαποαβ. 
Ἢ Οὐοδβίοῃδι ζαβείηρ, ἱπ οἰγοιπηβίδηοαβ 

οἵ βευδίπο ἰϊοιϊίοη, {πε βίοοτι ΜῈ ΡῈ 
τεαῖ (1,Κ. χχίν. 17).--- φανίζονσιν---ὅπως 
φανῶσιν, ἃ Εἷδγ ὕροῦ ψογάβ, τῆλ ὃ8 
τεπάετεὰ ἱπ Επρίθῃ “ἴμεν ἀϊδβῆρυτγε 
ἀπᾶὶ [ΠΕῪ τλῪ ἤρυτα". [Ιπ Οεδγπίδηῃ: 
[πϑομιῦᾶς τηδοῆθη, βδομπερας ννεγάεη 
(ϑεῆδηζ δηὰ ΚΝ εἰ85).--- ν σ. 17. ἄλειψαι, 
νίψαι: ποῖ ὩΕΟΕΒΒΑΥΪΥ 845 1 ῥγερδγίπρ 
ἴοσ ἃ ἔεαβε (Μεγεγ ἂπά Δ εἰβ5), δυῖ 
Ρεποσγηίης ἴδε υδὺ8] ἀδιν Δ] ΟΠ 8 
ἴος ςοπηίοτε ἀπά οἱεδη]πε58, 8ο ἀνοϊάϊπρ 
Ῥαιδάς οὗ ἔλϑείπρ ΌῪ περίεςς οὗ ἐπεπὶ 
(ΒΙεεκ, Αςδε 18). 

ΤΠς ἐοσεροίηρ ἱπου]οδείοηβ οὗ βίποε 
Δηὰά τειν ἴῃ σεϊρίοη σοηίτίθυϊς ἰπ- 
ἀϊγεςεῖν το 186 1Πυβιταϊίοη οὗἩ (ἢς ἀϊνὶπε 
πᾶπις Εδίπεοσ νυν Ὡς ἢ 18 Βεσε δραίη ἀεβπεᾶ 
ῬΥ ἀϊβοσιτηϊπδεπρ υ586. ἀοά ας Ἑδίπες 
ἀεβῖγεβ ἴπεβε 48} {|68 ἴῃ τνογβῃϊΐρρεζϑβ. 
ΑἹ! εἷοβε τεϊδιίοῃβ (ἔδίπεσ, βοη, πυβθδηᾷ, 
ν6) ἀεπηδπὰ ταδὶ δβεοιϊίοῃ 88 ἀϊβείποι 
ἴτοτλ ραγαάς. 

γν. 19-34. Οομπϑεεὶς ἀαραϊηεὲ εουείοι5- 
πέβς απὰ εαγέ (τερτοάυςεά ἰπ ΙΚ. χίὶϊ. 22- 
34, ὙΠῺ εχοεριίοπ οὗ νν. 22-23, νυ ο ἢ 
Γεᾶρρθᾶσ ἰπ [ἰκ. χὶ. 34-36). Απ ἱπίεσ- 
Ῥοϊδείοη, δεοοσάϊπρ ἴο νν εἰββ. Πουθεῖεββ, 
1 τῆς ϑεσπίοη οὐ ἴδε Μουπὲ νν88 εχ- 
οἰυκίνεῖγΥ δὴ δηῖΐ- ΡΒαγίβαὶς ἀΐβοουζγβε. 
Βυιλ τ1π18 ΠΟΙ ταΐρῃξ ΝΟΥ ψνε}] Πᾶνα 
ἑοττηθὰ οπα οὗ ἴδῃς ᾿ἰεββοηβ οη ἴδῃς 81]}, ἰῃ 
φτοππεοιίοη ἢ τΠῸ ρεπεγαὶ ἐπεπὶς οὗ 

τῆς Κίηράοπι ννΠΙοἢ πεεᾶϑ ἰο δε δεβπεά 
ἷπ οοηίγταδε ἴο τνοσ  ἀ] 1 π658 ποῖ 1688 ἴπδῃ 
ἴο βρυτγίουβ ἴγρε8 οἵ ρίεῖγ. 

γν. 19:21. «φαϊμξέ δοαγάϊηρ. 
θῆσαυροὺς ἐπὶ τῆς γῆς, (τελβιγεβ 
ὍΡΟΩ εδαγίῃ, δπὰ {πεγείοσε θδσίῃ νυ, 
τηδίοσίαὶ, ρεγβῆδοὶθ, οὗ ννπδίενεσ Κἰπά.-- 
σὴς, τιοίῃ, ἀεβίγυςείνε Οὔ ΟΟΒΕΙ͂Υ ραττηδηίβ, 
οὔθ ῥσογηίπεηΐ βοζὶ οὗ ἰγεάβυσγε ἰῃ τῃ6 
Ἑδϑβι.-- βρῶσις, ποὶ πηετεῖγ “ τυβε,᾽" Βυῖ ἃ 
δεμεσὶς ἴογπὶ ἐπι γδοὶπρ ἴῃς ἩΠΟΪ8 ο1458 
οἴαρεηῖβ νυν] ςἢ εδὲ οσ σοηβϑυπης ν᾽ ῃ 0168 
(8ο ΒεΖᾶ, Ετίἐζβοῃε, ΒΙεεκ, Μεγεσ, εἴς.). 
Ἐτοβίοπεπιὶ βεὺ οοζζοβίοπεπιὶ αυδη θεῖ 
ἀεποῖδε, φυυτη νεῖ νεβϑῖεϑ ἃ {ἰπεὶβ ναὶ 
νεϊυβίαῖς εἰ ρυϊτεάϊης ετοάυπίυγ, ναὶ 
Ἰσπυπὶ ἃ οοβδίδυβ εἰ σατγῖθ, ἐτυσηθητυπι ἃ 
οὐτου πὶ, αυδῖεβ τρῶγας Οτδεοὶ 
νοοδηΐῖ, να] τηεῖδ}}} ἃ δεγυρίπς, ἐεγγυρίηθ, 
ετοδυηίυγ εἰ οοττοάυπευς (ΚΥυρκε, Οὔ. 
84ς.).---διορύσσουσιν, ἀϊξ [Πτουρἢ (οἶδν 
νν8}15), εαβίεσ ἴὸ ρεῖ ἰῃ 80 ἴπδπ (Ὡγουρῇ 
σΑτοίν Ὀατγεὰ ἄοοσβ (ἀραίη ἰη Μαιι. 
χχῖν. 43. Τῇ {ποῦ Ψψουϊὰ ποῖ ἢπά 
πυςἢ ἴῃ βυςῇ ἃ ποιδε.--- ἐγ. 2ο. θησ. ἐν 
οὐρανῷ : ποῖ τ ΠΕΑΝΘΗΪΥ ἰΓΕΆΒΌΓΕΒ, ΒΑΥ5 
ἘτιῖΖβοῖα, 48 ἴπαὶ ννοι]ά στεαυῖγε τοὺς 
Ῥεΐογε ἐν. ατγδιηγηδίίοδ!ν ἘΠ|8 18 ςοτσεςῖ, 
γεῖ ῥγδσιίςδ!ν παᾶνεηΐν ἰγοάβυσε ἰβ 
ταεδηῖ.---νεσ. 21. ὅπον θησ.. .. ἐκεῖ 
καρδία. Τῆς τεβεοιίου ροεβ Ῥδοῖκ οἡ 
πε περαῖϊνε σουπ5εὶ ἱπ νεσ. τ9θ. ὯὨο ποῖ 
δοουτχηυϊαῖα ΘΑ ΠΥ ἰγεᾶβυσεβ, ἴοσ πη 
γοὺσ πεαγὶ Ψ}}}} ἴῃετε, Ψἤθγεδβ ἰτ 
οὐρῆῖ ἴο δε ἱπ πεᾶνεη νἢ αοά ἀπά ἐπ 6 
Κιηράοπι οὗ αοά. 

νν. 22-24Φ.- Ῥανγαδῖε οΓ ἐπε ἐγ... 
ἀμπουϊε ραᾶββᾶρε; Ἴοππεοϊίοη οὔξουγα, 
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ὁ κκ αι 8. ὀφθαλμός σου " ἁπλοῦς ἦ,1 ὅλον τὸ σῶμά σου " φωτεινὸν ἔσται " 24. 
1. χὶ, 94, ἐὰν δὲ ὁ ὀφθαλμός σου πονηρὸς ἦ, ὅλον τὸ σῶμά σου " σκοτεινὸν 

Υ̓δ τιν, ἔσται. εἰ οὖν τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστί, τὸ σκότος πόσον; 

ἴδ τνιν, 24. Οὐδεὶς δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν" ἢ γὰρ τὸν ἕνα μισήσει, 
Βεε. 

χνΐ. 13. ΒοιΣ. ἱϊ. 4 α΄. ΓΙᾺ. χνί. 15. 

ΧῊ καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει" ἢ ἑνὸς “ ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου " κατα- 

ὁ οἷν ται, φρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ “μαμμωνᾷ.2 425. διὰ 
1ο. 

1  Βεΐογε ο οφθαλμος σὸν ἀπλονς ἰη ᾿Β. 
5 μαμωνα ἰη 411 υποῖα]8. 

δηὰ ἴτε ενδησεῖίς τερογὲ δρρᾶγεῃεν 
ἱπαρεγεοῖ. ὙΠ ρδγᾷ]]ε] ραββδαρεὲ ἰῃ 
Γυζκε (χὶ. 33-36) ρίνε5. {π|| Πεῖὶρ. Τῇα 
ἤρυτε δπὰ [18 εἰ ποδὶ τπιεδηΐηρ βεεπὶ ἴοὸ 
Ὅὲ πιίχεά τρ, πιοιδὶ διίγιρυῖθβ δβογρεᾶ 
ἴο τῇς ῥῃγβίοδὶ εγε ὑνδῖοῃ νὰ ἘΠ6 86 
511} γίνεϑ ἰἴρῃς ἴο τῆς δοάγ. Τῇ οοη- 
ξιβίοη πιᾶὺ ὃς ἄυε ἴο ἴδε ἕδος παὶ ἴπὰ 
ἐγε, θεβίἀεβ Ὀείηρ ἴῃς ογρᾶπ οὗ νἱβίοῃ, 
ἰ8 1Πε βεδὶ οὗ ἐχργεββίοῃ, γανεδὶϊηρ ἰηνγασὰ 
ἀϊβροβίκίουβ. μγυϑίοδ ἷν δε αυδίτ68 
οὐ ΜΏϊοδ νἰϑίοη ἀδρεπάβ ἃγτε ἤεδι ἢ δηὰ 
ἀϊξεαβε. Τῇ Πεδί τυ γε ρῖνεβ ᾿ρμι ἕος 
411 Ὁοάϊϊγ ξυποιίοπβ, ννδῖκιηρ, ννογκίῃρ, 
εἴς. ; {πε ἀϊδοαβεά εξ πΊΟΓΕ οὐ [688 [418 
ἴπ (18 βεγνίςς. 1ζ τς τηοσγαὶ ἰ8 ἴο Ρὲ 
ἴουπά ΟὨΪΥ ἴῃ 48ὲ οἴδιιβε οὗ νεσ. 23, 811 
Βοίηρ Ὀείοτα δεΐπρ ραγδῦϊθ, ἴεη ἀπλοῦς 
ταυδβὲ τηεδῃ βουπὰ δηᾶ πονηρὸς ἀϊεελεεά, 
τοδδηῖηρβ ΜΙ Ο᾿, ἢ ποῖ ᾿ηδάπι!5510]6, ὁπ 
γεῖ ἀοεβ8 ποῖ Ἔχρεοῖ ἴοὸ πὰ Ἔχργεβδβεά ὈῪ 
ἴδεβα ψοσάβ. ὙΠΕΥ βεοπὶ ἴο ὈΕ σῃοβεη 
δεοαυβε οὗἩἨἁ Ἀ:πεὶς Δρρ] ς ΔΌΣ ν το τῆς 
τῆογϑ] βρῆεζγε, ἰῃ νυ βὶσ ἢ ἘΠΕῪ πυρῆς βυϊε- 
ΔΌΪ το (88 σοπηεξοιίοη πιεᾶη “ ᾿ἰθεσαὶ "" 
δηὰ “ πἰρραγάϊν "ἡ. ἁπλότης οὐουτβ ἱπ 
τιῖ8. βεπβε ἰῃ Εοχι. χίὶὶ. 8, απὰ Ηδίςϊ 
(Εββαγβ ἰπ Β. α., Ρ. 80) δα8 βῆοννη τπδὶ 
πονηρός Οὐουτα δβενεσγαῖ εἰπηε8 ἰπ ϑερῖ. 
(51:.) ἴῃ τῆς βεῆβε οὗ πίρραγάϊυ, ρτιᾶρ- 
ἰπξ. Ηε δοοογάϊπρυ τεπάεγβ : “Τῆς 
ἰατὶρ οἵ τπε Ὁοάγ ἰβ ἴῃε εγβ. 1{τπογεΐοτε 
τηΐπα ἐγα ὃς ΠΙΌΈγαὶ τ Υ ννποῖς ον 541] 
δὲ Δ οὗ Ἰΐρπε; Ὀυῖ 16 τοῖὶπε ἐγε δὲ 
τυάρίηρ, τὴν νος Ῥοάγ 8.41} θὲ Κ0]} 
οὗ ἀδτκπεββ.᾽ ΟὗὨ Ἄοουζδο 118 ᾿Ιεᾶνεβ ἴῃς 
ἀϊβῆσυ!ν οὗὨ {πὲ ταϊχίπρ οὗ πδίιγαὶ δπὰ 
τοοσαὶ υὑπίουςδεά. δ ρμᾶββαρε ἰ8 
εἰΠΠρεῖςαῖ, δπὰ πιῖρμὲ Ὀ6 Ρῥδγαρῆγαβε 
τῆ: ΤὴΘ αγς ἰβ ἴῃς ἰδπὶρ οὗ ἴῃς Ὀοὰγ: 
Ψ ἤδη [τ ἰ5 ΒεδΥ νῈ δεα (0 ἀο ουὖς 
ἀδιν ψνοσκ, με ἀϊδεαβεὰ νν ἅτε ἰπ 
ἀλιίπεββ. 80 ψτἢ τῆς ἐγς οὗ {πε βου, 
ἀδε Πεαγῖ, βεἂΐ οὐ ἀδϑβῖγε : ννῆδθη ἴξ ἰβ ἔγεθ 
ἔτοπη ςονοϊουδβης88, ποῖ δΔηχίουβ ἴο Βοατά, 
8}1 ξοεβ ννε]} υυἱτἢ οὺζ βρίγίευδι Πιποϊοπβ 
πονε οἤοοβα δηά δοὲ ννϊβεῖγ. Βεπ 
ξογάϊά ρδββίοῃβ ροββ6ββ ἱξ ἴῇεζε ἰβ ἄδεκ- 

πεβ8 ἩΪΝη ἄδορες ἴδ παῖ ψδὶοΣ 
ΔΠΠΙςῖ8 της [πὰ πιδη. ες πιϊβίδία ἴῃς 
τεϊδιίνα ναῖυς οὗ τπίηρβ, οἤοοβε ἴῃς 
ψνοσβα, περίεςς 6 Ὀεϊίετ, οὐ ἥδίξες ουτ- 
βεῖνεβ {πὶ γε σᾶη μᾶνε ὈΟΙἢ. 

Ψψεσ. 24. Ῥατγαδίε ο7 ἐξα ἐενο πιαβέεγς. 
Οὐδεὶς : ἴπ {με παίυγαί βρῆεσε ἰξ ἰβ ἱπι- 
Ῥοββί]ς6 ἴοσ ἃ βἷανε ἴο βεγνε { Ὸ πηδϑίεσβ, 
ἴοσ εαςἢ οἱδίπηβ εἰπὶ 88 88 ργορεσίυ, δπά 
πε β'ανε τηυβὲ γεβροπά ἴο οτς οἵ οἴπεσ οὗ 
τῆς οἷαί πηβ ἢ ἐπεῖσα ἀδνοιϊίοπ, εἰςπεσ 
ποπὶ ἴονε οσ τοπὶ ἰηΐεγεβί.- --ἢ γὰρ. .. 
μισήσει... ἀγαπήσει: δὲ πιᾶγ ἴδᾶκε (Ππἰ8 
οἴδυβε 48 γεξεσγίηρ ἴο ἴῃ οαβε οἵ βοπεβὲ 
γτείεσεποθ. Α βίανε 8:88 δί8 {πεὲ8 δπὰ 
ἀἰβ! κε ΠΚα οἴμες ποθ. Απᾶ Πα Ψ}}} ποῖ 
ἀο τρΐηρβ Ὀγ μαῖνεβ. Ηἰβ ργεέεγεηςς Ψ]]] 
ἴακε τῆς οσπὶ οὗ ἴονς, δῃὰ δίβ ἀνεγβίοῃ 
παῖ οὗἨ παῖε.---ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, εἰς. : 
1η18 οἴδιιβε πᾶν ὃς δε 858 τείεττίπρ ἴὸ 
{πὸ δε οἵ ἱπίεγεβί. ὙΠε βίανς πᾶν ποῖ 
ἴῃ 88 μεαγὶ οᾶσε ἴοσ εἴιμεσ οὗ τῆς τἰναὶ 
τπιδϑίεσβ. Βυΐ Πα πιυβὲ βεεπὶ ἴο οᾶτα, ἃπά 
πε τεϊδίϊνα ρονγες οὐ [επιρεσ οὗ οὔε 88 
οοπιρατεὰ ἴο τῆς οἴδμεσ, πιὰ ΡῈ ἔπε 
στουπά οὗ δί8 ἀεοϊβδίοπ. Απᾶ δανίηρ 
ἀεοϊάεά, ἢς δἰΐδοῃεβ δἰτηβεὶξ, ἀνθέξεται, 
ἴο (ῃς οπε, ἀπά οβιεπιδιίουϑν ἀϊβγεραγά8 
τῆε οἴδοσ. [Ι͂πη οζάϊηδσευ οἰγουτηθίδηςεβ 
ἴδετε νουἹά Ὀ6 πὸ σοοτὰ ἔοσ δυο ἃ οοπι- 
Ρειϊείοη οὗ πιδβδίεσβι Βαϊ ἃ οἂβε πηϊρῃὶ 
οοουγ ἰη τἰπιε οὗ ννᾶσ ἤδη {πε οοπαϊεγεᾶ 
ψνεσε βοϊά ἱπίο β8ἴανεσυ.---οὐ δύνασθε, εἴς. 
Αρρ]οαιίοη οὗ τῆς ραγδαδῖς ἴἰο αοὰ δπά 
ελγι ἢ ροββεββίοπβ.--- μαμωνᾷ, γε Δ] ΡοΓ. 
βοηϊβεά «-- ΟΡ] υΐυ5, ἃ οἰμαί δες: ϑγτίδς, δπὰ 
Ῥυπὶς ψογά (“ Ἰχσσὰπὴ ρυπῖςα πιαπιπιοη. 
ἀϊοίτυτ," Αὐρ. ἄς 85. 12.) ἀεγίνεά ἴτοτὰ 

ἸΘῸ Ξξ ἴο οοποϑδὶ οσὐ ὯΝ ἴο ἐτυξὶ -ι τὴν 
υἱάό Βυχίοτί, Ζ4χ. Ταῖνι., Ὁ. 1217). 
ες πιεδηΐπρ 8 ποῖ, “γε οδηποῖ βεῦνδ 

αοὰἁ πὰ πᾶνε γίομεβ," Ὀυϊ “γε οδηποῖ 
Ὁε {Αἰ ἸΏ] τὸ αο δηὰ πιᾶκε δῃ ἰἄοϊ οὗ 
Με ἢ ".. “Νὴ ἀϊχίς, φυΐ μαδεῖ ἀϊνίτἰα5, 
βεὰ χυΐ βεγνίξ ἀϊντε115,᾽" ]ἐγοόπις. 

Ὗν. 25-34. Οοιιϑεὶς ἀραϊπδὲ (αΥ6. 
Μοχὸε βυϊιδοϊε ἴο τῆς οἰτοιηχδίαποεδβ οὗ 86 
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τοῦτο λέγω ὅμῖν, μὴ ἐμεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὑμῶν, τί φάγητε καὶ 1 τί ε ΟΒ. σ. το. 

πίητε᾽ μηδὲ τῷ σώματι ὑμῶν, 
ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος ; 26. ᾿ ἐμβλέψατε εἰς 

τί " ἐνδύσησθε. οὐχὶ ἡ ψυχὴ πλεῖόν χί!. :5. 
χ. 41; 

ῬΆΏΪ] ἵν. δ 
(νασίου 

τὰ ᾿ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, ὅτι οὐ ἢ σπείρουσιν, οὐδὲ " θερίζουσιν, οὐδὲ αὶ ὍΝ. ζχῇ, 
συνάγουσιν εἷς ἀποθήκας, καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος τρέφει αὐτά: δ΄ ΜῈ: 

οὐχ ὑμεῖς μᾶλλον ' διαφέρετε αὐτῶν ; 27. τίς δὲ ἐξ ὑμῶν μεριμνῶν δύνα- ΕΑΝ 

δ (ἰδδὶ ἰδτεθ αχχ. πιϑίδ 
ΣΧ. 12. ΚΙΟΒΩ ἰν. 

οεἰοαη. 1 Αεῖδὶ, σχ (μι εἰ 
ἐρ Ὴ ΨΉΣ Ὑ  ττνὴ 

ΤΤΊΒεεν. 
). 58. νι! , οο; χἱἱἹ. 4. 1.κ' υἱϊὶ. 5. Αεὶς 

ἢ τι πιητε ἰῃ Β. Τδίδ οἴδιιβε ἰβ τγαπείης ἴῃ ἢ, οαχϊκἐεὰ ὃν Τίδοἢ., δηὰ Ὀγαςκεῖεά 
ΕΗ 

ἀϊεοῖρίεβ ἔβαη ἔδοϑο δραΐϊπδὲ δπιδβδίπρ 
ἀπεξραι τῶ: “ὙΨῺΥ δβρεᾶδὶς οὗ ἰγεδβυγεθ ἴοὸ 
18 ΨΏΟ ἂτε ποῖ Ἔνδῇ δι. οὗ [Π6 πεοεβ- 
βλσὶεβ οὗ πὶ [εἰ ἰδ ἕοσ Ὀγεδὰ δπά οἱοιἢ- 
ἷῃρ ψὰ δζἵὲ ἰῃ ἰοσπιεπε᾽" ([υττεγοιῃ).--- 
γει. 25, διὰ τοῦτο: Ὀεζᾶυδε γὲ οδη Ὁδ 
τη] τὸ αοἁ τΠτουρῇ σᾶγε 8 τννε 1 8 
τῆστουρἢ ςονείουβη6858.--μὴ μεριμνᾶτε: 
μέριμνα ἔτοπι μερίς, μερίζω, Ὀεσαυβε ςατθ 
ΉΡΡΑΙ ἃπὰ ἀϊξίσαςϊβ τἴ8ε πηλὶπὰ, Τῆς 
νετῦ ἰ8 υϑεὰ ἰπ Ν, Τ. ἴῃ ναγίουβ ςοπβέγιο- 
οπβ δῃηὰ βεῆϑβεβ; δοζηξίϊπηεβ ἰῃ ἃ σοοά 
δέη86, 85 ἰῃ Σ (ος. νἱϊ. 32: “ Τῆς υη- 
τηλιτίεἃ ᾿ᾶτα ἴοσς ἰῃς τδῖπρβ οὗ ἴῃς [οτγά,᾽ 
ἃπά χίὶϊ. 25 ἴῃ τεΐεσεποςε ἴο [ἢε τηετ θεοῦ 
οὗ τε Ὀοάγ Πανὶπρ {πε βάγηθς Ἴδε ἔοσ 
εδοὺ οἴμεσ. Βυΐϊ ἐδε εν] βεῆβε ρζεάογι- 
ἰηδίεβ. Ὁμαὶ ἰβ ἤεσε ἀερσεοδίεὰ 18 ποῖ 
ψοσκ ἴοσ ὑσχεδὰ δηὰά σγαϊπχεπέ, Ὀὰϊ ὙΟΣΤΥ, 
ἼμΑὍ0οΙ Ἔχοσοεηᾶδυβ εβὶ, βοϊ οἰευάο το ]]- 
εηάλ,᾽" ]εσοτης.---οὐχὶ ἡ ψυχὴ... ἐνδύ- 
ματος: τῇς 13} ποῖ ἴπε βουϊ; ἴῃς παίυγαδί 
116 ἰδ πιοσε ἴδῃ ριεαέ, δηὰ τῇς Ῥοάγ ποτα 
τλδη ἴδε εἰοέλὶπρ ΜΏΪΟΣ ῥγοίθοῖβ 1, γεῖ 
ἴμεθε ρτεδῖες ἰπίηρβ ἅτε ρίνεπ ἴο γοι 
αἰγελάγ. ὅλῃ γοὺ ποῖ ἰγυβὲ Ηἰπὶ ΨῃῸ 
ξᾶνε ἴῃς στεδῖεσ ἴο ψίνε (ἢς ἰεβα- Βαυὶ 
ἃ βαγίπρ ἴἰκε 118, 116 18 ποτε πη τηδδῖ, 
ἰπ τῆς πιουτῆ οὗ εϑ08 18 νεῦν ρῥγερηδηῖ. 
τ επάβ το ἢ οὖγ ᾿ῃουρἢῖβ αῦονε τηδίοσί- 
Αἰΐϊδπὶ ἴο ἃ Ἰοδυ οοποεριίοη οὗ τηδῃ 
οἰδεῖ επὰ, [ἐ 18 πιογε (88 δπ διριπιεπί 
ἀραϊπϑὲ οᾶζα, ἰξ 18 ἃ ἔτ -τεδοπίηρ ῥσϊηοὶρῖς 
το Ῥε δεβοςοίαιεὰ νυ {παὶ οἵπεῖ ἰορίονι--- 
ἃ τῇδῃ 18 Ὀεϊίες ἴπδὴ ἃ βῆδερ (Μαῖϊ. χίϊ. 
12). -νες. 26. ἐμβλέψατε εἰς, ἤχ γους 
ἐγεβ οὔ 80 48 ἴο ἴδίκς ἃ ροοά ἰοοῖ αἱ (ΜΚ. 
Χ, 21, χῖν. 67). ---τὰ πετεινὰ τοον.» ἴῃς Ὀἰγά8 
ψοβς εἰεπιδηξς 18 ἴΠ6 δἱἷν; Ἰοοῖ, ποῖ ἴο 
δάγαϊγα πεῖς ἔτος, οαγοΐθβϑ πηονοπλθπίβ οα 
(ες ψἴηρ, Ὀὰ: ἴο ποίεε ἃ νεσζὺ τεΐεναπε 
ἴλοι---ὅτι, ἐπδὲ τυῖῖδουῖ το1} ἐπεν ρμεῖ (πεῖν 
ἰοοὰ δηά ἸΙἱνε---σπείρουσιν, θερίζουσιν, 
συνάγονσι «- α.: [6 υδι18] Ορεγδίίοη8 
οὔ ἢ υβραπάτηδῃ ἰπ ργοἀδυοίῃς [Π6 5ΒιΔ}Ε 
οὔ 8. [π δ 6βς ἴπε Ὀἰτάβ μανα πὸ ρασῖ, 
γεῖ γοὺς Εδιβεῖ ἐεεάει ἢ ἴπεπ. Τῆς 
οἌσενοσῃ ταὶς τερὶν ἴο (Π18: γ68; ΠΟΥ 

ἔεεά τΠεπηβεῖνεβ δὲ ἘΠ 6 ἔδγηιεγ᾿ Β ὄχρεπβε, 
δῃ δὐάϊείοπα! δουγοα οὗ δηχίεςν ἴο Ἡἰπὶ. 
Απᾷ τΒς ογπὶς ὑπθεῖϊενοσ ἰη Ῥγονίδεηςεα: 
γε, ἰπ ΒυΠΊΠΊΕΣ ; Ὁ ἢονν ΠΊΔΠΥ Ρατί ἢ ἰῇ 
νἱηΐος ΓΠγοὰρἢ νναπὶ δηὰ ςοἱἁ Ὺ 7εβ85, 
Ετεαλΐεβι οἵ 411 οριϊπικὶβῖβ, που ρἢ πὸ 
ΒῃδηΠον οΥ ἱρπογᾶηὶ οπα, αυΐειϊν δάάβ: 
οὐχ ὑμεῖς μϑλλον διαφέρετε αὐτῶν: ἀἄο 
ποῖ γε ἀϊθες ςοπβίἀεγα οἷν ἔτοπὶ ἐδαπὶ) 
ΎΠΟΥ ἴατα, οαυ {πὸ πος, τνε]}, αοά᾽ 8 
ΒυΠΊΡ]6 ἐγόαέμγές. ΝῺ 5μουά γον ἔεασ, 
Ῥέη, αοὐ δ ελίϊ γεν ὃ 
ες. 27. τίς δὲ, εἴς. ΤἼς αιιεβιίοῃ τηθδῃβ: 

οἌτε 18 ἃ8 ὈΟΟΙΪε88 88 ἰξ ἰβ ἡδεάϊεββ. Βυΐῖ 
ἔπετς ἰ8 πιο ἀϊετεποε οὗ ορίπίοῃ 28 ἴὸ 
ἴδε ῥτγεοῖβε ροὶπε οὗ πε αυεδίίοθ, οεβ 
ἴς τηεδη, γνῆο ὈΥ σᾶζε οδῃ δάά ἃ οιδὶι ἴο 
δ18 μεῖρῃς οὐ ῃο οδη δάά ἃ βῃογῖ βρᾶςς 
οἵ τἰπιε, τεργεβεηιεᾶ Ὁ ἃ οὐδίε, ἕο τῆς 
Ἰεπρῖμ οὗ πὶβ [π᾿ ἡλικία Δδἀπιὶβ οὗ 
Οἰἴμεσῦ δεῆβθε. [ἔ πιδᾶπβ ςἐαίηγε ἱπ [Κ᾿ 
χῖχ. 3; αρε πῃ Ἰοππ ἰχ. 21, Ηςδ. χί. τσ. 
Μοβὲ τεςεηΐ Ἴσοσηπιεηΐϊδῖοιβ ἕδνουσ τῆς 
Ἰδιῖογ ἱπϊεγργειδιίοπ, οἰ εν ἱπβυεποςεά 
ὃγῪ τῆς πιοπϑβιίγοβίευ οὗ δε βυρροβίτίοῃ 88 
τείεσγίηρ ἴο βίδίυσε. Ἅνμο οου]ὰ ς4]] 
δάάδϊηρ ἃ οὐυδίε, τὰ ἔεεῖ, ἕο ἢῖβ μεῖρῃι ἃ 
ΨΕΓΥ 5Π|8]} πηδιίεγ, (ῃς ἐχργεβϑίοη οὗ 1Κ. 
(ἐλάχιστον, χίϊ. 26) }) Τῆς δρρ]ϊςΑιίοη οὗ 
ἃ τηδᾶβιγε οὗ Ἰεηρτῃ ἴο Ἰδηρτῃ οὗὨ ἀδγβ ἴβ 
7υδδεά Ὁν Ῥβ. χχχίχ. 6: “Ὑδοὺ παβὶ 
τηδᾶς τὴν ἀδγβ 88 βαπάργελδιῃβ", Βυῖ 
Ὡς. Εἰεϊά βιγοπρὶν ρῥγοίεβίβ ἀραϊπβὲ ἔῃ 
πενν τεπάεσίηρ. Αἀπιλκείπρ, οὗ ςουζβα, 
ἔμπας ἡλικία ἰ5 ἀπηρίρυουβ, ἀπὰ παῖ ἴῃ 
οἰαϑβίς δυῖμοσβ ἱξ οἴϊθηοσ πιεδῃ8 ἂρε ἔμᾶπ 
βίδίυγε, ἴδ ἰπδίβιβ πὶ πῆχυς ἰ8 ἀδοίβἶνα. 
““πηχυς," δὲ τετηδσκβ (Οἱ. Νοσ.), “ἰδ ποῖ 
οπὶν ἃ πιεᾶβυγε οὗ ἰεηρίῃ, μυξ τῆλε Ὀν 
ΨΠΙΟΒ ἃ τηδη 8 σέαΐηγέ ΜΆΒ ῬΤΟΡΕΓΥ 
πιεδβυγοᾶ." Εὐυΐζῆγ. οὐ τπϊβ ρῥΐἷδος 
ΤΕΤΊΔΓΚΒ: “ καὶ μὴν οὐδὲ σπιθαμήν (ΑἸ 
ουὐδ1]) οὐ δὲ δάκτυλον (4 2418 ρατί): 
λοιπὸν οὖν πῆχυν εἶπε, διότι κυρίως 
μέτρον τῶν ἡλικιῶν ὁ πῆχύς ἐστι. Τῆυ5 
ἃ Βῃογί πιᾶπ 18 τρίπηχυς, ἃ [41] τηδῃ 
τετράπηχυς."" Βυῖ δον ἅτ6 Ψψε ἴο μεὶ 
ΟνοΓ {Π6 πιλοπβίσοβιυ οὗ ἔπε βυρροδίτίοι ὃ 



17. 
ἈΤΚ. χἰΐ. 27. 
Ὁ νεσ. 31 
ὑπ, τὸ; ὸ 

χἰϊ. 27. 
ῬΌΟΙ. χίν. ΤΟΥ 

Ετα 585). 
ΟἩ. χιϊ!. 26. ΜΚ. ἐν. 28 (οἵ ρᾳταΐη). 1 Τοῦ ΕΠ]. χὰ (οἵ Βαγ). 

8. (Β. νἱϊΐ. 26; χὶν. 31; χνὶ. 8. 1κ. χὶϊ, 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΥἹ. 

ται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ ἢ πῆχυν ἕνα; 28. καὶ περὶ 

ἐνδύματος τί μεριμνᾶτε; καταμάθετε τὰ " κρίνα τοῦ ἀγροῦ, πῶς 

᾿αὐξάνει 1 οὐ κοπιᾷ,1 οὐδὲ νήθει 1" 29. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι οὐδὲ Σολο- 
μὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ " περιεβάλετο ὡς ἕν τούτων. 

Ῥχόρτον τοῦ ἀγροῦ, σήμερον ὄντα, καὶ αὔριον εἰς ᾿ κλίβανον 
τι ἵν βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως " ἀμφιέννυσιν, οὐ πολλῷ μᾶλλον ὑμᾶς, 

40. εἰ δὲ 

μέλ "ὀλιγόπιστοι; 31. μὴ οὖν μεριμνήσητε, λέγοντες, Τί φάγωμεν, ἢ 
Οἱ 

ᾳ ἢεῖε δηὰ 1 ἶω. χὶΐ, “Ἱϑ. ξΞ ΓΒ. χἱ. 8. 

Δ Μ3Β πᾶνε ρίυγαϊβ (ΥΝ.Η.). Τῆς βίπρυϊατβ ἃἀγὲ ἃ ργδπιγηδίοδὶ ςοτσζεςζίοη (κρινα 
πευῖ. ΡΪ. ποπ1.} ἡ» ὮΟΪΥ ἀππεοεββασυ. ὙὍΠδ [{Π|168 ἀγα νἱεννεὰ βἰηρὶγ. 

Τυττεγοῖι Πεῖρ8 08 μετα ὃῪ ἤπάϊηρ ἰη τῆς 
αυεβιίοη οὗἩἨ « Ϊεβι8 ἃ τείεσεπος ἴὸ ἴδε 
βτοντῃ οὗ τς ἢυπιδη θοάγ ἔγοηι ἱπέδπου 
ἴο πιαίυτγιγ. ΒΥ παῖ ἱπβθηϑιδ]ς ργόσαββ, 
ΔοςοπΊρ ἰϑπεὰ τπγουρῆ ἴῃς αἱά οὗ ἐοοά, 
Αοάβ δὰάβ8 ἴο Ἔνεσν πυπίδῃ Ὀοάν πιοῦα 
1δη οπς οὐδ. Ηον ἱγηροββιῖδίς ἴοσ 
γου ἴο ἀο ννδι αοά ἢπα8 ἄοπε νἱϊμουῖ 
γόους {πΙπκίηρ οὐ] Απὰ ἱ{Ης ἐξά γοὺ 
ἀυτίηρ ἴπ6 ρεγοὰ οἵ στοντῃ, οδῇ γοὺ ποῖ 
ἴγαβὲ Ηἰπὶ πονν ἤδη γοῦ ἕνα οεαβεά ἴο 
ξτον ὃ 

γν. 28-3..0. Ζσεδοη ἤγομι ἐδε ἤοτοενς. 
καταμάθετε, οὔδεῖνε ν'6 11 (δὲ γε ΠΊΔΥ 
Ἰεάτῃ ᾿βοτουρηὶν (πε ἰεββοη πεν τεδοῆ. 
Ἡδετα οὐἱϊν ἰῃ ΝΤ., οἴἴδη ἴῃ οἱδϑϑίςβ. 
Αἶδβο ἴῃ ϑερῖ., 4.6., ὅξηῃ. χχὶν, 21: Τῆς 
τῆδη οὐβεινεά πες (Κεῦεκαῃ), Ἰεαγηίῃ 
μὲσ ἀϊδροβίτἰου ἔτοπὶ πε δοίίοπβ.---τι 
κρίνα, τῃ6 ἐπα Ῥεγείοια, Ἐριβεγογ'ς 
εγοῖση, δοςοσάϊηρ ἴο Ἐοβεηπιῦες δηὰ 
Κυϊποεῖ ; τῆς τεὰ ἀπεπῖοπε, δοοογάϊπρ ἴο 
Εσυγγες (Ζβοδι. τσ Μ. υπάὰ ΚΕ.) ρτονίπρ 
Ἰυχυγίπὶν υὑπᾶάες τπογη Ὀυβῆε8. ΑἹ] 
βοννεῖβ τεργεβεηϊεά ὈῪ τῆς [᾿ἰἰγ, βαϊά 
Ευτῆγ. Ζίρ. ἴοπᾷ ἀρο, ἂπά ργοῦδοϊν δε 
ἰ8 τῖίρῃι. Νὸ πεεὰ ἰὸ ἀΐβοονεσ ἃ ἤἥοννεσγ 
οἴ τατε ὈῬεδυΐν 48 ἴῃς βυδήεςς οὗ γοσηδσκ. 
7ε5ι5 ψουἱά ἤανε βαϊὰ {π8 βάγης ἰπίηρ οὗ 
1Π6 βηοινάτορ, πε ῥγίπιγοβε, ἴῃς ὈΓΜΕΌΕ]] 
οἵ ἴδε ἀδίβυ. Αἴεσ ἀγροῦ 5ποιϊά ςοπης 
ἃ Ῥαυξα. Οοηδβίάες [ῃ68ε ἥοννεσβ  ὙΠεη, 
Αἴζεσ ἃ ἔδνν πιοπηβηϊθ᾽ τεῆδοϊίοη : πῶς, 
ποῖ ἱπίοσσοραῖϊνα (ΕἸ Ζβο με), θὰ εχ- 
Ῥτεββῖνε οὗ δἀπιηϊγαίίοῃ ; νᾶριια, ἀουθιίι] 
ὙΠεῖπεν τῃ6 ρτοντῇ 8 δάμπγίτεᾶ 8 ἴὸ 
Βεῖρδι (Βεηρεῖ), ταρὶ ἀϊεν, οὐ ταῖβ οὗἉ πγυϊ- 
τἰρ! οαἰίοη. ΨΝῊΥ τείεσ τὸ στον δὲ 411} 
ῬιΟΌΔΡΙν νἱἢὶ τδοῖξ τείεγεπος ἴὸ φυαβιίοη 
ἴῃ νεσ, 2). Νοῖβ ἴπε νογὺβ ἱπ 1π6 ρ]υταὶ 
(υἱά οτἰτῖςα! ποῖ85) ἢ ἃ πευΐεσ ποπιΐ- 
ῃδίϊνε. Τῆα {1Π|6ὲ5 γε νἱεινεὰ ἰηάϊνίά- 
ὉΔΙΪΥ 45 1ἰνίηρ Ὀεΐπρβ, αἰπιοβϑὲ 85 {τ εηάϑ, 
δπηὰ βροκβη οὗ νυ τῇ αβεςιίοη (ΥΝ πες, ὃ 
58, 3). ΤἼε νετρ αὐξάνω ἴῃ δοῖϊνα νοίςα 
15 ἰταπϑίεἶνα ἴῃ οἷα55., ἰητγαηϑιεἶνα ΟὨΪΥῪ ἴῃ 

Ιδῖεσ νυτίτεγβ.---κοπιῶσιν, νήθουσιν : {Πυἀ 
νἱγοσυπι εδῖ, αυἱ δργαπὶ οοἷυπί, πος 
του] Ἔγὰπὶ ἀοπγβεάαγυπι (Κοβεητ 6). 
Τῆς ἔογπιεσ νεγῦ βεθπβ ἴο ροϊπέ ἴο ἴπε 
101] τυ μεγεῦν δσεδὰ 18 εαγπεᾶ, νὰ ῬδοΚ- 
ννατὰ ρίαπος αἱ ἴμε σοηάϊοηβ οὗ υπιδη 
δτονιτῆ ; τῇς ἰαίίες ἕο τῃε ᾿ἰρμίεσ ᾿νοσκ, 
ΨΥ ΒΕγΕΌΥ εἰοέμίηρ, τἰὰ6 πὲνν βυδίεος οὗ 
τειηδτκ, ἰβ ρτερασεά.---Ν σ. 29. λέγω δὲ: 
1π6 βϑρεᾶκες ἰδ ςοπβοίουβ Ηδβ τηδκεβ ἃ 
βίγοηρ βιδιεσηεηΐ, θυ: Ηε πιεδηϑβ ὶϊ.- -οὐδὲ, 
ποῖ ὄἌνε ϑοϊογιοη ἴῃς τηδρηϊβοεηΐ, τηοϑὲ 
εἰοτίουβ οὗ ἴῃς Κίηρβ οὗ ἴβγδεῖ, δἀπἃ οπ 
βίαϊε οσοδβίοῃβ πιοβὶ βοσρεουβὶυ διιγεά. 
- ἕν τούτων: [ες |11165 ἂζὲ ἴῃ νίαν", ἀπά 
οπε οὗ πεπὶ ἰβ βίηρίεὰ ουξ ἴο νὶε ΨΠὩ 
ϑοϊοπιοη.--- εσ. 30. εἰ δὲ τὸν χόρτον. 
Αρρ]οδιίοη. Τῇ θεδυῖῖα! ἤοννεσβ πον 
1οβε τπεῖσγ ἱπάϊνιἀυδιτγ, ἀπά ἀγα τηεσρεά 
ἰπ πε ρεπεσγίς ργαᾶςς : τλεσα ψεεάβ το ΡῈ 
οὐκ ἄοννῃ δηά ὑβεά 48 πεῖ. Τῆς παίυγαὶ 
δεηεϊπιεπηί οὗ ἰονε ἴοσ ἤοννεγβ 18 βαογίβοςα 
ἴον τῆς εἰῃίςσαὶ βεπιίσηεπε οὗ ἴονε ἴοσγ 
τήδῃ, δἰ πη πη ρ δὲ σοηνϊ ποίην Ηἰπὶ οὗ αοὐά 5 
οᾶγε.-- κλίβανον (Αἰτὶς κρίβανος, υἱάε 
Γοῦεοκ, Ῥλνγγη., 179), ἃ τουηά ροῖ οὗ 
δι πεηνναγα, πάγον δὶ ἴορ, μεαϊεὰ ὃν ἃ 
ἢτε πίη, ἀουρῇῃ βρτεδά οἡ πε βίάεβ; 
Βεδυτι! ἤοννεσβ οὗ γεβίεγάδυ [8 υϑεά 
ἴο Ργερᾶζγε Ὀδγεδὰ ἔοσγ πιεπ ! ὀλιγόπιστοι: 
βενεσζδὶ {ἰπ|68 ἴῃ σοβρεὶβ, Ὡοΐ ἰπ οἰ ϑβίςβ; 
ποῖ σερσοδοῃξ δας επσουγαρίηρ, 85 ἰΐ 
δαπίοτγίπρ ἴπΠ6 σαγαννόγη ἱπίο ἔφ. Τῆς 
ἀπ που ν 5 ἴο ρεῖ ἴ6 οᾶγαινοσγη ἴο οοη- 
βίάδσ τπ656 {πίηρβ. ὙΠΕΥ πᾶνε πῸ εγα 
ἴον νὰ ἤοννειβ, ΠῸ δᾶσ ἴοσ ἴῃς βδοπρ οὗ 
Ὀῖγάβ. Νοῖ 80 ]ε8185. Ηε πᾶ δη ἰη- 
ἴεηβε ἀεῖίρῃς ἴῃ παῖυσαε. ὙΜΙῖπ685 ἐπ6 
βεπείπιεπε, “ ϑοϊοπιοη ἴῃ 11 ἢΐβ ρίοτγ,» 
ΔΡΡΙἸεὰ το ἃ νν]ὰ ἥοννε ' ὙΠεβςε ρμοϊάεη 
Μογάβ ἅτε νδίυδθ]α 48 σενεδιίπρ Ηἰβ 
Βεηίαὶ ροεῖϊῖὶς παῖυτθ. τον τοῆσςος αἷβὸ 
ἷπ δὴ ἱπίεγεβιπρ ΔΥ ἴῃς λοίάαγ τιοοά 
οὗ τῇς που, ὉΡ οα τῆς ὨΠῚ ἀννᾶν ἴτοπὶ 
δεαῖ, δηὰ ογοινἀβ, ἀπά ιυιπιδῃ πιίβεσυ. 
ν. 31--323. Κεμεισεά εαλονγίαξϊ 



28--34. 

τί πίωμεν, ἢ τί περιβαλώμεθα ; 32. 
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πάντα γὰρ ταῦτα τὰ ἔθνη 1. αἰ, δ᾽ 
Κοπι. 

"ἐπιζητεῖ ἴ. οἶδε γὰρ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ οὐράνιος ὅτι " χρήζετε τούτων Ηεδ. χί. 
ἁπάντων" 33. ζητεῖτε δὲ πρῶτον τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ καὶ τὴν υ Τὰ χι. 8. 

».ρ ΠΕΡῚ . Βοπι. χνί. 
δικαιοσύνην 3 αὐτοῦ, καὶ ταῦτα πάντα “ προστεθήσεται ὑμῖν - 34. μὴ 2 (κει. οἱ 
οὖν μεριμνήσητε εἰς τὴν αὔριον " ἡ γὰρ αὔριον μεριμνήσει τὰ ἑαυτῆς. 

" ἀρκετὸν τῇ ἡμέρᾳ ἡ " κακία αὐτῆς. 

1 τ ΟὨ. χ. 25. 1: Ρεῖ. ἰν. 3. 
βᾷ Ατηοϑ 1]. 6. Ἔχις, δὶ Υ 

.). 2 

ἔδει. τς σ. 
ν ΜΚ. ἰν. 24. 

{{|χιϊ. 31. 
ΗεὉ. χὶϊ. 

χ Βεζα ΟἿΪΥ ἰα Ν. Τ. ἴῃ βεῶδα οὗ ἰγουδῖς. ϑερί. Ἐςεῖ. υἱΐ. χς; χὶϊ. 

1 Αποΐδπεσ ρταπηπγδεῖςαὶ οοτγεοίίοη (πδαξ. ΡΙ. ποπ,. ἔθνη), δ᾿ Β πᾶνε επιζητουσι. 

3Μ92|}Β οπιῖξ τον θεον, ἀπὰ Β ἴγάπβροβεβ {Π6 πουῃβ Δπηὰ ἢδ8 τὴν δικ. και τὴν βασ. 
αντον. ΤίΞοἢ. ἀπά ΚΝ. Η. τεϊδίπ τς ογάοσ 8 ἰη Τ᾿. Ε., οπλίτῖηρ τον θέον. 

5 τα ἐεαντῆς ἰῃ ΕΣ (Δ τα περι αντης)ςο Β᾽Ἴ, ἢᾶνα 5Βἰ πῃ ρὶν αντης. 

αραϊπεί εαγό. Μετ. 31. οὖν, ρο68 ὈΔοΚ 
ἡ νεσ. 25, τερεδιίπρ ἴπε Ἴσουπβεὶ, γα- 
ἱπέογοεά ὃν ἱπιεγνεηίηρ ἀγριγηεηΐ.--- ἐσ. 
32. τὰ ἔθνη, ραὶπ ἃ τείθσεηςε ἴὸ 
μεδίμεη ρσαςῖῖςε ; ἱπ νἱ. 7 ἴο τπεῖγ 
Ῥαϊϊοίορυ ἴῃ ῥγᾶγεσ, πεσε ἴο τῃ6 κΚὶπά οὗ 
δ᾽ εβθίηρβ θεν εαρεγῖν δϑὶς (ἐπιζητοῦσιν) : 
ταδιεσίδὶ ΟὨΪῪ οσ οπὶςΗΥ ; ὑγεδά, γαϊτηςπῖ, 
ψνεδῖ τῆ, εἴς. 1 πονεῖ στεαὶ δε πον ἴσυα 
πε εἰδϊειηεηὶς οὗὨ [}6βϑὺ8 15. {Π11 τεδὰ τῃ6 
Μεάϊε Ηγνιης, ἴῃς ῥγάγεσ Ῥοοῖ ἂπά βοηβ 
Ῥοοκ οὗ τς [πάϊαπ Αγγαπβ. ΝΒ τδὰ 
ἐχοεριίοη οὗ ἃ ἔξνν Ὠγυπηηβ ἴο Καγμηα, 
ἴθ ψΠϊοἢ βἷπ 15 οοπέεββδεά δηᾶ ρδσζάοῃ 
Ῥερρεά, πιοβὲ ὮγπΊηδ, Ἔβρεοίδ!ν ἴδοβε ἴο 
Τηιάγα, ςοηιαῖῃ ρτάγεῖβ ΟΠἿΥ ἴοσ πιδῖεγίαὶ 
ξοοάβ: οονβ, ἤοῦδεβ, βίθεῃ ρδϑβίυγεδβ, 
Βοοά Βαγνεϑβῖβ. 

Το υἱἊεἶε58 πιεη ποῦ ρμἰνεβὶ νυῖνεβ, 
᾿Απὰ Ἰογίυ! πιδικ᾽ δὲ τπεὶσγ )ου] 658 ̓ ἶνεβ ; 
Του ρίνεξε κοῦ, οουτΑβεου, δίΓοὨ Κ, 
Το ξυλτὰ τΒεῖὶς αρεὰ εἶγες ἔγοπὶ τοῦ 2. 
1,ληάβ, Ἰεννεῖβ, μογβεβ, πεγάβ οἱ κίπε, 
ΑἹΙἹ κιηάβ οἵ τε! τἢ το ρίἐι5 οἵ τηΐπς. 
ΤΥ ἐπιεηά 8 ἤξνεσ βἰδίη ; Ηἰβ πὐὶσῃςὶ 
15 πενες πογείε ἰη τῆς θρῆι. 
--Ὀς. Μυΐσ, δαμελν Τεχίς, νοῖ. ν.» Ῥ. 137. 

---οἷδεν γὰρ ὁ πατὴρ ν.: Ὀἰδοῖρ]ε8 πκιιδὶ 
τῖϑε αῦονε ἴπ6 ράρδη ἰενεῖ, εβρεοίδ!ν 88 
18εν νοσβῆὶρ ποῖ 1πάγα, ὈὰῈ 4 Εαέλεν ἱπ 
ἀεαύεη, Ὀεϊϊενεὰ ἱπ ἀνεη Ὁ τπ6 [πάϊδη 
Ασγδῃβ, ἱπ ἃ τυιδε ννᾶὺ, υπᾶδσ [Π6 πᾶπια 
οἵ γαιβ-Ρίίασ, Ἡξεανεη- δῖπεσ. γὰρ 
εχρίἱπβ ἴῃς ἀϊβετγεηςε θεῖνεεη ρᾶρδηβ 
δηὰ ἀϊξοίρίεβ. ὙὍῇο ἀϊδοῖρίε Π88 Εδίπεσ 
ΨΠῆὸ Κπονϑ, δἀπὰ πανεσ ἔογρεϊβ, Ηἰβ 
ΟἾΠάτεη 5 πεδάβ, ἀπὰ ψνῆο 8 50 γτεραάεὰ 
ὉΥ 411 ννῆο τγυἱν Ὀεϊΐενε ἴπ Ηἰπι. ϑυςῇ 
(ἈΠ ΚΙ15 οατε. Βυϊ δυο δίῃ ἰ8 
Ῥοββίδίς οηἷν ἴο ἴῃοβε νῆο σοπιρὶν Ἀν 
1ῆε (οἹονῖπα ἱπ)υποιίοη. -- Ν τ. 
ζητεῖτε πρῶτον. ὙΠεΙς ἰ5 ςοηβίἀθγαῦ]ς 
νατίαϊίου ἱπ ἴδε ἰεχὲ οὗ {π|ὶ8 σουπηβεῖ. 
Ῥεγῆδαρβ ἴπεῈ πεᾶγεδὲ ἴ0 {πε οτίρί πὶ 18 
1πε τεδάϊπρ οὗ Β, ᾿νμς ἢ οπιῖῖβ τοῦ θεοῦ 

στ Ν᾿, δπὰ ἱπνετὶβ π6 ογάες οὗ βασ. 
δῃηά δικαι. ϑεεῖκ γε Ηἰβ (π6 Ἐδίδετ᾽β) 
τὶ ϊδουβηεββ δπὰ Κίηράοπι, [πουρῃ ἰξ 
ΤΊΔΥ δ6 ἀραϊπϑι {15 {παῖ ἴη Πυκα (ΧΙ. 31) 
τῆς Κιηράοπι, ΟΠΙῪ 8 τηεπιοπεᾶ, πρῶτον 
Αἶϑο Ῥεὶπρ' οτηϊειεά : 5: εκ γε Ηἰβ κίπρ- 
ἄοπι. ΤὮϊ5 πᾶν πᾶνε δεεη δα οτἱρίηδὶ 
ἴοτπι οὔ ἴῃς ἰορίοη, 411 θεγοπὰ Ῥείηρ ἰη- 
Ἰεγρτείδιίοθ, σὰς ἐδουρῇ υππαοαββᾶγυ. 
ϑεοκίηρ {πε Κίηράοπ) τρεᾶπβ βεεκίπρ 
στ ρμιεουβηθθβ 48 ἴπεῈὶ φηρεηεμρε δοτιμηῖ, 
δηά τπεὲ πρῶτον ἰ8 ἱπιρί]!εὰ ἱπ βιιοἢ ἃ 
υεβῖ. ϑοπῖε (Μεγεσ, ϑενίη, Αςῃο 58) 

ἀπϊηκ {μετα ἰ8 πὸ βεοοηάᾶ, ποῖ Ἔνθ ἃ 
βυδοτάϊηαϊε βεεκίηρ δες βαγίῃ]ν ροοάβ, 
411 τπᾶῖ ἰο Ὅς Ἰεἴξ 'π αοά᾽β δαπάβ, οὖσ 
8016 οοηςεγη ἴῃς κίηράοπη. Τῆδὶ ἰβ ἰπ- 
ἀεεά τῆς ἰῴδδὶ μεγοῖς δἰίευάε. Ὑδῖ 
πὐκολρε να ἰξ φοπιδβ ἴο δε ἃ αυδδίίοη οὗ 
τϑῖ δπὰ βεοοπάᾶ, βυργεπης δηὰ βυδοζάϊ- 

πδῖβ, δπὰ {{ πε Κίηράοτῃη ὃς ἱπάεεά ἢγϑβι 
ἰξ ΜΠ] ΚΕαΡ 411 εἶβε ἴῃ 118 ργορεσ ρίδος. 
Τῆς πρῶτον, |ἰκὲ τπῈ6ὸ ῥγάνεζ αραϊπϑβι 
ἐεπιρίδιίοη, ἱπάϊοδιεβ σοηβίἀεσγαίίοπ ἴοσ 
ΜΕ Κπεββ π πε βίποεσγε.---προστεθήσεται, 
8ἢ 411 θὲ αἀάεά, ἱτιρ  γίηρσ ἴδδὲ τ 6 πιδίη 
οδ͵εςι οὗ φιιαβὲ νν}}} σεται ν Ῥε βεουγεά, 

νεῖ. 34. Ἐμιαὶ ἐαπογίαέϊο ἀραϊη5ὲ 
εαγε. Νοῖ ἴῃ [,ὑκ6᾽᾿ 58 Ρδγδ] 6] βεςιίοη, 
τπετεΐοσε τεραγάεὰ ὃν ὑνεῖββ δ8 ἃ τε- 
Βεοσιίοα ἀρρεηδεὰ ὃν {πε ἐνδηρεϊβι, ποὶ 
ἄγανῃ ἔτοπι δροβίοϊίς ἀοοϊγίπε. Βαΐὲ ἱξ 
ΝΕΙΥ ΒΕ ννῖπάβ ὰρ ἴπε ἀΐδβοουτβα. [ἡ- 
βἰεδὰ οἵ βαυίηρ, σᾶσε ποῖ δρουϊ ἰοοᾶ δπά 
ταίτηεπί, ἴῃς Τεδομοσ πον 58 Υ8 ἤηδΙΪΥ, 
σᾶτα ποῖ ψ τῇ τοίεγοποβ ἴο ο-πιοόγγονν, 
εἰς τὴν αὔριον (ἡμέραν υπάετϑιοοά). [᾿ 
᾿ΟπΊε5 ἴο ἴῃς 58π|Ὲὲ τϊπρ. τὸ τεβίγιοϊ 
ςᾶτα ἴο ἴο-ἀδγν 18 ἴο τηδϑίεσ ἴξ δοβοϊυϊεῖΐγ. 
[τ|58 τὰς τὰΐαγα ἀπὲ Ὀγεεάβ δηχίεϊν ἀπά 
Ιεαᾶβ το ποατγάϊηρ.-- μεριμνήσει: ἔμευτε, 
ΜΙ ἴογςα οὗ Ὧπ ἱπηρεγαῖίνα -ὸ ἰδεῖ ἔτ, ἐν ἢ 
δεπίεῖνε (αὐτῆς, ΝΝ.Η..) 1κε οἰδεῖ νετθβ οὗ 
ςξᾶγε; ἰπ νδγ. 25, ΝΠ ἀοου8. --ἀρκετὸν: ἃ 
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Δα νἱ, 57. ΨΠΙ, 1. “ΜΗ "κρίνετε, ἵνα μὴ κριθῆτε " ἐν ᾧ γὰρ κρίματι κρίνετε, 
1.3.27: κριθήσεσθε" 2. καὶ ἐν ᾧ μέτρῳ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ' ὑμῖν. 

Ὁ [Δ ἔστι. 3. τί δὲ βλέπεις τὸ "κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, 
41. 

1 Μοβὲ υποίαϊβ δᾶνε 86 βίζηρὶς μότι ι. Τῆς οομῃρουπά (Τ. ΕΚ.) ἰδ ἴῃ 
τηΐπυες. ἀηὰ Σ. Πουρεῖεδ8 ἴξ ςάπι6 ἰπ οσί ίπα!ν τόσα [Κ. (νὶ. 38), Ὀειης ἴδεζε ἴα 
τοοβῖ ργοῦδδρίε τεδάϊηρ. 

βεσεες ερρόθιε; μετ 88 ᾿ Ὡουη; ἃ 
Βυβῆς! ἐπογ.---τῇ ὋΣ ἐδ ἢ βυςζοεβδῖνε 
ἄλδυ, ἴδε δζιίοὶς μι ρ ἰδαεῖνε.. ἡ κακία, 
ποῖ [86 τηοσγὰὶ ον] θυ τῃ6 ρῃγβίςαὶ, ἴῃς 
ΤΑΐβεῖυ οὕ δῆϊιοιοη οὗ 116 (ποῖ οἰΔββίοαδὶ 
ἰπ τηῖβ βεπδε). [Ι͂ἢ ἴδε ννοστάβ οὗ Ὁ σγγβ. 
Η. χχίϊ., κακίαν φησι, οὐ τὴν πονηρίαν, 
μὴ γένοιτο, ἀλλὰ τὴν ταλαιπωρίαν, καὶ 
τὸν πόνον, καὶ τὰς συμφόρας. νεῖν ἄδγ 
[48 βοπὶε βιιοἢ ἰγου!εβ: “ 81:188 ΔΠῆἜϊ1ς- 
τίοπεβ, 4188 ηἴ8}] δδ πεοεββα πηεῖὰ ςοῦ- 
ἁἀυρίΐςατε". Εταβπιαβ, Ῥαγαῤῆ. ἘτὶιΖϑοπα 
ῬΙόοροβεβ ἃ ρεουϊίαγ διγδηρειηεπίὶ οὗ (δε 
τνογᾶβ ἴῃ ἴῃς δεοοηὰ δηὰ τπϊτά οἰδυδεβ. 
Ῥυκείηρ ἃ ζ.]] δίορ δῆεσ μεριμνήσει, ἀπὰ 
τεϊαϊπίηρ ἴῃς τὰ οὗ ΤΕ. δείοτε ἐαντῆς, 
ὃς ῬὈτίηρβ ουξ {Π18 βεῆβε: Τῆς τΠπίηρβ οὗ 
ἰἰβεῖ ἢ σε ἃ βυ βηοίεπου ἴος εδοῇ ἄδυ, υἱς.» 
τῆς εν] τπεγεοῦ. 
Οηάρτεε 1. ΤῊΞ ΘΕΈΚΜΟΝ (ον- 

ΤΙΝΌΕΡ ΑΝῸ ΟἸΟΒΕΡ. ΤΠε οοηπίεηΐβ οὗ 
118 ομαρῖες ᾶτε 1685 οἱοβεΐγ οοηπεςίεὰ δηὰ 
τῆοζε στη ἰβοο ]πθοῦβ ἴῃ 8η ἰπ ἴῃς Ὁ Ο ῥγε- 
ςεάϊηρ. [πη νν. 1-12 ἴπε ροϊεπι)ὶς δραϊηϑβί 
Ῥῃασίβαϊβπι βεετὴβ ἴο Ὀὲ σοπιίηυεα ἀπά 
ςοποίυδεά. Νν. 6-τι ΝΥ εἶβ8 γτεραζγάβ 848 
Δη ἱπιεγροϊδιίοη ἐογείρπ ἴο ἴπε σοπηδο- 
τίοη. [Ιὲ βεαπὶ8 δεβὲ ποῖ ἴο ὃε ἴοο 
δηχίουβ δδους ἀϊβοονεγίηρ ςοππεοίίοηβ, 
Ῥυξ ἴο ἴᾶκα ἴπ6 νγεὶ ΠΥ πιογαὶ βεπίεηοαβ 
οὔ τῆς Ἑοπαρίδσ 848 ἴπεν βίδπά, 48 επηροάγ- 
πρὶ Ἰδουρπεβ οὗ ΟΠ τγίβε δὲ ννμῃδίενεσ εἰπΊα 
υἱϊετεὰ, οὐ ἐπε ἈΠ] οὐ εἰβεννῆεγε, οἵ ἱπ 
ψηδίενες σοπηδοϊίΐοη. ϑαοίϊοῃ 1-5 
φεγίαι ΠΥ ἀεαϊβ ἢ ἃ ῬΠασγίβαίς νίος, 
τπαὶ οὗ ἐχαϊείηρ ουγβεῖνεβ ὉΥ ἀϊβραγαρίηρ 
Οἴδπεῖβ, ἃ ΕΓ ΟΠΕΔΡ ΨΑΥ οὗ διίδί πίη 
τηοσαῖ βυρεσίογιυ. |ε805 ψουϊὰ πᾶνα 
Ηἰβ ἀϊβοίρίεβ τίβε αὔονα Ῥδρβϑῃβ, 
ξ  έκαπε, δάάυςςεοβ, Ῥμασγίβεςβ, Ὀυϊ ποῖ 
Υ ἴδε πιεϊποά οἵἉ ἀεϊγαςιίοη. 
γν. 1-5. Αραϊπεὲ ἡμαρίηρ. Μει. τ΄ 

δὴ κρίνετε, Ἰμάσε ποῖ, Δη Δρβοϊαϊε ργο- 
ἰδίείοη οὗ ἃ οοπιπίοπ ΠαΡὶϊ, ἐβρεςῖδὶν 

ἰπ τεϊ ἐρίου οἶτοῖεβ οὐ τῆς Ῥῃαγίβαις ἴγρε, 
πῃ ΨΠΙΟΠ το οὗἩ 1π6 εν] ἴπ ἢυπιδη 
παῖυτε τενϑαΐὶβ ἰΐβεῖ. “Ὑμδὲ Ἰενίγ, 
διαβίο, Ρτε)υάϊοε, τηδίενοίεποε, ἱσπογδῆςα; 
ΨνΠδὶ νδ πηι δηὰ ἐροιίϑπ) ἰῃ πιοϑὲ οὗ ἴῃς 
)αυάρτηεηιβ ῥγοπουποεά ἱπ τῆς ποσί ἃ " 
Ἰυτίογοῖῃ). Ὑμάρε ποῖ, βαϊά ΟἨγίβι. 
μάρε, ἴξ ἴΒ γοὺγ ἀ, βαϊά ἐῆε θυίς ἢ 

Ῥἰεἰἰϑὲβ οὗ Ιαϑὲ οαπίυγυ ἘΒγουρὮ ἃ ᾿ἰτεγασν 
ΒΡοΚεβπηασ, οἰεὶπς ἰπ ῥγοοῦ Μαῖϊ. χχίϊι. 
33, ὙΠεη ἴῃς Ῥηαγίβϑεεβ ἀσὰ Ὀἰαπγεὰ ἕοσς 
περί εοιίηρ “ υάστηεπε". Μιάς ἘΪΈΒΟΝΙ, 
Οεεολίολιές ἀες Ῥιοέϊοηριμα, ἴ., Ὁ. 328. 
Ηον ἴατ ἀραὶ ἴπε ἴννο ἰγρε8β 1---ἶνα μὴ 
κριθῆτε: δη ἱπιρογίδηξ, [ξ ποῖ 86 Βἰρἤεβε 
τηοῖϊνε ; ποῖ τηεσοῖν ἃ σεΐεγθηςς ἴο ἴπ6 
ἤπαὶ] Ἰυάρπιεης, θυς διδιίηρ ἃ ἰανν οὗ τδς 
τηογδὶ ογάες οὗ [Ὡς ψοτὶὰ : τῇ ἰυάρει 
5811 δε ἰυάρσεά ; το ννίο δῆβινεσβ [π6 
οἴπει : Ψῆο Ἰυάρεβ Ὠἰπηβ οἰ 5641} ποῖ Ὀ6 
ἡυάρεᾶά (1 Οοτ. χὶ. 31). [π Εοπι. ἰΐ σ 
8ι. Ῥαυΐ δον τοΐίειβ ἰο πε [ενν 85 
ὁ κρίνων. Τῇε τεΐεγεηςε ἔπαγε πὰ Πογα 
ἀεῆπεβ πε πιεδηΐηρ οὗ κρίνειν. Ι᾿ 
Ῥοΐπίβ ἰο ἴμε μδϑῖε οἵ Ἰυάρίπρ, δηὰ τῆς 
Βρίγις 45 ενίποςα ὃν (δε Ὠδριῖ, ςεπβοτίουβ- 
Ὧ688 ἰεδάϊηρ ἱπενιτδὈγ ἴο βίηἰβίεσ [αδρίπρ, 
80 ἴπαϊ κρίνειν 18 ῥτδςιο Δ} }Υ εαυϊναϊεης το 
κατακρίνειν οἱ καταδικάζειν ὟΝ νἱὶ. 37)- 
--ν ἂρ, εἰς.: ΜΝυϊρχαιββίτηυπη. πος 
δρυάὰ Ἰυάδλεοβ Αἀαρίυπι, βᾶγβ [ἱρδιίοος 
(Ηοτ. ΗςὈ.). ΟΥ̓ οουτβε; οπς ψουϊάὰ 
ἐχρεοῖ βυοῦ πιαχίπηβ, δαβεὰ οπ δχ- 
Ῥεζίεπος, ἴἰο ὃε οὐττοηΐ δηοπρ 8]] 
Ῥεδορὶεβ ψιῶ ατοιίυβ ἔοσ ἘχδπΊρ] 68). 1 
185 ἴδε ἑεχ ἑαϊϊομπὶς ἴθ ἃ πεν ἴογῃι: 
ελαγαείεν Κὸν ἐμαγαςσίεγ. Ἰεβὺβ τυ πᾶνε 
Ἰεασηεά βοπὶς οὗ ἔπεβὲ πιοδὶ δάδρεβ δἱ 
ΒΟΠΟΟΙΪ ἰπ Νζαγειῆ, 385 ψε ἢᾶνε 411 νβεπ 
ὍογΒ ἰεασπεὰ τηδην ροοά τπὶπρϑβ οὐδ οὗ 
ους Ιεβ8βοη Ῥοοῖβ ἢ πεῖς σοἸ]εςείοη8 οὗ 
εχίσαςϊβ. Τῆς ρΡοΐηις ἴο ποίϊςε 8 ννῃδί 
τῆ πιὶηά οὗ ]ε6βϑ}8 8β5ἰπι]διεά---ἢς Ὀδδὶ 
ἴῃ τῆς ινἰβάοπι οὗἨ ΗἰΒ ρεορίε---ηᾶ τῆ8 
Επλρἢδϑῖβ ἢ νΗο Ης ἱπουϊςαϊεὰ (ἢς 
Βεβῖ, 80 348 ἴο δηϑιγε Ὁ ἰξ ρειτηδπεπὶ 
Ἰοάβτηεῃι ἴῃ ἐπα πιϊπάβ οὗ Ηἰβ ἀΐβοῖ ρ]ς5 
ἃπὰ ἴῃ {πεὶγ τεοογάβ οὗ Ηἰβ ἐεδοβίηρ. 

γν. 3:56. Ῥγουεγὸ οΥ ἐπε πιοὲφ απὰ 
ὅδσανι, Αἶβδο οὐγζεηῖς διηοπρ εν8 δηὰ 
Αὐδὸϑ (υἱάε ὙΠοΐυςϊ).---κά, » ἃ τηΐϊηυτα 
συ ρασίίοϊε οὗ Ἵςμαῆ, ννοοά, εἰς.--- δοκός, 
ἃ νοοάεῃ θεδηὶ (ἰεέ ἐπ, ἔτοπι δέχομαι) οΥ 
)οἷδῖ, ἃ τηοῃβίσουβ βδυτῆθοὶ οὗ ἃ ταδὶ 
ἔδλυϊε. Α Ῥεᾶπὶ 'ἰπ {πε εγε ἰβ ἃ παῖυγαὶ 
ἱπιροββί ἢ ΠΥ; οὖ τῃς οαπιεῖ δηὰ (δς 
πεεάϊε εγθ. Τῆς Εδβίεση ἱπγαρσίπδιϊοη 
ὙνΑ8 ΡΙΌπα ἴο δχᾷ, ᾿ξεταιίου. Τῆὶβ ἰδ ἃ 
ςΑ86 οὗ ἐπ φμοφιις (ἔοπι. ἰἴΐ. 2), οὐ γαῖ μεσ 
οὗ “ποὺ πιυςῖ πλοσο "Ὁ. ΤΟ ἔδυ 8 ΠΊΑΥ 



:--. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

τὴν δὲ ἐν τῷ σῷ ὀφθαλμῷ “δοκὸν οὐ ὁ κατανοεῖς ; 4. ἢ πῶς ἐρεῖς τῷ ς 11. νἱ. ἐτ, 
ἀδελφῷ σου, Ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος ἀπὸ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου καὶ ἃ ἔζ. νἱ. κε; 
ἰδού, ἡ δοκὸς ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου; ς. ὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν ἀείετανί!. 
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δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε ᾿διαβλέψεις ἐκβαλεῖν τὸ κάρφος ὯΔ 
ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 6 
μηδὲ βάλητε τοὺς μαργαρίτας ὁμῶν ἔμπροσθεν τῶν χοίρων, μήποτε" Ξ 

ο, 
αὐας, 

27. οπ. 
ἷν. το. 
Μκ. νἱϊΐ. 

{κ. 

. Μὴ δῶτε τὸ ἅγιον τοῖς κυσί" 

{0 ἘΒ. χὶϊὶ, 44. 1 Τίτ,, ἰϊ, .. Κεν. χνίϊ. 4; χυΐδὶ, τό; ὅπ ῶν, 

ἩΦΒΣ Βανς ακ, γΒῖοΒ ἰδ ῥχείεσσεἁ ὉῪ πιοδὲ τηοάδγῃ εἀά. Ὑν εἶββ βυβρεςῖβ οοῦ- 
ἀοσταῖεν ἴο ἴδε εἰς ἰῃ ἐκβαλω. 

;ΝΒΟ ρΐδος ἐκ τον οφθ. σον Ῥεΐοτε τὴν δοκον, 80 ρἰνίηρ ἴο 1π6 σεηβοσ᾿Β οὐντιὶ ογδ 
ἅτε επηρῃδδίβ. 

Ὁςε οὗ ἴδε βᾶπιε Κκίπά : κάρφος, ἃ Ῥεῖ 
4«βεῆ, δοκός, σοπιπιετοίδὶ ἀἰϑῃοηθδίν οα 
ἃ ἴαχε βοδὶε--ἴδου τπδὶ Ἰυάρσεδβε ἄοεβὲ 
ἴδε δᾶτης ἘΠίηρ8᾽" (Εοπλ. ἰ!. 2); οὕ οὗ ἃ 
ἀἰδετεηξ βογῖ : πιοσδὶ ἰαχίν ἱπ {86 
Ῥυδίοαη, ὑγίάε δηᾶὰ ἱπῃυπιδηιν ἴῃ ἴδ6 
Ῥμαγίβες ψῇο ἀεβρίβεά πίτα (1.Κ. χυ, 9- 
14).--ΚΣβλέπεις, οὐ κατανοεῖς : [ῃΞ σοηίγαδὲ 
ἰβ ποῖ θεΐνψθεη θεοίηρ δηὰ {41]ἰἸππρὶ ἴο βεε, 
Ῥαυϊ δεΐνεεη βεείῃρ δηὰ ποῖ Ἅοποοβίηρ ἴο 
8εε; ἱφπογίηρ, σοηβοϊουβὶν ονοτοοκίηρ. 
ΤΣ οδηβοσίουβ τῆδῃ ἰδ ποὲ πδοαββασιυ 
ἱφποσαηὶ οὗ ἢίβ οὐντὶ ἔδυ ]15, Ὀὰϊ ἢε ἄοεβ 
ποῖ εξ 815 πλϊπὰ τεβὲ οἡ ἔπε. [{18 τόσα 
Ρεδϑᾶηξ ἴὸ (Ὠἰηκ οὗ οἴμεσ Ῥεορὶς᾽ 8 ἴδυ]18. 
-τνες. 4. ἐκβάλω, Βογίειοεν, φοπίσπος 
ἔνε, Βτβὲ ρεζβοῃ, βιρρ]ε8 Ὁ οὗ ἴπ- 
Ῥεγαῖῖνε ψ ῃϊοἢ 18 γΑητηρ ἴῃ ἤτϑὲ ρεζβοῃ; 
ἰλίκεβ βυς ἢ τνοτάβ ἃ8 ἄγε, φέρε, ΟΥ 85 
Βεῖε ἄφες, Ὀεΐίοτε ἱ. Μιίαε ἀοοάννη, 
δεοίίΐοῃη 255. Εοσ ἄφες τηοάετπ Οτεεὶς 
μα8 ἄς, ἃ ςοπιγαςιίοηυ, υβεὰ ΨὮ (Πς 
βυδ)αηοιίνε ἵπ ἰδὲ βτδὲ δπὰ Ὠισὰ 
Ῥειβοηὲ (υἱάε Μίποεπε δηά Ὀ οκβοη, 

οὐεγπ Ογεεῖ, . 322). --- ει. 5. 
ὑποκριτά: ὑδεοάυδα Ὧς δοῖβ 88 πὸ οὔς 
δδουϊά Ὀυϊ πε ὸ 888 ἤγβὲ τείοσγηθεά 
δΙη,βο, Ὑμδὲ μαϑὲ ἐδομ ἴο ἄο ἴο 
ἄεοίαγε τὴν βιδιαῖε δ᾽ Ρ.]. τ6.-- δια- 
βλέψεις, του τ᾿ Ὁ}} βες οἱεαγῖυ, υἱάς ΜΚ. 
νἱϊϊ, 24, 25, Βεγα ἴῶτγεε σοτηρουπᾶβ οὗ 
ἴδε νεῖ οσους, ν ἢ ανά, τὰν δῃὰά ἐν. 
Ἐγιζβομς τἰκεβ ἴπ6 δυΐυσε 88 δὴ ἰπὶ- 
Ῥειδῖίνα ἀπά σεπάειβ: 56 οονριῤομεῦε αα 
αἰϊφμία, σμγαγε; 1.6.) δεῖ ἢ ἴδεη τὸ 
[ὃς ταϑῖς οὗ, εἴς. 

Ψψει. 6. ΑΙ εονιῤϊονισπίαγγ εομρμϑεῖ. 
Νο οςοηπεςπρ ννοσὰ ἱπίγσοάιιοεβ (ἢΐβ 
δεπίεπος. ἱπάεςἃ τῃς δὔβεηςς οὗ Ἴοη- 
πεοιίπρ ρασεὶς]ε8β 18 ποιοθδῦῖς [πγουρῃους 
ἴδε Ἑπαρίεσ: νν. 1, 6, 7, 13ν 15. [{ ἰ8 
ἃ ςοἰϊεςείοη οὗ εἰμίοαὶ ρεδτὶβ βίγυηρ 
Ἰοοβεῖγ ἱορεῖμεσ. Ὑεῖ ἴξ ἰ8 ποὶ ἀϊβῆουϊς 
ἴ0 δυρρεβὲ ἃ σοπηςοίΐηρ ᾿ἰηκ, τπυ5: Ε] 
δᾶνε βαϊά, “" ]υἄρε ποῖ,᾽" γεῖ γοῦ πιυδὲ 
Κηον Ρεορίε, εἶβε γοὺ ν"} τηᾶκε ργεδὶ 

ταϊϑίακεβ, βῦο ΒΒ 85, εἰς. Μοτσαὶ οσίεἰςἰβπὶ 
18 ἱπενίιδθθ. [1}εβϑ8 Η: πε} ῥγαςιβεὰ 
τ, Ηε )υάρεά [δε Ῥατίβεεβ, Ὀὰϊ ἴῃ ἴῃ 6 
ἱπίεγεβὲ οὗ Βυπηδηῖν, συϊάοά Ὀγ ἴμ6 ἴνν 
οὗ ἷονθ. Ης ἰυάρεά τῃ6 ῥγουά, ρῥτε- 
τεπείουϑ, δηά ἌἼσυεῖ, ἰῃ Ὀεμ αἱ οὗ τῆς ννεακ 
δηὰ ἀεβρίβεά. ΑἹΪ ἀερεπᾶβ οπ ναὶ να 
)υάρε ἀπά νὮγ. Τῆς Ῥμασίβαϊς τηοῖϊνε 
ΨΔ5 Ἔροτῖίβηι; ἵπε γίρἣϊ πηοιῖίνε [8 ἀδέεπος οὗ 
ἴῃε ἀοινπιτοάάεη οἱ, ἰῃ σετίδίπ οᾶδ68, δε. 
ἀείεηος. 50 ἅεγε.--- Δότε([ἢ δοπλε στηίπυβς.), 
βάλητε, ουτίουϑ ςοπιθ παίίοη οὔ τηρεγαῖῖνα 
δηᾶ βυδ͵]υηςιῖνε; ἃ 5 πΉ}Π τ σοπη δ᾽ πδιτίοη ἴῃ 
πεχὶ οἴδιιβο οὗ ἔσῖυτα ἱπάϊοαῖῖνε ψἱΠ δυδ- 
7υπεοῖῖνε : καταπατήσουσι, ῥήξωσιν. Οἡ 
ἴη6 υδὲ οὗ {πε διΐυτα δἴϊεσ μήποτε δηὰ 
οἴδες ἤηδὶ] ραγιῖς!εβ, υἱάφ Βυτίοη, δγμέαχ 
ΟΓ ἐλε Μοοάς απὰ Τεμϑες ἱμ Ν. Τ. Οτεε, 
β8τρο.---τὸ ἅγιον, τοὺς μα; ἴτας: νῃδὶ 
ἴδ τῃε ΒΟΙ͂Υ τδίηρ, ἐρδι ἐᾷ τὰν ἃτε τῆς 
εαγὶϑὺ [Ιῃ ἃ τηοσαὶ δρῃοτγίβηη βρεςίαὶ 

τη ἀδοδίίοηβ ἃσε ποῖ ἴο ὃε εχρεοϊεά, δπὰ 
νγο τα ἰεξζ ἴο οὖσ οὐνῃ ςοπ͵εοΐυτεβ. ΤῈ 
“ΠοἾγ " δπά τπεὸ “ ρεδγὶβ᾽" πγιδὲ ἀεῆπα 
τπεσηβεῖνεϑ ἴοσ εδοῦ τηάϊνίἀυα] πὶ Ὠἰ8β οὐνῃ 
ἐχροτίεπςε. ὙὮΟΥ ὅγε ἴπε τπϊπρϑ νυ Ὠ ἢ 
816 δδοσεὰ δηά ρζεοίουβ ἔος ἃ πηϑδῇ οἵ 
ννοσηδῃ, δη ν Ὠἱοἢ πδίυσαὶ ἔδεϊπρ ἰεαο 68 
115 ἴο ὃς οδτείαϊ ποὶ ἴο τννδϑίε οσ ὄχροβε ἴο 
ἀεεβεογδιίοη. Εοσ [18 ρυγροβε Κκπονϊεάρε 
οὔτδε ννογ]ά, ἀϊβογι πιϊηδείοη, ἰβ Ὡθοαββᾶσυ. 
Ὗνε πιυβὲ ποῖ ἰγεδὶ 411 βεορίε δἱΐκε, δηά 
δον οὖν] 4165, το] ριουβ Ἔἐχρεγίθποςβ, 
Ῥεδὲ 1πουρηΐβ, ἰεπάεγεβι βεπετηθηῖβ, ἴὸ 
ἴδε ἄγβι σοπῖεσ, ϑθυΠΕβΒ, γεβοῖνο, ρῸεΒ 
δίοηρ ννἱΕἢ δἰποεσίεν, ἄθρίδ, τεβπεπιεηῖ. 
ἴῃ δ]1 βῆγμεββ ἴπεσα ἰ8 ἱπλρίοῖς Ἰυάρπιεπι 
οὔτῃε Ἰερτεἰπιαῖε Κη ἃ. Α πχοάδβι γοσηδῃ 
δηση ΚΒ ἥγοτα ἃ τῦδη ΨΒομΣ πεῖ ἱπβιίπος 
ἀϊβοοσπβ ἴο ὃε ἱπίρυσε ; ἃ οἰ ά ἔγοπὶ 
811 μασά-παιυγεὰ ρεορῖς. ΒΟ δ᾽δπιεβ 
ΜΟτηΔΠ ΟΥ ΟΠ] ὃ [εἴ Ὀὰὲ τὰς ἱπδιϊποὶ 
οὔβεϊ: ργεβεσνδιίοῃ.---κυσίν, χοίρων. ΤΙΣ 
Ῥεορὶς ἴο ὃὈὲ ἐεατεὰ δηὰ βῃυππεά ὅστε 
ἴδοβε γερζγεβεηίεά ὉῪ ἄορβ δαπά ενίπε, 
τερατάεὰ ὈΥ εν 88 βῇῃδπηοΐεϑβ ἂπὰ 

9 
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ε τ. ἐκ. Πη καταπατήσωσιν; αὐτοὺς ἐν 
ὃ Ἂ 

τὰ ας, 4. ῥήξωσιν ὑμᾶς. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ ΝΠ 

τοῖς ποσὶν αὐτῶν, καὶ στραφέντες 
η. Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε, καὶ 

εὑρήσετε" ἢ κρούετε, καὶ ἀνοιγήσεται ὅμῖν. 8. πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν 
εὖ λαμβάνει, καὶ ὁ ζητῶν εὑρίσκει, καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.3 

τος αἱΐ ὑδ, 9. ἢ τίς ἐστιν ὃ ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος, ὃν ἐὰν αἰτήσῃ ὁ υἱὸς αὐτοῦ 
Γἰ5 χὶ;. 
ἰξ εν. ἄρτον, μὴ λίθον ᾿ἐπιδώσει αὐτῷ; το. καὶ ἐὰν ἰχθὺν αἰτήσῃ, μὴ 

20. 
Ἴκ,. χὶ, τα; χχίν. 30, 42. Αςῖίδ χυ. 90; χχνίϊΐ. 1:5. 

1 καταπατησουσιν ἴῃ ΒΟΙΧΣ. Ψγεἶδθ αραίπβε τηοβὲ οὐϊτςοβ τϊ πο ἘΠ οοτηδίηα- 
τίου οὔ τῶ ὅτ, πη, ἰἢ τμ6 δι]. (ρπξωσιν) ἱπιροββίδίς. Ηδ δβοσίρεβ ἐῃς τεδάϊπρ 

ονν. ον ἴο ἃ ςοηδιβίοη οὗ ον ἢ ὡὦ. Κέάε Ὀεϊ 

3 ἀνοιγεται ἰῃ Β Οορ. ϑγτ. Ουτ. ὙΝ Η. ἴῃ πιδγρίη. ὙΝ εἰβ8 ἀδοϊάεβ ἕοσ [δΐ8 τοδάϊηρ. 
5 ΒΙ, οπιῖς ἐστιν, ἀηὰ ἀπιοηρ τιοάεγῃ οἀὐϊίοτβ Τεερ. ἀπ ὙΝ.Η. 

4 Ἐος «αν αἰτήσῃ ΣΕ ΒΟΙ.Δ δανε αἰτήσει. Τίδοι. δηὰ ΥΝ.Η. δάορι τμΐδ. 

δος και «αν αἰτήση δ ΒΟ ᾶνα ἡ και αἰτησει, ἩὨΙΟΏ τηοάετῃ οτι το 5 ζοποσαῖ 
δάορι. 

πηοΐεδη δηΐπηαῖβ. ὙΒετσε ἃγα βιιο ἢ ρεορῖε, 
ὈΠΒΔΡΡΙΪ, εὐεὴ ἰῃ (δε ἰυάρπιεπε οὗ 
οδασγιν, ἂαπὰ ἴδε βῆγεννά κπονν ἔμετλ δηά 
Ἐρδὲ Βἢγ οὗ ἴπεπὶ; ἴοσ ἢ ροοά οδῃ ςοπὶα 
οὗ, οοτηγαεβῃίρ ἢ τπεπὶ. Ὀἰβουπβίοπβ 
88 ἴο ψδβείδες ἴῃς ἄορβ δηὰ τπὲ βιυνίπα 
τερτεβεηὶ ἴννο οἴδββεβ οὗ τῇεῃ, οἵΓ[᾽Ὼ ΟἹΪΥῪ 
οπε, ἅτε ρεάδηϊις. [ποῖ ἐπε βαπὶα ἴμεν 
816 δἱ ᾿Ἰελβὲ βἰπιασ; οπα ἴῃ (ἢΐ8, τμδὲ 
1Π6γ γε ἴο δε ἀνοίάεἃ. Απά ἰΐ 8 στδίυ- 
ἰϊουβ ἴο ᾿ἰπιῖε τῇ βοορε οὗ ἴπῈ ρποζῃς ἴο 
ἴδε ἀροϑεῖεβ δηά τβεῖὶγ νοσκ ἰῃ ργεδοῃίηρ 
ἴδε ροβρεῖ. [ξ ἀρρί!εβ ἴο 411 οἰτζεηβ οὗ 
τῇς ἴθημάσαν, ἴο 811 ψῆο πᾶνε ἃ ἰσεδβυγε 
ἴο συατά, ἃ ΠοΙ͂Υ οὗ Ποῖ[ε8 ἴο ργοΐεςϊ ἔσοπι 
Ῥτοΐδπε ἰἱπισυβίοη, --- μήποτε, ἰεβὲ ρεῖ- 
οδδᾶποθ. Βαϊ 18 ἴο ὃς ἔεαγεά ὃ --- κατα- 
πατήσονυσιν͵ ῥήξωσιν : ἰτελάϊηρ υπάοτ 
ἴοοϊ (ἐν τ᾿ π., ἐμπείγμηεηπίαί, νἡτῃ, ἄς 
γνεῖῖε ; ανιοηρσ, ΜΝ εἰἶβ8) γ 8: Ῥεδεὶβ 
(αὐτονς), τεπάϊης γουτγϑεῖνεβ.0 Ηεγα 
δραὶθ ποῖα ἰδ ἴσουδίς ἴὸσ (ἢς οοπι- 
τηεηίδίοσβ ἃ8 ἴο τς ἀϊδιγι δυϊτίοη οὗὨ ἔπε 
ἐεαπιρ με απα τεπάϊηρ θεϊννεθη ἀἄορβ δπὰ 
βίης. ἴὃδο Ὀοϊῇ ἀο Ὀοῖῇῃ, οὐ ἔπε βννίπα 
Ῥοίῃ, οΥ ἔπε βιυνίπε ἐδ ἰγαπιρὶπρ δηὰ {πὰ 
ἄορβ ἴδε τεπάϊπρὲ ὙὍὰς ἰδία ἰβ τπ8 
νίενν οὗ Ὑπεορηγίαςι, δηὰ ἰ πᾶ85 δεεη 
οϊονεά Ὁν βοπὶα πιοάσγῃβ, ἱποίυάϊ᾽ηρ 
ΑΟδε] 58. Οη {πὶ8β νίενν (Π6 βίγυσίυτε οὗ 
τῆς δβεπίδηςα Ῥτεβεπῖβ δῃ ἐχαπγρὶς οὗ 
ἐπάνοδος οἱ ὑστέρησις, τε ἢτϑέ νετῦ 
τοίοσγίηρ ἴο ἴῃ βεοοπά βυδήεοι ἀπά τῃς 
βεοοηδ νεγῦ ἴο ἐς βγϑὲ βυδήεοῖ. Τῆς 
ἄορε---δίτεοῖ ἄοζβ, ννἱδοιυς τπηδβέεσ, Πἰνίπρ' 
ου οΟὔδΔ]---τεπά, Ῥεοάυβε δὶ γου πᾶνε 
τῆγονῃ ἴο ἴπεπὶ, Ῥεεθαρβ ἰοὸ ῥγορ ἰδία 
ἴῶεπι, Ὀεηρ οὗ υποοσγίαίη ἰεῖηροσ δὲ {πε 
Ῥεδβί, ἰ8 ποῖ ἴο τπεὶς Πκίηρ, ἴμε βυνίπα 
τετατωρίς ὑπάες ἴοοι νῃδὶ Ἰοοκεὰ [κε βεᾶβ 
Οἵ ϑοοῖῃδβ, Ὀυϊ ἴυσηβ ουΐ ἴο 6 υπαδίδο]α. 

ὉΜΟ ουσίουβ ΟΡΙΠΙΟΏΒ τλδῪ Ὅς ποϊεδ. (1 
Τδδὶ ἅγιον τεργεβεηίβ δὴ Ασδπιδὶς ὙνΌσι 
τηδδηΐϊηρ εϑ- οσπαγηθηίβ, πὶ τὐῤφρλις το 
ΡῬεδσίβι Τῆϊδ νὶενν, οὔσοα ἔδλνουτεὰ ὈΥῪ 
Μίομδεῖ 8, Βοϊϊεη, Κυϊηοεῖ, εἴς., δηά 
{πεγελῆοσ ἀϊδβοσεάιεὰ, ἢ88 ὕεεη τενὶνεά 
Ὁ Ηοϊεζιπδηη (Η. Ο.). (2) Τμαδὶ ὀφθαλ- 
μός (νν. 3, 5) πιεᾶπ8, ποῖ ἴῃ6 εγς, ὃυϊ ἃ 
νΠλρε τοσὶἰ. 80 Εὐυττατ. ϑίγδηρε, πε 
ΒΑΥΒ, {παῖ ἃ τῆδη βδῃουϊὰ πθεά ἴο ὃς ἰο]ὰ 
ὉΥ ἃ πεϊρξῦους ἴμδι δε 888 ἃ πιοίε ἰῃ ἢΐ8 
ευς, οσ [μδί ἰξ βῃουϊὰά δε ἃ ἔδυ! ἴο ρσοροβα 
τὸ ἴακε ἰοῦ  Απά ννῆδὲ βεῆβε ἰπ ἔπε 
ἰάξα οὗ ἃ Ὀεδπὶ ἴῃ ἔπε εγε ὃ Βιυιῖ ἰγδηβίδι8 
τῆς Ατγαγηδλίς ννογά υβεὰ Ὁν 76βι18, «ψείἱ, 
δῃὰ 411 ἰ8 οἰεασ ἀπὰ πδίυγαὶ. Α πείρῃϑους 
Εἰνθη ἴο ἔδυϊε-βηάίπρ' 5668 ἃ 8π|81} ἱση- 
Ῥυχπν ἰπ ἃ νη] ρετ᾽Β νν6}1] ἀπὰ ἐδυπεηρὶν 
οἤδειβ ἴο σεῖῆονε ἰξ. Μεδηιίπι)ς δἴβ οὐνῇ 
ὉοΥΒ, ἱπ δίβ βδϑδβεηςς, ἴῆτον ἃ δεαη ἰπίο 
δἰ8. οἵνῃ ψεὶ! {2πδρν. 7) ὼν Μ. υηπά Κ. 
γΜίάε αἶδο ἡγανάσγμηρεπ, Ῥ. 222). 
γν. γειι. «ἀνιοπεέϊονι 0 ῥγαγϑν : Ῥτα- 

ΒΌΡΡοΒεβΒ ἀεζεισεά ἌπδΕσ ἴο ῥσγᾶγεσ, 
τεπιριίηρ ἴο ἀουδὲ 8458 ἴο 18 υΠΠἸΠὴ ηγ, ἀπά 
ςοηδεαυεης ἀϊβοοηκίηυδηςε ΟὔΠα ῥγαςιῖςς. 
Α ἰεββοη ποτα παίυσαὶ δὲ ἃ ἰδίοσ βίαρε, 
ψθεη ἴῃς ἀϊδοίρ᾽ε8 δά ἃ πιογε ἀενεϊορεὰ 
τεϊρίουβ ἐχρεσζιεποα. Ὅς ψΠοΪς ϑυδήεος 
τόσ δἀεηυδίεϊνυ δαηάϊεὰ ἴθ [ὰὐκὲ χί. 
1-13.--Υ εσ. 7. Αἰτεῖτε, ζητεῖτε, κρούετε, 
τῆγεείοϊἁ εχβοσγίδιίοη ἃ νἱενν (ο 
ἱπυρσεββίνθηςββ; ἤγϑί {᾿Ἰ γα! γ, το η ἐννίοα 
ἰπ ἢρυγαῖῖνε ἰδηρσιαρε: βεεῖκ δἃ8 ἴογ ἂἃπ 
οδ͵εςε Ἰοβῖ, Κοοῖκ 85 δὲ ἃ Ὀδδιτεὰ ἄοοσ, 
ΔΡργορτίδίε δῆες τῃε ρϑγδῦὶε οὔ {πὸ 
πειρῆρους πὶ Ῥεὰ (κ. χὶ. 5-8). ΤΒο 
ΡτΟπΙ͂θΕ οὗ ββδνες 15. βιδίεἀ Νὴ ζοστα- 
δβροηάϊηρ, ἰεγπηβ. θήσεται, σετε, 
ἀνοιγήσεται.--Ν ες. δ, ἱξεταῖίοι ἴῃ ἔογην 

Βείΐοσα ραβϑίπρ ἔγοπι ἴμεβε νεγβεβ ται 
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ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ; 11. εἰ οὖν ὑμεῖς, πονηροὶ ὄντες, " οἴδατε ἢ τὰς αἱ. σᾶ, 

Ἰδόματα ἀγαθὰ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ (οἱάε ̓ς 
ὑμῶν ὃ ἂν τοῖς οὐρανοῖς δώσει ἀγαθὰ τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν; 12. Πάντα Μὲ. χενῇ. 
οὖν ὅσα ἂν] θέλητε ἵνα ' ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, οὕτω καὶ ὑμεῖς κ Τὰ αι τς 
Ἱποιεῖτε αὗτοῖς " οὗτος γάρ ἐστιν ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται. ἷ 

17). 

; Χχὶ. 40; . Με ν. {κι ὶ 40 αἱ. (νεϊϊ ἀδὲ, οἵ ἰδ δὶ] Χχ. 42; Χ Ἡρρπ αν μιν Υ͂, 1ρ, 20. 40 α,. (' Ῥεγσβοῦ 16. χυδὶ, 39; 
αῦδο εἰϊοά. “Ἦϊδὲ αϑθὰ! ἴα 

ΠΙῊΝ ἶν. 

1 Ἐοὸτ ἂν ΝΟ δᾶνα «αν, τννδϊο ἢ Π458 δεεη δάοριεὰ ὃν Τίβο;. ἀπά ὟΝ.Η. 

οἵ ἃ φεπεζαῖ Ῥιοροοίεοα τ πᾶς γὰρ, ἴοι 
ΕΥΕΙΥ ΟΠ, αἰς.---Ἶ ετ. 9, ἢ δηδινεῖβ ἴο ἃ 
δίδίε οὗ αὐἱπὰ ννΐοΒ ἀουδιβ νυ μβεῖπες αοά 
ΕἶσοΙ Δ δπΣνΕΣ ἴδ᾽ ῥγαγεῦ 66 8}. ὅνδε 

εἶνεβ ψμαῖ νγε ἀεβίσε.---τίς ἐξ ὑμῶν 
ἀν; ἀτρυπιεηὶ ἥοσῃ ἃπαίορυ, ἔγτοσω ἴδς 
Βυπιδη (ὁ ἴδε ἀϊνίπε. ΤῊΣ ςοπβίσυςοι 
ἷβ ὕγοκεη. [Ἷηβίεδά οὗ ζοίηρ οὔ ἴο 88 
νι δδί (δε τηδη οὗ δε ρδγδῦϊε νν1}} ἄο, (86 
βεηίεπος Ἵμδηρεβ ἱπίο ἃ βίδίεπηεηῖ οὗ 
νμδὲ 86 Ὑ}11 ποῖ ἄο. εἰ! ἱπάϊςαἰεά ἴῃ 
ΜᾺ. ἰεχὲ ὉΥ ἃ --- αἷες . Τῆς 
Δηδοοϊουϊποη οουἱά δε ἀνοϊάεδ ὃὉγ 
παν: ἴδε ἐστι οὗ Τ. ΚΕ. ἀῆετ τίς ἀπά 
μὴ Ὀείοτε λίθον, πεπ ἴδε δεπίεπος 
ψουϊὰ βέδπά : τίς ἐξ ὑμῶν ἀν.; ὃν αἰτήσει 
ὃ αὐτοῦ ἄρτον, ν ἐπιδώσει 
αὐτῷ. Βυὶ τῇς ὕὑγοόκεὴ βεπίεποε, ἱξ 
ΜΌΓΒα πηᾶσ, 8 Ὀεϊΐες τηεϊοτίο. -- μὴ 
λ, ἐπιδώσει, ἢε νν»}}] ποῖ ρίνε Εἰπὶ ἃ βίοπε, 
Ὑ11 πε Βιεεαδά, βέοπε ; ἤβἢ, βεζρεπῖ. 
Ἐδβεσιδίδηςς 15 ἱγαρ ες, δηὰ (Π6 ἰάεα ἰ5 
ἰὰδιὶ ἃ λίπε τοῦ τεῖυδε διἰ8β οὔ ]4᾽8 
τεφυαβὶ Ρυῖ ἴηἰγ Ψ11 ποὲ τηοοῖς Ηἰπι. 
ατοιῖυ8 ᾳυοίεβ ἄοτπὶ Ρίδυϊαδ: "ΑἸΐετα 
τάδ ἔετὶ ἰαρίάεπ), ραπεπὶ οβίεπίδε ἃ]- 
τε. Ευστας βυρρεδβίβ ἰδδι ὃν ὄφιν [5 
ταδδηΐϊ ποῖ ἃ ἰἰΐοσγαὶ 86 τ, δυξ ἃ δοδ[Ἂ- 
1ε55 ΔεὮ, τπετζείοσα ρσομιδίιεά το θὲ εαἴδη 
{πεν χὶ. 12), ΒΕΓΡεπΕἸΙΚα, ἑουπᾶ ἴῃ ἴπ6 

οὗ αα1πεε, ἴδγεε ἔεες ἰοηρ, οἄεῃ 
σδαρῆ ἰπ της πεῖβ, δηά οὗ σουτβε ἴἤσονῃ 
ΔΌΆΦΥ ἴκὸ (ῃς ἀορῆβῃ οὗ οὖσ νυδίεσβ.-- 
γε. ἱσ, πονηροὶ, τηοτΑ]ν εν]], ἃ βίγοη 
ψνοσζά, 16 ψοτβὲ ἔδίμεσθ Ῥείη ἴδε ἴὸ 
τερτεβεηΐ [ἢ οἶλ58, (ῃς ροΐπε Ὀείηρ τδδὲ 
Βαγάϊν πε Ψψοτβὲ νν1}} ἰσεαὶ τπεῖγ ομ!άσεη 
85 ἀεεοσίδεδ. ὙΒετῖε ἰδ πο ἱπίεητίοη τὸ 
ἴδᾶς! ἃ ἀοοίτίης οὗ ἀεργανίευ, οἵ, ἃ8 
ΟΒγγβοβίοτῃ βᾶυβ, ἴο Ἷαϊπηηΐαϊς Βυτηδῃ 
παίυσες (οὐ διαβάλλων τὴν ἀνθρωπίνην 
φύσιν). ὙΒς εν] βρεςῖ δ! ν ἴῃ νίαν, 88 
τεφυϊτεά ὉῪ {πε ςοππεοίίοη, 8 8618 588- 
Λεβ8, ἃ ρτυάρίηρ βρίγις : “1 γε ἴΠεη, 
νἴοδε οὐ πϑίυγε 5 γαῖμα ἴο Κεερ νμδὲ 
γου ανε ἴδάπ το Ὀεβίον ἰδ ου ΟἴΠΕΣΒ, 
εἰς." (Ηδίςῃ, Ἐββδγϑβ ἰπ Β. 6τ., Ρ. 81).-- 
οἴδατε διδόναι τοἰεἰϊς ἄλτε, Μαϊάοη. 
ΜΝνειβιείη ; ταῖίμεγ, μανεὲ ἴῃ βεῆβε ἴο 
Εἶνε; «ἰτἢ τῆς ᾿πβηϊεῖνα ἃ ἰπ ῬΡΏ]]. ἱν. 

12, 1 Τίπι. ἰϊ. 5. Ῥεῖδαρβ ψ ββουϊὰ 
ἴδκε ἐδ ρῇγαβε ἃ5 Δπ εἰεραπὲ Ἔχργεβείοῃ 
ἴον ἴδε βἰπιρίε δίδοτε. 80 Ραϊδίγοι.-- 
δόματα, ἴουτ ἰἰπιεβ ἴῃ Ν. Τὶ. ἔοτ ἴδε αἰεὶς 
δῶρον, δώρημα ; ἁ εἰ ξοοά 
ποῖ ΟἹΪΥ ἐπ υδὶν (Ὀτεδά ποὲ βίοπα, εἰς.) 
Ῥυξ δνδῃ ἱπ πλδᾶβιγε, ρεπεζοῦβ, ρἰνίης 
τὰς οἰ] άγεη τπογε ἔμδη τΠοΥ δβῖ. 
μᾶλλον, α γογέϊογὶ ἀτρυταςηῖ.---ὖ πατὴρ, 
εἴς., ἴῃε Εδίδεῖ ψῆοβε δεηΐϊρηδπε ἡδίυτα 
Βα αἰτεδὰν ὑεεὴ ἀεοϊαγεά.--- ες. 45. 
ἀγαθὰ, ξοοὰ τοίη γβ ἐπι ρμδείςδιυ, ἐπείρα 
ἄομα, Ἀοβθηπι., δηὰ οἠἷν ψοοά (748. ἰ. 
17, ἃη εοῆο οὗ 18 υἱἱεταποο). ΤῊΪ8 ἰεχὶ 
ἰ8 οἷαββὶς ἔος Ομ σίβει᾽ β ἀοοιγίπα οὔ [δα 
Ἑδιβεγβοοά οὗ αοά, 

γες. 12. τάδ ροϊάδεη γμΐδ' οὖν 
Βεσζα Ῥγορδϑῖυ Ῥεοδιβε 'ἴπ τπ6 βοῦτοε, οὔ. 
καὶ ἰπ αυοίδίίοη ἰῃ ΗΘ. ἱ. 6. ΤΕ οου- 
πεοιίοῃ πυῦϑὲ ὃε ἃ πηδίξει οἵ ςοπεσξατε--- 
ΜῈ νοῦ 11, ἃ, “ Εχίεπά γοῦς ροοάπεββ 
ἥτοτὰ δ] ἄγε τὸ 411," Ἐσιίζβοθα; σὰ 
νΕΙ. 11, Ὁ, “Ιτηϊίδῖς τἢς ἀϊνίπε ροοά- 
Πε688,᾽ Βεηρεῖ; ὙἱῈἢ νἱϊ. 1-5, νν. ΘΙ 
Ῥεΐηρ' δη ἱπίεσροϊδείοη, νν εἶββ ἀπά Ηοΐισ. 
(Η.Ὁ.).. ΓΚ. νἱ, 31 ρίαςεβ ἱξὲ αἴϊοι (πε 
τεςερὲ οοπίδίηεὰ ἱπ Μαίί. ν. 42, δηὰ 
ηάξ, ἴῃ 88 τεοοηβίγυςτίοη οὗ ἴῃς ἰορία 

(1. 1.ν ἵ. 61), ἔΟἸοννβ ἐδδὶ οἷυς. Ὁ 
τπουρδὲ 18. ςαγίδί εἶν ἱπ βυτιρδίην τ 
τῆς ἰεδομίηνς οὗ Μαῖϊ. ν. 38-48, ἀπά 
ταῖρξ νεσΎ ΜνῈ}} Ὀς ἐχρουπάδά ἴῃ τπδὲ 
ςοοπηεςίίοη. Βυΐ ἴῃ6 τηεδηΐηρ ἰβ ποῖ 
ἁἀερεπάεπί οη οοππεοιίίοη. ΤῊς βεηΐθποα 
8 ἃ ΜΟΣΊΠΥ οἶοβα ἰο ἴῃς ἀΐδοουγθε θερίη- 
πίηρ δὲ ν. 17... “Ἐδβροηάδεης υἱξίτηα 
Ῥεῖ π18,᾽" Βεπρ. Ηδεσε δ8 ἔδεσε “"ἴανν πὰ 
Βεορμοίδ τς να ΨΊ βυδ) υηςεῖνε αἴτεον 

τα, ἰπβίεδά οὗ ἱπδβηϊτῖνε.---πάντα οὖν 
“0. ποιεῖτε αὐτοῖς. Τῆς ἴανν οὗ 
πδῖυτε, βαγβ Ἀοβεημιῦ ες. Νοῖ αυϊίε. 
Μνειβιείπ, Ἰπάεεά, ργίνεβ οορίουβ ἱπβίδηςαϑ 
οὗ βοχιδειπίηρ βἰπιϊασ ἱπ Οτθεκ δηὰ 
Εοπιδη ντίζετβ δηὰ ἘΑΡΡίπἰ δ] βουγοαβ, 
δηὰ ἰῃς πιοάεσγη βοίεησε οὗ οοπιραγδῖϊνε 
ταὶ ζίου ἐπα ]εβ τ8 το τηυἱεἰρὶν τμδαι, 
Βυΐ τεσθηὶ οοπιπηεηϊβίοσβ (ἰποϊυἀϊης 
ΗοῖιΖ., Η.6.) πᾶνε σεζηδσίκαδ παῖ, ἰῇ 
λεβε ἱπβίδῃοεβ, (Ὡς συ ἰ8 βιαϊδά ἰῇ 
περαξίνυε ἰεῖτηβ. 80, ἐ.5., ἰπ ΤΟοδὶξ, 
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τῷ (κ δα 13. “" Εἰσέλθετε διὰ τῆς " στενῆς πύλης " ὅτι " πλατεῖα ἡ πύλη, 

εἴνένν καὶ Ῥ εὐρύχωρος ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ἀπώλειαν, καὶ πολλοί 

τα ἤθμ εἰσιν οἱ εἰσερχόμενοι δι᾽ αὐτῆς " 14. ὅτι στενὴ ἡ πύλη, καὶ " τεθλιμ- 
αἶκ αὶ, μένη ἡ ὁδὸς ἡ ἀπάγουσα εἰς τὴν ζωήν, καὶ ὀλίγοι εἰσὶν οἱ εὑρίσκοντες 
ο ἧδε οαὶν ἴω Ν. Το βενεσαὶ εἰπιες ἰω ϑθρέ. 

ΟὨΪΥ ἴῃ ἔδο ϑεῶϑο οἵ ςοηίταοιοά. 
ῬΒεῖα οἿΪγ ἰῃ Ν. Τ., δορί. Ῥε. οἰ. (ἐν.) 25. ᾳ Βεῖθ 

1 ῃ πύλη ἰ8 ννδητίηρ ἴῃ δὴ ἀπά τηδὴν δίμεγβ (Οἱ ἐπ). Οτίρ.), δῃ ουχεεεά ὃγ ΝΗ. 
ἀπά ὑτακειεά ὉΥ Τίβοῃ. Δ εἶβ8 τίη κβ 1ξ νεγυ βυβρίοίουβ. 

3 Θοπῖς οορίςβ ἢᾶνε τι ἴοσ οτι δπὰ οἵηΐϊξ ἢ πυλη, Ὀυϊ ἴδε ἰεχὲ δβ ἰὶ δίαπάβ ἰβ 
δρρσζονεά ὈῪ 

ἷν. 15, ὃ ἴς, μηδενὶ ποιῆσῃς, φυοιϊεὰ 
ΌΥ Ἦλιεὶ Ὥ ῥυ τ οὔς 0 δϑικεὰ δίπὰ 
τὸ τεδοῖ ἴδε ψ ΒοΙς Ἰᾶνν νυν 116 με βιοοά οἡ 
οης ἰεζ. ϑ8ὺ αἷδο ἰῃ ἴδε βαγίπρ οἵ σοη- 
ξυςίυδ: “ο ποῖ ἴο οἴβειβ ψῆῃδῖ γοῦ 
νου ηοὶ νυ ϊβῃ ἄοηα ἴο γουγβοῖζ" Ι[μεξξε, 
Ολίμεβο Οἰαςεῖοα, ἱ. το ἢ. ὙΠῈ περδῖνα 
ςοηῆπεβ 8 ἴο0 ἐδ τερίοη οἵ ἡμέ; τἰᾷς 
Ῥοβίεινε ἰδ Κε8 υ8 ἰηΐο ἴῃς γεδίοῃ οὗ φέμεν- 
οϑὲέν οἵ βγάσο, πιὰ 50 δαγαοεβ Ὀοϊἢ ἰᾶνν 
«πὰ ΡῬιορμείβυ ε ψιβῃ ταῦθ τότε 
ἴδῃ να σδῃ οἶδ πι---ἰο ᾿ς μεϊρεά ἴῃ πεεὰ, 
ἐποουγαρεά ἰη βίγυρρίεβ, ἀείεηἀεὰ νΠεη 
τηϊβγεργεβεηίεδ, ἀπά δεξίεηδεὰά ψ ἤδη 
οὖσ Ὁδεΐς ἰβ δὲ ἴπε νναἱ]ϊ. Ογῖβε νουἹά 
δᾶνα ὺὑβ ἀο 411} ἰπαὶ ἱῃπ ἃ τιδρῃδηϊπιουϑ, 
Ῥεπίγηδης ννᾶῪ ; ἴο ὃς ποῖ τῃετγεῖν δίκαιος 
Ῥυὲ ἀγαθός.-- νόμος καὶ προφῆται: ρεῖ- 
δ8Ρ8 ἴο ἃ οεγίδίῃ εχίεπί ἃ ουγγθης ρῆγαβα 
Ξε ΑΙ] ιπδὲ 18 πδοἊββᾶγυ, δυῖ, πο ἀουβί, 
αι οι υ τπχεδηῖ; Ἐπεγεΐοσε, πᾶν ἢεὶρ α8 
ἴο υπάεοτβιδηὰ τῆς Βιαίεπιοηὶ ἱπ ν. 17, 
“1 ρλης ποῖ ἴο ἀεδβίσου, Ὀὰὲ το 1Η1]᾿". 
ΤΒε ροϊάεη τυῖς νγᾶβ ἴχἂνν ἃπὰ Ῥιορμεῖβ 
ΟὨΪΥ ἴῃ δῃ ἰάεαὶ βεῆβε, δὰ ἴῃ ἴῃ βᾶπιθ 
δεῆβε ΟὨΪγ ννᾶβ ΟἾτίϑὲ ἃ (ἸΠ]1ετ.---  ιάς 
ννεπάις, [,. ]., 11.341. 

νν. 13, 1. Τὰς ἰωο τοαγς (1. 
ΧΙ, 23-25). Ετοπὶ [88 ροΐπε οηννασάβ 
ψῈ αν ἡ ηδὲ οοτητηεηίδζοτβ 811 [πὰ 
Ἐῤίϊορμε οἵ ἴδε βεγπιοη ἱπισοάυςε ννἱἢ- 
ουξ οοπηδοϊίηρ ρδτγίςο]ς, ροββί ον πὸ ραγὶ 
οὗ ἔπε ἰεδομίηρ οἡ ἴδ ΠΙ], ρασεά Πεσα 
Ῥεσᾶυβε ἴμδὲ ἐεδοῆίπηρ 88 τεραγάεά 88 
ἴδε δεβὲ ρυΐάς το {πε τίρμβε νὰν. Τῆς 
Ῥᾶββᾶρε ἰἴβεῖ 7 Ἴςοηϊδίπβ πὸ οἷυπε ἴο (6 
τῖρῃς ννᾶὺ Ἴχοορὲ τδδὶ ἴξ 15 τς νὰν οἵ ἐδδ 
ἥκω. Τα Δ]ΠΘσοτΥ αἷδο ἰ8 οὔβουγε ἴτοτι 
118 Ὀγενίγ. [18 τῃς ραῖς δ ἴῃς Ῥεείπηΐπα 
οἵ επά οὗ ἰδῆς ΨΑΥ, ΟΥἮ ἃ16 βδαῖε δη 
ΨΆΥ ΡῬιδοιοαΙΥ οπα, [86 ΨΨΑΥ ὨδΙΓΟΝ 
θεοδυβε ᾿ξ ρᾶβ8868 σου ἢ ἃ πᾶσσον ἄοοτ- 
ΨΜΑΥὺ οββίθ!)ν Ομ γίϑι Β Ῥγεςαρί ννᾶβ 
δἰταρὶνυ, “ δηΐεσ [πγου ρἢ ἴΠ6 πᾶγσον ραῖθ " 
οζ “ἄοοσ '" (θύρα, [κε 8 ννοτά), τῆς 
τεβϑὲ δεὶπρ ρίοββ.---πύλης, ἴῃε ἴαγρε εη- 
ἴσαπος ἴο δῃ εἀὐϊῆςε οἵ οἱἐγ, 85 ἀϊβεῖπος 
ποτὰ θύρα, ἃ οσοτηπηοη ἄοοσ; Ρειῃϑῃ8 

Ἢ. Τί δοξ. Ὀγαοκεῖβ ἡ πυλὴο 

σδοβεη Ὁ [υἷς, δεοδῦδα ἰῇ κεορίηρ ὙΠ Ὦ 
ἴδε ερίπεξ στενῆς.---ὅτι, εἴς. : εχρίδπα- 
ἸΟΣΥ͂ ἐπϊαγρεπηεηξ ἴο υηΐοϊἃ ἀπὰ επίογος 
18ε ῥσεςερῖ.---ἡ ὁδὸς : ἴνγῸ ννᾶγ8 8τὲ σοη- 
ἰταβίεά, εἰἴδος ἀεβογί δεὰ ὉΥ [8 4υλ] ἴδ 5 
ἀπά επὰ. Τὰ “ΨΑΥ ἴῃ πε ἤρυζο ἰβ ἃ 
οοπηπλοη τοδᾶ, Ῥυϊ [πε ἰοσπὶ σθδά ν 
βυρρεβίβ ἃ τηδηῃοεσ οὗ [ε. Τῆς ΟΠ γί βείδη 
τεϊ ρίοπ ἴ8 γεαυ θη οδ]1εἀ “ Π 6 ΨΥ 
ἴῃ Αοῖβ (ἴχ. 2, χίχ. 9, εἴς). Τῇῆε στο 
τοϑὰ ἰδ επεεπκιεϑεὰ δὲ πλατεῖα ἔν 

ύχωρος, ὑγχολὰ δηὰ τοοπῦ, ἃπά 858 
Ἰεβάϊαα ἰὸ ἀεδιγυςτίοη (ἀπώλειαν). ΤΒε 
τίρῃι ννᾶν (πὰ ραῖς, ἡ πύλη, ἰΒ ἴο ὃς 
τοϊδίηεά ἴῃ νεσ. 14, που ρῇ οπιεά ἴῃ 
νεῖ, 13) ἰ8 ἀεβογίρβεά 88 στενὴ καὶ 
τεθλιμμένη, πᾶττονν ἀπά οοπίγδοϊοά, δηά 
88 ἰεαάϊηρ ἴο [1{ε.--ἰωήν, ἃ ρτερπαπὲ 
ψοσά, ἴτας ΠΠἴδ, όσῖἢ [ἱνίηρ, ἴῃ νὩϊςο ἢ 
τθη ταδί δε πε επὰ οἵ {πεῖς Βεΐηρ---ῃς 
ΔῊ Πεβἰ8 οὗ ἀπώλεια. ΤὮδ οπε ἰδ (δ 
ΨΆΥ οὗ {πε τηδηυ, πολλοί εἶσιν οἷ εἰσερ. ; 
δε οἵδε οὗἩἉ τῃε ἔενν, ὀλίγοι. .. οἱ 
εὑρίσκοντες. Νοῖςε τε ννοτὰ ““ Βπάϊηρ"". 
ΤΠ ννᾶν ἰβ 80 πᾶστουνν ΟΥὁἁ 80 υπϊτοδάδη 
τδαῖ ἰξ τλδὺ δαβὶϊν Ὅ6 τιϊββεά. [{δβ ἴο 
ὃε βουρῆς ἕο. [Ἃ“ὐκε δυρσρεβίβ ἴδε ἰἄεα 
οὗ ἀϊ ῆου εν ἴῃ βαυδεζίπρ' ἴῃ ἘΠγουρἢ [86 
ΨΕΓΥ ΑΓΓΟΨ ἄοοσ. Βοίῇ ροϊπίβ οὗ νἱεν 
Βανςε {πεῖς ἀπαίορυς ἰῃ 16. ΤΠε ρῥγδοιῖ- 
οδἹ] δρρ] ςδιΐοπ οὗ {818 σουμβεῖ τεαυΐγαδ 
δβρίγίευδὶ ἀϊβοεσγητηεπί. Νὸο νεσῦδὶ ἀΐγεο- 
ἸΟΥΥ ΨΜῊ]1 Πεῖρ υ8. Νδιτοῦν δ Ννδβ ποῖ 
Ῥμδτγ βαιβπιὶ ἃ ὩᾶτΟΥ ΑΥ, πᾶ ἐἢς τχοη- 
δϑιῖς 1 ἀπά ρἱεἰῖϑτι ἢ 118 δενογα συ]οδ 
ἴοσ βερδσζδίίοη ἔοπι ἰἢς “νοὶ " ἴῃ 
διγυδεπγεηΐ, ἦγεβ8, εἴς. ὃ 

γν. 15-25. γαγπίηρ αραϊηςὲ ῥεεμάο- 
γοῤλείς. Αμραῖη, ψἰῖδους οοπηεςείης 
Ῥδγίῖϊοῖας δπά ροββί οἷν ποῖ ἃ μαζὶ οὗ 1π6 
ϑασήοῃ οὐ ἴῃς Μοιπί. Βυΐ ἴδε τῆοσα 
ἱπιροτίδης αιςϑείοη Πεσα ἰδ: Ποε8 (δΐ8 
βεςιίοη δεϊοηρ το ΟἸτίβι᾽ Β ἰθδοπίπρ' δἱ ]], 
οσ μαβὶς δδεη ᾿πισοάυςεά Ὀγ τπε Ενδηρεῖίδὲ 
παῖ [4156 ἰεδοῃεσβ οὗ δος ἄδυβ ἀρρϑᾶσ- 
ἴῃ ἴῃ τδε ΟΒυτοῖ τορι Ὀς οοπάετηπεὰ 
ὑπάες ἴδε δυϊδμουῖγ οὐ ἴδε Μαβίεσ) 
(ΗοϊισΣ., Η.Ὁ.).. Μνμαῖ οἼςδβίου δδὰ 
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αὐτήν. 
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15. "Προσέχετε δὲΪ ἀπὸ τῶν "ψευδοπροφητῶν, οἵτινες τ ΠΗ. χ. 17; 
νὶ, 6, τΣ. 

ἔρχονται πρὸς ὑμᾶς ἐν ἐνδύμασι προβάτων, ἔσωθεν δέ εἰσι "λύκοι Π ἀκ (ὁ 
ἅρπαγες. 16. ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν " ἐπιγνώσεσθε αὐτούς " μήτι ἀπότινο), 

. ν. 
᾿συλλέγουσιν ἀπὸ ἀκανθῶν σταφυλήν, 
οὕτω πᾶν δένδρον ἀγαθὸν καρποὺς καλοὺς ποιεῖ δ: τὸ δὲ “ σαπρὸν 

ἢ ἀπὸ τριβόλων σῦκα; 17. τι, 24 αἱ. 
τ Αεἴεχχ. 29 
ἔτορβ.νδο πῃ 

δένδρον καρποὺς πονηροὺς ποιεῖ. 18. οὐ δύναται δένδρον ἀγαθὸν ας 
υ (Γῇ. χί, 27. 

καρποὺς πονηροὺς ποιεῖν, οὐδὲ δένδρον σαπρὸν καρποὺς καλοὺς ν (ἢ. χίΐ, 
ποιεῖν 10. πᾶν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπτεται καὶ ἴδ᾽ δα). 

ΜΒ οπιῖξ δε (8ο ὟΝ.ἢΗ.). 

τ ΟὮ. χὶὶ. 44; 
αἰ, (8, Ἐξ. ἵνν ὃν 

3 .ΜΒΟ Βαᾶνε σταφνλας. Τῇε Βἷπρ. σοσηδβ ἴγοπὶ ἴ«Κ. (νὶ, 44). 
5 Β ἢ85 ποῖει καλους (ΥΝ.Η. τηδτρΊη). 

4 Ἐος ποιεῖν δ δλ8 ἐνεγκεῖν (Τίβο;. Βο(Ὲ Ρίδοςβ, ὟΝ. Η͂. τϑὲ ρἱ αςε). 

ΘΟ σίβε ἰὸ βρεαῖς οὗ ἔαϊβε ργορῃείβὺ Τῇβ 
τείεσεπος οδῃ Βαζάϊνυ ὃς ἰο ἴπε Ῥηδγίβεςβ 
οἵ ἴῃς Κα ῖβ. ὙΒΟΥ ΨΜεῖε τηεῃ οὗ ἰγδάϊ- 
ὕοπ, ποῖ ρχγορβεῖϊ, εἰἴπασ ἰῇ (ἢς ἴτας οσ 
ἴῃ ἴῃς [3156 βδεηβεὲ. Βυῖ, ἀραγὲ ἴτοπὶ 
1δεῖ, ἴβετα τιῖρῃς Ὀ6 Δποίπον οἶδ88 οὗ 
τλθη ἴῃ ονϊάδπος ἱπ οὐγ 1 οτά  ἄδν, 8Ο 
ταῖς 6 50 Ἵοπασγαςίεσίβεα. [ξ νγὰ8 ἃ 
πιο οἵ τεϊρίουβ Ἔχοϊξεγηεηῖ; (ἢ ἔοτος οὗ 
οὐδίοπι Ὀγοίοη, ἴπς ἄδερ Τουηϊδὶπβ οὗ {π6 
80] Ὀυγϑείηρ ἑοσί ; ψυῖη658 ἴΠ6 ογονν 8 
Ὑ80 [0] ον εὦ Ἰομη ἀπά ἰξεῦθι δηά τὴς 
βἰσηίβοδηξ βαγίπρ δρουῖ ἴῃ Κιηράοπι οὗ 
Βεάνδθη βυδεγίηρ νἱοΐεπος (Μαῖίξ. χὶ. 12). 
ϑυςἢ εἰπε 8 ΚΑ] τσ ἴτας Ρῥγορῃεῖβ δπὰ 
αἶφο βρυτίουβ οὔξϑ, 80 ἴδσ ἴῃ γεϊϊρίουβ 
βυταραῖαυ 1 ρτανδί πὶ ἐπε πυδίδβπηβ, θα ς 
Ῥεπὲ οὐ υ]]|5ῖπρ ποτὰ ἔοσ {πεῖς οὐνη 
δἀναηίαρε ἰπ ραὶῃ οσ ἰπῆἤυπεηςε, τηθη οὗ 
τε ]υάλα ἴγρε. [Ιἢ βδυοῖῇ πιεῃ, 88 ἴ8 
ἸΚεῖν, εχίβεεά, [εβι8 ννουϊὰ ἤανε δοπλε- 
τοίην ἴο βᾶὺ ἃδουΐϊ {π6π|, ἃ8 δδουϊ 81] 
ΤΟΠ ΕΠΊΡΟΓΆΓΣΥ τε] βίοι β ρ᾿Ἰεποιιεηᾶ. 

γεῖ. 156. Προσέχετε ἀπὸ, ἰακε Πεεὰ 
ἴο δηὰ θαννᾶσε οἵ.---οἴτινες, 1 πηεδη, δι ἢ 
85.--ἐν ἐνδύμασι προβάτων. Οτοῖίι8, 
Εοβεηπι. δηὰ ΗοΐιζΖ. (Η.0.) ἰακε (μ15. 8 
τεΐογσίης ἴο ἴ8ε ἄγεββ ψόσγῃ (ἐν μηλωταῖς, 
Ἠεῦ. χί. 37) 8ἃ8 τῆς υδυλ] Ὀλάρε οὗ ἃ 
Ῥιογρδεῖ, ὈυΣ ποὲ ψίζπουϊ τγείεγεηςα ἴὸ 
18ε ρΡἰδυβῖθ!ε τηδηπεσ οὐ {πὲ ψνβᾶγεσ; 
ἀεςερεννε ἀπά πιεδηῖ ἴο ἀεοεῖνε (Ζεοπᾶτγ. 
ΧΙ. 4); σεπεῖε, ἱῃποοθεῆς 88 βῆεερ; 
δρεακίηρ ν “ ἀποιοη,᾽" δηά 411 δαὶ 
ἀεςείνίηρ “ 1Π6 νεῖν εἰεοῖ ᾽ν. ὙΠῈ πιδηπεῖ 
ἴοτα ἴπδπη ἐμῆς ἄγεββ ἰβ ἀουθεῖεββ ἰῃ- 
τεηδεά, ἔσωθεν δὲ: πίδηπες δᾶ πδίυγα 
αἰτεῖν ἀϊβεγεης ; υνἱτδίη, λύκοι ἅρπαγες ; 
διεεάγ, βοστηεεϊπλεβ ἔῸΓ βόοννεσ, ἀγη δ του8 
ἴο ὃς ἤσεε ; οὐϊδῃ ἴοσ φαίη, ποπαυ. Τδα 
Ῥίάαομε βρεδκβ οὗ ἃ ἴγρε οἵ ρτορδεῖ 
ΨΠΟπὶ [ἢ ΡΠΒΠΥ πᾶπιεβ ἃ χριστέμπορος 
(εδᾶρ. χίἹ.), α Ολγί ἐς πιεγολαπέ, ὙΒεῖα 

Βᾶνθ δἴνναυβ δεθη ῥγορῇείβ οὗ ξῃϊβ ἔγρε, 
“ἰδοῦ οὐδ (ὁ δὶβ ραίη " (18. ἱνὶ. 11), 
Ἐνδηρεῖ- πλοτομδηῖβ, ἰσαάσσβ ἰῃ τγεϊρίουβ 
τανῖνδὶ. --- ες. 16. ἀπὸ τ. καρπῶν. 
ΒΥ δε παᾶῖυτε οὗ ἴδε οαβε ἀϊβῆσυϊε τὸ 
ἀείεςς, Ῥυξ ἀϊδοογηῖρ!]α ἔτοπι ἐπεὶγ γγμέέ, 
--ἀἠπιγνώσεσθες. Ὑε 541} Κπονν ἐδοϑπ 
1Ὠγουρὴ ἀπά τπγουρῃ (ἐπί) [ἢ γα βίυάν 
σᾶγο ἢν {πε ουὐΐοοτης οὗ πεῖς τ δοῖς 
ΨΨΑΥ οἵ 116. 

γν. 1τ6-2ο. 4: ἐπὶ αγρεπιεπέ ἰη ῥαγαδοϊὶς 
Μαεμίοπ οπ ἐδδ ῥγιιείβίε ΟἹ ἐδεέϊηρ ὃγ 
“μι. Νοτ. τ6. μήτι, ἀο {πεν Ρεγῆδρϑ, 
τι βυρρεβεηρ ἀουδὲ ψἤετε ἔπεα ἰ8 
ΠΟΩΘ τῷ πδῃ πανεσ ἀο Το] ]οοῖ, οσ τπίηὶς 
οὗ ςοἸἸεοτηρ, ξταρεβ τοῦ (Βοτπβ οἵ ἤρϑ8 
ἥἔτοσα {Π|511ε8.:. Απὰ γεῖ ἴῃς ἰάδα ἴ8 ποῖ 
ἀρϑυτά. Τπεῖα νέα ᾿ποσηβ "ἢ ρταρα- 
π|κ6 ἴτυΐε, πὰ {πί86:1 685 ἢ μεδάβ {κα 
ἢρ8 (ΗοἹιΖ., Η.Ο.). Βαυῖ π ὑπ6 παίυγαὶ 
ΒΡἤετα ἴπεβε σαβεπΐδησεθ πενοσ ἀε- 
οεἰνεᾶ ; πιδῃ 8ᾶν δὲ 4 ρίαποαβ δοὺν ἴδ6 
τηδίϊες βίοοΐᾶ.---νεσ. σ7. Αποῖποσ {1108- 
τταϊίοη ἴτοπὶ ροοά δπᾶ Ὀαά ἴτεεβ οὗ ἔδ6 
βᾶπια Κίπά. ἀγαθὸν, Βουπά, δΒεΔΙΓΩΥ ; 
σαπρὸν, ἀερεπεταῖα, ᾿πγουρἢ ἃρε οσ βαὰ 
8011, Ασροοτγάϊπρ ἴο Ῥῆτγγῃ., σαπρός ννᾶ8 
Ῥορυϊαεῖν υδεὰ ᾿ηβίεδά οὗ οἰσχρός ἰπ ἃ 
τηοσαδὶ βεη8ε (σαπράν οἷ πολλοὶ ἀντὶ τοῦ 
αἰσχράν, Ρ. 377). ἘδΟοἢ (τες ὑτίηρ8 ἔοσίἢ 
ἴτυϊξ Δηβνγοτηρ ἴο ἰΐ8. σοηῃάϊιίοῃ.---Ν ἐσ. 
18. οὐ δύναται, εἰς. Νοιπίηρ εἶδε ἰδ 
Ῥοββίδ!ς οἵ Ἰοοκεά ἕο ἰῇ παίυγε.---  εσ. 
19. Μεη ἴοοῖς οἡ 118 48 80 Ἵοογίδίη μδὶ 
δεν ἄο ποὶ δεβίίδίες ἴο ουὐ ἄονῃ δηὰ 
Ῥυζη ἃ ἀερεπεγαῖε ἴσεθ, 88 ἴξ ἰξ ψνεσ 
Ῥοββί δῖε ἴὲ τηῖρῃς Ὀτίηρ ἔογιἢ ροοά ἐγτυΐξ 
πεχὲ γϑᾶσ.---μὴ ποιοῦν, ἰΓ 1 ἄο ποῖ, (πδὲ 
πος δβοοσίαίπεά. δ γεῖβ8 {π|πκ8 {πὶ8 
νεσβα [8 τηροτίεἃ ἔτοπι [1]. το, δηά ἑογεῖρῃ 
το τῆς οοππεςείοῃ.---Ν σ. 2ο. ἄραγε: ἤπδὶ 
ἰῃέεγεηςε, ἃ νῦν ᾿ἰνεῖν δηά ἔογοῖ Ὁ] 6 οοπιὶ- 
Ῥοβίτε ραζγίίοὶς, ἀραίη ψἱἘὮ δἰ πλιὰ εβεςς 
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χομχμ το, ἰ5 πῦρ βάλλεται. 20. ἄραγε ἀπὸ τῶν καρπῶν αὐτῶν ἐπιγνώσεσθε 
Χχί. 31 αἱ. αὗτού 

ΣΟΙ. ὅχτιν. 5: 
86. ΓΚ. χ, 
1. 8 
ὙΒοδε. ἱ. 
το αἱ. 

241. “Οὐ πᾶς ὁ λέγων μοι, Κύριε, Κύριε, εἰσελεύσεται εἰς τὴν 
βασιλείαν τῶν οὐρανῶν - ἀλλ᾽ ὁ "ποιῶν τὸ θέλημα τοῦ πατρός μου 

τ ΜΚ ἰχ 98, τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 22. πολλοὶ ἐροῦσί μοι ἐν " ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, 
. ἔὰ 1. 20. Κύριε, Κύριε, οὐ τῷ σῷ ὀνόματι προεφητεύσαμεν,2 καὶ "τῷ σῷ ὀνόματι 

εὉ. χί. ἢ 
«3 (τινι τι δαιμόνια ἐξεβάλομεν, καὶ τῷ σῷ ὀνόματι δυνάμεις πολλὰς ἐποιή- 
οτι, Αεἰ 
αχίν. χ4). σαμαν; 23. καὶ τότε "ὁμολογήσω αὐτοῖς, ὅτι οὐδέποτε ἔγνων ὑμᾶς " 

Δ ΒΟ Βᾶνε τοιβ Ὀείοσε ονρανοις, νος Τ. Ἐ., ΓΟ] ονίηρ την Μ895., οπιίτβ. 

5ΜΒΟΙ.Ζ μαᾶνα ἔπε δυρτηεηὶ δὲ {πε Ὀερίπηΐηρ (επροφ.); δἀοριεὰ Ὀγ πιοάεγῃ 
εἀϊίοτβ. 

ἴῃ Μαῖὶ. χνὶΐ. 26.Ἡ. Τῆς γε βῃουϊὰ πᾶνε 
ἰϊβ 11 ἴογος ἂἃ8 βἰπρί πρὶ ουξ ἕος βρεςίαϊ 
αἰτεπιίοη ; “ δ ἰεδβὲ ἔγοπι ἐμεῖς ἔγυ 5, ἱξ 
ὉΥ πο οἵδες πηεϑπβ ". [ἐ ἱπιρ.168 ἐμαὶ ἴοὸ 
Κπονν τῇς ἔαῖβε ὑσορμδὶ 8 πασά. ΝΜ σ. 
22 εχρ᾽δίηβ νυν. ΗδἊδ δᾶβ 80 το ἴὸ 
ΒΆΥ, ἃηὰ βῆον,, ἴοσ Ὠίπηβεῖζ: ἄδν!}8 ςαβὲ 
ουΐ, 5005 βανεΐ, Βρίτίτυλ] 1 ποῖ ρῃγείςδὶ 
ταίτδοϊεβ ἄοηε. Δμαὶ οἵμπεσ οἵ Ὀείίεσ 
“τυ ψνουϊά γοὺῦ μβανεὺ Ὑ,παὲ ἰπ 
βῃογί ἰβ (Π6 ἰεβϑὶ ἢ Ποοίτίπα, ροοά πιογαὶ 
1|ὶὴ [5 ἴδε [86 ργορῃεῖ πβοα}ββασην ἃ 
ἔαϊβε ἰεδςῇοσ οσ Δῃ ἱπηπιοσαὶ τῆὰπ ὃ Νοὶ 
ΠΘΟΟΒΒΑΣΪΥ πουρΡἢ ποῖ υπίτααιθηι γ. 
Βυῖ ἢς ἰ8 δἰννδγβ ἃ τείξφεελῖης. τηδῃ. 
Τῇ ἴτας ρζορπεῖ ἰβ Οἢγίβε- κα, ἐξ. 
᾿ᾶτεβ Βιργεπηεῖν ἴοσ ἔγσυ τῇ, τὶ ρμιθουδηε88, 
ἩυπΊΑΠΙΥ ; ποῖ δὲ 411 ἴοσ δἰπιβεῖξ, ἢΐ8 
Ῥοοϊεεξ, Π18 Ροβιτίοῃ, δἰ8 16. Νοηδ Ρυὶ 
βυοἢ οδη οἤεοιίνεῖϊν ρσεδοῦ Οπγίδε. ὙΠ 
τερετϊτίοπ οὗ ἐε ἐβουρμε ἴῃ νος. 16 ἰ8 ποῖ 
ἴον τλεσα ροεῖςδὶ εβεςι, 8 ὕδσσ (Ὁδηῦ. 
6. Τ.), ἰοΠονίηρ ]εὺῦ (δαργεά Σέεγα- 
ἐπμγέ, Ῥ. 1095), ΒΕΟΙῚΒ ἴο ΤΠ] Πἶ.Ὁὦ 

γν. 21-23. αΐξε ἀϊΞεὶ ῥ᾽ ες λὶῥ. Ἑτοτα 
ἴαϊβς ἰδϑομεῖβ πε ἀΐδοουγβα πδίυγα! ν 
Ρᾶβ86ε8 ἴο βρυγίοιιβ ἀϊβοῖρίεβ: [υυκε᾽8 
νεχβίοῃ ὄἼοπίδίπβ ἐς Κεγηεῖ οὗ {818 
Ῥάββασε ([υκε νὶ. 46). ϑοπιδϊπίηρ οὗ 
ἴδε Κίἰπά ννᾶβ ἴο ὃς Ὄχρεςιςὰ ἰη ἔπε ἰεδοῆ- 
ἰηρ οὐ ἴδε ΒΠ1, Ὑνηδὶ πόζα Πἰἰκοῖγ ἴπδη 
τἴδὲ ἴδε Μαβίεσ, ψῇο πδά βροκεὴ βυσῇ 
νεῖ ἰτυῖῆβ, βῃουϊά βὰῪ ἴο Ηἰβ 
Βεᾶτγεσβ : κ" 1 νδίη γα οδἱ πὶς Μαβίοσ, 
1 Π1658 γ6 ὧο {πε {ππρβ ΨΠΙΟΝ 1 Βαν "ὃ 
ΑΒ ἰξ βίδαπάβ πεῖς τῆ ἰορίομ Ὧδβ ὕγο- 
ῬΔὈΪΥ, 88 ΝΥ εἶ88 βυρρεδίβ (Μϑιῖ. Ενδηρ., 
Ρ- 2190), υπάετρομε εἊχρδηβίοη δηὰ 
τηοάϊδοδιίίοη, δὸ 8ἃ8 [0 γίνε ἴο ἐπα {{|6 

“Ἰ οτά," οτἰρί παι πὰ Ὕ, Τόδοδεσ, {δὲ 

8011 βεῆβε ἱξ ὕοσε ἤεη δρρὶϊεὰ ἕο ΟὨτίβὲ 
ὃν ἴδ Αροβιοϊϊίς σβυζοῖ, ἀπά ἴο πιαῖκε 
τἰῆε νναιπίηρ τεῖεσ ἴο ἔαϊβε ργορδεῖβ 
οἵ τῆς Αροβίοϊϊς ἂρὲ υδβίηρ ΟἾτίβι 8 

πᾶπα ἀπά δυϊπουιν ἱπ δυρροτέ οὗὨ δηϊὶ- 
ΟἸὨτιβείδη ἰεπάςποῖθβ, βυς ἃ8 δηῖὶ- 
ποπιϊδηΐβτη (ἀνομίαν, νεῖ. 23).--- εἴ. 2:1. 
ὁ λέγων, ὁ ποιῶν: ΟΥ̓ 411, ννεῖπος ἀϊδβοὶρς5 
οζ τεδοῆοζϑ, πε γί ποῖρῖς ποῖ 8 σοοά ψ]ἢ- 
ουκξ Ἔχοεριίοη ἐμαὶ ποῖ βαγίηρ “ Τογά " 
ὉῬυι ἀοίπρ αοά᾽ 8 »1}} 18 τῃε σοπάϊιίοη οὗ 
ΔΡρρζονδὶ δῃηά δάπιτίδηςς ἱπίο τῆς Κίηρ- 
ἄοτα. ϑαγίηρ “Ἱνογὰ "᾿ ἱποίυάεβ ἰακίηρ 
]εβὺ8β ἕος Μαβίεοσ, δηά [᾿ἰβιεπίηρ ἰο Ηἰβ 
τεδομίπρ ἢ ἀρργεςϊδιίοη ἀπ δάπιγα- 
εἴοη ; ενεσυιμίηρ βῃοτγὶ οἵ οδειγίπρ ουἱ 
ΗΙΪ8 ἐοδοπίηρ ἱπ 116. [ἢ οοπηδοιίοη 
ΙΒ δυο ἸΙΟΔῪ ἰπουρηῖβ 48 ἴῃς Βοδιὶ- 
τυάε5, [ῃς ῥγεςερὶ ἴο ἴονε ἐπεπιίεβ δηὰ 
ἴδε δἀπιοπίτίοη δραίηβε σῶσε, ἴβεσθ ἰβ. ἃ 
ξτεαὶ ἱεπιρίδιίου ἴἰὸ δβυδδιϊςυῖϊε βεπεὶ- 
τΤλεηδ] οἵ βεϑίμειις δάτηϊσγαείοη ἔοσ Ὠεγοίς 
ςοηάυοϊ.---τὸ θέλημα τοῦ πατὶ μον. 
Ομ τίβε᾽β βεπβε οὗ Ηϊ8 ροβίτἴίοῃ 8ἃ5 Μαβίεγ 
οἱ Ἰοστὰ ννᾶβ ἴτεαὲ ἴτοπγ ἊἼροϊίβΏῶΏ. Ης 
ΑΒ δ ΡΥ ἴῃς ϑοη ἂπά ϑεγνδηὶ οὗ τῆς 
Ἑλίπεσ, ψῆοβε Ψ}} Ηδ δηᾶὰ 411] ψῆο 
ἔο!ονν ΗἰπῈ πηυβὲ ΟὔεΥ ; ""} Ἐδίδεσ πεσε 
ἔοσ Ἦν δγϑῖ ἡμρ ον τ ες 32. ἐν ἐ πων, 
τῇ τε ρτεᾶς ἀγοαά ἰυάρτησης 
ἄλυ οἵ ἤξηοναῖ εχρεοίεὰ Υ 411] 7ενν, 
ὙΠ σογε οὐ [εβ8 βοίεπηπ ἀνα; ἃ νΕΓΥ 
ξτανε τεΐεσεπος.--τῷ σῷ ὀνόματι: [τίς 
τερεδίεδ, ἔπε πηδίη ρτουπὰ οὗ δορε. 
Ῥαβὲ δοῃίενειηεπίβ, ρτορμαβυίπρβ, Ἔχοσ- 
οἶβπιβ, τηΐγαοϊεβ ἃσὲ τγεοϊϊοὰ ; δυῖ (Πα 
οδίεῖῦ ροΐπι ἰηϑιβιθὰ οὐ ἷβ: 411 τγῶβ ἄοπε 
ἴῃ ΤΥ πᾶπιε, βοπουτίηρ Τῆςο, 85 ἴδ6 
βοῦγος οὗὨ ννυϊϑάοπι δηὰ ρονεσ.---ἶες 23. 

νΒεη πεν ταᾶε [818 ῥχγοϊεβία- 
εἴοη, ἴδε Ἰυάρε 1 τποᾶκα ἃ οουπίες- 
Ῥγοϊεβιδιίοη.---ὁμολογήσω αὐτοῖς, 1 11] 
ονη 10 ἴδε. Βεηρεῖ β σοπιηεπί ἰδ: 
ρεγῖε, Μαριῃα ῥοἐεείας Ὠυ)υ8 ἀϊςι. Βαϊ 
δετα 18. ἃ ςεγίδιπ δροϊορεϊίς ἴοπα ἴω 88 
εχργαδββίοῃ, “1 ν}}}} σοπίςββ " (“ ργοίεββ," 
ΑΟΝ. ἀπά Ἐ.Ν.), δβ ἱξίο δᾶ: 1 ουρῶε ἴα 
Κπονν πλθπ ΨΟ οδπ ΒΑΥ͂ 80 τη Γἢ ἴοσ 
Ἐπεπιβεῖνεβ, θὰϊ 1 ἄο ποί.---ὅτι, τοοϊϊα- 



8ο---16. 

" ἀποχωρεῖτε ἀπ᾽ ἐμοῦ οἱ " ἐργαζόμενοι τὴν “ ἀνομίαν. 
ὅστις ἀκούει μου τοὺς λόγους τούτους,; καὶ ποιεῖ αὐτούς, ὁμοιώσω 
αὐτὸν 3 ἀνδρὶ " φρονίμῳ, ὅστις φκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ ὃ ἐπὶ τὴν 
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214. Πᾶς οὖν ὃ 1... κ. 
4 3 Αει 

ε ὰ, χενὶ. 

πέτραν" 25. καὶ κατέβη ἡ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ΤΣ 6: 
ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι, καὶ ' προσέπεσον τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἔπεσε " ὁ ΕΗ 16; 
τεθεμελίωτο γὰρ ἐπὶ τὴν πέτραν. 26. καὶ πᾶς ὁ ἀκούων μου τοὺς 
λόγους τούτους καὶ μὴ ποιῶν αὐτούς, 

ἴῃ βοεα οἵ δοδαὶ δραίποι. 

χχῖὶν. 44; 
Χχν. 2, 4. 

ὁμοιωθήσεται ἀνδρὶ “μωρῷ, Τὰ 

ε ΟἈ. χχίϊ. 1, εἰ ῥα οοὶ 

1 Β οπιῖῖβ τοντονς, ναί οἢ ἰδ Ὀγαςκεῖθὰ Ὁ ΝΥ... [Ιἱ βεββ πεεάςὰ, δηὰ τῇδυ μβᾶνῈ 
δΑ11επ οὐκ Όγ Ποιποοοῖ. 

3482 Βᾶνε ομοιωθησεται ἴος ομοιωσω αντον. 50 ὟΝ Η. 

8δαντον Ὀείοτε τὴν οἰκιαᾶν ἰῃ  ΒΖΣ, 8ὸ εἰνίης ἴῃ ρῬγοποῦῃ ἄυσε εἰρβακίο---ἀὶς 
Βουε. 

εἶνε, ἴτε εχαοὶ ψνογάβ ἀΐγεςε τερογίςά.--- 
οὐδέποτε: πενεῖ, δὲ Ὡοὸ ροΐπὲ ἰπ παῖ 
τεσλδσ ΚΑ ὉΪα σᾶγεασ ὑνῃ ἢ 80 ΔΎ ΟΠ άοτ- 
ὰὶ] τπϊηρβ8 ψνεῖε ἄοπε ἰπ ΠΙΥ πᾶχλα.--- 

ἴτε, εἴς. : Δη Ἔοῆο οἵ Ρϑ8. νί. 9, 
δηὰ Ξεπίεηςε οὗ ἀοοπὶ, [κα Μαιξ. χχν. 41. 

νν. 24-27.. Ἐῤίἑοριες (1(Κ. νἱ. 47-40, 
ΗΟ 86Ὲ ἔογ ςοπιραγαῖίνς εχαραβίβ). 
οὖν, νεῖ. 24, ΤΊΔΥ ὃς ἰΔκεπ 45 γοίεστιηρ ἴο 
τδε ὙΠοῖς ἀΐδοουζδε, ποῖ πιεγοῖν ἴἰο νν. 
21-22 (ΤὙποίυοκ δηὰ Αςῇἢε 5). ϑυςῇ ἃ 
δυδ] πε υἱέεγδηςα οοιϊὰ ΟΠ δα ἴδε 
ξιαπὰ βπαὶς οὗ ἃ ςοπβί εγαῦ]ε ἀΐβοουγθε, 
οσ βεσίεβ οἵ ἀϊβοουγβεβ. [{ 8 ἃ ϊ επάϊη 
οἵ ἃ Ὁοάν οἵἉ τεδοϊβίπῷ οὗἨ ππρϑτα]]εὶ 
Μεῖρδι, ἀϊριίτν, αηά θδδλυῖγ. Τα τού- 
τονς δῆει λ. (νετ. 24), ἱβπουρῃ 
οὔτε ἰῃ Β, ἰπεγείοσε Ὀγδοκεῖοὰ ἴῃ 
Ψν. Η., ἰβ. Ἰδογουραὶν ἀρρτγορείδῖθ. [ἢ 
ΤΩΔΥ ἢδνε [Δ]|16ὲἢ οὐ τὨγουρἢ 5 ΠΊ 1] 
επάϊπρ οἔτῆτεε δυςςεββίνε ννογάβ, οἵ βᾶνα 
Ῥεεη οπηἰτιεὰ ἱπιεπείοπδιν ἴο τῆακα ἐπα 
βἰδιεηεπὶ [ο] ον Δρρ ΐοαῦὶε ἴο ἐπα 
ὙΒοΙς οὗ ΟὨΒτβι᾿ Β ἰαδομβίησ. [18 οπιὶββίοῃ 
ΜεΆΚεη8 ἴπ6 οτγαϊογιςδὶ ροννες οὗ ἴδε 
Ῥάββαψο. [τ σουζτβ ἴῃ νετ. 26. 

νει. 24,κἉ Πᾶς ὅστις. δνεῖε (ἢ τεδά- 
ἰηρ ὁμοιώσω δὐοριεά, {πῖ8 ψου]ά Ῥὲ ἃ 
ςΆ5ε εἰἔμες οὗ διϊγδοιίοη πᾶς ἕο πάντα 
ἴο ἄρτος ἢ ὅστις (Ἐτί[ΖΒοΠΕ), ος οὗ ἃ 
δγοΐκεη ἼΤοπδβίσυςεοπ : ποιιϊηδένα, τ ἱἢ- 
ουῖ ἃ νεγὺ ςοτσγεβροπάϊηρ, ἔογ τῃείϊοσίςδὶ 
εἴεςι, (Μεγετ, υἱάε ΝΝίπετ, δ 1ΧΙ]., 2, ἃ.) 
-- ἀκούει; ποιεῖ: Βελτίπρ πὰ ἀοίπρ, Ὀοῖῃ 
τηυβῖ ρὸ τορεῖδετ; υἱέ τλεϑ ὶ. 22-25, ἴος 
ἃ ςοπηπιεηίδυυ οἡ ἰδ ἰδ ἰοσίοπ. “ Ὠοίηρ᾽" 
Ῥοϊπίβ βεπεσαιν ἴο γέαίεέν, ἀπὰ παῖ ἴξ 
ΤΩΕΔΠΒ ΒρεΟΙ ὅς Δ ΠΥ ἀεραπάβ οη πε πδέυτα 
οἵ {πε βαγίηρ. “" Β[εββεὰ γε ἴῃε ροοσ ἰῃ 
βρὶ τ"; ἀοίπρ ἴῃ ἰδὲ δα πιβᾶηβ δεῖ 
Ῥοος ἰπ βρίγί(.0 Τὸ δνδηρεῖϊς δᾶγβ {116 
ννοτὰ Ὧλ5 ἃ ἰερ8] βουπά, δυῖ τπ6 ἀοίπρ 
ΟΒείδι μδλὰ ἰπ νἱεῦνν πιδᾶηὶ [με ορροβί(ε 

οὗ ἰερΑ]5πὶ ἀπά Ῥμαγίβαϊ 5. ----ὦ - 
σεται, ποῖ δὲ {με Ἰυάρτηεπε ἄδν ἔμεγες ̓ 
Ῥαξ, εἰἴΠοσ 841} δα Δββί πι]δίε ὉῪ ἢ18 
ον δοιίοη (ὟΝ εἶ88), οσ ἰῆς ζυΐυγα ράβαῖνε 
ἴο ὃς δε 88 ἃ ἀεγυπά -- ςορῤαγαπάμς 
“4: (Αςἢς]18).---φρονίμῳ: ἰχοὶν" 5 ἴῃς δεδβὲ 
τεπάεοτίηρ ἰβ “ 1Βουρ ΠΗ ᾿, Ἴπε ἴγρε οὗ 
ΤαΔΏ τηεδληΐ οοηῃβίεσβ ννῈ}} δὲ ἢ ἰ8 
δῦουϊ, ἀηὰ οδιθδιν δάορίβ τηεᾶβυσεβ 
βυϊεά ἴο δἰβ ρυσροβε. ΤΠ υπάετιακίπρ 
ου δαπὰ ἰβ διϊάϊπρ ἃ ποιε---ἃ βασίουβ 
υδίπε58---ἃ ἤουβε ποῖ δεὶπρ πηεδπὶ ἴοσ 
βῆον,, οὐ ἔος ἴδε πιοπηεπῖ, δυξ ἴον ἃ 
Ἰαβίης μοπιθ. Α ννε]]1-βεϊεςιεὰ ἘπΊ] 6 πὶ 
οἵ τεϊρίοη.---τὴν πέτραν: (ἢς Ατίϊςἷς υϑεὰ 
ἴο ἀεποῖα ηοῖ πη ἱπάϊνίἀυ4] τοοῖ, δυΐϊ ἃ 
ςαϊεροτυ---ἃ τος ΚΥ Τουπάδιίοη. 

Ψ εν. 25. ὍΝδὶ ἔοϊονβ βῆονβ ἢἰβ 
νδάοπι, [δε 8 :εἃ ὈῪ ἀνεπίβ ννῃϊοἢ Βα δά 
δπεϊοὶραϊεά δηὰ ργονί ἀεά ἴος ; ποῖ δϑϑίσαςς 
ῬοΞβδβ Ὁ 11 ἰ6 8, πὲ ΠΠΚεῖγ το παρρεη ὄνεσυ 
ΥΣ κοῖθαις ἴο Ὦάρρεπ πον δηά ἱπεη. 

Βετείοτε ἴῃς ργευάεπος ἀϊβρίαγεά 8 ποῖ 
εχοεριίοηδὶ, ὃς υβὲ ογάϊπασν οοπιτηοπ 
βεη5α.--καὶ: οὔβεινα ἴῃς ἔνε καὶ ἰπ 
βυοσςαβϑίοη-- τη αἰοαυεηὶ ῥοϊνεγπάείοη, 
88 ΡιΑΓΩΠΊΔΙΪΔΠ8 ΟΔ]} ἰξ ; ποίς δ['8ο ἴῃς 
τγτῆτα οὗ ἴπ6 βεπίεηςα ἰπ νὩΙΟἢ 186 νγὰσ 
οὔ τπε οἱεγηξηῖβ ἰβ ἀεβοσὶ δεὰ : ἄοννῃ οδτηβ 
τῆς ταῖη, ἄοννῃ συϑβῃεά (ἢε γίνοσβ, δῖαν 
6 ννἱπάβ; βυάάδῃ, ξε]1, ἐαγσ Ὁ]6.---- - 
πεσαν͵ ἴΠεγ [61 ὕροη ἐπδὲ Πουβε ; γαῖπ θα 
τοοί, γίνεσ οὶ ἐουπάἀδιίοη, ννὶπὰ οἡ νυν 8118. 
Απά ψ8αῖ παρρεπεὰ δ καὶ οὐκ ἔπεσεν. 
ΤῊς εἰετηςηῖβ {61} οα ἰδ, Ὀαϊ ἰξ ἀϊά ποῖ 
[Α1].---τεθεμελίωτο γὰρ: ἔοτ ἃ ξοοά τεᾶδοπ, 
ἰξ ψὰβ ἐουπάεά οὐ τε τοόοοῖκ. Τῇ 
θυ ]άες μδὰ βεθη ἴο [Πδῖ. 

γν. 26-27. μωρῷ, [ἐϑ118 5Ξε6π18 Βεζε ἴο 
οἴεηά ἀραιπδὶ Ηἰβ οὐγῃ ἰεδοδίηβ, ν. 22, 
δῬυὲ Ηες βρεᾶκβ ποῖ ἰπ ἴοῃ οὐ οοη- 
τεπιρῖ, δυῖ ἴῃ ἄξαρ Πε88, ἂδηὰ ψἱτἢ 
Βυπιδῆς ἱπίεπε ἴο ῥγενθηξ δυο 201]. 
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5.2. ὅστις φκοδόμησε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ 1 ἐπὶ τὴν ἄμμον - 27. καὶ κατέβη 
αὶ, τι. 

ἱ ΟΒ. χχ 
ι Ἷ βροχὴ καὶ ἦλθον οἱ ποταμοὶ καὶ ἔπνευσαν οἱ ἄνεμοι, καὶ προσέ- 

33. ΜΚ κοψαν3 τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ ἔπεσε" καὶ ἦν ἡ " πτῶσις αὐτῆς μεγάλη.᾽᾿ 
ΤᾺ, ἵν. 3428. Καὶ ἐγένετο ὅτε συνετέλεσεν ὃ ὁ Ἰησοῦς τοὺς λόγους τούτους, 
(811 ἰῃ τεΐ. 
τοσμείει' ε' ἐξεπλήσσοντο οἱ ὄχλοι ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ - 29. ἦν γὰρ διδάσκων 
ἀοςοιτίπα). 

} ΜΙ. ἱ. 23. αὐτοὺς ὡς 3 ἐξουσίαν ἔχων, καὶ οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς." 

Ἰαντον Ὀεΐοτε τὴν οἰκιαν ἰῃ Ὁ ΒΖΣ 28 ἰῃ υεσ. 24. 
3 Θοπης ςορίεβ ανε προσερρηξαν. 

3 «τελεσεν ἰπ ΒΟΖΣ. 

4 Αἶες γραμματεῖς ΒΔΣ πᾶνε ἀντων (ΥΥ͂Η. ἀπά οἶδες εἀϊξοτβ). ϑοπιθ οορίςβ 
δάά και οι φαρισαιοι (ΥΝ.Η. πγατρὶ πη). 

ννΒεζείη ἴδν τῆς βεοοπά δυϊ! ετ᾽Β [Ο]]Υ ὃ 
Νοὲ ἰῃ ἀεἰ δεγαίεῖγ βοϊεςεῖηρ ἃ δὰ 
Τουπάδιίοη, ὈυΣ πῃ ἰακίπρ πὸ ἐπουρῆι οὗ 
Τουπάδείοη ; ἱπ Ὀερὶππίηρ ἴο ὈυΠὰ δὲ 
Βαρμαζαζὰά δπηὰ γνεσε ; οἡ ἰοοβα βδπά 
(ἄμμοφ) πεᾶς {δε Ῥεὰ οἵ ἃ πιοιπίαίπ 
τοσγεηῖ. Ηἱβ ἴδυϊε γὰ8 ποῖ δῇ εσσοσ ἰῃ 
ἡαάρτηεπε, Ὀυϊ ἱποοηβίἀδγαΐεπεββ [ξ ἰ8 
ποῖ, 85 8 ΠΟΓΩΠΊΟΠΙΥ δυρροβεά, ἃ φυεϑίίοπ 
οὗ ἵννο ουπάδείοπδβ, Ὀμῖ οἵὁὨ Ἰοοκίπρ ἴο, 
δπά περ εοτὶηρ ἴο Ἰοοκ ἴο, πε ἐουπάδτιίοη. 
1π ἴδε παῖυγαὶ βρῆετε πὸ πίῃ ἱπ ἢϊ8 
β6Π868 σοΠΊΠΊΪ8 80 ἢ ἃ τηϊβίακε. Βυῖ 
αἰτεῖ! ἱπηργοῦαῦὶς οᾶβεβ πᾶνε ἴὸ ὃς 
βυρροβεά ἰῃ ρδγδὺϊεβ ἴο "ΠΠυβίγαΐα ὨυπΊδπ 
ΤΟΙῚΥ ἰπ τε] ρίοη.---ν ες. 27. καὶ... ἄνεμοι: 
εχδοῖῖν ἰἢς 58π|6Ὲ ῬΡἤΓΑϑε8 88 ἰῃ νεῖ. 25, [Ὁ 
ἀεβογίρθε τῆς οποοπὶα οὗ {πε δβίογπι. -- 
προσέκοψαν: ἃ ἀϊβετεπί ννοτὰ ἴογ {πε 
Αββαυϊο οη (ες δουβε--βίσαςς ὑροπ ἰΐ 
ανἰτἢ ᾿πιπηεάϊδῖε ἔαιαὶ εἤεοῖ. [{ ννὰ8 ποῖ 
δι} το δίδπά βυςἢ τουρῇ παπά]πρ. Τῆς 
διυάες πδά ποῖ τπουρῃξ οὗ βοῇ δὴ 
ενεπίυδιγ.--ὄπεσεν, καὶ ἦν ἡ πτῶσις 
αὐτῆς μεγάλη : ποῖ περεβδβαγι ἱπιρ᾽ γίπα 
τῆι [ νγὰ8 ἃ ἴατρε Ὀυ !άϊηρ, οὐ τπδὲ τῆς 
ἀϊΞαβίοσ ννᾶβ οὔ ἴδγρε ἀϊπιαπβίοηϑβ, κα της 
οοἸΐαρβε οὗ ἃ στεδῖ Ἵδβῖὶε, Ὁὰὲ τπδὲ τῃς 
τυαῖη ννᾶ8 σοπιρίεῖε.. Ὑῆς ἔοοἱ᾽ 5 ποιιβα 
ννεηΐ ἄοννη {Κα ἃ ἤουβα οἵ ςατάβ, ποῖ οπα 
βἴοῃς οἵ ὕγίοἰς [εἴς ου δηοίμεσ. 
ΑΙεροτ βίη ρ' ἱπτεγργεϊδιίοη οὗ ἐῃς γαίῃ, 

τίνει δηὰ ννἱηά5, δπὰ οὗ ἔπε ἰουπηἀαϊίοηβ, 
ἷἰ5 ἴο Ῥε δνοϊἀεά, δὲ ἰξ ἰ8 ρεγιίπεπε ἴὸ 
5 Κκ, ναὶ ἀείεςιβ οὔ ομδιδοίες ἴῃ (8 
ΒΌΠΕΙΕ οὗἉ τε] σίου ἃγε ροϊπιεὰ δὲ ἰπ τη ΐ5 
ἱπηργεδββῖνε ρδγαῦο]ῖς ἰορίοηι ὃ ΜΝ δὶ Κπὰ 
οἔὗ το] βίου ἰβ ἰξ τπδὲ ἄδβεγνεβ ἴο Ῥ6 50 
σπδσγδοίεσιβεά ϑ Τῆς [00]15}} ἔγρε ἰ8. ἃ 
τεῖρίοπ οὗ ἱπηιἰδιίοαθ ἀπά νυἱῖπους ἴογε- 
ἀπουρῆς. ΟΠΠάτεπ οἷα δὲ δυϊάϊηρ 
Βουβεβ, θεοᾶυβα ΠΕῪ Πᾶνα βδθὲπ {Πεῖγ 
βεηΐίοσβ ἀοίῃρ ἰ. ὙΠεῖα ἅτε ρεορίε ννῆο 
ΡΙΑΥῪ αἱ τσεϊϊβίοη, ποὲ τεβὶ ἰβὶπρ ννῆδὶ 
τεϊ!ρίοη ἰ8 ἴογ, δαξ ἐο]οννίηρ ἰαβῃίοη, 

ἁἀοίηρ 48 οἴπειβ ἄο, δηά ἴο Ῥε βεεη οὗ 
οἴμεῖβ (Μαῖϊ. νὶ. 1. Ομ άγεη δυ]ά 
Βουβεβ ου ἴῃς βεᾶ βδαπά θεῖον πίρῇ-τἰὰα 
ταδεῖς, ποῖ τπϊηκίπρ οὗἩ τῆς εἰάς νυ Πίσῃ ΠῚ 
ἰπ ἃ ἔενν πουτγβ τοὶ ἰπ ἀπά βύγεαρ Αννᾶῦ 
τπεῖς πουβεῖει. ὙΒοΓΕ γε πιαπ ν πο πᾶνα 
τεϊρίοη ἴος ἰο- ἄδυ, δὰ τῆ ϊηκ ποῖ οὗ ἴδ 8 
ετῖδὶ το- πιοτγονν τᾶν Ὀτίπρ. 

Ψνες. 28. Οοπμοϊμαάϊηρ Ξςἐαίεηιει ἂς 0 
ἐὰφ ἱπιῤγέδεῖοη 'τπαᾶάς ὃν ἐλέ ἀϊδοοιγεο. 
Α 5ἰπηῖΐας βιαϊεπηθπὲ οοουτα ἰη ΜΚ. ἱ. 22, 
27, ΜΏεηςε ἰΐξ τι πᾶνε Ὀεεη ἰγαηβέεγγεα 
ὃν Μαίϊμεν. [Ιξ πλᾶὺ ὃς δβϑυπιδά (πδὲ 
80 υπίπιδ ἃ [εδοΠοῦ 45 [6508 τηδᾶς ἃ ρτγο- 
1ουπὰ ἱπηρτεββίοη πε νεῖν ἢτβι {ἶππε Ηδ 
ΒΡΟΚα ἰπ ρθῆ ς, απὰ τπδὲ πε ρεορῖε 
ψου]ὰ εἐχρτεββ ἐμεῖς ἐεεϊπρ5 οἵ βυγργίβε 
πὰ αἀπηιγαϊῖίοη δὶ οποσθ0 ὙΤῇε νογάβ 
Μεατζτκ ρυῖβ ἱπῖο ἴδε πιουῖῃ οἵ ἴῃ δυιάϊεποα 
ἰπ (ἢς βγπαρόρις οὗ Οδρεγπδυπὶ ἅτε ἴο 
τῆς 16 (υἱάφ σοτηπηθηῖβ ἴπ6τ6)]. ΤΠΕΥ 
βᾶνν, δηά βαϊὰ (πδὲ (τί βιβ ννᾶγ οὗ ϑρεδ- 
ἱπῷ νν88 πανν, ποῖ {κε πὲ οὗ ἴπ6 βογῖθεβ8 
ἴο ψῃίςἢ τπεν δαά Ὀεεη δοουβιοπηγοά. 
Βοίῇ Ὄνδηρε βίβ τὰκ πε ροίηι οὗ 
ἀϊθεγεηςε σοηβίϑε ἴῃ “ δυϊ ποτ ̓", 

Νεῖ. 29. ὡς ἐξουσίαν ἔχων : ἘτίΖΒο ἢ ς 
ΘΌΡΡΙΪε5, δἴϊεν ἔχων, τοῦ διδάσκειν, ἀηὰ 
τεπάογβ, Ηε ἰδυρῃϊ 45 οπα δανίηρ ἃ τίρδε 
ἴο ἰεδοῇ, εςαιβε Ηδ Ἴοουά ἄο ἰξ ννε]], 
“δοῖίε εἰ ρετγίϊε," ἃ πιαβίεσ οἵ τῆς δχῖ. 
Τῆς τπουρῆι 65 ἄθαρεσ. [1 15 πη εὶς δὶ, 
ποῖ Δη διιϊϑεῖς οὐ ϑίπεῖῖςαὶ σοηίγαβὶ (πδὲ 
5 ἱπίεπάεά, ὙΠὲε βογῖρεβ βρᾶκεὲ ὃν 
δυϊμοτίεν, τεβεϊπρ' 411 πεν βαϊά οἡ ἰτδάϊ- 
εἶοπβ οὗ ψῃδαὶ δά ὕδεὴ αϊά δεῖοτε. 
7εβι5 βρᾷκε τοίέλ δυϊῃογίγ, ουἱ οὗ Ηἰβ 
ον η βου, νι ἀϊγαςς ἰηταϊίοη οὗἩ ἐτυτῇ ; 
δηΐ, τπεγοΐογα, ἴο ἴπῈ δηβινεγπρ 5οὰ] οὗ 
Ηἰβ5 πεᾶγεῖβ. Τῆς ρεορῖς σουϊά ποῖ χιυϊία 
εχρί δίη {πε ἀϊβεγεηςςα, δι τῆδιὶ ννὰβ δῖ 
{πεν ΟὈβουτεῖν [εἶξ, 

ΟΠΜΑΡΤΕΙΒ ΝΊΤΙ]., ΙΧ. ΤῊΣ Ηξαῖῖνο 
ΜΙΝΙΒΤΕΥ ΟΡ Ϊεϑυ8. Τδεξε ἴννο οἢδρ- 
ἰετ5 σοηβίβι γηδί ἱν οὗἁ πηίγαςῖε παγγαῖῖναϑ, 

ἐπ τε ας 
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ΝΠ]. τ. ΚΑΤΑΒΑΝΤΙ δὲ αὐτῷ 1 ἀπὸ τοῦ ὄρους, ἠκολούθησαν αὐτῷ « ὁ". «. δ; 
ὄχλοι πολλοί - 2. καὶ ἰδού, " λεπρὸς ἐλθὼν 3 προσεκύνει αὐτῷ, λέγων, 

“Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με ἢ" καθαρίσαι." 

Χὶ. 5; χανὶ. 

3. Καὶ " ἐκτείνας τὴν 
χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, “Θέλω, καθαρίσθητι.᾽" καὶ Ἀ. ἄπ 

χυϊϊ, 14, 17. ἐς τεῖεδ τὴν χεῖρα οἴϊεη ἰη 8ερί. δῃά {ποθ 8 .}γ ἰη δ Θονρεῖο (ΟΒ. χἱ!, 19, 79. Ζίς.. 

ΤΈος καταβαντι δε αντω (δε τελάϊπρ οἵ δ αἱ. λἀοριεά ὃγ Τίεο.) ὅΒΟ πανε 
καταβαντος δὲ 
τηδίϊς δ! “ ἱπηργονεπηεηῖ 

αντον. Ζ δδ8 ἴπε ρεη. 4150 (και κατ. αν.). ΤΗΕ ἀδιῖνα ἰβ8 ἃ δίατα- 

3 Ἐὸσ ελθων (ἴπ ΟΚΙ,, εἴς.) ΒΔΣ βᾶνε προσελθων. ΤΏΣ προς δᾶδ ῥιοῦδὺϊυ 
ΦΠΙεΩ οὐὲ τΒτουρῇ ποπιοοοῖ. (λεπροε). 

8΄3ΒΟΖ οπιϊξ ο ἴησους, νὨϊςἢ Τ. ΒΕ. οἴϊεη ἱπέσοάδυςθ8. 

18ε ρτοδίεσ πυτῦρος Ὀεὶπρ τερογίβ οὗ 
Βεδϊηρ δοὶβ ρεσέοσπιδά ὉῪ ἥρω πἷπα ἴῃ 
411, θεὶς ἴῃς βεοοπὰ ρατὲ οὗ ἴῃς ριο- 

Ἄτητὴς 5κεϊοῃεά ἴῃ παρ. ἱν. 23-25. 
ες ψοηάεγίυ! ννοσκβ ἂτε ποῖ ἴο δ6 

τεφατάεὰ, λῆες ἴῃ6 πάππε οὗ ἔπε οἷάες 
Δροϊορίϑῖβ, 45 ουϊδεπείαὶ ϑ'ρῃ8 ἀρρεπάεά 
ἴο ἴπε ἰεδομίηρ οπ ἴῃς ΠῚ ἴο ᾿πνεβὶ ἰὲ 
Ὑἱἢ δυϊπογῖγ. Ὑπδῖ ἐεαςῃίηρ πεεάεά 
πο οχίεγηδϊὶ ογεάδεπιεῖδβ;; ἰξ ϑροκε ἰογ 
ἐϊδε]ἢεπ 45 πον. Τῆεβε Πἰβίοσίεβ ἃτα 
δῇ ἱπίερταϊ ρατὶ οὗ τῆς εἰ γενεϊδιίοπ οὗ 
7εβὺ5 ὉῚ ννοσά δηὰ ἀεεςὰ; {πεν ἂτε ἀε- 
τιοπβίγαιοηβ ποῖ πλογεῖν οἱ Ηἰΐβ ροννεσ, 
δυῖ λρονε 811, οὗ Ηἰ5 ϑῤίγίέ. Ὑπετγείη 1168 
«πεῖς ςΠϊεῦ ρετπιδπεηῖ ἱπίεγεβι, νυ! ἢ ἰ5 
εηεγεῖγ ἱπάερεπάεπε οὗἉὨ 41] ἀϊβρυϊεβ 88 
ἴο 1ῃς 5:πἰς εἶν τηϊταουΐουβ σπδσβϑοῖοσ οὗ 
τε ενεπῖβ. ΤῊΐϊβ8 ςοἸϊεςσιίοη 8 ποῖ 
διτδηρεὰ ἴῃ ΤΠτγοποίορίςδὶ ογάοσ. Τῇ 
σοηπεςῖίοη 15 ἰορὶςδὶ, ποῖ ἱεπιρογαὶ. 
Ομάρτεε ΥΠ|. 1:-4.: Τὲς ἰεῤεν (ΜΚ. 

ἷ. 40-45: {κν. 12-16). ΤΠΪΒ ἰ5 τῆς ἢτϑι 
ἱπάϊν! δὶ ἂς οἵ πεα]ηρ τεροτιεὰ ἰπ {Π|8 
σοϑρεῖ, οἴαρ. ἵν. 23-24 σοπίδὶ πίπῷ ΟἸΪΥ 
ἃ βεπεῖαὶ ποιΐςε. [118 ἃ νετῪ τεπηδγκαῦὶς 
οης. Νο ἵβεοσν οἵ πιογδὶ ἐπεγαρευείςβ νν}}] 
ὥνδῖ] Βεῖε ἴο εἰ πλπδίες (ἢς τηϊγαουϊουβ 
εἰεπηεηῖ, ΙΤΙΈρσοϑυ ἰ5 ποὶ ἃ ἀΐβεαϑθε οὗ 
8ε πογνεβ, ἀπγέπδδίε ἴο ἐπηοιϊοηδὶ ἰτεδῖ- 
τηοηῖ, Ὀυϊ οὗ ἴδε εοκίη δηᾶ τῆς δεβῇ, 
σονετίηρ ἴδε οάν ν τ απϑὶ ρα ΠΕΥ βοσεϑ. 
Τα δβίουυ οσςυτβ ἴῃ 4}} ἴ(ἥτες ϑυπορίίςβ, 
ἃπά, 45 θεϊοηρίπε ἴο (ῃς {τρίς ἰγαάϊείοη, 
ἰβ οπς οὔτε δεβῖ διϊεβξίεὰ. Μαίίπεν᾽ 
νετβίοη 8 ἴῃς βῃογίεϑί πὰ βίτηρίεσε ἤετα 
85 οϊεη, Ηἷβ σοηςεση δεῖπρ γαῖ ἤεσ ἴο τε- 
Ῥοτὶ {πε πιαίπ [δςΐῖ ἀπά ννῆδι Ομτίβε σαϊά, 
ἴδῃ το ρίνε ρίοϊοτίαί ἀεῖαι 8. Ῥοββί Ὁ 
ἢς ρἶῖνεϑβ [1 Ὧ5 δε Τουπὰ [ἴ ἴῃ (ες Αροβιοῖϊ!ς 
Ῥοςσυπγεπῖ ῬοΙἢ ἰπ ἔοσπι δηὰ ἰη ῥοσίἐϊον, 
ἱπιπις ἀϊδιεἶγ αἴϊεσ ϑεσγπίοη οἡ Μουπί, 50 
Ρίδεςά, ςοπςεῖνδοῖ, ἴο ᾿Π]υβίγαῖς ΓΟ τῖσαι Β 
τεορεςι] διιτἄςξ ἰοννατὰβ (Β6 ἴᾶνν 48 
εἰδίεὰ ἰη ν. 17 (οὕ. νἱϊϊ. 4 δῃηά υἱάς ΥΝ εἰἶ58, 
Μαῖι. Ενδῃ., Ρ. 227)- 

νεῖ. 1. καταβάντος αὐτοῦ ((οτ {πε 
τελάϊηρ υἱάς αονε). |εϑὺ5 ἀεβοοπάεά 
ἴτοπὶ ἴῃς 8}}} τουννατὰβ σαρογηδυτ (νεῖ. 5), 
δυῖϊ να τπηυϑὲ δεινᾶγα τὲ τα ροείης τῆδι 
186. ἱπιπχεά᾽αιεῖνγ (οἱ]οννίης Ἔνεηῖς δἱ! 
Βαρρεηβὰ ἰῇετε, οσ δὶ ἂπυ οπς ρίας οἵ 
εἰπε, Μαζκ βεεπὶ8 ἴο οοππαοῖ {πὸ οὐγα 
οὗ τπῸ ἱερεῖ ν᾽ τῃ6 ῥγεδοηίηρ ἴους 
ἰπη α 411: (1. 40), ἀπὰ τηδὲ οὗ τῃ6 ραϊϑἰεὰ 
πλᾶη ννἱτἢ ΟἩγίβι᾽ 5 τοξυγη ἐπεγείγοπι (ἰΐ, 1). 
7ε8υ5 ῃδὰ δϑοεπάεά τῃς ἢ}}} ἴο εβοᾶρε (ῃ8 
Ῥδββυγε οἵ πυπιδη πες. Ης ἀδβοδηάβ, ἰῃ 
Μεαῖι.5 παγγαίϊνε, ἴο εποουπίεσ ἰξ δρϑίη--- 
ἠκολούθησαν, ἴάγρε οτοννἀβ8 γαῖῃεῖ δϑουΐ 
δηά (οἱϊοιν Ηἰπι. ---ἰδοὺ, τῃε 5βίρῃ πιαγκ οὔ 
πε Αροβίο!ὶς Ὠοουπιεπὶ δοοογάϊηρ ἴὸ 
Ὑνεῖϑ55; ἰΐ5 "νεῖν Τογπλαΐα ἔος ἱπισοάυςοιησ ἃ 
παττδιϊνο.--προσεκύνει, ῥτοδίγαϊε ὮΪΠΊ- 
561} ἴο τ1π6 στουπά, ἰη πε δο)εςὶ πιδῆποῦ 
οἵ κα! υϊδίίοη βαϊδδ]ς ἔσοπι ἂπ ἰπίεσίος ἴοὸ 
οπε ἀεδεπγεᾶ πιυςῇ βαυροτίου, ἀπά αἰβοῖοοπα 
ν8ο Πδά ἃ ρτεδῖ ἔδνουγ ἴο δβι.--Κύριε: 
ποῖ ἱπ)ρὶ γί ἰπ 1ῃ6 Ἰερεσ ἃ πίρῃες ἰἄθα 
ἀλη τπᾶὶ οἱ Μαβίεσ ογ ΕδὈὶ.---ὰν 
θέλῃς : τῆε Ἰερετ᾽5 ἄουδι ἰδ ποῖ δϑουΐ {πε 
Ῥοννεσ, ἔοσ ἢς ργοῦδοϊν Κποννβ ψνῆδῖ πγαῖ- 
νε]ου 5 πίη ρ5 ἢᾶνε Ὀεεη παρρεπίηρ οἵϊδις 
ἴπ δηά διουηὰ σδρεγηδυπ, υῖ ἀρουΐ {πὰ 
«οἰ, ἃ ἀουδε παίυγαὶ ἱπ οπα βυδετγίπρ 
ἔτοπι ἃ ἰοδίβοπης ἀΐβθβαϑθ. Βεβί 68, πη 
τῆοσα ελϑιϊν Ὀεΐΐενα ἰῃ πιϊγασυϊουβ ροννες 
τπδπ ἴῃ πιίγαςυΐουβ ἶονε. θέλῃς, ρτεδεηὶ 
50) ποῖῖνε, ποὶ δογίβι, ψνῃΐοἢ νουϊὰ εχ- 
ΡΙε55 βοτηειῃίπρ ἴπδὲ πιρῃς Πᾶρρεη δὶ ἃ 
ἕαϊυτα τἰπὶς (υτάς ΝΝίπες, 8 ΧΙ Ι., 2, Ὁ).--- 
καθαρίσαι---οὔ ςοιγδα {Π6 τηδη πηεᾶη8 ἴὸ 
οἸεαηβα ὈΥ μεαιπα, ποῖ πλεσεῖν ἴο ρῖο- 
πουηςε οἰεϑη. ἢὶβ Π848 ἂπ ἱπηροτίδηϊ 
Ῥεδιΐῃς οὐ ἴπε πιεδηΐηρ οὗ {πε νογά 
ἰπ πεχὶ νος. --ἥἧψατο, ἑοπελεά δϊπι, ποῖ 
ἴο δον ἴπαὶ Ηδ νὰβ ποῖ ὑπάεγ ἴῃ6 
Ἰανν, ἀπά τηδὲ ἴο ἴῃς ρυτε ποιῃίηρ 18. υη- 
οἴεδπ ((ἢτγ8., Ηοη. χχν.), Ὀυὲ ἴο ανίπος 
Ηἰ8 ν]Πἰπρπεββ δηᾶ βυιηραῖηυ. Τῆο 
βίτειοπίπρ ουἱ οὗ {πε Παπά ἀοε8 ποῖ τηεδῃ 
τηδῖ, ἴῃ ἰουςπίπρ, Ηε της πε δε 48 ἔᾶγ οὔ 258 
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ἃ δεῖ διά εὐθέως ἐκαθαρίσθη 1 αὐτοῦ ἡ ὁ λέπρα. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΝΠ. 

4. καὶ λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
ὁ οἰ ανὶῃ, ““4Ὅρα μηδενὶ εἴπῃς ἀλλ᾽ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ ἱερεῖ, καὶ 
ἱϊι, 5. προσένεγκε 3 τὸ δῶρον ὃ προσέταξε Μωσῆς, ' εἰς μαρτύριον αὐτοῖς." 

(ἢ. σ. 1:8; 

Ἡδεθ. 
5. Εἰσελθόντι δὲ τῷ Ἰησοῖ ὃ εἰς Καπερναούμ, προσῆλθεν αὐτῷ 

ς ἂς ἑκατόνταρχος παρακαλῶν αὐτόν, 6. καὶ λέγων, “Κύριε, ὁ παῖς μου 
ἘΠ 3. ἐβέβληται ἐν τῇ οἰκίᾳ παραλυτικός, ἢ δεινῶς βασανιζόμενος.᾽" 

1 ΒΖΧΣ Βᾶνε 88 1658 οοσγεςῖ, δὰξ ποπθ ἴδε [ε88 {|κεῖγ, εκαθερισθη. 
3 ΒΟ μᾶνε προσενεγκον. ἐᾷ 8 ἰπ 1. Ε. 

8 ΤΏε ἀδῖϊνε ἰβ Βεῖα αἷβο ἃ οοτγεοϊΐοη. ΒΟΖ δᾶνβ ἴῃς ρεῆ. δ ἴῃ νοζ. σ. 

Ῥοβϑβίδ]ε ἴο ἀνοίἃ ἀεβὶεπιεπὶ δηὰ ἱπξεοϊίοη 
(ννεἶβ5- Μεγετ). 1 νναὰβ δοϊϊοη ευἱϊϊεὰ τὸ 
τῇε ψοσά. ὦ, “ τοἱ 1 ργοπουπορά 
ἴῃ ἄστη, οογάϊδὶ ἴοπε, οάγεδι  τεοογάεὰ 
ΌΥ 411 τς ενδηρεῖβιβ. καθαρ 
πδίυΓΑΙΥ ἰπ ἴἢς δεῆβα οὗ ἴδε πιδηΒ 
τεφυεβῖ. Βυῖ τὲ ννουϊά ἱπηρὶν ἃ τεδὶ 
ταϊγαςῖς, ἱπεγείοσε πδίυγα ἰβεὶς ἱπίεγργα- 
ἴδτβ, {κα Ῥδυΐυβ ἀπά [ζείπ), ἅγὰ ἑοσοςά ἴοὸ 
ἴδκε ἴῃς ψογά ἰπ πε βεῆβα οὗ ῤγοποιπος- 
ἱηρ᾽ οἰεδῃ, ἔπε πιεγε ορίπίοῃ οὗ ἃ βῃγεινὰ 
οὔβεσνεσ. Ὑῶςε παιγαῖϊνε οἵ Μαίζπεν 
Ὀατγεῖν ἰεᾶνεβ σοοπὶ ἔοσ [8 Πυροιμεβίβ. 
Τῆς οἵπες ἐνδηρε 88 50 Ὄεχργεδ8 ἔπεπ- 
δεῖνεβ 88 ἴο εχοϊυάς ἱϊ.---ἐκαθαρίσθη : 
τοσῖνν"Ὦ με ἸΙερσοϑυ ἀϊβαρρεατεὰ 88 1 ΌῪ 
τηλρίς. ΤΠ τᾶη νγ88 δῃὰ Ἰοοκεὰ ρετῖ- 
ἴδοι ννε]]. 

γες. 4. ὅρα, δεε ἰοἶτ1 ΙοοΚ γου 1--- 
ἱτηρεσδῖῖνα 1πΠ πιοοὰ δπὰ ἕοπε (υἱάε 
Μαγίκ᾽β ρσσδαρῃὶς δοσουπῆ). Ο σίβε ἐξασεά 
τε πηδη τνουἱά δε οσοπίεπὶ Ὡ Ῥεΐπρ 
ψν6}} ποῦς Βείπρ οΒ οἰ Δ} ργοηουποεὰ 
οἰεδη---Ῥγβίοα!νγ Βεαϊεά, τπουρῃ ποῖ 
Βοςίδ!ν τεβίοσεά. Ηδεποε μηδενὶ εἴπῃς, 
ἀλλ᾽ ὕπαγε, εἰς. : Βρεᾶξ οὗ ἴὲ ἴο ποροάν, 
θυΐϊ ρο αὐ οπεέ δῃὰ βδονν [ἄγβεῖ (δεῖξον), 
τῷ ἱερεῖ, το τε ῥτίεβε νῃο δδ85 Ἵπατρε οὗ 
Βυς ἢ τηδίξεζβ. ἱ νν88 [πε ρύγροβε οὗ 
τιιῖβ οσγάεσ ὃ Μδην ροοὰ ᾿οπ)πηεπίδίοσβ, 
ἱποϊυάίϊπρ ατοῖ., Βεηρ. δπὰά νν εἰβιεἴη, βὰν 
ἰξ ννᾶ8 ἴο ργενεηῖ ῃ6 ῥγιθβδίβ πεατγίπρ οὗ 
τῆς ουτα Ὀείοτε ἴπε πιδη σδπηε (ἸἸπρετῖπς 
οη ἴδε σοδὰ ἴο ἴεϊ] 15 1416), δηὰ, ἰπ βρίϊς, 
ἀεοϊατίηρ ἴλδὶ πα ννὰ8 ποέ οἴεσδῃ. Τῆς 
ἀγα τῇ 18, [6808 ἀεδίγεδ ἐπε θεπεῆς ἴο ἢς 
ςοτηρὶεῖς, βοςί ιν, νοῦ ἀερεπάεά οα 
τῃε ῥγίεβε, ἃ5 ννε]} 28 ρῃγϑβίςδ!γ. [{{Π8 
πηδῃ ἀϊὰ ποῖ ρῸ δὲ οὔςβ, δα ὑγου]ά ποῖ ρὸ 
αἱ 11.---τὸ δῶρον, υἱάφ 1,6ν. χίν. 1οΟ, 21; 
411 τιΐϊηρβ ἰο 6 ἄοπε δοοογάϊηρ ἴο τῆς 
1ᾶνν; πὸ ἰαχὶτν δησουγαροά, που ΡὮ ἴπ6 
ΟΠ οἶα] ταὶ ρίοη ννᾶβ {1ππ|6ὶ ννοσίῃγ οὗ τε- 
βρεςοῖ (οὐ Μδῖῖ. ν. 19).---εἰς μαρτύριον, 48 
ἃ ςετιἤςαϊς το ἔπε ρυδ]ὶς (αὐτοῖς) ἔτοπὶ 
τῆς οοπεεκυτεά δυςπογιν ἐπδὲ ὑπα ἴερες 
ννᾶ8 οἴεδη. Τῆς ἀϊτεοιίοη βῆοννβ Ο γι᾿ 8 

σοπβάεπος ἱπ (ἢς τεαν οὗὨἩ τῆ εὐτε. 
ΎΤΒε ΨΒΟΪε βίοσγυ ἰ8 ἃ ρίοϊυγε οὗ σμαγδοῖοσ. 
Τδε τουςἢ τενοδ]8 σγριῤαίλν; ἴῃς δοςοπη- 
Ρϑηγίηρ Ψογὰ, “1 ἢ], θὲ οἰεδη," 
Ῥτογηρῖ, οοτάϊαὶ, ἱαςοηίς, ἱπηπίεπβε ἐπεγρῪ 
Δηὰ νἱταϊν; τῆς ἤπαδϊὶ ογάεγ, γανεγεῆςς 
ἔος οχίϑιϊησ ἰηβετυϊτίοηβ, ἔδδσίεββπεςβ, 
Βυτήδηα βοϊοϊτυάς ἔος τΠε βυ βεγεγβ αϊυσα 
ψνε]-θείπρ πὶ Ἔν εῚν 5εῆβε. 

νν. 5-:.3. ΤὴῪξύς οεμέμγίομ᾽ 5 50" ΟΥ̓ 
ϑεγυαπέ (1,Κ. νἱΐ, χ-το)ὴ. Ρίδςεὰ ὃν Ὀοιἢ 
Μαῖῖμενν δπᾶὰ Τὺκε αἴεγ ϑειοη οἡ 
Μουπῖ, ὉῪ ἴδε ἰαϊίεσ ἱπηπχεάϊδιεῖϊν δῆτεσ. 
πινεσ. 5. εἰσελθόντος, δοτίδε ραζίϊοἱρ]ς 
νι τῇ δποῖπες βηΐϊϊα νετῦ, ροϊπείης ἴο 
ἃ ςοχπηρίεἰεά δοιίοθ. Ηεςε παὰ επιεγεὰ 
Οδρεγηδιπὶ τνῆδη ἔπε [οἸονηρ ἐνεπξὶ 
δαρρεπεά. Οὔβεγνε ἴῃς ρεπὲϊῖνε δὸ- 
βοίυτε ἀραίῃ νι ἃ ἀδέϊνα οὗ ἘΠ 5απὶ8 
δι δες, αὐτῷ, [ΟἹ]οννίηρ προσῆλθεν. 
ἑκατόνταρχος, ἃ (επεῖ]ς (νεγ, το), ῥτο- 
ῬΑΌΪ ἂπ οἢϊοες ἰῇ {πε ἃγτῖν οὗ ΗἩεγοὰ 
Απιῖρδ8.--- ες. 6. Κύριε δρδίη, ποῖ 
ΠΕΟΕΒΘΑΥΠΥ δχργεβϑίηρ ΔΠΥ δάναποερά 
ἰάςα οὗ (ἢ ῖβε᾿ Β ρεϑβοη.---παῖς πᾶν τῆσδ 
εἰἴπεσ βοὴ οσ βεσνδηῖ. [41π|κὸ ἢΔ5 δοῦλος, 
δηά ἔτοτη ἔδιε μαγπιοπίβεις ροὶπὶ οὗ νίενν 
118 δεῖ: ]εβ ἴῃ πιδίῖεσ. Βιυὲ πιδηγ, ἴη- 
οἰυάϊηρ ΒΙεεκ δπὰ Δ εἴ88 (Μεγοτ), ἰηβίϑβε 
παῖ παῖς Πεῖε πιεδῃβ 8βοῃ.---βέβληται, 

τί, ροϊπείηρ ἴο ἃ οἰτοπὶς σοπαϊείοη : 
εα-τἰἀάδη ἴῃ τῆς Πουβα, τπεγείοσα ποῖ 

νπῖμ ἀπε σεπευτίοη. --- παραλυτικός, ἃ 
ἀΐϑεδδβε οἵ {πὸ πονββ, [πεγείοσα επιοϊίοπδὶ 
τετεδίπιεηξ πιρὰς Ὅ6 τπουρι οὗ, μαὰ τδς 
8Β0ὴ ΟἿΪΥ Ὀεεπ ργεβεηῖ, Βυὲ ἢς οουϊὰ 
ποῖ Ἔνεῆ ὃς Ὀγσουρῆῃξ οἡ ἃ βίγεϊοῃεσ 858 ἴῃ 
Δποΐποσ σᾶβα (Μδιῖ. ἰχ. 1) θεσᾶιβα ποῖ 
ΟὨΪΥ παραλ,, ὕυϊ δεινῶς βασανιζόμενος, 
ποῖ δὴ οσάϊπδασυ ἐδβαίΐυσε οὗ ραγαὶ γ88.--- 
ες. 7. ΤὮΒ 18 βεηεσγα!ν ἰάκεπ 48 δ 
οἴει ου Ὁ γίβε β ραγῖ ἰο ρὸ ἴο {π6 βουβα. 
ἘτιΖθοῃα ἤπάβ ἴῃ 1 ἃ ᾳπεβιίοη, ατγαηρίηρσ 
1ῃ6 ννοτάβ (Τ᾿. Ε.) τῆι: καὶ, λέγει ἕ ὁ. 
1. Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν; δηὰ 
τοπάοτίηρ: “ Αηά,᾽" βαϊ τ 1655 ἐο δἰπὶ, 
8Π411 “0 δηὰ πιϑδὶ ᾿ἰπὶ ν᾽" -- ἰς τπαὶ 
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ἡ. Καὶ] λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς,2Σ “Ἐγὼ ἐλθὼν θεραπεύσω αὐτόν." 
8, Καὶ ἀποκριθεὶς ὃ ὁ ἑκατόνταρχος ἔφη, “ Κύριε, οὐκ εἰμὶ "ἱκανὸς ἵνα 1 νι ἵνα 
μου ὑπὸ τὴν στέγην εἰσέλθῃς - ἀλλὰ μόνον εἰπὲ λόγον,' καὶ ἰαθή- 

σεται ὁ παῖς μου 9. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός εἰμι ᾿ ὑπὸ ἐξουσίαν, 
ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας - καὶ λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ κ᾽ 

Βεζο 
ἰδ 1. νἱΐ. 
6; υἱάε αἱ 
Με μαι, 

πορεύεται" καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ ἔρχεται’ καὶ τῷ δούλῳ μου, 
Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ." 10. ᾿Ακούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασε, 
καὶ εἶπε τοῖς ἀκολουθοῦσιν, “᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ Ἰσραὴλ 

1Β διά πιδὴῦ νεσβ. (πο υἀϊηρ 5υζ. Οὐχ.) οπιῖε (Ὡς καὶ, δὸ αἰνίῃρ δὴ ἀχρεαξεῖνε 
εἴοῃ. 

3.ΜΒ οχιῖίξ ο ἴησους. 

3 ακοκριθεις δε ἰπ δὴ Β 33. 

4ΝΒΟ Βᾶνε λογω, Δδοριεὰ ὃγ δοιἢ Τίβοδ. ἀπά ὟΝ. Η. 

ΝΒ αἱ, κἀά τασσομενος, Δὐοριεὰ νἱτμΐπ Ὀτγαοίκοῖβ ὃγ ΝῊ. “ Μη εβεῖν ουἱ οἵ 
1κ.. ΥΥεῖββ ἱῃ Μεγες. 

ψ δὶ γοῦ νἱϑῆ} ΤΒε [οἱοννὶηρ νεγβα 
δῦ Τοπίαϊπβ ἴῃς ςεπίυτίομ᾽ 5 τερὶγ. 
Τίς ἰδ, ἴο βαῪ ἴδε ἰεαβὲὶ, ἱηρεηίοιβ.-- 
γει. 8, ἱκανὸς, πε Βαρείϑι᾽ 5 ψοσγά, οἢΔρ. 
1. τὰ, δὰῖ τῆς οοηδαυςάοη ἀϊβετεης τῃ 
16 ἵνο ρίδοεβ, ἴδετε στ ἱπῆπίτῖνα, 
δεῖ τῇ ἵνα:  δπὶ ποῖ δὲ ἴῃ ογάες 
ἰδδλι. ΤΗΐδ ἰ8 δὴ ἱπδίδπος 1] υδιγατίηρ 
τῆς εχϊεπβίοη οὗ δε υ8ς οὗὨ ἵνα ἴῃ ἰαἴεν 
ατςεῖ, τ μΐϊο ου]ηγίπαϊεά ἱπ 8. βιρεῖ- 
βεάϊηρ ἴδε ἱπδηϊεῖνε αἸτορεῖδες ἰπ πιοάεγπη 
στεεκ. Οἡ δε Ν. Τ᾿ ὑδς οἵ ἵνα, νἱάξ 
Βυτοπ, Μ. δπὰ Τ., 88 191-222. 28 ἰὲ 
Ῥεσδυδε πε ννᾶβ ἃ αδπεὶε δ Ὀίγιἢ, δηὰ 
αἶβο ρεῖῆμδρβ ἃ μεδίβδη ἰῃ γεϊρίοη, μδὲ 
δε δΒαὰ ῃΐ8 ἔεεϊπρ οὐ ὑπινοσιΠίπεββ, οὐ 
ΨΔ5 ἴξ ἃ ΡυΓΕΙΥ Ῥεβοπδὶ ἱγαϊτ [ἔ Βα 
ν 8 ποῖ ΟἿΪΥ ἃ ἀεπεῖε δυὶ ἃ Ῥαρϑῃ, 
ΟΠ γίβε᾽᾿Β τεδλάϊμεββ ἴο ρὸ ἴο ἴῃς δουβα 
νουἹά βίαπά ἰῃ γεπιδγκαῦϊς σοπίγαβι ἴὸ 
Ηἰβ σοπάυοις ἱπ ἴδ8 οαβε οὗ ἴδε ϑυτο- 
Ῥμεπίςϊδη ψοσῆαη. Βυῖ υἱάς [.Κ. νῖ!. 5. 
--εἰπὲ λόγῳ, Ξρεαῖς (απ ἢε41) νι ἃ 
ποτά. Α ὕδατα ψνοζὰ ἰυδὲ ψἤοτε ἘΠΕΥ 
βίαπά, ἢς τη κα, Ὑν}}} βυβῆςς.---ν ἐσ. 9, 
καὶ γὰρ ἐγὼ: δ ἀτριιεβ τοπὶ ἢίβ οὐνῇ 
ἐχρεγίεπος ποῖ ἢ δὴ δἷγ οὗ βεὶξ- 
ἴῃ ποο, οὔ ἴδε ΟΘΟΠΙΓΔΙΥ πηγακίησ 
τρὶς οὗὨἨ πῖ8 ροβίτίοη δ8 ἃ φοτηπιδηάετ.--- 
ὑπὸ ἐξουσίαν, δροκεη ἰπ τηοάεβίγ. Ηβς 
ταεᾶηβ: 1 αἷϑο, ᾿πουρῇῃ ἃ ΕΓ ὨυπΊδῖς 
Ῥεῖβοη ἰπ ἔπε γγῖυ, υπάεγ ἴπῸ δυῖϊθοῦΥ 
οὗ ποτε ἱτηροσίδηϊ οὔςαγβ, 81}}} ἤᾶνε ἃ 
᾿οπιπηιδηὰ ονὸσ ἃ Ὀοὰγ οὗ πιδεὴ Ψῆο ἄο 
ἱπιριἰςῖεἶγ δβ 1 διά {μεπ. Ετίεζβοδα 
τιρμογ βυρρεβῖβ τὶ ἄνθρωπος 

ν ἄοεβ ποῖ Ἔὄχργεββ ἃ βίηρὶε ἰάεα 
Ξ "διηδὴ υπᾶάεξσ δυϊποσγίιυ". Ης τε- 
ΡῬτεθεπὶδ Εἰ πη56 17 25 ἃ πιδη τί ἐδ Δυι ποτὶ, 
Ἰδουρῃ ἱπ ἃ τηοάεβι νὯγ. Αςοπ,πιᾶ 

τηῖρδε ἢ δάνδηϊαρε ὃ6 ρίαοςά δῆεις 
εἶμι. ΤἼε σεπιυτίου {πη [Θβὺ8 ςδῃ 
οζσᾶες δῦοις ἀΐβδεαδβε 8ἃ8 86 οσγάεγβ ἢίβ 
βοϊ ἀΐειβ- βὰν ἴὸ ἤδνεγ, ραῖβυ, ἰεργοβυ, 
ξο, ἀπὰ ἴὶ ΜΠ] ρο. Ηἰβ5 5Ξοἱάΐετβ ρο, δί8 
βίανεβ ἀο (στ, Ο. 6. Τ.). 

γεσ. το. ἴπ νεσ. 13 ν᾿ ἂζς τοϊὰ τῃαὶ 
7εβι8 ἀϊὰ ποὲ ἀϊβαρροῖπε ἴπς ςεπευτίοπ᾽ 
ἐχρεςοϊδιίοα. Βυὲ (δα ἱπίεγεδε οὗ {δε 
εὐτε ἰ5 εὐ ρβεά ἔοσ ἴῆε Ἔνδηρεῖ δε ὉῪ ἐπα 
ἱπίεσεβὲ οὗ ἰεὸ Ηδαίεγβ δάπηχιγδιίοη, 
σεγίδίπν ἃ τεπλδσκαῦϊς ἱπβίαπος οὗ ἃ 
ποϊεννοσῖἣν Ἵμαγδοιοσίβεις οὗ [6βι8: Ηὶς 
ἀεϊρκέ ἐπ σἰρηαὶ νιαη  εείαΐίοης ὁ ζαϊέλ. 
Ἑαϊτῃ, Ηἰβ ργεαῖ νναϊοδινοτά, 48 1 ννᾶβ ὅ8ῖ. 
Ῥδυ] 8. ΤἼὶβ ναῖυε δεῖ οἡ ἔδί ἢ ννδβ ποῖ 
ἃ τλεῖα ἰάϊοβυπογαβυ, δυὲ ἴῃς τεβιΐὲ οὗ 
ἱπβίρμε ἱπίο 18 ποῦϊθπεββ δηὰ βρίγιτιιδὶ 
νίτιιε.---καὶ εἶπε: ΟἸτίδε ἀϊά ποῖ οσοποςδὶ 
Ηἰβ δάπιϊταιίίοη ; ογσ Ηἰβ βδάπεββ ψῆθη 
Ης τεβεοιεὰ παὶ βυςῇ [αἰ 485 της 
αεπῖς μδά βἤοννῃ ννᾶβ ἃ τᾶγε {πίπρ ἰπ 
1-ςγαεὶ,---ἰΑμὴν : Ηε Βρεακβ βοϊ επηηγ, ποῖ 
νους ἐπιοιίοη.--- παρ᾽ οὐδενὶ : ΤῊΉΪ5 18 
ΤΏΟΙΕ βίρηίθοδης ἴδᾶη ἔπε τεδάϊπρ οὗ 
Τ. Ε., αϑϑί πη διεά το [Κι νι]. 9. ἢς 
οὐδὲ ἱπηρ1165 {πὶ Ιϑγϑεΐ ννᾶβ {π6 Βοσης οὗ 
αι "ἢ, πὰ σοηνευβ τη πιεδπὶπρ ποὲ ἐυέη 
ἔπετε. Βυϊ παρ᾽ οὐδενὶ πδᾶπδ ποῖ ἐνεῃ 
πῃ ἃ βίηρίε ἰπβίδῃος, δηὰ ἱπῃρ] 168 ἴμδὲ 
1411} ἴῃ ποίδθ]ς ἄερτες ἰ8β δὲ ἃ ἀΐϊβοουπὶ 
ἀτηοης ἴδε εἰεςῖ ρεορὶθ. ϑύυςἢ ἃ βοπείπηθηξ 
δῖ 80 ΕΑΥΪΥ ἃ ρετίοα ἰβ ποϊεννοστὮυ 85 ϑῆον.- 
ἱπῷ Βονν ἴδ [ε88 ννὰ8 ἔτοτῃ οδμεσ βῃϊησ 
εχίσανδραης Πορεβ οὗ βεϊἱπρ ὑΡ ἃ ἴδεο- 
ογαῖῖς Κίηράοτη οὐ τἰφμίεουβπεββ ἂπὰ 
ξοάϊ 688 ἴῃ [βγϑεὶ. 

γν. 11-12. Τὶ ἰορίοπ ἰβ σίνεπ ὈῪ 
1υκα (χἰϊϊ. 28-20) ἴῃ ἃ ἀΐϊβεγεὴξς οοηπεο- 
κίοη, ἀπά ἱξ τῆλ ποῖ ὃς ἴῃ ἰϊ8. Πἰβίογίςαδὶ 
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Κ σΒ. χνὶ. τοσαύτην πίστιν; εὗρον. 

ΚΑΤΑΊΜΑΤΘΑΙΟΝ ΥΙἹΙ, 

11. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ ἀπὸ ἄνα- 
Ὅτι τολῶν καὶ δυσμῶν ἥξουσι, καὶ Κ"ὶ ἀνακλιθήσονται μετὰ ᾿Αβραὰμ καὶ 
ἴο τα ΐ8 
ἴεχὶ). 

᾿Ισαὰκ καὶ Ἰακὼβ ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν" 12. οἱ δὲ υἱοὶ τῆς 
1 Οἢ, χχί!, βασιλείας ἐκβληθήσονται εἰς ' τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον " ἐκεῖ ἔσται 

13. Καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς ϑὸ (ματος. Ἢ ὃ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων." 
τ ὍΒ, χίᾷ, τῷ ἑκατοντάρχῳ, “Ὕπαγε, καὶ 3 ὡς ἐπίστευσας γενηθήτω σοι." 
ἄν ῳ Καὶ ἰάθη ὁ παῖς αὐτοῦ ὃ ἐν τῇ ὥρᾳ ἐκείνῃ." 

Ῥῆπαβο), 14. Καὶ ἐλθὼν ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν Πέτρου, εἶδε τὴν πενθερὰν 
ὩἘτῇ ἵν. αὐτοῦ βεβλημένην καὶ πυρέσσουσαν, 15. καὶ ἥψατο τῆς χειρὸς 

 ὰ αὐτῆς, καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ ἢ πυρετός " καὶ ἠγέρθη, καὶ διηκόνει 

1 Αὐξβογίεῖαβ ἃσε σηυοἢ ἀϊνί δ Ὀεΐννεεη ἴδε τεδάϊηρ ονδε ἐν τω 1. . . . ενρον 

(Τ. Β.), δίς ἢ ἰδ ἐουπά ἴῃ ΟΙΔΣ αἱ. (Τί8ς8.), ἀπά παρ οὐδενι τοσαντην πιστιν ἐν 
τω 1. ευρον, ἰουηά ἴῃ Β, οἱὰ 1,Αἰΐπ νεγββ., ϑὅυτ. Οτγ., Εργρίῖ. νεσβ8., δῃὰ βενεσζδὶ ουζεῖνεϑ 
(ΝΝ.Η.). Τα ἔογπιες 88 ργοῦ αν σοπια ἴῃ ἤτοπὶ [«ἱ.. νἱῖ, 9. 

3 ΜΔ2|}θ οπχγῖξ και. Μὲάς Ὀεῖονς 

8 Δ) οπιῖξ αντον, αἶδο βυρετγῆμυοιδ. 
4 απὸ τὴ! ὡρας εκεινηξ ἴῃ ΟΔΣ. 

δος πεσε. Βαὲ [8 ἱπηροτσί 8 ἰη Ἰποσου σῇ 
ἔχῆήδην νυ ἢ τῆς ρτγεοεαϊηρ τεβεςϊίοπ οα 
τὰς βρίγίευαι βίδιες οὗ [βγϑε]. πε 80 
βαϊά ἴῃς οπς τίς ννᾶβ ὑγεραῖεά ἴο βαῪ 
186 οἵἴπετ. Αἱ ψηδίενος εἰπε βαϊά ἴὲ 
ψουἹά γίνε οἴεηςθ. [τ '8β οπα οὗ (Π8 
Βδᾶνυ δυτάδηβ οὗ ἴῃς ργορῃεῖ ἴμαὲ 6 
οσαπποῖ ὃε ἃ ποῖα ρδίγιοϊῖ, οσἁ βδὺῪ Τοσὴ- 
Ῥ᾿πιαπίδσυ πίη ρβ ἀρουὲ δἰ πδίίοῃ οἵ 8 
Ομυτοῦ. ἀνακλιθήσονται: [6818 εχ- 
ῬΙδββεβ Ηἰπ,βεὶῦ ἤεῖεὲ ἂπά επγουρθουῖ 
1818 ἰορίοπ ἴῃ τπ6 Ιδηρυαρε οὗ Ηἰβ {ἰπ16 
δηὰ γρεορῖς. Τῆς ἔεαβξ ψ ἢ [πὰ 
δἰγίδτοβ, [9 ουἵεῖ ἀδγκηςβ88β, ἴῃς εθρ- 

ἵπξ ἀπὰ τῆε γηδβῃίηρ οὗ τεεῖ (οὔβεγνα 
ἴῃς δτγιίοϊεα ϑείοτε σκότος, κλαυθμὸς, 
β ὃς, ἱπηρ  γίπρ ἔπαὶ 411 ἂγα Ἀπ} 18 
1 ἘΔΝ ατὸ βίοοϊκ ρῆγαβεβυ Τῆς ἱπηαρ ΣΎ 
ἰθ ]εννῖϑῃ, δὰ ἐδε τἘπουρῆς ἰβ ἀπεὶ- [εὐν!βῃ, 
ππηἰνετβα δεῖς, οὐ μεγεππίαὶ ἴσα δηὰ 
ναΐπε. 

γες. 13. ὕπαγε, εἴς. : ςοπηρτεδδβεά ἱπὶ- 
φαββίοπεάὀ πέϊεσαποας, βδροκεηπ υὑπάεδσ 
ἐπηοίίου τ ὅο, 88 ἴπου παβὲ Ὀεϊενεά 6 
ἰξ το τῃδε ; ουγα 88 1πογου ρἢ 88 τὰν 1 ἢ. 
ΤΠε καὶ ὈῬεΐοτε ὡς ἱπ Τ'. ΒΕ. 18 τῆε δὐάϊτίοη 
οὗ ρτοβαὶς βοσῖθεβι Μεὴ βρβακίηρ ὑπάεσς 
επιοϊίοη ἀϊβοαγά Ἴχρί εἰἶνεβ. 

Μνείϊζβδοϊκες (ηέεγεμολμηρεη ὥδεν ἀφ 
Ενυαηρ. Οεεεῖι., Ῥ. 50) τειλδγκβ οα ἰδ 
{εἸϊοἰουϑ υχιαροβίκίίοη οὐ ἴπεβ6 ἵΨῸ 
παιγδῖνεβ τοϊδιίνεϊυ ἴοὸ οὔθ δποῖπεσ ἀπά 
ἴο ἴδε ϑεγπίοη οα Μουπε. “1η τῆε ἢτϑβε 
6505 848 ἴο ἀο τ ἃ [ενν, ἀπὰ ἀεπιαπάβ 
οὗ μἰπι οὔβεζνδαηοα οὗ ἔπε ἰδιν. [πὸ τὩϊ8 
τεβρεοῖ ἴῃς δεοοηδ βδεῖνεβ Ὧἃ8 ἃ Οοπ,- 
Ῥαπίοῃ ρίεοε, 1π6Ὸ βυδίεος οὗἨ δπεδιίπρ 

Ῥεΐπο ἃ δεδίδεη, ρίνίηρ, οσοδβίοη ἔοσ ἃ 
Μοτὰ δ8 ἴὸ {πε ροβίκίοῃ οὔ μοδίμθηβ. 
ΤΠδ ὑνο φογηδἱπεά ἃγε ΠΑΡΡΙΪ ἀρρεπάςεά 
ἴο ἃ ἀΐβοουγδξε ἰῃ Ὡς ἢ [ε8ὺ8 βίδίεβ Ηΐ8 
αἰετυάς το τῃ6 ἴανν, ἱογπιίηρ 28 Ἵοπιρῖθ- 
ταβηῖβ οὗ δδςῇ οἵμος ἃ σοπηπι ΠΔΣΥ ΟὨ 
ἴδε διδιειπεης." 

νν. 14-15. Ομγε οΓ ἃ ἔενεγ: Ῥείεγ": 
φιοΐλεγ-ῖποῖαιο (Ματὶκ ἱ. 20-31; υυκς ἰν. 
38, 30). ΤῊΪΐΒ Ὠδρρεπεὰᾶ τηυςἢ εαγίΐεσ, δἱ 
ἴδε θερίπηὶπρ οὗ τῆς ΘΔ! Π!Πεαπ τ ηἰβέγγ, 
{πε βεοοηὰ πηίγαςϊς- ἰβέοσυ ἱπ Μαχὶς δπὰ 
[ακε. Ματγῖς δὲ τηῖ8 ροΐπε Ὀεοοπιαδ 
Μαιέμενβ ρυϊάς, ἰπουρῃ πε ἄοεβ ποῖ 
ΤΟ] ονν ἱπιρι τοι εἶγ. ἙδΟΝ ἐνδηροῖ δε μδ5 
σμαγδοιασίβιεῖς ἐξδίυγεβ, ἴῃς δίοσυ οὗ ἴῃς 
βεοοπά Ὀεὶπρ ἴῃς οτὶ ρίπϑ!ὶ. --- ὕεσ. 14. 
ἐλθὼν, σοπιίπρ ἥγονι ἴῃ βυπαροριιε οὐ ἃ 
ϑαῦθαιῃ ἄδγ (Μαγῖκ '. 29) νυν ἐεἰονν- 
ΜΟΥ ρρεγβ ποῖ πεσε πδπιδά. Ὅἢα βίοσυ 
ἢεγα 1οβε8 ἰ18 ἤθβϑ: δπὰ δ]οοά, δηὰ ἰβ ουξ 
ἄονπ ἴο {πὸ δββεπείδὶ ἴδοϊ.---εἰς τ΄ ο. 
Πέτρον : Ρείες 848 ἃ πουβε δπά ἰδ 
ταδιτϊεᾶ, δηά αἰγααάν μα γεςεῖνθβ δίβ ἀϊ8- 
οἷρῖε παπια (ϑύριοη ἴῃ Μασῖίρ).---πενθερὰν. 
ιπ βὰ λοι ΑἸ βΑπ μοι τὰλε τὰ ἵῃι-- 
εβλημένην καὶ πυρέσσουσαν, ἱγίπρ ἰπ 
β ζενετεά. Ηδὰ εδε ἰᾶκεη ἰ εὐ 
πον ἰεῖξ ἴο διΐίεπὰ ψνογβΐρ, ἢ τΠ6 
βυάάδεπηθβ8 οὗ ἐενογίβηῃ διδοῖ ἱπ ἃ 
τγορίςδὶ οἸἰπιαῖε ὃ βεβλημένην ἰβ ἀραἰπεὶ 
1818, 88. ἰξ πδίυγα!γ βυρρεβὲβ δη 1110 688 
οὗ βοπῖα ἀυταίίοη ; δὺῖ οὐ {π6 ΟἴδΠΕΣ 
παπᾶ, ἰγ δῆς δὰ Ῥδϑθη 111 ἴος βοπιὲ {ἰπια, 
ΨῈΥ Βῃου]ά Π6Υ πεεά ἰο εἴ] [ε8ι9 δίτεγ 
οοπλίης ῬδΟ ἔγοπι Π 6 βυπάρορας ὃ (Μασ 
ἷ,. 30) σπυρέσσ. ἄοεβ ποὶ περαϑβδι 

----: . .-.Ψ.Ψ.. -------- .-:-τττἕὔὨἥτσπ “Ὁ ---- 
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αὐτοῖς. τχό, Φ'οψίας δὲ γενομένης προσήνεγκαν αὐτῷ δαιμονιζο- 9 βεῖδεῖς 

μένους πολλούς" καὶ ἐξέβαλε τὰ πνεύματα λόγῳ, καὶ πάντας τοὺς 

κακῶς ἔχοντας ἐθεράπευσεν’ 17]. ὅπως πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ 
Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, “Αὐτὸς τὰς " ἀσθενείας ἡμῶν 
ἔλαβε, καὶ τὰς νόσους ἐβάστασεν." 

Ὦ. χίν. 

Στ 
ἀπά: ΝΟ 

νἱϊ!. 4. 
Αεἰ8 

18, ᾿Ιδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς πολλοὺς ὄχλους 5 περὶ αὐτόν, ἐκέλευσεν χαν!Π, ο. 
ἀπελθεῖν " εἰς τὸ ὃ πέραν. 19. καὶ προσελθὼν εἷς γραμματεὺς εἶπεν νυ. 33. : 

1 ΜΕ. κοὰ ΜΚ. (νεσ. ϑ, ΟΕ. χίν. «α, ΜῈ ἔπος δ: 

ἢ αντω ἴῃ  ΒΟΣ αἱ. ἀντοις (Ἰπ 1,4) Βαβ σοπιε ἴῃ ἵτοπι ραγαῖ!. 

3Β Βᾶ8 οχλον; δᾷ οχλους, ψὨΐοἢ οπος ἱπιτοάυςο ᾿γ88 εηϊατρεὰ ἱπίο πολλους 

σχλους (ἡ ΟΤΑΣ αἱ.), ποῖ ἃ υδυδὶ ἐχργεβδίοῃ ἱη Με. 

ἐπα ἃ βετίουβ διδοῖς, δυὲ υἱάδ Τνυΐτε ἱν. 
38.-- ει. 15. ἥψατο. Ηε τουςπεὰ Βες 
μαηά ; πεῖς ἴο οὑτα, ἰῃ Μασῖκ ἴο γαῖβϑε ἢδσ 
υρ.---ἠγέρθη, διηκόνει : 5:6. τοβε ὕρ δἱ 
οὔςε δηά ςοπεϊηυςεὰ ἴο βεῖνε δἱ [Π6 πιεδὶ ; 
411} ρτεβεπὶ Ὀυξ [6818 ΟΠΙΥ τεξεσγεά ἴὸ 
Βεῖα (αὐτῳ, ρΡἷυγα! ἰπ Μαῖκ, Ὀυξ ἰη- 
ἀρρζοργίδῖες μετε). Νοῖ οὐἱγν ἴδε ἔενες 
Ῥυξ τῆ6 ψεακπεββ ἰὲ οδυδε8 ἰεῆῖ δεῖ. 
“Οτάϊπασ ἃ Ἰοηρ τἰπις ἰδ τεαυϊγεὰ ἔον 
τεςονεγυ, Ὀυς {Πεπ 411 πίπρβ παρρεπεὰ 
αἴ οηςε ᾽"᾿ ((ῃγγυβὲ., Ηοπι. χχνὶϊ.). Νοῖ ἃ 
δτεδῖ τηΐσαςϊς οὐ ἰπιεσεβιίηρ ἔοσ δηγι πα 
βαϊά ; ὃυϊ ἰξ παρρεπεὰ δὲ δὴ δδιῖν 
εἰπιὸ δηά ἱπ τῆς ἀϊδοὶρὶε οἰγοῖε ; Ῥεῖεγ 
τε ἱπίοσπηδης ; δπὰ ἴξ βῃῇονεά ΟἸσίβι 8 
φ)γπιῥαέλγ (νεῖ. 17). 

ν. 16-17). δυεηπίς οΥ ἐλαὲ δαδδαέᾷᾳ 
εὐεπὶηρ (Μαῖ ἰ. 32-34: κε ἵν. 40, 41). 
Α ξέποταὶ βἰδιεπιεηῖ, "νης, αἴτογ ἱν. 
23 ἔ, τῦῖρῃς μάνας Ὀεδη ἀϊβρεηβεὰ νἱτἢ ; 
δῖ τ ἰ5 'η πε βουγος (Μδτκ) ἰῃ πε 5δπιε 
οοπίοχι, δηὰ ἰξ ρἶνεβ οὐ ενδηρεῖϊδὲ ἃ 
νεΐςοτης Ορροσγίπηϊ οὗ αυοϊίηρ ἃ ῥγο- 
Ῥμεῖῖς τεχὲ τ τεΐεγεπος ἴοὸ ΟἸγίβι᾽ 8 μεδῖ- 
ἵπα ψοσκ. Νεσ. 6. Ὀψίας γενομένης: 
νᾶρυς ἰηάϊςατίοη οὗἉ εἶπηας ου δὴν ἄδυ, Ὀυϊ 
εβρεςίδιν ἃ ϑαρρδῖῃ ἄἀδγ. Τθοτε ψνετα 
ἴνο ενεπίηρβ, ἂπ εαεὶν δηὰά ἃ ἰαΐες (Εχ. 
Χχχ. 8). ἰςδ οὗἩ [πὶ νγᾶϑ ἰξ ; Ὀείογε 
οἵ ἃῆετῖ δαπβεῖ ἡ Μασῖς ἰβ πιοτε ἜἼχδεῖ.-- 

ν. πολλούς : ΜΓ ἃ «τοννά υβὲ ἔῃεη, 
ΨΥ αδβρεοίδ! ἀεπγοπίδοβ Ὀσουρῃς 

ἴο δ6 Βεδίεὰ ὃ Εοσ Ἔχρ δηδίϊοη νὰ πιυβὲ 
ξο ῖο Μδικ. ὙΤῇε ργεδοῃίηρ οὗ 7εβὺβ ἱπ 
ἴδε δγπαροσυς τμαὲ ϑαρϑδίῃ ἄδυ, δπὰ 188 
οὔτε οὗ ἃ ἀφρομπίας (Ματκ ἱ. 21-28), βαὰ 
«τελϊεά ἃ ρτεδὶ βεηϑβϑαίίοῃ, δπά ἴπε γεβυϊὲ 
ἰδ ἃ ετοιγὰ ραϊῃετεά δῖ πε ἄοοσ οὔ Ῥεϊεσ᾽ 8 
Βουβς δὲ βυπβεῖ, ψῆεη ἔπε Θαρθδιῃ 
επάςά, Ὁ ἀπ εῖς δἷςκ, Ἂβρεςῖδ!γ ἢ 
ἀεπιοηίδςο8.---Νετ. 17. Ῥτορδῃεῖὶς οἰϊα- 
ὕοπ, ἀρροϑιῖε, [εἰϊοΐτου ; δειἱπρ ΘΒ γίβι᾿ 8 

ἴπρ πιϊηἰβίσυ ἰπ ἃ ἴσας Ἰΐρῃὲ; αίνίπρ 
Ῥιοπιίπεπος ποῖ ἴο ἴδε ἰπαυπιαίϊυγρὶς Ῥυῖ 

το ἴδ πβυπηρδιπειὶς δδρεοῖ ; ἔγοπι τδ6 
Ηεδεον οτίρίπδὶ, ἐπε ϑερι. πιδκίηρς της 
ἴεχὲ (18. 11. 4) τῖοσ ἴὸ βὶπ, Τῆδ 
Ἡεῦγεν ταίεσβ ἴο βίο κπεδβεβ δηά ραδίῃβ. 
1: ἰδ .861688 ἴο ἀΐβουββ ἴῃς ργεςίβε πιδεδη- 
ἱπξ οὗ ἔλαβεν ἀπά ἐβάστασεν : ἰοοῖς ἀπά 
Ῥοτε, οσ ἴοοῖς αηά δόσε αισαν ; βυδ)εςεῖνε 
ος οδ]εςϊϊνε ἡ ὙΤὌΠε ενδηροῖίβε τνουἱὰ 
ποῖδ, ποῖ πηεγεῖν (Ἰδὲ 1ε808 δοῖυ δι ἀϊὰ 
τεῖηονα ἀϊβεδβεβ, δυϊ ἐπδὶ Ης νναβηη πάρ 
ἴο ἄο 8ο; βυοὴ ννὯ8 Ηἰβ δεηῖ, 

γν. 18-34. Εχεμνείοη ἰο ἐᾷπ φαξέδνη 
ϑλογε τοἱίλ ἰές ἱπείάεμπίς (Ματὶκ ἵν. 35--ν. 
20; [“ὑκὲ νἱϊ!. 22-30). ὙΒεβῈ παιγδῖῖνεβ 
τλᾶκα 8 ἰάγξε ἴεαρ ἔογυνασά ἴῃ τῆς Ὠἰβίογγ. 
ΑΒ οὖς Ἔνδηρε δε 8 ρίνίπρ ἃ ςοἰ]εςείοη 
οἵ μεαϊϊπρ ἱποϊεηῖβ8, ἕω ἱπιγοδυςείοη οὗ 
νν. 18-22, αἰτεὶῥίε ἱπίεγυϊεισς, ἀτιὰ ὄνθη 
οὖ νν. 23-27, ἃ παΐμγ4 ταϊταςῖς, πεεβ δῃ 
εχρίδπδιίίοωυ. ὙὍῆε τεδάϊεβε ἰβ ἐπαὶ ἢς 
ἕουπά {Πε86 δββοοίδιεὰ τυὐἱτῃ τἢς Οδάδτα 
ἱποίδεπε, δ πχαΐῃ ςοποοσγῃ, ἱπ ἢἰβ βδουζος 
ογ βουγοαβ, ἴδε ΨΏο]ε στοὺρ ἰῃ τῆ Αροβ- 
τοῖς Ποοσυτηεπὲ (80 Νν εἶβ8). Βεϑίἀεβ, ἃ8 
ἔπ ἐνδηρε δὲ ἀϊὰ ποὲ ἀρραγεπεν πιᾶκα 
Πἰπιβεῖ ἢ τῆς β'ανε οὐ 8'β ρίδῃ, ἰξ ννᾶβ 
πδῖυγαὶ ἴο ρίνε τορεῖμει ἱποίἀθπῖβ ἐπδὲ 
Ροββίδὶγ (}) παρρεπεά ου τῆς βᾶπηε ἐνεπιϑι 
ἡουγπεν, τπουρὰ ΓυΚα (ἰχ. 57-62) ρῖνεβ 
ἴδε ἀϊδοῖρὶε ἱπίεγνίεννβ ἴῃ ἃ ἀϊβεγοπε ςοη- 
πεοιίοη. 

γες. 18. Ἰδὼν... περὶ αὐτόν. ΤΙΣ 
δνδηρε δὲ τε ἃ ἀδείγα ἴο δβοᾶρς ἔγοπι 
186 ογοννά ἐπε τηοῖϊνε οὗἩ τῇς Ἰουγπου. 
Τηΐβ ἀδείγε 8 51}}} τῆογε ἀρρᾶγεηξ ἴῃ 
Μασκ, δυὲ ἐῆε ογοννὰ δπὰ (ἢε εἰπια ἂσα 
ἀϊθετεπί. ὙΦΤῆς πιυϊ δ ἔτοπη ᾿νῃϊςἢ 
7εβὰβ Ἴβοᾶρεβ, ἰπ Μαγκ᾿β παιγαῖίνε, 18 
ἴμαι ραϊμεγεά οὐ ἔῃ δῆοσε ἴο πᾶσ Π6 
ΔΙΔΌΪε- ἀΐϊβοουτδε ἴτοτη ἃ δοδὲ οἡ ἴδε 
Ακε.---ὀκέλευσεν ἀπελθεῖν. Οτοιί8 ἘΠ ΚΒ 
1818. οἰ Πρτῖςαὶ ἔοτ : ἐκέλευσε πάντα ἐτοι- 
μάσαι εἰς τὸ ἀπ. ΒεΖᾶ τεπᾶετε: ἐπ χὶξ 
ῥγογειεξίοπεηι τε Ἠς οτἄετεά ἀερδγίυγα. 
τοὺς μαθητάς [8 υπάετειοοά, ποι πιεη- 
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ΤΊ, ἰχ. 58; αὐτῷ, “ Διδάσκαλε, ἀκολουθήσω σοι, ὅπου ἐὰν ἀπέρχῃ." 20. Καὶ 
χὶ!. 
εἶν ἴα. 58, λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “Αἱ 
ΕἾΚ, ἰχ, 58. μ τὸν 
ἃ (δ. χἰκ. δ, πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ 

βρ 
(ος. 

Ε 

᾿ ἀλώπεκες "φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ 

κατασκηνώσεις " ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ 
ἔχει, ποῦ τὴν κεφαλὴν κλίνῃ." 

χνὶ. εἶπεν αὐτῷ, “Κύριε, " ἐπίτρεψόν μοι πρῶτον ἀπελθεῖν καὶ " θάψαι τὸν 

21. Ἕτερος δὲ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ 1 

ἀβνμοῦ. πατέρα μου." 422. Ὁ δὲ Ἰησοῦς" εἶπεν ὃ αὐτῷ, “᾿Ακολούθει μοι, 
Υ . ΣΧῖν, 

18. 1(κ, ἰχ. “9; χνὶ. 22. 

1 ΜΒ οπιὶϊξ αντου, νὨϊοὮ ΠαΙα 85 οἤξη εἰξενβεγε οσουγβ ἰῃ Τ.. Ε., Ἡθοσς ἴξ ἰ8 ποῖ 
τεᾳυϊτεὰ. 

3 Ου ἴδε δυϊδοσῖν οἵ δ᾿, Τίβο. οπιἱὶίδ ο ἴησονς ἰουπά ἰῃ ΒΟΙ(Δ αἱ. 

8 λέγει ἴῃ ΒΟ, 

εἰοπεὰ Ὀεοαυβα ἴμεν δίοης οἽοουϊά ὃς 
ταεδπὶ.-- εσ. 19, εἷς, εἰπεῖ “ὁπό, ἃ 
βοῖδε"" ΑΥΝ εἰββ πιά νεῖν ἀεοϊἀεἀϊν Μεγεσ, 
ὙὯΟ 5808 ἴμαὶ εἷς πενεῖ ἴῃ Ν. Τὶ -- τὶς), 
οτ “δ εεγίαϊη βοτὶὈς,᾽" ᾿πάεβηϊξε τεΐεγεηςς, 
8ο Ετίϊζβομε, [ΑΠἶπρῦ Ὀδοκ οπ ϑυίςος, 
Ι., Ῥ- 1037, 8ηά τηογα σγεοαπεν ΒΊςεἰς 
δηά οἰπεῖβ. Μέαάε Νίπετ, αὶ χνι!. 9, ννῆο 
ἀείεπάβ ἴῃς ὑδὲ οἵ εἷς ἴογ τὶς 85 ἃ [εδίυτγε 
οὗ ἰαῖες ἀτεεκ.-- ατεὺς, ἃ δΒοτίδε!] 
ὄνδῃ οπα οὗ πδῖ πιοϑδὲ υπἰπιρσγεββίομδο]α 
οἶΔ4585, ἰπ βρίσὶ: ἀπά τοπάεπου υἱίεσν οΡ- 
Ῥοβεά ἴο ἴπε ννᾶγβ οὗ [εϑῦ98. Α 84υ] 
δποηρ ἴδε ρσορβείβ. ἮἯξ [88 δοίυδν 
ὈῬεοοπὶς ᾿νδιτηθὰ ἃρ ἴο βοπηείῃϊηρσ {Κα 
ἐπιμυβίασπι. Α βιγικίηρ (ἰδυῖς ἴο πα 
ταδρπεῖῖς ἱπῆσδηςς οὗἩ 7εβυ8.--ἀκολου- 
θήσω: αἰτελάγ πΊοζε οἵ [688 οὔ ἀϊβοῖρίε--- 
Ρεῖδδρε ἢ μδὰ ὕεεη ργεβθηΐ ἀυγὶπρ ἴῃς 
τεδοδίηρ οα της 81]1---ἢς Ῥγόοροβεβ ποὺ 
ἴο Ὀεοοπης ἃ οοπβίδηξ διίεπάδηεξ, δἀπὰ τὸ 
Ῥερὶπ δ οὔςβ, ροίπ οὐ {πὶβ ᾿ΟΌΣΠΕΥ 
ἢ τῇς οοπηραπίουβ οὗ [}688, ποὺ 
ὉΜΏ ἴ0 ἃ ἰᾶΥρεσ στοὺρ ἰῆδη ἴπε ἴους 

(Μδῖε. ἱν. ζ8 ἢ). Ουἱῖε Ποπεβεν πηδδηξ, 
Ὀυῖ---νεσ. 20, λέγει α' ὁ 1. 7]εβὺ8 ἀϊ5- 
«τυκίεά τς εἶα55, ἀπὰ ἴδε "παρ, ψὯο 
ταῖρμε ὃς Ῥεϊζον (πᾶπ ἴπ6 ἀνεγαρβ, 5811 
Ὡς ννᾶ8 ἃ βοσῖρε. Ογίβι 8 ἔδε! ἱπρ νγ885 
ποῖ δὴ υηγεδβοηίηρ οσ ἰπνίποὶ δε ῥτε- 
)ιάϊοε, δυξ ἃ βίτοηρ Ξυβρίςΐοπ ἀπά ἀνεγβίομ 
7υξβεά ὈΥ ἱπειρῃξ δηὰ εχρεσγίεηςα. 
Ὑπδετγείοτα Ηδ ρυγροβεῖν ρδίηϊβ ἔπ6 ρσο- 
δρεςῖ ἰπ βογηδτς οοίΐουτβ ἴο ῥγενδηΐ ἃ 
ςοπηεοίϊίοη ψνῆϊοἢ οουἱᾷά σοπς ἴο πὸ 
οοά.---οαἱ ἀλώπεκες, εἴς. : ἃ ποίδδ]ε δᾶγ- 

πα; οπς οὗ {δε ουϊβίαπάϊηρ ἰορία οἵ 
7688, ἰῃ βίγ]ας δηά βρίσί: ομαγαςιεγβεῖς ; 
ποῖ ἀυεγιΐουβ, 88 ἱζ Ἰαπιοπείηρ Ηἱ8 ἰοῖ, 
δῖ ΒΙΡΗΪΥ οοἱουτεά το τερεῖ δῃ υπάεβίτ- 
ΔΌΪα [0]οννεσ.Ό Ἐοχοβ ἤᾶνα Βοΐεβ, δπὰ 
δἰγάβ σγεβεῖησ Ῥίον, τοοϑῖβ (ποῖ πεβίβ, 
ΜΉΘ ἅτ υβεά ΟὨΪΥ ἴοσ Ὀτγεεάϊπρ), διέ--- 
ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπον : ἃ τεπιΑτκΑ ]ς 
ἀεδίρπαιϊίοη οσουστίηρ μετα ἴοσ ἴῃ ἔγβε 

ἔπιθ. [Ιεὲ πιδϑηβ τηυοῦ ἴοσ ἴῃς ϑρεᾶκεσ, 
ΨἼΟ δᾶβ οἤοβεη ἰξ ἀε θεγαιεῖγ, ἴῃ οοη- 
πεςιίοη νἱἢ ρείνδίε τεβεςείοηβ, δὲ νΒοβα 
πδίυσα νὰ οδῃ ΟΠΙΥ βιιε58, ΌῪ διυν οὗ 
16 πᾶν Οσσαβίοηβ ὁπ ΜΏΪΟἢ [6 Ὡδηλθ 
ἰθ υϑεὰά. Ηδετζε ἰξ βεεπὴβ ἴο στιδδῃ ἴδε 
τλδῃ 5 Πρ] οἰτεῦ (δοη οὗ πλδῃ Ξὸ πϑη ἱπ 
Ἡεῦτεν οἵ ϑυτγίδο), ἐὰδ μεῤγίυἱερεά Μαη: 
ποῖ ΟὨΪΥ πὸ δχοθρεοη ἴο δε τυῖε οὗ 
ογάϊπαγυ δυπίδη ὄχρεγίεηος ἰπ [π6 ννΑῪ οὗ 
Ῥείΐῃρ Ὀεεῖεσ ομ᾽, δὰ γαῖμα δη ἐχοεριίοη 
ἰπ δε γᾶν οὗ ὈῬεΐηρ Ψοζβε ΟΥΗ͂"; ἔοσ 1868 
ταῖς ἴδ, ἔπαὶ 411 1ἰνὶπρ ογαδίυσγεβ, ἄνα 
Βεδβίβ, δηὰ 5111} τῆοσε πηθῃ, ἢανε μεῖς 
δροάεβ, βοννενεσ δυπδῖε. [6 1 δε Μεβ- 
βἰδηίς, ἰξ ἰβ ἴῃ ἃ πιά ἄδη εηϊρτηδιῖοαὶ γᾶν. 
Τῆς ΨΠΟΪε βρεεςῦ ἰ8 βιιἀϊουθὶν επίρτηδ- 
ςαὶ, ἀπά οαἱἰουϊαιεὰ το ΟἿΣ] ἐς 5οσι θ᾽ 8 
ἐπιπυβίαβηθ. Μδαβ |ε818 βρεακίηρ ἱπ 
ΔΙΔΌΪΕΒ Ὦοσα, δπὰ Βἰπείπρ δῖ βοσῃδίῃίη 
γοπά (ἢς [ἰτεγα] ρείνδιίοπβ οὗ Ηΐβ 1 π 

88 ἃ Ψαπάεγεσ ἢ πὸ ἤχεὰ ἤοπηε ἢ Τῆς 
βοσῖδε πδά ἢΐβ8 βρίγίτυ αὶ βοπιεὶπ ἘδΟδίπίςδὶ 
τεαάιτίοπϑ, ἀπ νουϊά ποῖ Ὀς δἱ εαβε ἴῃ 
ἴδε σοπηρᾶην οὔοπε 0 ἢδά ὕσοόκεοη ἢ 
τ1ῆδπ. [εδ08 Ββαά πὸ ρίδος ψδεγε Ης σουϊὰ 
ἴαγ Ηἰβ μεδὰ ἰπ ἔπε γεϊρίοη οἵ Ἠΐδ εἰπῆς 
(υἱάδ τὰν γέ εκ Οῥεπ ἕαρε, οἾΔΡ. ἰχ.). 

νν. 21-22. Αποέλεν ἀϊδεὶῥ᾽ε. “Ἕτερος, 
ΘηοΙΠεσ, ποῖ ΟὨΪΥ πυπηεσίςδ!ν (ἄλλος), 
Ὀυϊ ἱπ ἴγρεὲ. Τῆς ἢγβι νγᾶβ δηϊῃυβίδβεϊς ; 
1Π15 οης ἰ8δ Ὠεβί(δίίηρ, δῃηὰ πεεάβ ἴο ὃς 
υτρεὰ; ἃ Ὀεῖίεῖ, τῆογα ταϊϊδθῖὶς πηδη, 
τπουρῃ οοηϊγαβιίηρ ὙΠ 18. πείρῃθους 
τἀπέλνουταῦϊγ.-τῶν μαθητῶν : τῇς εχ- 
Ργαβϑίοῃ βΒε}Π8 ἴο ἱπΊρ]Υ ἴπδὲ {πα βοσῖ δε 
ΜΆ5Β, ΟΥ̓Ϊπ 8ρῖϊ6 οὗ (π6 τερεῖθης ψοσζά οὗ 
688, ῃδά Ὀεοοπιε, ἃ τερυΐασ ἀϊβοΐρὶα. 
μδὶ 8 ροββϑίῦϊε. [{{πὲ βογίδε ἱπαίβιεά, 

7εβὺ8 νουὰ βυθεσ ᾿ἰπὶ ἴο Ῥεοοπῖα ἃ 
ἀϊδεὶρίς, 15 Ηε ἀϊά 7υ.445, ψΒοσα ἀουθ 1658 
Ης ᾿πβεϊπο νεῖ βὰν ΤΠγου ἢ ἔτοτι τ86 
Ῥερίπηϊπρ. Βαξ ποῖ [Κεῖγ. ὙΤῆς ἰη- 
ἔξγεποα τηδῪ ὃς ἀνοϊάἀεά Ὀγ τεπάοτίηρ νἱὮ 
ΒΙδεκ : ““Δποίδοσ, οπε οἵ δε ἀϊβοὶρ]ε5᾽".-- 



20--25. 

καὶ ἄφες τοὺς νεκροὺς θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς." 
ἐμβάντι αὐτῷ εἰς τὸ πλοῖον, ἠκολούθησαν αὐτῷ 
24. καὶ ἰδού, “σεισμὸς μέγας ἐγένετο ἐν τῇ θαλάσσῃ, ὥστε τὸ 
πλοῖον "καλύπτεσθαι ὑπὸ τῶν κυμάτων αὐτὸς δὲ ἐκάθευδε. 
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23. Καὶ ν μετα οοὶν 

ἱ ὶ αὐτοῦ. ὍΒ. σεὶτ. οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ει ἘΞ ν 

αι. 

ἰεδγίΒ- 
25. φᾳυκκο). 

χ νἱ!!. 
καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ; ἤγειραν αὐτόν, λέγοντες, τϑίτίτιρο. 

1 τὸ ογηἰτεᾶ ἰπ 5ΒΟ 33. 

Οἢ. χ. 
4 (ος. ἰν. 3 (νέαε ἔγοτῃ κηυοιν]οάφε). 

3ι μαθηται ἀντον τνδηείπρ ἴῃ δ. Β; δάδεά ογ οἴεδγπεβθ, θυϊ ποὶ πεεάεά, 

ἐπί ν : Βε νἰβδῃεά, Ὀεΐοσγα βεϊπίης 
ουἵ ἔτοτιῃΒ (δρεγηδυσα, ου ἴπε ἸΟΌΣΠΕΥ ἴο 
τῇς εἀδίεσῃ διά οὗ ἴῃς ἴακε, ἴο αἰϊεπὰ ἴο 
8η ὑτρεηῖ ἀοπηαβεῖς ἀυΐν ; ἴῃ δοῖϊ ἴο ῬΟΣΥ 
μδἰβ [δῖμεσ, [π πὶ οἰϊμηδῖς Ὀυτίαὶ παά τὸ 
12Κε ρίαςς οὐ ἴῃς ἄδυ οἵ ἄειίῃ. Ρεσ- 
τϊβϑίου ᾿νουά πᾶνε ἱπνοϊνεὰ νετν 1111|6 
ἀεῖδυ οὔτε νογαζε, ὕπ|ς88, νυ] ἢ ΟὮγγβοδ- 
τοι, '᾿γὲ ἰποϊυδς ὑπάεγ θάψαι 411 τΠδὲ 
ξοεβ αἷοὴσ ψἱἢ ἄεδαιῃ δηὰ δυτγίαὶ, ἂι- 
τληξίπς ΤΆΤ αἢαϊτβ, ἀϊδισι θα !οη οὗ 
ἰπδεγίίδπος, εἰς. Ὑδεγε νου]ά ποῖ ὕγο- 
ῬΑδΪγ Ὀ6 πιαςΒ ἐγουρῖε οἵ τῃδι βοσὶ ἱπ ἴδε 
οἂβε οὗ οὔς δοϊοηεῖπε. ἴο ἴδε |6δ808- 
εἴγοῖε. τ ες. 22, ᾿Ακολούθει μοι: ἴδε 
τερὶν 18. ἃ βίεσῃ γεΐυδβδὶ, ἀπά 16 σεάβϑοῃ 
ἈΡρΆγεη τ Βατά δπά υηϊεεϊίηρ-- ἄφες 
τοὺς νεκροὺς . . . νεκρούς: ψοτὰ ἴοι 
νοτὰ τ[ἢ6 βαπὶα ἴῃ [κὲ (ἴχ. 60), ἃῃ 
ππίοτρεῖίδθίε, τηγβείς, μασγὰ βαγίηρ. Ὑπε 
ἀεδὰ τηυβὲ ὃς ἰλκεη ἴῃ ἔννο 56ηβ68 - ἰεῖ 
δε δρί τι !Π}γ ἀςδὰ, ποῖ γεῖ αἷϊνε το ἴῃς 
οἰδἱπηβ οὗ δε κίπράοπι, δυγυ {πε πδιυγα! ν 
ἄἀελά. Ἐσίζεοῃε οὐ]εςῖβ, απὰ ἤπάβ ἰπ 
1ῆε βαγίπρ ἴῃς ραγαάοχ: “"1εὲ τε ἀεδᾶ 
ῬΌσΥ δας οἵποσ ἔπε Ὀεβὲ Ὺ ἔπε οδη,᾽" 
ὙΠΟ, 88 νν εἶδβ βᾶγβ, ἰβ ποῖ ἃ ραγδάοχ, 
δυϊ ποπβεπβθ. Αποῖδεσ εςοεπίσὶς ἰάεα οὗ 
βοτθ ςοπιπιεπίδίοτβ ἰβ {παῖ ἴ8ε ἢτγβε 
γεκροὺς τείειϑ ἴο (ἢς συεεῤίϊοπός, ἴῃς 
τοῦδε Βδατοῖα Ψ80 οδετίςἃ οὐκ της Ὀοάϊε8 
οὔ τδε ροος δὲ πἰρῃϊ, ἰη Ἡεῦτενν ρῆγαβε, 
τε πιο οὗ ἴδε ἀεδὰά. Τακε ἰδ δβ ψγὰ 
1, ἰὲ δεαπβ ἃ Βασά, μελγίίεββ βαγίηρ, 
ἀπῆουϊε το τεοοποῖς ἢ ΟἸτίβε᾽Β ἀε- 
πυποίδιίοη οὗ ἴδε Οοσῦδη ςδϑυϊβέγγ, ὈῪ 
ΨὩΙΟΗ Πυπηδηϊ ἂηά 814] ρίεῖν ννετα 
βδοιβοςά οἡ {πὸ δἷϊασ οἵ γεϊρίοη (Μαῖι. 
χν, 3-6. Βαῖ, ἀουδιεδ88, [εϑ}8 Κηενν ἴο 
ψἤοπὶ Ηξ 8 βρεακίηγρ. Ὅς βαγὶπῷ 
ἕδη δε υπδετβίοοά δηὰ ᾿υδεϊβεά ; θυὲ ἴξ 
(Δη 4180 νεσῪ βαϑὶϊγ 6 πκίβδυπάετβιοοά 
δηὰ δϑυξεά, δηὰ νος ἴο ἴδε πιῆ πὸ 
ἄοεβ κου Ετοπὶ ἴπεβ6 ἴννο ὄχδιηρίδβ ννα 
8εεὲ ἰῃδὶ [6808 μδά ἃ βιίδγι!πρ νὰν οὗ 
Ἐρελικίη, νος νου]ά οτεαΐς γεῆεοιίοη, 
Δηά 1580 ρὶνε τίβε ἴο σεπιαγ. Μά ου 
κι ἰχ, 5γ.-6λ, Μίετε ἐλγέθ ᾿ᾶβεβ σὲ 
εἴνεη, ἰδς αδονε ὕνο ἱποϊυάεὰ. 

γν. 23.-27. δέογνι οπ ἐδε ἰαὰς (ΜΙ. 

ἷν. 356-41, κ. νἱῖῖ!. 22-25). Μετ. 23. 
ἐμβάντι αὐτῷ πιΐρμς Ὀ6 οαἰϊεά ἃ ἀδεϊνα 
δὐβοίαϊε; ἰξ τ καη 88 ἀδεῖνε δῆϊες ἠκολού- 
θησαν, ἴῃς αὐτῷ αῇετ (μῖ8β νεῖ ἰδ 
βυρετῆυουβΒ. ΤἼΙΒ δῃοτέ βεπίεπςα ἰβ 
ονετοπαγρεὰ ἢ Ῥγοποῖπβ (αὐτοῦ δῆες 

).--τὐὸ πλοῖον (τὸ οπϊτεὰ ἰη 1.1κ.), 
ἴδε 5ῃὲρ ἰῃ τεδάϊπαββ ἰῇ δοοοζσάδηςς 
τενίουβ ἰπβίσυς το (νεσ. 1:8). τσ. 24, 
ὺ ἱπάϊςαἴεβ βυδάδη Τὁποοπιε.--- σε 

ἐν τ. θ., ΠΣ ΕΓΔ δὴ δαγίπαυδίςα οὗ ἴπ6 
8βεδ, ἴῃς ννδίεγβ βιϊγγεὰ ἴὸ ἐπεὶ ἀθρῖῃβ ὈῪ 
τε ννἱπᾶβ τείεισεά ἴο ἴῃ νν. 26, 27; 
λαῖλαψ ἱπ Ματκ ἀπά 1ωὐκκ -Ξ πυγτίςδηα. --- 
ὥστε, Ὠετε ψγἱἢ ἰηδηϊεῖνε, υϑεά αἰ8δο τα 
Βηΐϊξα πιοοάβ (4.9., (41. 11. 13). [πη τὰς 
οτς ςᾶ8ε ὥστε ἱπάϊςαί(ε8 δἰἷπὶ οσ ἰεπάβηςυ, 
ἰπ τῆς οἴμεσ ἴξ δβϑεγὶβ δοῖι8] γεβυΐ: (υἱέ 
Αοοάνη, Ρ. 221, αἶδο Βαϊπιεῖπ, ϑελμὶ- 
ξγανιπιαέϊᾳ, 88 593, 594). ΚΙοΙΖ, Θεῦαγ., 
Τν, Ῥ. 772, ρῖνεβ 48 ἴδε εαυΐϊναϊοης οὗ 
ὥστε, ἰϊὰ ἱπβηϊενε, ἐά μέ; νὴ ἰη- 
ἀϊςδῖῖνε, ἰἰαφμ οἵ φμαγε.---καλύπτεσθαι, 
ΨΔ8 οονεγεά, πίάάδη, τῆς ννανεβ γί βίῃ, 
Ὡρἢ ἂδονς ἴδε Ὀοδὲ, ὑγεακίπρ οπἡ ἰξ, ἀπ 
ξταάυ ιν ΒΙΠἰπρ ἴὲ νἘἢ ννδῖοσ (οὐ, Μασίς 
Δηά1υΚε).---αοὐτὸς δὲ ἐκάθευδεν: ἐγαπιαιὶς 
ςοηίταδί ξ υξ Ηδς ννᾶβ κἰβερίὶπρ (ἰπι|- 

τεσ), ἴδε βίοσπηῃ ποινΠβίαπάϊηρ. 
ἵϊιε ἃ δεπεσδὶ ἱπ τἰπὶ6 οὗ νγᾶσ 7εβι18 
βίερὶ ψπεπ Ης οουὰ, Ἠς δαά ἔδι!!επ 
Αϑῖεερ Ὀεΐοτς ἴῃ βίογτη Ἵδτης οπ, ῥτοὸ- 
ὈΔΌΪΥ Ββογεν δῆες μον πὰ βιδγιεὰ ἔκ 
νἱ, 23, πλεόντων αὐτῶν ἀφύπνωσεν: 
ΨΈΙΕ πεν βαϊεὰ Ης ψεπὶ οἱ ἰο 3ἷεερ), 
βοοϊμεὰ ὃν ἔπε ρ!άϊπρ' πηοϊΐοπ. [ἐ νν88 
τῆ 5ἴεερ οὗ οὔ ννογσῇ Ὁγ δη ἱπίεπδβε [ἰξε, 
ἱηνοϊνίπρ οοπδίαπε βίσαίη οἡ ον δηά 
ταϊηά, Τῆς πιοηΐϊαὶ ἐεπβίοῃ ἰβ ἀρράζγεπὲ 
ἱπ τμ6 ννογὰβ βροκεη ἴο ἔπε ἔννο ἀϊβοῖ ῥ᾽ 68 
(νν. 20-22.. ΔΜοτάβ {κε ἴῆεβε δῖα ποὶ 
Βροκεη ἴῃ ςο]ὰ δὶοοά, οὐ νίϊπους τναβία 
οὗ πεύνουῦβ ροννε. Εἰομαγσὰ Βαχῖες ἀε- 
βοσῖδεβ Οσζογηννεὶ! ἃ8. “οἵ βυςἢ νἱνδοίυ, 
ΒΠατῖῖν, δηὰ δοῦν 88 δποῖπεσ πιδ 
δδαῖδ ψπεη ἢς Πα ἀγιηκεοη ἃ οὺρ ἴοο 
ταυοἢ " (Βεϊαυίϊδα Βαχι.). “Ὀγυηκεη, 
Ῥυῖ ποῖ ΜῈ τνῖπα," ἢ ἃ στεαὶ Ἔρος ἢ- 
ταακίηρ ἐπιπυδίαβη. Τα δβίογπι ἀϊά ποῖ 
ψΑῖκς ἴῃς βίεερεσ. Α ἰεπηραϑβῖ, (Π6 βυ ᾽1π|6 
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Υ ΜᾺ ἵν. 40. “Κύριε, σῶσον ἡμᾶς, ἀπολλύμεθα." 426. Καὶ λέγει αὐτοῖς, “Τί 

 Βετε διὰ 

ἴδε νἱηὰ 
πὰ τεὰ ἄνθρωποι ἐθαύμασαν, λέγοντες, 
(Ρε. εν. 8). 

ἃ Ὦετε δῃά 
ΤΑΙ]. 

ν δὰ χίῃ, :. {κι 1. 29: νἱῖ. 39. 1 ]ΌδΒὴ ἰἰΐ. σ᾿ 

Υ δειλοί ἐστε, ὀλιγόπιστοι ; " 

ῬΑταΙ, οἱ ἀνέμοις καὶ τῇ θαλάσσῃ, καὶ ἐγένετο " γαλήνη μεγάλη. 
Τότε ἐγερθεὶς "ἐπετίμησε τοῖς 

21. οἱ δὲ 

“Ν Πρταπός ἐστιν οὗτος, ὅτι καὶ οἱ 

ἄνεμοι καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν αὐτῶ ; "ἦ 

1 μας, ἀποίῃετ δἀάϊκίοη ἴος οἰεάγπεββ, νναπιὶηρ ἴῃ δ Β; πιοῦὲ Ἴχργεββῖνε ψἱεβουξ, 

5.ΝΜ2ῈΒ γᾶηβροβε νπακ. ἄντω (50 Τίδο;., ΝΥ.Η.). 

ἰπ πδίυσε, 8 ἃ ᾿Ὁ]ΔΌν ἴο ἃ στεαὶ βρίγίξ. 
ΤΒε Ἑδίμειβ νἱεννεὰ πε 5'εερ δπά ἰῃς 
βίοσπι τμδοϊορίς δι, ὈΟΓΒ διγαηρεὰ ἴος 
Ῥείοτεμαηά, ἴο ρίνε εἰπια ἔογ οοννδζάϊςε 
ἴο δον ἰΐ56 1 (ΟὮγγεβ., Ηοη. χχν ].), ἴο 
1εῖ τῆς ἀϊδοίρ!εβ Κποιν {μεῖς νεάκηαβ5 δπὰ 
το δεουκίοπι ἐδεπὶ ἴο ττἰα]8 (Τ ΒεΟΡἢγ].). 
Α ἀοοειῖὶς Ομείβε, ἂῃπ ὑπγεαὶ τηδη, ἃ 
τηςαιτίςαὶ αῆαῖγ!--- νεῖ. 25. προσελθόντες: 
οπςε οἴ ους ἐἀνδηρεί 518 ἰανουτγίτε ννοτγάϑβ.--- 
ἤγειραν: ἴεν ΜψΟυ]ά ποῖ πᾶνε ιννακεά Ηΐτὶ 
ἐγ θεν ςουϊὰ ἢᾶνε Πεϊρεά ᾿ξ, ὙΒΕΥ ἡνεῖα 
δεηυϊηεῖγ ἰειτῆεά, ᾿πουρῃ εχρεγεποεά 
Βλίϊοτβ δοουϑβιοτηβὰ ἴο τουρἢ ψεδίμεσ.- 
Κύριε, σῶσον... ἀπολλύ : Ἰδοοηΐς 
βρεεςἢ, νετῦβ υποοηπεοίεά, υἱΐζεταπος 
οὗ [εατ-δίσιοκεη πεη. [κ6᾽5 ἐπιστάτα, 
ἐπιστάτα ἰ8 εαυδι}}ν ἀεβοσίρεῖνε. ΗΟ 
οουϊά εεἸ1] ἐχδςῖν τυ μδῖ {παν 8αϊ4 ) ΑἹ] 
ἴδγες Ἔνδηρε βι8 τεροτὶ ἀϊ εγεπε!γ.---Ν ες. 
26, δειλοί, ὀλιγόπιστοι, Ης «ςΠϊάεβ ἐλέη 
δεβὲ, τε πε υνϊπάβ, ἴῆς οἰϊάϊηρ πηεᾶπὲ 
ἴο ςαἷπ) ἔβα. Οονναγάβ, πιεπ οἱ ᾿τπ||ς 
[Α118 Ὁ Βασβὴ ἰπ ἴοπε Ὀυϊ Κίπάϊν τηεδπὲ; 
ἐχρτθδϑῖνα γε! οὗ Ῥεγβοπδὶ ἔβαγ!εββῆς 58, 
1ο μαΐπη δβοεπάεπου ονεῖ ρδπίο-βίσίοκαη 
δρίσιῖϑ (οὐ [υυκε).---τότε ἐγερθεὶς : Ης Πδὰ 
υἱιετοὰ τδ6 ῥγενίουβ τνογάβ δδὲ Ηξ ἴᾶυ, 
τδεη νἱ8 ἃ βυάάδη ἱτηρυΐδε Ηδ τοβα δηὰ 
δροΐκς ἱπιρετίαὶ ψψογάβ ἴο [Ὡς εἰεπιεηΐβ: 
απῖνιος ἀεὶ; ἰοτανι " ἐνῖμε, ἀπίμάε γε 
εονιῤοεμῖέ (Βεηρεὶ). ΤᾺ άσσῃ: 
Ἐς πεδυκοὰ πον 1 ψουϊα Βᾶνε θεεπ 
εηουρῇ ἴο τερυκε ἴῃς νϊπὰβ νυ πὶοἢ οαυδεά 
{δε ἐλτρυι θὰ τλῳ ἴῃ πε γϑίες. Βυϊῖ {πε 
ΒΡεεΟἢ ννᾶ8 ἱπηραββίοπε δηά ροειίς, ποῖ 
βοἰεπιίβς.--- γαλήνη μεγάλη : ἀπιϊπειῖς το 
σεισμὸς ν ΥΕΙ. 24.--ῬἾ εσ. 27, οἱ 
ἄνθρωποι: Ὑῃοὺ Ναιυγαι ν οπς ννουϊά 
ΒΆΥ ἴδε ἀϊδοίρ᾽εβ στ ]εβὺδ ἰῃ πε Ὀοδῖ, 
οαἰεά πιεη ἴο δυΐε ἴ8ε γαρὶς δἰζυδιίοη. 
Βυὲ τῆδην τπῖπῖκ. Οἴμοσβ ἂγα τείεισεά ἴο, 
τάδ ὑπαοσυδλίπιεά ἢ 1Ἔβ08: “ χυΐθυ8 
ποηδυπὶ ἱπποίαεγαὶ ΟὨγίβιιβ " (Ο(αὶνίπ) ; 
εἶπες 8 ἴῃς ἀϊδοίρ᾽ε8 ἰῃ ἐδα Ὀοαῖ, απὰ 
τείειτεὰ τὸ αἷοπε (]}εἴόσηθ, Μεγεῖ) οἵ 
Ἰοϊπιῖγ (Π)ε ννεῖιε, ΒΙθςκ), ος ῇο δίϊεγ- 
νιὰβ πελγὰ {πε βίογσυ (Ηἰαγυ, Εὐυΐδγ., 
Ἐσίιχεοβε: “Βοπιίηεβ, αυοίφυος δυ}ὺ8 

τίεπιὶ πυπευπλ δοςερεζδηὶ," δπά 
εἰ55). ΗἩοϊιζπιδπη (Η. Ὁ.) βᾶγβ ἔμεν 

ταῖρῃς ὃς ἴῃς τηθη 'π ἴῃς οἴδπες βδίρβ 
τηεπιίοηδά ἱπ ΜΚ. ἱν. 36, θυξ ἱπ τεδι τυ 
δε ἐχργοββίοῃ πΊΑΥ δἰ πρὶν Ῥοίης ἴο ἴῃ 8 
οοηΐγαβὲ θεΐννθεη πε ἀϊβοὶρ]ε8. 848 τηεῃ 
δηά τῆς ἀϊνίπε ρονγεσ ἀϊβρίαγεά.---ποτα- 
πός . ... οὗτος, δῖ τχᾶπηεῖ οὗ ρεσβοῃ ἢ 
Τῆς πγοζγε οἰδβϑὶς ἔογπὶ ἰ5 ποδαπός -- ἴτοτὰ 
νῆδι ἰδηὰ ὃ ἤεσε Ὀοσγῃ ἢ Ῥοβϑι ΟΪΥ ἔγοπι 
ποῦ δΔηὰ ἄπο, ννἱῖῃ ἃ εὑρμοηίο ὃ (Ραββον). 
ποταπός, ἰῃ ἰδλίει ι.86, Ξ-- οἱ ψῇηδὶ βοσ ὃ 
υἱάφ 1, οΌεοκ, Ρῆγγπ., Ρ. 56.--- ΤΠὶβ δίοσυ 
οὗ {πε τρὶς ἱγαδιξίοη ἰβ ἃ ρεπυίπε σα- 
ταϊηΐβοεηςα οἵ ἀϊβοὶρίε Ὁ. ὙΠεῖεα ννᾶ8 ἃ 
βίογπ), ]68118 δἱερὶ, ἴῃς ἀϊβοὶ ρίεβ αὐνοίκς 
Ηϊΐπι ἴῃ ἴεσιοσ. Ηδ τορικεὰ τῆς υνἱπάβ 
πὰ ψανεβ, δηὰ ἔπεν ἐοσιπνντἢ δυθείεά, 
ΤΠς ΟὨΪγ εβοᾶρε οὗ πδιυγδιβπὶ ἔγοτῃ ἃ 
ταϊγαοῖϊς οὗ ροννεσ ος Ῥχονίάεπος (ΥΝ εἶββ8, 
1 εδέπμ Ὑεπ) ἰδ ἴοὸ ἄεπν ἴδε οδυδαὶ 
βεαύυδηοα θεΐννεεη ΟἾγίδι᾽᾿Β νογὰ δηά τῆς 
εηβυΐηρ οαἰπὶ ἀπά βυρρεβὲ ςοἰποίάδποα. 
Τῆς βίογηι βυάδάθῃ ἰῇ [18 σίβε, Ἔα! 
βυάάεη ἰπ ἰϊ8 101}. 

γν. 28-34. Τὰε ἀερνιοπίαος ο7 Οαάαγα 
(ΜΙκ. ν. 1-20, 1κ. νἱϊ, 26-390). ΤῊΪ8 
πατταῖϊνε ταὶβεβ βαξεῖίπς αυεκείοπβ οἵ 81] 
δοζτίβ, ἀπηοηρ ἵπεπὶ ἃ βεοξταρμίοαι οτ 
τοροϊορίοαὶ οὔς, ἃ8 ἴο (ἢε βοεης οἵ (δε 
οσουγίοποα. Τα νατίδιϊοηβ ἴῃ ἴμα τεδά- 
ἰηβε πῃ τε ἴὔγεε βυποριίίοδὶ βοερεὶο 
τεῆεδος τς ρεγρί εχ εἰεβ οὗ ἴῃς βογίῦςεβ. 
ΤΒαε ρΐἷαςε ἴῃ 18 εβε σεδάϊηρβ Ῥεᾶγβθ ἴῃγες 
ἀϊδείηος παπηεβ. [ξ 8 οδιἱεά ἐπε τεγγίιοσυ 
οὔ τς σαάαγεμές, ἴἰὴ6 Οεγαξεηές, ἀπὰ τῇς 
Οεγρέσεμες. ΤὮς τελάϊηρ ἰπ ΜΚ. ν. σα 
ἴη Β, δηά λθορεκά Ὁγ ὙΝ.Η,., ἱδ ΓΙ νῶν, 
ἃηὰ, βίπος ἴῃς ἀϊϑοονεσυ ὉΥ͂ βοπιδοῦ 
(ζαμπὰ αμάὰ Βοοῖ, ἰϊ. 374) οἵ ἃ ρΐαςα 
οδ]]εὰ αετβα οἵ Κοζβᾶ, πθᾶσ ἴδε δδβίοσῃ 
8Βδῆοσε οἵ ἴδε ἰαΐκς, ἔῆεγθ ἢδβ Ὀδεῃ ἃ ρτον- 
ἱπρ σοπβεηδὰβ οὗ ορἱπίοη ἰῃ ἕδνους οὗ 
Οεγατα (τοὶ ἴο Ῥε ςοπίουπάεά νἱἢ 
(εγαβϑα ἰῃ Οἰϊεδά, ἔννθηῖν πε εδδὶ οὗ, 
ἴδε Ἰοτάδπ) 85 ἰδς τὰς πᾶπια οὗ ἴδε 
δοαπε οἵ ἴπ6 βίοσυ. Α ρίας πρᾶσ ἴῃς βεᾶ 
Βεεπηβ ἴο ὃς ἀεπιαηάεά ὈΥ ἴδε οἰτουτῃ- 
βίδποςβ, ἀπὰ αδάδλγα οὐ ἴδε Ηἱἰεζοζηαχ 



26--20. ΕὙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ τᾷς 
28. Καὶ ἐλθόντι αὐτῷ εἰς τὸ πέραν εἰς τὴν χώραν τῶν Γεργεσηνῶν, ς 68. χανμ!. 

“ὑπήντησαν αὐτῷ δύο δαιμονιζόμενοι ἐκ τῶν μνημείων ἐξερχόμενοι αηρηον 
χαλεποὶ λίαν, ὥστε μὴ ἰσχύειν τινὰ παρελθεῖν διὰ τῆς ὁδοῦ ἐκείνης . ἐκ 
29. καὶ ἰδού, ἔκραξαν, λέγοντες, “5 Τί ἡμῖν καὶ σοί, Ἰησοῦ,8 υἱὲ τοῦ « “5555... 

1 ῬΒαῖ. δραΐῃ ΕΥ̓͂ ὙΔΥ οὗ 
δηὰ δἀοριεὰ ὃν Τίδοι., νν.Η., εἴς. 

3 80 ἰη δ᾿ ΟΣ, αἱ., ΜεΙΊΡΒ. νετβ., Οτίρεη. 

Τίτα. ἰἰΐο Σ 
({εΔ. χυΐ, 8), ὁ ΜΙ, ἱ. 24. ΣΚ, ἵν. 94. 

τησηδεῖςαὶ οοτσεςεῖοι ἔοσ τῃς βεη. 868. ἱουπὰ 'π 080 

Γαδαρηνων ἴῃ ἐδ ̓ΒΟ“ΔΣ αἱ., αδοριοά 
ὃγῪ ΤίδοἙ., Τεερ., ὟΝ. Η., νν εῖββ. Με Ὀεῖονν. 

5 Ἰησοῦ ἰδ Μναπείπρ ἴῃ δ ΒΟΙ.. Οοιηεθ ἴῃ ἄοτ ΜΙ. Μοάεγῃ άϊξοσβ οσχΐξ. 

ΜΒ ἴοο ἕλσ ἀϊβίδης. Τα ἴσυς τεδάϊησ 
ἐπ Μαῖεδεν (ν. 28) πενοσίμοἶεββ ἰ5 Γαδα.- 

νῶν. Ηε ρῥγοθδθϊν [0]1ονν8 Ματὶίς 8 
μ᾿ ευϊάς, Ῥυὲ τς ν]αρε Οεγαβα δείησ 
οὔβουτε δπὰ Οδάδσα νγεῖϊ Κπονη, Ὡς 
Ῥσεΐεσβ ἴὸ ἀεῆηε ἴδε Ἰοσδι εν ̓ χ ἃ ξεπεγαὶ 
τείεσεπος τὸ ἴἢς [ἰαδζίεσ. Ὧθ6 πᾶπηα 
Θεῖρξεβα νν»ᾶβ ἃ βυββοθεῖοπ οὗ Οτίρεη᾽ 8 
στολὰς ἱποϊ ἀπ! ἴῃ ὯϊΒ Οομαλπ δ πίδγυ οα 
]οβη, ἱπ εοππεοίίΐοη ἢ ἴῃς ρΐίδοβ 
παιηεὰ ἰπ Ἵοδᾶρ. ἱ. 28, Βείβαρθασα ος 
Βείδδηνυ, ἴο 1Πυβιταῖς ἴῃς σοηδιδίοη ἴῃ 
τς ροβρεῖ ἱπ σοηπεοῖίου ὑἱξἢ ΠΆΔΠ,68. 
Ηἰβ8 Ψογάβ ἃσε : Γέργεσα, ἀφ᾽ ἧς οἱ 
Γε ἴοι; πόλις ἐβχοία περὶ τὴν νῦν 
κ γην Τιβερι λίμνην, πρὶ ἣν 

παρακείμενος τῇ λίμνῷ φ᾽ οὗ 
δείκνυται τοὺς χοιρούς ὑπὸ τῶν δαιμόνων 
καταβεβλῆσθαι (1η Εν. ΙοΔη., Τ. νἱ. ς. 
24). Ρτοῖ. 6. Α. ϑη, Ηἰςίονγίοαϊ 
Οεορναῤῆνγ, Ὁ. 459, ποῖς, ργοηουῃοαδβ 

“Ἰπροββιδὶς ". Βυῖ Πα τηεᾶπβ 
Θεγαβα ἱπ Ῥεοδροῖ!β, {Πἰγίγ-ϑίχ τι] 8 
ΔΥΆΥ. Ηε δοςερῖβ Κἤεῖβα, ᾿νῃϊοἢ Πα 
ἰάεπειῆςβ στ Θεγρεβα, ἃ8 ἴδς βδοεηα οὗ 
πε ἱποίδεηξ, βέδιίηρ [δὲ ἴὲ 18. ἴῆς. ΟὨΪΥ 
Ῥίαςς ου ἴδε εαβὲ ςοδβὲ ψβεσγε ἴδε βίδθερ 
Ἦ118 σοσης ἄοντ ἴο ἴδε βδοτσε. 
ες. 28. ϑύο, ἐτσο, ἰῃ Ματὶκς απὰ ὐὺϊ6 

Οης. Ασοογάϊηρ ἴο βοπηθ, 4.5., ΗοΐεΖ- 
τηᾶηη (Η. Ο᾽, 6 το ἱποίυ 68 τῆς οᾶβα 
τεροσζιε ἰῃ ΜΙ. 1. 23-27, [Κ. ἱν. 31-37, 
ογχτιεὰ Ὀν Μαιδενν. ὙΝ εἰβ8᾽ Πγροιμεβὶβ 
ἰδ ἴδαι ἔπε ἔνο ἰβ ἂῃ ἱπέεσεπος ἔγζοσι 
ἴδε Ῥ᾽αγα εν οὗ ἄεπηοπβ βροκεὴ οὗ 
ἷἵπ 8δ᾽5 δβουγος (υἱάς Μαιϊ.-Ἔνδη,, ἢ. 
230). ΤΕ Πατιτηοηΐβὶβ ἀϊβροβεά οὗ ἔπε 
ἀπ ΟΕ ὉΥ ἴπε τεπηασκ τμδὶ ἔπεσα τηῖρῃςὶ 
Ῥε ἴνο ᾿πουρῇ ΟὨΪγ οπς ἰβ βϑροίεη οὗ ἱπ 
δε οἴδεῖ δοσουηΐβ, ρεγῆδρβ Ὀεοᾶυδε ἢς 
8 ἴπε πιοσα νἱοίεπε οἵ ἴπεὶ ἵψὸ (80 
Αὐρηκεηε δὰ (αϊνίη) ---κ τῶν μνημείων, 
Ἴδε ρῥγεοιρίἔουιβ 1118 ὁπ ἔπ6 ελβίεγπῃ βῆοσε 
ἅτε ἃ 1ἰπχεβίοης ζογηγαϊίοη {11 οὗ οᾶνεβ, 
ΒΟ νεγα ἀουθΉ 1.88 υδεά ἴογ Ὀυγγίης 
18ε ἀελά. Ὑβεῖα πε ἀεπηοπίδοβ τηδάς 
“Βεῖς Ἄοοηρεηΐαῖ Βοπιε.-- χαλεποὶ λίαν, 

Βετῖος εχοθεάϊπρίγ; λίαν, οης οὗ οὖς 
ἐνδηρε δι᾿ Β ἰανουτίϊς ττοτάβΌ ὙΤδεβα 
ἁἀετηοηΐδοβ γεῖε δὲ ομς τνουἱά ςΔ]] 
ἀληρετοὺῦβ πιδάπιεῃ ; πδῖ, ψῇῆδίδνες 
ΤΏΟΓΘ; πὸ ἰἰρῆὲ πιδιζοσ τὸ ουγα τ δπ), 58: 
ὉΥ ““τηογδὶ τπεγαρευείοβ "". ---- ὥστε Ρ' 
ἰσχύειν, ἀραὶπ ὥστε »»ἱτἢ ἰηΒηϊεῖνε (ἢ 
μὴ ἴον περδεῖνε). ΤΕ ροΐπε ἰβ ποὲ ἐῃδὶ 
ποδοαν ραββεὰ τῃδὲ ψᾶγ, δυὲ τῆδὲ ἐπα 
τέβεηοε οὗ [Π6 πηδάπιθη ἐεηάθὰ ἴο πγακα 

1 ἃ ρίαςε ἴο ῬῈ βῃυπηφδὰ δ8 ἀδηρεγουβ. 
Νοβοάν οαγεά ἴο ρὸ πεᾶγ ἔβεπι. Ογίϑβι 
οάπης πᾶσ ἐπεὶγ [Δὶς ΌῪ δοοίάεπε, μὰς δ 
Ψουἃ τοὶ βᾶνα Ῥθθῃ βοαγεά τπουρῃ Ης 
μιά Κποννῃ οὗ {πεὶσ ρσεβεπος. 

γε. 29. ἰδοὺ ἔκραξαν : δυάάεη, βίατί- 
Ἰΐπρ, ἀπεδγίῃ!ν ογγ, Βιξεά το ββοοῖ υγθαῖς 
Ῥεῖνεβ. Βαῖ ποῖ ἔπε οσὺ οὗ τηδη δϑουξ 
ἴο πγΆ Κα δῃ αββδυῖϊ. Ὑδὸ πιδάσπηθη, νἤοτὶ 
811 ἐελτεὰ δπὰ βῃυπηδά, ψψόγα βυδάπεά 
ὉΥ 186 ἀϑρεοὶ οὗ ἴπ6 βίγδηρεσ ψῇο παὰ 
ἃιτίνεὰ ἰπ ἐπα πεϊρῃρουγμῃοοά, Τὸ 86 
ΔΚΘΏ 848 ἃ ἔδεϊ, ἔδιίενει βίσδηρε δηὰ 
ταγβῖεσίουβ, ραγιν εχρ᾽αἰπθά ὃγ τῆς ἔδει 
ἴμδῖ ]εβὺβ ννὰ8 ποῖ αἰγαίά οὗ ἔπεπὶ δηΥ 
τῆοσε ἔμδη Ης δαὰ δεδθη οὗ τῆς βίοση. 
ΤΕΥ {εἶς ΗΐΒ ρονγεσ ἴῃ [με νεσυ ἴοοῖκ οὗ 
ΗΪ8 εγες. τί ἡμῖν καὶ σοὶ : Δη ἀρρτορτῖί- 
6 Βρεθοῦ ἔνε ἰπ [π6 πιουτῇ οὗ οης 
ἀεπιοπίας, ἔοσ "6 8 8 ἱπ [ες δῆς οὗ 
τῃε Ἰερίοη οὗὨ ἀεν}8 {δὶς ν. 8) ΌΥ ψΠΙΟΒ 
Βε ςοποείνεβ δἰ πηβεῖξ ροββεββεά. [Ιἀεηῖὶ- 
με ΒἰπΊβ6} ψὮ τς ἀσπιοηβ, δε 

ἼΠΚ8 ἔτοπὶ ἴπῸ6 πὸὺνν οοσηοσ ΨΠἮ δὴ 
ἰπϑιϊηςεῖνε ἔξεϊϊπρς τπαὶ Ηδ 18 ἃ ἴοε.---υἱὲ 
τοῦ θεοῦ: ὁ ἅγιος τ. θ. ἰπ ἴῃς ΟΔρετηδυπι 
ΘΥη 6 486 ; βίσγδηρα, Δἰπιοβί ἱποσεά- 
1016 ἀϊνϊπαιίοη. Υδὲ "" ᾿πβαπὶτν ἰ8 πιο ἢ 
πεᾶγοσ ἴῃς Κίηράοπι οὗ αοάὰ ἔπη τνου]Ἱά!γ- 
ταϊηἀεάπεββ. ὙΒεῖς τνᾶβ, ἀουδεῖεθδ, 
βοσιθιῃίηρ ἴῃ ἔα ᾿ν Βοῖς δβρεοῖ ἀπά πηδη- 
πεῖ οὗ [εβυβ νἸοἢ ν88 βεῖεά ἴο ῥσοάυςς 
ΑἰἸπιοβὲ ἰπβιαπίδπεουβῖν ἃ ἄδερ, βρίγίτυδὶ 
ἱπηργεββίοῃ ἴο ννῃίς ἢ οὨἰἀ-1[κα, βἰτιρα, 
ἱηρεπυοῦβ βου ]8 κα ἴθς ΟΔ]]Ἔδη ββῆο- 
τηθῃ, βίωι), γεῖ Ποπεβι-βεασζίεά τηδῃ 
κε ἴοβα ψῆο πιεῖ δὲ Μδεθειν᾿Β ἔδαβέ, 

Ιο 



1454 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΝΗ]. 

ἔκατηα ρες, Θεοῦ; ἦλθες ὧδε ἱπρὸ ' καιροῦ βασανίσαι ἡμᾶς ;" 20. Ἦν δὲ μακρὰν 
ἕν. 

5(ὅ-. ἀπ᾽ αὐτῶν δ ἀγέλη χοίρων πολλῶν " βοσκομένη. 31. οἱ δὲ δαίμονες 
ἘΝ ΜΝ παρεκάλουν αὐτόν, λέγοντες, 

Ἢ τὰ νυ. 1. ἀπελθεῖν 1 εἰς τὴν ἀγέλην τῶν χοίρων." 
Οἱ δὲ ἐξελθόντες ἀπῆλθον εἰς τὴν ἀγέλην τῶν βιδπῖς “ Ὑπάγετε.᾽ 

ΣΧ , 

“ εἰ ἐκβάλλεις ἡμᾶς, ἐπίτρεψον ἡμῖν 
42. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 

15, χοίρων 3. καὶ ἰδού, 'ὥρμησε πᾶσα ἡ ἀγέλη τῶν χοίρων ὃ ' κατὰ 

ἐρΑγαις αρά ποῦ ὁ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἀπέθανον ἐν τοῖς ὕδασιν. 
(Αςεις 

μὴ 47, ἐπί τιναΞ. Ι μαχεῖ! 

1 Ἐοσ τῆς τεδάϊπρ ἔπιτρεψον ἡμῖν ἀπελθεῖν ἰη Τ. ΕΒ. ΝΒ Βᾶνε ἀποστειλον; δάοριεά 
ὉΥ πιοάετῃ εἀΐΐοτβ. Τῆς Τ΄ Ε. σοπίογπιβ ἴο [Κ. (ν{1}. 32). 

3 Ἐοτ εἰς τὴν ἀγέλην των χοιρων ὦ ΒΟ Βᾶνε τους χοιρονς (ΤΊΞο"., ΝΝ.Η.). 

ΞΊΜΒΟΔΣ οὔ των χοιρων. 

τελά!γ δυττεηάδεγοά τπεπιβεῖνεβ, Μεη 
ἢ εμδιϊειεά σγεάβοη αδἷβο ἔεῖϊξ ἴπε 
8Ρ611, 116 τς νῖδε ἀπά {πε βίσοηρ- 
ταϊηδεὰ ἰοο οἴδη υβεὰ (εὶς ἱπῖεϊϊεςξ, 
υηᾶος τἢς ὈἷΔ5 οἵ ραββίοῃ οὐ ργεὐυάϊος, ἴὸ 
τεδίδε τς ἕογος οἵ ἔγυῖῃ. ἴπ 818 νγᾶν 
ΜῈ πιᾶῪ δοοουπὶ ἔογ ἴπς ργοπηρί γεοορηι- 
εἰοη οὗ ]εβ8 Ὀν πε Οδάλδζεης ἀειηοπίδο. 
ΑἹΊἹ τΠδὲ 18 πδοδβϑάσγυ ἴο Ὄχρί δίῃ 1 18. {πε 
Μεββίδηίς ορε ργέναϊδηϊς ἰη Οδάδγα δ8 
εἰβενῆεγε, δηά τῆς βίρδε οἵ [εβ0.8 δοϊπρ 
οἡ 8ῃ ἱπγργεββίοπδοϊε βρίγις ̓ (Βτγυςς, Τὰδ 
Μιναομίοις Εἰενισμέ ἱπ ἐπε Οοεῤεῖς Ῥ. 
187).---πρὸ καιροῦ : δεΐοτε {πε ἀρροἰϊπιδά 
εἰπις οἵ ἰυάρτηεπί. ὙΠα δζιίςϊε ννδπείπρ 
δεῖς Ὀεΐοτε κ᾿ 45 ἱπ οἴμεγ ρῆγαβεβ ἴῃ 
Ν. Τ', 4.5.. ἐν καιρῷ, Μαῖί. χχὶν. 45.-- 
ασανίσαι, ἰο ἰοττηοηξ ΜΠ ρδίη ἴῃ 
δάεβ, ἀδβοσί θεά 45 ἃ ρἷδος οἵ ἰοσγηεπὲ 

ἴῃ ἐκ, χνί. 28, τ. νετ. 23. ᾿ ἃ 
εἴ. 30. γ: ἴπε Νυἱραῖς τη άθγβ 

ποη ἰοηρε, ΝΥ δά βἰοοὰ ἰῃ ἐπε ατεοῖ 
Ὀείοτε μακ. Βυΐ (δεῖα ἅγε Π0 νδγίδπίβ 
δεῖες. Μαῖκ δπά {ὰὺκὲ ἢανε ἐκεῖ, νυν ἢ 
ἵνεβ τίβε (9 Δη δρράσγεηΐ ἀἰβοσεράπου. 
ὮΥ δρρᾶσεπῖ, πᾶν ςοηΐεπά, Ὀεοδι58 

δοίῇ ἐχργεββίοπβ ἂς τεϊδίϊνο δηὰ εἰδβεὶς : 
αέα αἀϊδέαπες, γεῖ νἡτπη νίενν ; ἐλεγε, ἴῃ 
τπᾶῖ πεὶρῃδουτποοά, Ὀμῖ ποῖ αυϊίε δἱ 
μαηά. ἘἙἸβπεῖ τείεβ ἴο 1,Κ. χν. 20: 

κρὰν, “εἰ ἰλπλεπ ἰπ οοπβρεοῖα, αἱ, 
ας. χν. 20: Ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν 

ἀπέχοντος, εἶδεν αὐτὸν ὁ πατήρ᾽΄. Οη 
ἐκεῖ ἴα τεπηασκβ: “ ἀοςεῖ ἰπ ε8 τερίοης 
εἰ νἱοἰηΐα ἔυΐβ86, πες ἀϊβιαπιίδπιὶ ἀδβοτὶ- 
οἱ", Δ εῖββ δραίπβὲ Μεγεγ ἀεπίεβ 
τῆς τεϊαιἰνίεγ οἵ μακρὰν, ἀπά ἰΔκε8 ἴξ 48 
τηδδηίηρ “8 Ἰοπρ νΑΥ ΟΥ̓ ΏΠ]|6 νἱ 5.16. 

ομένη : (Δ΄ τεπιονεά ἔτοπιὶ ἦν, ἀπά 
ποῖ ἴο θὲ ᾿οἰπεά υνἱἢ ἰξ 48 ἰδ τῆς [δεάϊπς 
ψνεῖε τῃ6 πηδίπ ροίπὶ, ἀηὰ ποὶ γδῖίπεγ {πὸ 
δαϊείειες οἵ ἴῃς Πετά τπετε. ὙΤῆὲ 1] 
αἰϊεβιεά τελάϊηρ βοσκομένων Ὀτίπρ8 ουὐἱ 
πε πιεδπίηρ δεϊίεσ, Α Βεχά οὗ ϑιννῖπα 

ϑ πο ἢ ψετα ἐδεδίηρ ἱπ [86 ἈΠἔΡ ρδβέυγεβ. 
Το δἊνίης, ἀουδε]εβ88, ϑεϊοηκοᾶ ἴο αεη- 
ι|ῖε58, ψῆο δρουπάεδ ἱπ Ῥεζγδβδ.---Ν ἐσ. 
31. οἷ δαίμονες : ὑπυδβι] ἀεβίρηδιίοη, 
ΠομπΊΟΩἶ δαιμόνια.-- παρεκάλουν : τς 
τευεβὲ νν88 πιδάς Ὀ΄ ἴδε ροββεββεὰ ἰῃ ἴπ6 
πᾶπης οὔ ἔπε ἀεπηοηβ. --ἀπόστειλον : ἴδε 
τεδάϊπρ οὔτῃς Τ. ΒΕ. (ἐπίτρεψον ἀπελθεῖν) 
τλκεη ἴτοπὶ [κα εχργεββεβ, ἰῃ ἃ πιάετ 
ἴοτπι, ΟΠ γβε᾿ Β βῆδγε οὗ γεβροῃβι Ὁ: ἰπ ἃ 
ἀτδηβϑδοϊίοη οὗ βυρροβεά ἀουδιδι ομαγας- 
ἴε. Ὑῆα ἀεπιοπίδο ψουϊὰ πᾶνε πὸ 
δοταρῖε οὐ {παῖ βδοοῦθ Ηἰ8 τεφιιθϑὲ ννᾶβ: 
1 γου ἅτε ἴο οαβί υ8 ουΐξ, βεηά υ8 ποῖ ἴο 
ἢ, δυὲ ἱπῖο ἴδ δνίης.---ὑπάγετε: 
ΟΠ τίβε᾽ ΒΒ ἱδοοηῖς τερῖν, υϑυδιν τακεη το 
ταεδῇ : δὼ ἱπῖο ἴΠ6 βυνίης, δῖ ποῖ πεςαθ8- 
ΒΑΣΙΪΥ τηεδηΐπρ' ποῦς ἴηδη “ Ῥεροηα᾽". 80 
ΝΝνεῖββ, ννῆο ποῖ ἀ8 παῖ [εϑ8 πδὰ πὸ 
ἱπιεητίοη οὗ Ἔχργεβϑίηρ δοσυίεβοεηςα ἰπ 
τε ἀεπιοηΐας᾽Β τεᾳυεδί. (Μαΐέί. Ενακ. 
δηὰ Νν εἶβ8- Μεγεσ, “" Ηΐννεξ πιίξ εὐς 8...) 
-ινεγ. 32. οἷ δὲ . χοίρους : ἴδε εἢ- 
ἴταπος οὗ ἴῃς ἀδπηοπβ ἱπίο {πε βινίπε 
οουἱά ποῖ, οὐ ςουτβε, δε ἃ πιαῖϊϊες οὗ 
οὈδβεγνδίίοπ, δὰ οὐἱν οὗ ἱπίεγεπος ἔγοπὶ 
ψ δι [ΟἹ] οννεά.---ἰδοὺ, ἱπιτοδυςΐπρ ἃ βυά- 
ἄεπ, βίδγι!πρ ἐνεπι--ρμησεν πᾶσα ἡ 
ἀγέλη: δε πιὰ ἀοιννηγυϑῃ οὗ τῆς Πετ 
ονεῖ ἴῃς ργεοίρίος ἱπίο ἔπε Ιακεὲ. Αβϑιπι- 
ἱπρ ἴδε [}}} τεβροπβι ΠΥ οἵὗἩ [εβ8 ἴοσ (ἢς 
ςδιδβίσορῃε, Ἔχροϑβίϊοτβ ἤανε Ὀυβίεα ἴῃ δ πη- 
8εἶῖνεβ ἰῇ ἱηνεηίίης δροϊορίεβ. Ευζῆγ. 
εἰνεβ ἴουγ γϑᾶβϑοηβ ἴοσ ἴῃς ἱγδηϑδοίίοη, 
τῆς ἐουτγίῃ θείης τμδὶ ΟΠ ἐπετεῦν σου]ὰ 
ἱε θ6 οοποϊυβίνεϊγ βδοννη ἴπδὲὶ τπε ἄεν! 8 
Βδά ε΄ τπε ἀεπιοπίαςβ. Ἐοβεησηῖ!ες 
Βυρρεβίβ (πὶ ΝΟ πιεη ἅτ νοὶ ἢ τήογα 
ἤδη ἐνεσ 50 τὭΔΩΥ βνίπθ. Τῆς ἰονγεβὲ 
ἄεριῃ οὗ Ῥδῖποβ ἴῃ τῃϊ8 ᾿ἴπὲ νν85 τουςπεά 
ὃν ΔΝ εἰβιεἴπ ννῆεπ ἣς βυρρεδιεά παῖ, ὉΥ͂ 
οὐτείηρ υρ {πε ἀτονπεά βιντης, βαϊεἰπρ ἐπε 
ταεαῖ οἵ πιακίης βπιοκε- ἀτίεὰ Παπὶβ (}ρε- 
ο56ς ῥέγηα3), ἃπηιὰἃ 56] Πρ ἴΠπΠεπὶ ἴο ὅεη- 



30-4. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

33: οἱ δὲ βόσκοντες ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν 
πάντα, καὶ τὰ τῶν δαιμονιζομένων. 34. καὶ ἰδού, πᾶσα ἡ πόλις 
ἐξῆλθεν εἰς συνάντησιν ' τῷ 2 Ἰησοῦ " καὶ ἰδόντες αὐτόν, παρεκάλεσαν "ἡ 
ὅπως ὃ " μεταβῇ ἀπὸ τῶν ὁρίων αὐτῶν. 

ἐκεῖθεν). 

1 Ἐὸγ συναντησιν (ΟΙΔΣ) δ :, 33, Ββᾶνε νπαντησιν (Τίβοβ., ΝΝ. Η.), ἃ ργείδσαδι 8 
ψοτὰ, Μιάε Ὀεϊονν. 

3 Τὸ: τω (Β) δὲ Βανε του, δἀοριεὰ ὃγ Τίδοδ. αηὰ Ῥαϊ ἴῃ τηδσρίη ὃγ ΝΟ, 
5 ον οπωξ Β δδ8 ινα. 

1Πε8 ψ8ο ἀϊά ποῖ οδ]εςε το εα βυβοςαιεά 
ΔΗΪτΊΔ]8, ἐπε ονγηεῖβ Ψουϊὰ ἐβοᾶρα 1058. 
Βυὲ τς Ἰελτπεά Ἴοζηπηεπίδίοσς τηῖρῆς ὃ6 
)εβιΐπρ, ἴοσ Βς ἴὔγονβ ουξ ἴῃς βιρρεβιίοη 
ἴοσ ἴδε Ῥεπεῆξ οὗ πιεη ψνῇοπὶ ες ἀεϑογῖθε8 
88 πεϊῖδες [οννβ, ἀαπεῖῖς8, ἢογ ΟὨ τί βείδηβ. 

γν. 33-34.- ΤᾺΣ τεφιοὶ. ἔφυγον: τς 
ΒνΠεποσὰβ θεὰ, Νὸο ννοπάεσ, ἰπ νῖενν οὗ 
ΒΌΓΒ ἃ ἀϊδαβῖεσ, [0 ἴῃς ἀδιηοπίδοβ, ἴῃ 
16 ἢἤπαὶ ραζοχυβπὶ δεΐοσε σεΐϊυση ἴἰὸ 
δβδηϊίυ, μδᾶά δηγιπίηρ το ἀο τυ Ὀτπρίπ, 
ἴξ αδουῖ, ἴῃς δυρεγβεικίουβ ἴοσσοσ υνἱξ 
ΨΒΙΟὮ ἴΠῈῪ νετα τεραγάεά που] δἀά ἴοὸ 
ἴδε ρδηΐς. --άπήγγειλαν : ἐδεγ τεροτῖεά 
ννδδῖ δδά παρρεπαεά ἴο τμεῖγ πηδβέειβ δπά 
ἴο ἀνεσυθοαυ {πεν ταεῖ ἴῃ τῆς ἴοννῃ.--- 
πάντα, γΒΑεῚ μδὰ ἐβάσχος τῖς τὐή τόν 
καὶ τὰ τ΄ γιζο : παν σου 
ποὲ Κηονν  , δῦους ἴδε 
ἀεπχοηίαοβ. Τῆς τείεγεποςα πηυβὲ Ὀς ἴὸ 
βοῖὴς νἱβίδϑὶς ςοπηδοιίίοη δεῖνεοη (πα 
Βεδανίους οὗ ἔπε πιαάπιεη δηὰδ (δες 
ἀεβίγυςιίοη οὔτῃς πετᾶ, ΤΠΕΥ ἰοϊά τἢς 
Βίοσγυ ἔγοτι {πεῖς οὐ ροὶπὲ οὗ νίενν, ποῖ 
δἴϊες ἱπίεγνιεννίηρ [6808 ἀπά Ηἰβ Ἴοπ,- 
Ῥᾶπγ.--ν ες. 34. πᾶσα ἡ πόλις : δπ εχ- 

βεζαϊίοη οὗ οουγδο, ο΄ δοσουηΐβ ἴῃ 
Με δηά 1υ0Κε.---εἰς ὑπάντησιν... 1.) 
ἴο ἃ πιεειίησ ψῖ 1|εβῦ8. ΤΒΘ που 
οσουτβ ἀρδΐῃ πῃ Μαῖϊ. χχν. σ, δπὰ ]οἢπ 
χίΐ, 13; ἱπ Μαῖξ. χχν. 6 ἀπάντησιν ἰ5 
υδεά ἱποϊεδά οὗ ἰϊ. εἰς ἀπαν. οςουβ ἰπ 

ϑερί. ἔοσγ ΓΡΩΡ. ΤΒα ἔννο πουπϑ 

816 ᾿ἰτ||6 ἀϑεά ἱπ᾿ ατθεῖς δυΐδοτθ Τῆς 
οδδηρε ἔϊοπι οπε ἴο ἴῃε οἴμες ἱπ Μαῖεξ. 
Χχν.:,6 ἱπηρ1165 ἃ 5] ρἢι ἀϊεγεποα ἴῃ τλθβη- 
ἴηρ ; ὑπάντησις -- ΔοςΙἀεπι4] ομᾶπος, οὐ 
ΒΘ} Ὺ τηεεῖϊίπρ ; ἀπάντησις : Δη Ορδη 
ἀεβξίρηεά τηεεϊίηρ. ὙΤΠε βίεδ ἐγ οπαγδο- 
ες οὗ ἴδε πιθεϊίπρ' ἰτηρ ες ἰῃ ὑπὸ 15 ννεἱ] 
ΠΙυδιταῖεά ἰπ Α Τήσαν, νοσ. 28, οὗ {πὶ8 
πδισδῖῖνε. ΤΈς βίδίεσηεηϊ δὶ τπε τ Ποῖς 
οἷν στεηΐ ουἱ ἴο πηεεῖ 7εϑ08 ἱπηρ] 165. ἃ 
τεροσὶ Ἰδυίηρ τῆς Ὀίατηα οὗ ἔπ οσσύσγεποα 
οὐ Ηϊω. Βυὲ Μαιῖιπενν᾽β δοοουπὶ ͵ἰβ 
ΨΕΙΥ Βυγηγηδσυ, ἀπά πηυβδὲ Ὀ6 ΒΌΡΡΪε- 
τηεηϊεᾶ ὉΥ ἴδε δβιίδίἊπιθηῖβ ἴῃ Μαῖκ δηά 
[ὐκο, τοσὰ ΠΪΟΒ 11 ἀρρεᾶγβ παῖ βοσὴς 

ςατης ἴτοστὶ ἴδε ἴον ἴο ἱπαυΐγα ἱπῖο τῆ 
ταδίίεσ, ““ἴο βεα ψῆδι πδά παρρεηρά,᾽" 
ἀπά τπδὲ ἰπ ἴῃς οουγβε οἵ ἐπεὶς ἱπαυίτίεδ 
ἔμεν πιεῖ 1688 ἀπά ἰεαγπεά ᾿νμδὲ {παν 
Βιδά ποῖ Κπονγῃ Ῥεΐοσγε, (δε οὔδπρε τμαὲ 
μά οοπῖα ονὰσ (πε ἀεπιοπίδο. [ὲ νγαβ 
οἡ μεῖς ρίνίηρ ἰπ ἐμεῖς τερογὲ ἴο ἐδεὶσ 
[ΕἸ] ονν-ονγηβηιεη, σοππεοιίπρσ τ οὐτα 
ΜῈ τη6 οαἰδϑίσορδε, ἐμαὶ τῃ6 δοιίοῃ σθ- 
Ῥοτγιεὰ ἰπ νεσ. 34 ἴοοκ ρίαςς.--- εν. 34. 
παρεκάλεσαν: βᾶπιε Μοτά 48 ἰπ ΕΓ. 31 
ἴπ τεΐετεπος ἴο ἴπε ἀεπιοπίδοβι ὙΉΘΥ 
ἀϊά ποῖ ογάεσ οἱ ἀγίνε Ηΐπὶ ουϊ. ὙΠΕΥ 
δεξομράξ ἴῃ ἰετπὶ8 γαβρεοῖῖ! ἀπά ὄνεῆ 
ϑυδάυεά. ὙΠΕΥ ννεῖεὲ αἰταίά οἱ ἁ [ἢΐβ 
δίγδηρε πη, γῆο οου!ά ἀο 5υοἢ ψοπάεγ- 
1] τδίηρβ; δηά, τ 411 ἄμε τεβρεοῖ, 
πεν ᾿νου]ὰ ταῖμες Ηδ νουἹὰ τυὐϊιπάγαν, 
ἰτοτὰ τπεὶγ πεὶρῃδουγῃοοά. 
Τη8 Ψψουϊὰ Ῥὲ δὴ οδοϊοίά ἔαϊς, ἴῃ 

ΨΒΙΘΗ ἀϊβετεπε νεγβίοηβ ὑνεσα βυσα ἴὸ 
ατῖβα, ννβεγεὶπ ἕδος δηά εἼχρ᾽απαιίίοη οὗ 
ἴλοι ννουἹά ρεῖ πιϊχοά ἃρ ἰορεῖμεσ. Τῆς 
ΨΝΕΓΥ ντι ΔΕ ΟΠ8 ἰπ ἴῃ βγποριίςαὶ δοοουηΐβ 
ὙΠ πε88 ἴο ἰΐ8 βυ δβίδηςδὶ ἢἰβιογίςϊεγ. 
ΤῊς Δροϊορίβε᾽β ἐαβὶίς ἰβ εαδῪ ἤεζβ, ἂἃ8 
ἀϊδείπες ἴοπὶ ἴπαξ οὐ τῆς ᾿μαγπιοηίβῖ, 
ΨΈΙΟΒ ἰβ ἀϊδῆσυϊς. ὙὮΘ δββαπεῖαὶ οὐ πα 
οὗ ἴδε βίογυ 18 [ῃ1ϊ58.΄ Α ἀεπιοπίας, αἰΐας 
ἃ τηδάπηδπ, σοπ)68 ἴτοπὶ ἴπ6 ἰοπηδ5 ἱπ ἴπ6 
1ἱπλεβέοῃς ςᾶνββ ἴο πηεεῖ [6808, εχ! δἰεἰπρ 
ἴῃ Ὀεμανίους δηά σοηνεγβαίίοη ἃ ἀουδῖα 
φοπϑοίουβηεββ. Αδκεὰ ἢὶβ πᾶπὶς, δ6 
(4115. Ὠἰπιβ6 1} 1ερίοη. [πὶ ἴπ6 παπις οὗ 
ἴδε “Ἱνερίοη " πε θερβ ἴδαῖ τῆς ἀεπιοηβ 
ΤΏΔΥ δηίοσ [Π6 δυνίπθ. [6818 ογάεγβ ἴῃ 68 
ἄεπιοπβ ἴο ἴεᾶνε μεῖς νἱ εἴσω. 5Ποσεν 
Αἴϊετ ἃ Βετά οὗ βυῆπε ἐεεδϊηρ οὐ τῆς 
8118 τυβῃεά ἄονγῃ ἴῃς βίεερ ἱπίο τῆς. βεᾶ 
δηὰ ψεσ ἀγονπεᾶ. Τιδάϊείοη σοπηδοιθά 
πε τυβῇ οὗ ἴπε βυνίπε νυ ἴδε ἀδπηοηβ 
Ἰεανίηρ' ἐμεῖς ἰογπλοσ νἱςεῖπι δη ἃ ἐπιετίη 
ἰπίο ἴπεπι. Βαξ, 88 αἰγεδάυ τετηαικεὰ, 
18ε σαυβαὶ σοηπεοιίοη οουΐά ποὲ Ῥε ἃ 
ταλῖίεσ οὗ οὐβεγνδέίϊοπ δυὰς οηἱν οὗ ἰη- 
ἔετεηςθ. Τδε τυβῃ πιϊρῃϊ, 88 Ῥνεῖββ 
βυρρεβίϑ, ὃς οαυβεᾶ Ὁγ ἴδε πιᾶπ, ἰπ Πί8 
βπαΐ ρδζοχγυβϑπ), ομαβίηφς ἴδε. Βυὶ 
παῖ αἷβο 18 πηδίϊε οὗ ςοπ͵θοῖυσαο. Τα 



μι. 
ν. 21; νἱ ἢ ἰδίαν πόλιν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΧ. 

ΙΧ. 1. ΚΑΙ ἐμβὰς εἰς τὸ Σ πλοῖον " διεπέρασε καὶ ἦλθεν εἰς τὴν 
2. καὶ ἰδού, προσέφερον αὐτῷ παραλυτικὸν ἐπὶ κλίνης 

ΕἸΠΕ βεβλημένον καὶ ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν εἶπε τῷ παρα- 
1. ἱ.. 
(α νατίουδ λυτικῷ, “4 θάρσει, τέκνον, ἀφέωνταί 3 σοι αἱ ἁμαρτίαι σου." ὃ 
Μ55) 

ς δφαίη νες. 82. ΟΒ. χίν. 27 (ρίασ., ἴο ἐμα σα). ΜΙ χ' 49. : 

1 το οτίοὰ ὃγ  ΒΙΧ, 

392) μᾶνε ἴῃς ἔσσῃ αφιενται (ΤίΞοἙ., ἮΝ. Η.). 

8. ΤΒο τεράιπε ἀφεωνται σοι αι αμ. σὸν ἴῃ Τ. Ε. ἰδ ἔτοπι [.Ϊς. (ν. 20). ΜΒ δανε 
σὸν αἱ αμαρ. Ὁ [88 σοι αι αμ. 

τεδῖ οαυδς οὗ π ςαἰΔβίγορξε [8 ἃ Πιγβίεσυ. 
Ἐοθδηπηῦ ες βυρρεβίβ ἰμαὲὶ δὲ ἃ δοὶ 
βεᾶβοῃ οἵ ἴδε γεᾶσ οπα ἰῃ ἃ μβεσά οὔ ϑνϊης 
ταῖρμε ὑπάετρο ἃ τηοζυϊά βείσυσε, Ὀερὶπ 
ἴο τη νἱ]άϊν δρουῖ, ἀπά Ῥὲε ἐοϊϊοννεά 
ΒεφυδοίουδῖΥ ΌΥ ἴδ6 ψμοῖς ἤοοι. Ης 
τηεπίίοηβ δὴ ὀσουτσοηος οὗ ἴδε Κίηὰ δὲ 
Ἑτίυτίι, τοοοπὶ ἤδη δα ντοῖς. Γ,υξετοίὮ, 
ΠΟ ται οηδὶιβὲ, δυρρεβίδ “" νογιῖρο,᾽" Ρεζ- 
ταϊιεὰ ὉΥ [6808 ἴο Ὀε811 {86 ϑινίπθ, [δ δὲ 
18ε ἀετηοηίΐας τηϊρδς ἤᾶνε ἰῃ {πεῖς θ6- 
ΒανίουΣ ἃ βεπβίϊ]ε δίρῃ οἵ ἀεϊΐνεταπος, 
δηὰ 50 ὃε τὰ οὗ δίβ χε ἰάεα (υἱέ 
δἰ8 Εςεαὶ  ' Ιηπέεγῥ., γε Ῥαγῖίε, Ρ. 27, 
ποῖδ). Οπἡ ἔπε πδῖυσε οὗ ἀεπιοπίδοδὶ 

βϑεβϑίοῃ, υἱάδ τὴν Μιγασμίομς Εἰομιεπέ 
1π ἐλπε Θοῦέίί, ῬΡ. 172-ἰοο; υἱάς αἰἷδο 
ποΐεβ ου Μδαγκ. 
ΟΠΑΡΤΕΕΊΧ. ΤῊΕΞΉΒΑΣΝΟ ΜΙΝΊΒΤΕΥ 

Οοντινυερ. ν. 1-8. Τὴν ῥαϊςἰεά πιαπ 
Ματκ ἰϊ. 1-χ2 ; Γυκε νὶ. 17-26). Μετ. 1. 
μβὰς : [6818 σογηρ]!εὰ ἢ τς τουδὶ 

οὗ τῆς πιθρὴ οὗ ἀεσγαβα, ψνῆο δαά ἱπεὶ- 
τηδῖςά 80 ῥ᾽ δῖ πὶν τῆδὲ πεν ἀϊά ποὲ τνᾶπὲ 
ΔΠΥ͂ τῆοτς οὗ Ηἰβ οοπιρᾶηγ. ᾽ν Βαῖδνες 
Ηἰΐβ ρυζροβα ἰἱῃ οσζοββίῃρ ονεὲς ἴο ἴδε 
ξαβίεσηῃ βΒῇοτθ τΊΔΥ ἢάᾶνε ὕεεη, ἰδ νγὯ8 
υβιταϊεὰ ΌΓΥ ἂῃ ἐνεπὶ ψῃ ἢ 'π βοῦς 
τεβρεοῖβ ΨΑ8 δἂη υὑπεχρεοίεὰ ἀϊβαβίεσ. 
νδβ 'ἰξ σεβὲ οὐἷν οὔ ἃ πεν δρῇεσζε οὗ 
ψνοῦκ Ηδ νν» 85 βεεκίηρ ἴποσε ὃ Μιάδ ποΐεβ 
ου Μαῖῖ.---εἰς τ. ἰδίαν π.: επιεσίηρ {Πα 
Ὀοδὶ ν ποῦ μδά ὕεεπ τποοσεὰ ἴο ἔδε 
δῇοσε [εβϑὰ8 τεϊυσπεά ἢ Ηἰ8 ἀϊδοῖ [68 
ἴο Ηἰὶς οἷσι οἰξν, ἴο ἀϊδεϊπρυΐδῃ ἱὲ ἴτοτῃ 
Οεγαβα, ἴπθ οἷἵγ παῖ βῇυς [18 ργαΐεβ 
βρλῖηϑε Ηΐτπι ; 80 πᾶηεὰά ἤεζσε οηΐγ. 

ἤδη ργεοβεϊυ ἴῃς ζο]οννίηρ ἱποίάεης 
Βδρρεπαϑά οαπποῖ Ὀς αβοεγίδἰπεά. αὐ κε 8 
ἰηάϊοδείοη οἵ εἰπε 8 (ἢ ναρτιεβὲ ροβϑίδίε; 
““ρῃ οπε οὗ ἔπε ἀλγβ᾽" Μαῖίῃεν δηά 
Μαεῖκς εἶνε ἰὲ ἱπ ἀϊθετεηε βεφύξηος, δῖ 
ἐμεῖς πδιγαῖῖνεβ ἤᾶνς {π|8 ἰῃ Τοοτησπήοῃ, 
δαὲ τα τρᾶκε ἴδε ἱποίάεπε οσςὰσ οα 
διτῖνδὶ ἰῃ Οδρεγηδιπὶ δίϊοσ δῃ ὄχουγβίοη ; 
ἷπ εἰμεν σαβε ἴῃς ἢσβὶ τηδπιοηςά, ᾿μουρἢ 
Ὡοῖ ἴδε βδῖὴθ ἰῃ Ῥοῖῃ. Μέαάφ ποῖεβ θη 
Μασ. 

ει. Δ. καὶ ἰδοὺ: πυβυδὶ ἔοττωυΐα ἴοσ 

ἱπιγοδυςίηρ δῇ ἱπιροτίδης ἱποίάβηϊ.--- 
προσέφερον, ἴδε ἱπιρετέεςξ, ἱτηρ᾽ γίηρ ἃ 
τορεβ88, (Ὡς ἀεῖΔ118 οὗ ν ες, εχίσεπλεῖν 

τπτογεϑεην, ἴῃς ἐνδηρε δε ἄοεβ ποῖ ρίνε. 
ΒΥ ςοπιραγίβοη νντἢ Μασίς δηὰ Πυκὸ 86 
πδιγαῖϊνα ἰδ τηξᾶρτε, δηὰ ἀείεδοϊςίνε ἐνεῃ 
ἴον ἴῆς ρύυζροβε οὗ Ὀτγίπρίηρ οὐὲ ἴδε 
εδῖυτεβ ἴο ψνῃϊςἢ ἰἢς ἐνδηροῖβὲ δἰδομοβ 
ἱπιροτίδηςξ, 4.5.» ἴῃς ναίυς δεῖ ΌῪ 7ς808 
ου ἴδε ,αἰἐὰ ενϊηςεά. Ηἰβ ἐγες ἰ8 Βχοὰ 
οπ ἴδε οπα ουϊδβίδηδίηρ, ποναεὶ {εδίυσε, 
τς νοτά οὗ Ϊ|}6β818 ἰπ νεσ. 6. ἴῃ 
νίενν οὗ ἰξ Πα ἰ8 σαγεβιῖ, ννὮ1]ς οπιϊτεῖη ρα, 
ταυςῇ, ἴο τπηοπείοη παῖ τῆς ἱηναδὶὰ ἱπ τΠἰ8 
ἰρδέληοο τῳ Ὁγουρῆς ἴο [|ε6δὺ5, ἐπὶ 

ς βε γον, ἱγίπρ' οὐ. ἃ οουςἢ, 
Το δε δέ σιμὰ αἶβο ἰξ 18 ἄιις ἴπδὲ ἃ 
βεοοηὰ οα8ε οὗ ρδγαί γβίβ ουτεὰ ἢπάβ ἃ 
Ῥίδςς πῃ τπῖβ οοἸϊεοιτίοα, τπουχὰ ἐπα ὕνο 
(8568 ἢανς ἀϊβετεπε {εδίιγαβ : ἴῃ ἴῃ οης 
ῬἈγβίοδὶ τογπιεηῖβ, ἐπ ἔπε οἴδεσ τηεηϊδὶ 
ἀερτεββίοῃ.---πίστιν αὐτῶν, 1Π6 [ΑἸ οὗὨ 
τῆς πιεη ννῆο παὰ Ὀγουρδῖ (πὰ δἷοκ πδῃ 
ἴο Ηΐπη. ὙΤᾷε οοπιπιοη αββυτηριίοη μαι 
ἴδε Ἰδιῖες ἰ8β ἱποϊυδεά ἱπ ἴπε αὐτῶν [8 
ϑαβεὰά οἡ ἀορτηδιῖς ρτουπάβ.---θάρσει, 
τέκνον : ΜῊ βυν δυγε ἀϊαρτιοβὶβ εβὺβ 
8668 ἱἰπ τῆς τιδη ποῖ ἐδ δὰὲ ἄεερ 
ἀερτεββίοη, δϑβϑοοίαιεὰ ργοῦδοϊυ νἱἢ βδά 
τηειηοσίεβ οὗ σπηϊβοοηάυςῖ, δηὰ υζξεγίη, 
Βτδὲ ἃ κίπάϊν πορε-πβρίσίπρ Ψψοσζά, βὺ 
8Β ἃ ΡῬΕγΒιοΐδη τηΐρῃς δὐάγοβθ ἴοὸ ἃ 
Ρϑιίεης : σμδεῦ ὑρ, Ομ} Ης ἀ6α18 ἔγδε 
Μὴ ἴῃς ἀΐδελβε οὗ ἴῃς βουϊ ---ἀφίενται : 
7εδὺ8 ἀεοίαγεβ ἴῃς ἴογρίνεπεαδθ οὗ ἢἰβ 
Βίῃβ, ποὲ ψνἱἢ τῆς δυϊποῦῖν οὗ δῇ ὃχ- 
ςερτίοπδὶ ρεγβοη, Ὀυϊ νυ Βυτηρδῖην δηὰ 
ἱπβίρῃϊς, 28 πε ἱπίεγργείῖεγ οὔ οὐ δβ νἹἱὴιὶ 
δηὰ {πε ἴανν οὗ (6 υπίνετθε. Ὑμαῖ ἴανν 
ἰδ τῃδὲ ραβὲ εἰτοῖ πεεὰ ποῖ δε ἃ ἀοοζω; 
παῖ νὰ τῆδῪ ἴᾶκε ρδσζάοη ἕο ρτδηϊεὰ ; 
ογρῖνε ουγϑεῖνεβ, απ βίατὶ ἅἀπεν. ΤΒἊς 
ἴδνν Ποϊάβ, [685 θεϊενεά, ῬοΙϊΏ ἴῃ τῆς 
ῬὨγδίοδὶ δπὰ ἴῃ ἴῃς πιογαΐ βρῆετε. [ἢ 
ςοπηδίπίηρ ραγάοη 18 Πεα! προ οὗ Ὀοά 
ἀΐξεαβε ἴῃ εἐπῖβ σᾶβε, Ης ννῶβ υἱγίυ δι! 
δηπουποίησ ἃ βεπειδὶ ἶασ, “ ὟΒΟ 
ξοτρίνειἢ 4}} ἰπΐης ἐπέφηϊ ἐἶες, Μ᾿ὯΟ Βοδίειδ 
811 Ἐῦγ ἀἶδεαξες," Ῥα. οἰϊὶ. 3. 
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3. Καὶ ἰδού, τινὲς τῶν γραμματέων εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, “Οὗτος 4 βλασ- δ δὶ 
φημεῖ." 4. Καὶ ἰδὼν! ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς " ἐνθυμήσεις αὐτῶν εἶπεν, γὍν. [1] 
“ἀἡγατί ὑμεῖς 3 ἐνθυμεῖσθε πονηρὰ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν ; ς. τί «ἰεοίαιειγ. 
γάρ ἐστιν 5 εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ᾿Αφέωνταί ὃ σοι 4 αἱ ἁμαρτίαι: ἢ 
εἰπεῖν, Ἔγειραι ὃ καὶ περιπάτει; 6. ἵνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι ἐξουσίαν ἔχει « Ο, σαν. 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἁμαρτίας,᾽ (τότε λέγει τῷ τ πκι 
παραλυτικῷ,) “Ἐγερθεὶς ὁ ἀρόν σου τὴν κλίνην, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν ε Μὰ ἧ΄ ̓  
οἶκόν σου." Ἴ. Καὶ ἐγερθεὶς ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. Ι[κιν. 1 

αἰεδ αν. 
Με. χὶχ. 

8,4. ΤᾺ. χνὶ. 17 (νΐεἢ αςς, δὐά ἰηΐ.. 

1 Ἐὸς ιδων (ΟΠ, ΤΊ8. 8.) ΒΜ δΒανε εἰδως. ΤΠῇε ἰεπάεπου οἵ (πε βογίδεβ νουϊά Βα 
ΜῊ. Βα8 εἰδως ἰπ ταχὶ Ὀυὶ Ὀτγαςκείϊεά, ιἰδων ἱπ 

οἴπετ. Τὸ δεαὶ νγᾶβ ἴο ἰογρῖνε. [Ιὲ ἰβ 

ἴο δὲ ἴδε βαπιε ὑγογὰ 85 ἴῃ νεσ. 2. 
τιλιρίη. 

ΞΝΒΟΡ οπιῖξ ὑμεῖς. 
8 αφιενται 438, 

4 σον ἴῃ  ΒΟΌΙ,. 

δ φγειρε ΒΟΡΙΣ. 
6 ἐγειρε ἰη Β ἀπά Ὁ νυἱῖδ καὶ; ἔδεε πιοότε ἔοσςῖδ]ε τπογά. 

γες. 3. τινὲς τ. γραμματέων : δοπιε 
δογίδες Ὀτεβεηϊ οὐ 118 οσοδβίοη. Οπΐποιβ 
ἔαςι ἀυΐγ ἱπιτοδυοεά ὃγ ἰδοὺ ; [18 βίρπ!ῆ- 
οδπος 5.11] πιοῖς ἀϊβείποιν τεοορηίϊβεά Ὁ 
Γακο, Ψ ΠΟ ρἶνεβ ἰξ ῥγοπιίηεπε πιεητίοη 
δἵ τῆε Ὀερί πηϊπρ οὗ Πἰβ παγγαῖῖνε (νεσ. 17). 
ϑυτε βίρῃ οὔ {πε εχίεηϊ, ἀερίῃ, δηάὰ 
4υδῖ!ν οὐ ΟΠ γε 8 ἰηβύςηος. τθλασψημεῖ: 
οὗ οοὐυζξε; ἴῃα ῥγορῃεῖ αἰννδυβ 15 ἃ 
βοδηάδίουβ, ἱσγενεγεηῖ ὉΪαβρῇςπιεσ τοπὶ 
πε οοηνεπίίοηδὶ Ροΐπιὶ οἵ νίεψν. Τῆς 
βοτῖδε5 τεραγάθά ἐογρίνεπεβϑ ρυγεὶν υπάες 
ἴδε δβρεςὶ οἵ ργεγορδῖίνε, δἀηὰ ἱπ 53ε1- 
ἀείεηςε ]εβὺ8 πγυβὲ τηεεῖ ἴπεπὶ οἡ ἔπεὶγ 
οὐ φτουπά. Ηἰΐ ἅπδννεσ Ἴονεῖβ {πε 
ΨΠΟΪΘ6 οαβ56. Ὑδετῖε 8 πιοσα ἴπλη ργεγορᾶ- 
ἄνα ἴῃ τῆς πιδίζοσ ; ἔπετε ἰβ τῆς τίρδξ, 
ἀυΐγ, Ὀτίν!εζε, πὰ ροννεσ οὗ δνεῦυ πιδῃ 
ἴο Ῥγοπηοῖε 11 ἴῃ ραγάοη ὉΥ ἤθδσίυ 
ΡῬτοοϊαπηγδιίίοη οὗ τῆς ἷανν οὔ ἴπε πιογαδῖ 
νοτϊά, ΤὨ8 ἰ8 ἀδαῖὶ ἢ ἢγβί.--τΝ ἐσ. 4. 
ἐνθυμήσεις : [εἐ5ὺ8 ἱπιυϊ νεῖ τοαὰ {πεῖν 
τβουρῆι8 85 Ηε γτεδά {πε πιεπίδ] βίδις οἵ 
18 51. πιδῃ.---ἶνα τί : εἰ] ρεὶςΑ1 ἴος ἵνα 
τί . υπάεοτβίοοῦ -ΞΞ ἰπ ογάες τῆδι 
ΜΠδῖ πᾶν Ὠάρρεη, ἀο γου, εἴς. (υἱάε 
Βδυπιίείπ, δεληῖ. Ογαηι., 8 606, δπὰ 
Ποοάνν!π᾽ 5 5.)»., ἑ 331). -- ες. 5. 
εὐκοπώτερον (ἔτοπι εὖ ἀπά κόπος, ννῆεπος 
εὔκοπος ; ἱπ ΝΤ. (ἀοβρεῖβ) οπἷν ἴδε 
ςοπιραγαεῖνε πευΐεσ ἷβ ἰουπά, 88 Ὦετε). 
Ἴδε πυεδιίου 88 ἴο δϑϊ] εν, δύναμις, 18 
ἢιθὶ ἀϊβροδεά οὗ ; Ψηῖοἢ ἰ5. εαϑίεγ.--- 
εἰπεῖν: [ἢ τε Ὁοϊ αἰἰκε εαϑῪ ἴο 
5αγ; ἴῃς νῖ21 πιδῖϊες 8 βαυίῃᾳς υἱτῃ 
εἤεςι ϑαγίπα δεῖς βίδπὰβ ἕο ἀοίηρ. 
Απὰ ἰο ἀο δε οπε {πὶπρ ννὰ8 ἴο ἀο {πε 

ἱπιρ!οὰ πὲ 1ὲ 8 δαβίεσ ἴο ἔογρίνε 1πδπ 
ἴο τηᾶκα ἃ ραϊβίςἀ πιᾶῃ βίτοηρ. ΟἨγίβὲ 
πλδᾶῃβ ἴπλῖ ἴπε οπα ἰβ ογάϊπαγυ, ἴῃς 
ΟΥΠαΙ εχιγαογάϊπαγυ ; ἔπε οὴς ἰβ νἱπΐπ 
ἴθ ροννεῖ οὗ δηγ πιδῃ, ἴἢς οἵδε είΐοηρβ 
οηἷγν ἴο ἴπ6 ἐχοερίοπαὶι τηδη ; ἔδεσε 8 πὸ 
ἀδββιυπγριίοη ἰπ ἀεοίασίηρ ραγάοη, ἴμοσα ἰ8 
βεοιεπαίοα ἴῃ βαγίηρ “ γίβε δπὰ τυδῖϊς "".-- 

ἐσ. 6. ἵνα δὲ εἰδῆτε: ἰτδῃδίτίοη ἰο δα 
οἵδμες δβρεςῖ, ἰδὲ οὗ ἐξονσία, (δ ροΐπε 
ταϊβεά Ὀγ ἴδε β8ογίθεβ ννδη ΤΟΥ Ἰροϊεὰ ἃ 
οματρε οὗ ὈΙαβρῃεπυ.- -ὁ υἱὸς τοῦ ἀν., 
ἐκὶ τῆς γῆ: ἴπεβε νο ρῆγαβεβ ροϊηϊ δἱ 
βυρροβαεά ἀϊβδθ: }1π|68 ἔοσ ὑτείνίπει “Ἐοτ- 
Εἰνεπεββ ἰακεβ ρίαςε ἰῃ ἤεάνθη, δηά ἰβ 
ἴῃς εχοϊιβῖνε εξετορβεῖνο οὗ αοά,᾽" ννᾶ8 
ἴδε {1Πεβ8 οὗ ἴῆε βογίδεβ.1 “1ἰ τῇδ ὃἊ6 
εχογοίβεά Ἔνθ οἡ δαγίῃ, δπὰ ὈΥ ἴδε ὅοη 
οὗ Μδη,᾽ 18 ἔπε σουηΐετ ἐπεκίβ οὐ ΟΠ τίβι. 
Ὑδπειείοσε “"ϑοη οὗ Μδη" τηυβὲ δε ἃ 
116 ποῖ οὗ ἀϊρσηίιν Ῥὰὲ οὗ Βυπι] διίοη. 
Ηετα τὸ ος ψνῆοπὶ γε ταΐηῖς ΠΡ ΒΕ οὗ ; 
Ἔνθ Ηδ οἽδη ἔογρίναβ. λέγει, [εδ8ὺ8 
δορά Βδοζῖ ἰπ Η18Β βρεεοῦ το τῆς βοσῖθεβ 
δηὰ ἴυτπβ ἴο ἴπ6 βίοἷῖς τηδη, βαγυίπρ: 
ἔγειρε, εἰς., 4180 ἴῃ νεῖς, 6, ἱπιγαηδβίεϊνα. 
Τῆς τεδάϊηρ ἔγειραι ἰπ Τ.Κ., νος, 6, ἰδ ἃ 
ςοτγεσξίοη οὗ δῖε, ἴπ6 π86 οἵ ἐς δοῖϊνε 
ἱπιγαηβι νεῖν θείης οοπάεπηπεὰ ὧ 

Διητηδείδηϑ. Ηδσπος [Π18 νατίουβ τϑϑά- 
ἴῃ αἰνναυβ οσοῦγβ. (Κ}) 46 ϑυϊάα5, δ.ν., 
ἂηὰ Βυϊίτιαη, Ογαρινι., Ὁ. 56.) 
κλίνην, ἃ Ἰΐρῃε ρίεος οὗὨ διτηίευτε, δαβῖϊν 
Ῥογίδθ]ε. --- ὕπαγε: 411] ἴπτεα δοιίοηβ, 
αγὶοίηρ, ἰἰείπρ, τοαϊλίπρ, Ἤσοποϊυδῖνα 
ενϊάεπος οἵ τσεβίογσεὰ ρβοννεζ. --- εσ. 
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να, 87 8. ἰδόντες δὲ οἱ ὄχλοι ἐθαύμασαν, καὶ ἐδόξασαν τὸν Θεόν, τὸν δόντα 

ὑκώονς ἐξουσίαν τοιαύτην τοῖς ἀνθρώποις. 

3: (- 9. Καὶ " παράγων ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖθεν εἶδεν ἄνθρωπον καθήμενον ἐπὶ 
τ ᾿ . , ᾽ 

τας ω ὸ "τελώνιον, Ματθαῖον λεγόμενον, καὶ λέγει αὐτῷ, ““᾿Ακολούθει 
1. . ΤΥ 

{κ ν. 
(Ηεῦτεν 
ἰάΐϊοπι; ψ΄ Νίαπι. χχὶϊ. 20). 

“Καὶ ' ἀναστὰς ἠκολούθησεν 2 αὐτῷ. 
21 5 ἀνακειμένου ὃ ἐν τῇ οἰκίᾳ, καὶ 4 ἰδού, πολλοὶ τελῶναι καὶ ἁμαρτωλοὶ 

ἰε ΟΒ. χχίϊ. το; χχνὶ. γ, 2οὃ. ΜΚ. χίν. 8. ἵυὶ κ, χχὶΐ. α.. 

10. Καὶ ἐγένετο αὐτοῦ 

1 εφοβηθησαν ἰπ Τ᾽ ΒΌ (Τίβοξ., ΝΗ.) εθανμασαν ((1.Δ αἰ.) αἶνεβ ἃ οοπιπηοηρίαςς 
ἰάεα πιοζε ἴο ἴῃς ἰδβῖε οὗ ἴῃς βογῖθεβ. 

3 ηκολουθει ἰη ΝΜ Ὁ (Τί 5.8.). 

3 ἀγακειμένον αντον ἰῃ δῇ Ὅ, 88 ἴῃ ἰεχὲ ἰπ τηοϑὲ Μ58. 

4 και ογίεἀ ἴῃ Ὁ. 

7. ϑαίά, ἅἄοπε; ἃ οΘοηνίποίηρ αγ- 
εμπιεηέμηι αὐ δοπιίπεηι. ἍΝΏΟ ΨΜουἱά 
ἀϊξρυϊε τῆς τίρμε ἴο ἔογρίνε ἴο οὔς ψῆο 
ςουἹά ἀο παῖ, οτ ρεγβῖβι ἰπ τῆς οδάᾶτρα οὗ 
ὈΪΑΒΡΉ ἐΠῚΥ ἀραϊπβὶ Ηἰπὶ ἡ Αἱ εδϑὲ ἴποβα 
ΨὯο ἀο 11 σεῖ {1||6 δυτηρδίῆυ ἕγοπι ἴπς 
ταλ88 οὗ βρεοίδῖογβ.---εσ. 8. ἰδόντες 
οἷ ὄχλοι. Τῆς ρεορίε δγε ἴτες ἔἴτοτι (ἢς 
Ῥεῖ ᾿εαϊουβίεβ δπά ρεάδηιϊς {πεογίεβ οὗ 
τῆς ῥγοζεββίοῃμδὶ οἷδββ; Ὀγοδά ἕδεῖβ βεῖ]ς 
τῆς πιδίῖετ ἴοσ ἴπ6π|.0 ὙΠΟΥ ΡῥγοῦΔΌΪΥ 
δὰ πο βοσυρ᾽εβ δρουὲ ἴῃς ἰογρινίπρ, δυὰς 
ἱξ πεν μδὰ τῆς πιίγαοῖς τνουἹὰ ρυῖ Δη ἐπὰ 
τὸ ἴδει: τῇς νμιαρζεδέ δας πο ἂηὰ 
Ῥονεῦ ἃ ψἱϊπεββ οὗ πὸ πορ-αῤῥαγεηὶ 
(ποιεῖται τὴν φανερὰν [ἐξουσίαν] τεκμή- 
ριον τῆς ἀφανοῦς. Εὐτἢγ.).---ἐφοβήθησαν, 
1ΠῈῪ ἐδαιεά ; πιᾶὺ ροϊηϊ ἴο ἃ σπᾶηρε οὗ 
τηϊπἃ οπ ἴδε ρατὶ οὗ βοηβ ψῆο αδἵ ἢἤγβι 
ΜεῖῈ ἱηῆυσεποεδ ὉΥ (ς ἀϊξαρρτονίπρ 
τηοοά οἴ τῆς δβοσγὶίρεβ. ὍΤῇα βοϊειηπ ἔγσοννῃ 
οὗ ἴποβε ννῆο Ρᾶ85 ἔοσ βδὶπίβ δῃὰ υνἷδε 
τάδ 8 ἃ ἑοσγηϊάδοϊς {πὶπρ, τηακίηρ Δ ηΥ 
οοννατ8. Βυῖ πον ἃ πενν ἔδασ ἴδκεβ {πε 
Ρίαος οὔτε οἱ, ρεγῆδρβ ποῖ υνἱῖβουῖ ἃ 
τους οὗἁ βυρετβιίτιοη. 

νγν. 9-:ι3. Τε ῥιιδίίραπ ζεασὲ (ΜΚ. 
1ϊ. 13-17: κι ν᾿ 27.332). Τῆς ροΐηϊ οὗ 
ἱπιεγεβὶ ἔοσ {πε ἐνδηρεἶβὲ ἴῃ 1Π18 παγγᾶ- 
εἶνε ἰ8 ποῖ {πε εαἰΐ οὗ ἴῃς ρυ δ] ςαπ ἀϊδβοΐ- 
Ρΐε, Ὀυι τε ἴδεαβὲ ποῦ ἰοϊοννεᾶ, ἃ 
[ελϑὲ οὐ ρυδ]ίςσδῃβ δηὰ “βἰππεσβ᾽" δἱ 
ΜΒ 1608 νγ88 ρζεβϑεπὶ ργοο δἰ πηΐῃ, 
ὉΥ δοιίοη ννῆδὶ Ηε ἔογπλεσὶν Ρέσοϊαίπιοή 
ὉνΥ Ψοζγά: ἃ βίπῆι ραβδί πὸ ἀοοΐη. Τῆς 
δίουυ, ἱβουρῃῇ ποὶ ἃ πηϊγαοὶς- ἰβίοσυ, 
βηάβ ἃ ρίαος πε Ῥεζᾶυβε ἴξ {0]]ονν8 
τῆς ἰαβὲ ἴἸὴΏ Μασκ, ἴπ νβοβε αοβρεὶ δα 
ἱποίδδης οὗ τῆς ραϊβίεά πιῇ ἔοστηβ τῃπε 
δτβὲ οὗ στοῦρ βεγνίηρ ομς δϊπ|---ἴο βῆοιν 
τῆς Ὀερὶππίηρβ οὗ ἴῃς ςοπῆϊος Ῥεΐννδεῃ 
]εβὺ8 ἃπὰ τῆς τεϊϊσίουϑ ἰεδάειβυ Τῆς 
ΒΔΠΊ6 τοπΊατκ ἈΡΡΙΪε5 ἴο ἴπε πεχὶ βεοιίοη. 
γε. 9. παράγων ἐκεῖθεν: ρδϑβείπρ 

δἰἴοηρ οπὶ ἴῃς βοθης οὗ ἴδε 1Δϑὲ ἱποίάεπι, 
7εβὰβ αγγίνεβ δὶ ἴῃς ουβίοπι- ἤουδε οὗ 
(δρεγηδαπι (τελώνιον) .---εἶδεν. .. Ματ- 
θαῖον λεγ.: ἴδετε Ηε βἂνν ἃ πιδῃ παπιδὰ 
διΙαξέμετο. (Οπ ἴδε ἰάεπιν οὐ Μαῖπεν 
ἢ ον ἰπ Μαῖκ δπὰ 1ὺκεὲ, υἱάς 
Μαγκ) σδρεζηδιυπὶ Ὀεΐηρ πϑὰσζ [πα 
Ῥουπάαεν δηθὰ οὐ πε σαγάνδη τοδὰ ὃ6- 
ὕνδεη Εργρὶ δηὰ ᾿Ῥδγηδβουβ, Μαιμοιν 
ψουϊά Ὀε ἃ ὈυδΥῪ πιᾶη, Ὀυῖϊ, ἀουδίε585, 
ΟὨτβι δὰ ἢε πᾶνε πιεῖ Ῥεΐοτε.---ἀκολ- 
οὔθει μοι: [ε8.8 ἀοϊεά οἡ Ηἰβ οὐγῆ ρ]Δπ8, 
Ῥυῖ {πὸ τεοεηΐ ἐποουπῖοσ 1 {Π6 δοσῖρεβ 
νουϊὰ ποῖ 6 ψιπουϊ ἰπῆυδησα οη (8 
παν ἀερδτῖυγε---ἰῆς (4}1 οὗ 4 ῤιδίϊεαπ. 
τ ννᾶβ ἃ κιπά οἵ ἀεῆδποε ἴο ἴδε ῥβδσίυ 
ΨὯῸ οΠογίβῃεά παγά 1πουρῃϊβ ποῖ ΟΠΪΥῪ 
δῦους ραγάοη ὃυξ δρουξ ἴἤοβε ΨΠῸ 
πεεάδεὰ ραγσάοῃ. Απ ἱπιροϊϊεϊς βαρ πε 
ψοσ] ἀν ννῖδα ὑνου]ὰ βαν; βυγε ἴο Ἵογεαῖα 
Ῥτεδυάϊοε. Βυῖ τποδεὲ ψηὸ ἅτε ἴοο 
δηχίουβ ἴο σοποί δῖα (ες ρῥτγεϊυάϊοεβ οὗ 
τῆς ῤγέξεμὲ ἂο ποιπίηρ ἴογ τῇς γμέμγε.--- 
ἀναστὰς ἠκολούθησεν: ρτοπιρὶ σοπιρῖ!- 
8Δηοςδ, Ρτο Δ ΌΪΥ ν τ βοπης δϑιοηβῃπιεης 
δἱ ἴῃς ᾿ανϊτδιίοη. 

Ψετγ. το. καὶ ἐγένετο, εἰς. Τῆς πδεγᾶ- 
εἶνε οὗ τπἰ8 ἱποϊάδπε ἴῃ 411 γε ὅ5γῃ- 
ορεῖϑῖβ ἰβ ςοπἀεηβεά, δπά ἔπε βίϊυδίομ 
ποῖ οἷεασ. νμδὲ δουδε ἰβ πιϑᾶηὶ (ἐν τῇ 
οἶκ.), δηὰ Ὧν 80 »"παην (πολλοὶ) ἡ 
ΦΎΒΕΙΕ Μαῖα πιᾶπυ,"" Μακ σεπλασίβ, 
ἐπιρμδιῖςα!ν (11. 15), ἀῃὰ ἐπε ἰδοὺ Πεῖε 
ἱπιρὶ 68. τηδὲ βοῃ)ει πρ ἱπιρογίδπε ἰοοκ 
Ρίαςσθ. [κὲ ἰπέειβ (ἴοσ ννεὲ πεεὰ ποῖ 
ΒΌΡΡοΞε ἱπάερεπάεπι ἱπέογπχαιίοη) παι ἐξ 
8. ἃ 7εαςὲ (δοχὴν), ἀπά, ἀουθε]εββ, ἢς ἰδ 
τίρῃε. Βυῖ ρίνεη ὉΡ Ψἤοτη ὃ [μονὶ, 
δοοογάϊηρ ἴο 10κ6. [τ πΊΔῪ πᾶνε Ὀδεη 
80, δυῖ ποῖ πεϑοεββασιϊν 8δ8 ἔπε ῥτίτης 
τλονοσ ; Ροββί ίυ, πᾶγ, Ῥχοῦδοϊν, 88 ἴδε 
δρδηὶ οὗ πἰβ πενν Μαβίεσ. Ουζσ τπουρδίβ 
Βᾶνε Ὀδοη ἴοο πιυς δίαββεά ὈῪ ἴδε 
ϑϑυσηριίοη {πὶ τῃς (411 οὐ Μαίπειν ἰπ 



δὅ--13. 

ἐλθόντες συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 
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11. καὶ 

ἰδόντες οἱ Φαρισαῖοι εἶπον ' τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, “Διατί μετὰ τῶν 
τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει ὁ διδάσκαλος ὑμῶν ; " 
Ἰησοῦς 2 ἀκούσας εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐ χρείαν 

ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς ἔχοντες. 13. πορευθέντες δὲ μάθετε τί 'ἐστιν, 

12. Ὁ δὲ μι ᾿ 
, ἰχ. το. 

ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες 1 νἱΐ!. 9. 
Αεῖεχ. 1) 
(- πιεδ 8). 

“ὩΡΕλ ρον ὁ θέλω, καὶ οὐ θυσίαν "’ οὐ γὰρ ἦλθον καλέσαι δικαίους, πδδκιιν 

ἀλλ᾽ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετάνοιαν." ὅ Ἡοεεδ 
νἱ. 7. 

1 ξλεγον ΝΥ ΒΟΙ, (Τίδβο!., ΥΝ.Η.). εἶπον ἴῃ Ὁ αἱ. 

5ΜΒ0 οπιῖξ Ιησους (ΤίΞοἢ., ΝΗ... 
Ξ ΝΒΟΡ οπιῖξ αντοις (Τίδοι., ΥΝ.Η.). 
ΦΜΒΟΌ Βᾶνε ελεος. ελεὸν ἰ8 ἃ ζτᾶπ). οοσ. 

δες μετανοιαν ἰ8Β τναπιίηρ ἴθ ΒΌΔΣ. ΙΕ 8 ἃ οἰθᾶσ οᾶβε οὗ Ββαγπηοηϊδίῃ ρ αβαί τ α- 
τίοη. 

118. βεοῖίοα ἰ8 {πε πιδίπ τπίηρ, δπὰ {πε 
ζεαβὲ δὴ δοσοτηρδηγὶπρ ἱποϊἀεπῖ, ἃ ἕδγε- 
ΜΙ εαβὶ οὐ ΜδιενΒ π᾿ ΠΙΟἢ 168ὺ8 
ῥαβδίνεϊυ ραγίοοϊ. Τα συμ, ργορδθὶν, 
15 [δὶ τῆ 0811 ννᾶ8 ἃ ρτεϊ: πλϊπασυ ἴοὸ ἴῃς 
{εαβὶ, ἴᾷς ἢσβὶ βῖερ ἱπ ἴδε ψογκίηρ ουὔΐ οὗ 
ἃ Ρίδη. 7εβὺβ 41ΠῈ5 δ ἃ πιϊβϑίοπ δπηοη 
δε τερσοραιεὰά οἰ αβϑβεβ, ἃπὰ Ηἴ8 ἢγβι βίερ 
ἰ8 ἔπε ς411 οὗ Μαῖμενν το ἀϊΐδβεοὶ ρ] εβῃΐρ, 
πὰ Ηἰβ βεοοηὰ {πὸ ραϊπαγίηρ τορεῖδοσ, 
τῆγουρὮ Βῖπι, οὗ ἃ ἴασρε πυπλρεσ οὗ {πεβς 
οἴδββεβ ἴο ἃ βοοΐϊδὶ δηιοσιδίηπιαηῖ ; ἴῃς 
Ῥίαος οὗ πηεεϊίηρ Ῥεΐῃρ, Ῥοββίϊγ, ποῖ ἃ 
Ῥείναϊῖς μουδβε, νεῖ πο ΟἾγίβι᾿Β οσ Μδῖ- 
πεν» β, Ὀὰξ ἃ Ρυ ]ς Π411. 1 Μαιπενν᾽Β 
δοιβς οἵ ϑίπηοπ Β (1π νος ἢ [εϑὺβ ρτο- 
ὈΔΡΪν μδά Ηἰβ Ὠοπηθ, υἱάε Μαικ)ὴ ννᾶ8 
ἰαῖρε επουγὰ ἴο πᾶνε ἃ αυδάγδηρυαγ 
οουτῖ, δε ραιϊπογίηρ πιὶσμς Ὅ6 τΠεγα, 
ψδετε, δοοογάϊηρ ἴο Εδθεσγ, Αγολαοίορίε 
ἀεν Ἡεδνᾶεν, Ῥ. 408, τιεεϊϊπρβ οὗ νασγίου:β 
Βοσίβ ἡγεῖε μεῖϊά, [π᾿ δὴν Ἵᾶβε ἰξ ννὰβ ἃ 
ειεαὶ αἴαὶς-- -βοοσεβ, ροββί οἷ πυπάγεάϑ, 
Ῥγεβεπῖ, ἴοο ἰαγρε ἔογ ἃ γοοπὶ ἱῃ ἃ ἤουβε, 
8 Τοοηνεηῖίοῖς τηεεῖϊπ, 80 [0 Βρεβκ; ἃ 
ταεεῖίηρ ΠῚ βυοῃ Ρεορὶα ἰη ἴῃς ϑυπᾶ- 
δορυςε ποῖ Ῥεΐπρ Ροββϑὶ δίς. ον διγι πες 
Ταπιασκ8 υἱάφ οἡ Μέρες, ττελῶγου καὶ 
ἁμαρτωλοὶ: ρυδ]οδπ 8 πδίυγα!γ, [δ Μαῖ- 
πεν ψψᾶ5 ἔπε ποβὲ, Ὀυϊ ἢν ἁἅμαρι Ης 
ΜΆ8 ἃ Ταβρεοῖδθ]ς πιᾶπ; ἃζε {πε ἅμαρ. 
Βἰ ΠΊΡΙΥ ἴ86 τελῶναι 48 νἱεννεά ἔτοτη ἴῃ 6 
ουϊείάς, 80 παπγεά ἱπ δπεϊςὶ ραϊίοπ οὗ τῆς 
Ῥῃατίβαϊς ἀεδβοσὶ ριίοη οὗ ἴῃς ραγίγΥγ 1 
]εϑὺβ νγὰβ πε ἰωνίζεσ, {πὲ τηρῆϊ ὃς ἃ 
ἀϊξιϊπος ςο͵455, πὰ ψΟΥΒ6, νεσυ σελ] βἰη- 
πεῖβ, ἴοσ Ηἰβ αἰπὶ νγὰ8 ἃ σηϊββιίοη ΔπΊοην 
ἴδε ϑοςῖα] Ῥασγίδῃβ. 
ες. τσ. ἰδόντες οἱ Φαρ. Ηδστε νγᾶβ ἃ 

ξοοά οὔδπος ἔος ἴῃς οτιεὶς 8, ΤΑΙ 8 
δοδηάδίουβ αϑίαίσ)!---τοῖς μαθηταῖς. ΤΕΥ 
Βροῖς ἴο ῃς ἀϊβεοῖ ρ᾽65, ροββί οἷν, 48 ΕὐυῃγΥ. 

Μιίδε οὐ [ωΚ. ν. 32 ἴογ 118 εἴεοι οῃ ἴδε βεῆβε. 

Ζὶξ. βυξξεβῖβ, ἴο δἰ'επδῖε μ6πὶ τοσω τπ 6 
Μδβῖεσ, ροββί Οἷγυ Ἰδοκίῃρ οουτᾶρε τὸ αἰΐδοκ 
Ηἱἰπιὶ ἴδος ἴο ἔδεε. 
ες. σ2. ὁ δὲ ἀ. εἶπεν: ἴο ΨὙΠοπὶῦ 

νεῖς ἴῃς ἔδυ πάει ργεβεπὶ ἴο ἤθα 
---οὐ χρείαν, εἴς. : δοπγεϊίηρ 5ἰ ΠΉ]ατ σἂπ 
Ῥε οεἰϊεά ἔτοπὶ οἷδββϑὶς δυΐῃοσβ, υἱάδ ἰῃ- 
βίδῃςεβ ἰπ ἀτοῖίιδβ, Εἰϑηεσ, δηὰ νν εἰδβιοίη. 
ΤΆςε οτὶρίπδι εν 1168 ἐπ ἴδε ἀρρ!ἰςβιίοη Ξε 
ἴδε Ρῃγϑίοίαπ ρο68 μαῖα ἢς ἰ8 πεεάεά, 
τηοτείοσα, 1 ἂπὶ πεσε δπγοηρ ἴῃς Ρεδορὶς 
γου Τσοπίεπιριυουϑν ἀεδίσηδῖε ρυ δ] δπ8 
δἃηὰ βίππειβ. Τῆς ἢτγβε ἰπϑίδίτηθπὶ, τῃΐ8, 
οὗ ΟΠ σίβι᾽β ποῦϊς ἃροϊορυ ἔοσ δβϑβοοίδεϊηρ 
ψ τε τερσορδῖοβ---α ρτοαὶ νψογὰ, 
γεσ. 13. ποὶ ς μάθετε: 4 ΠοπΊπηοΠ 
εχργαϑδίοη ἃπιοηρ ἴῃς ΕΔΌΡΙ8, Ὀυξ [ΠΟΥ 
πενεῖ δϑηΐ πδῃ ἴὸ ἰεᾶγῃ τῆς ραγίίςυϊασ 
Ιεββοῃ ἴπαὲ αοά ῥσγείεγβ πησγου ἴοὸ ϑδοσί- 
Βἢςε.---καὶ οὐ, ἄοεβ ποῖ ἱπιρὶν παῖ βδοτί- 
βος ἰδ οὗ πο δοοουπί.---ὅλεος (ἔλεον ἰη Τ. 
Ε,, ἃ σοττεοιϊίοη ὉῪ ἔπε βογί 68), δοουβᾶ- 
τἶνε πευῖετ. Μαβουϊηε πουπδ οὗ 2πὰ ἀε- 
οἸεπϑίοη ἂγε οἴϊδβη πϑυῖεσ 3γά ἰῃ Ν. Τ᾿ δπὰ 
ϑερί.---ἦλθον: [6808 βρεᾶκβ 88 οπε πανίπρ 
ἃ τηϊββίοῃ.---ἁμαρτωλούς : δηά ἰξ ἰ8 ἴο τπ6 
βίπδαϊ, ἱἰπ ρυγβυδπος οὗ ἴπε Ἐεβεῖριο δπὶ- 
Ῥοάϊεά ἱπ ἴδε ργορβεῖῖς ογαοῖς---ἃ τιϊββίοη 
οὗ πιεῖου. Ὅᾶμε νογάβ ἰσχύοντες, νεῖ. 
12, Δπὰ δικαίονς, νεῖ. 13, ΠΑΙΏΓΑΙΥ 50ρ- 
ρεβῖ ἴῃς Ῥῃαγίβθεβϑ ἃ5 ἴῃς οἶδλβ8 τηδδηΐ. 
Ὑ εἰββ, αἰνναυβ πεγνοιβὶν δἰγαϊὰ οὔ δ]βροσ- 
ἰδίπρ ἴπ ςοππεοιίοη Ἡνἱἢ ρᾶσαθοῖ!ς υξξετ- 
8ποεβ, ῥγοίβιβ, οοπίθηάίηρ τπᾶὲ ἰξ 8 
ἰπάϊθεγεης ἰὸ τῆς βεῆβε οὗ τῃς ρδιδθϊε 
νΠΕεῖΠοσ {πεῖε 6 δὴν “ΨΠΟΙε᾽" ΟΣ 
τὶ μίεουβ. Βαϊ τῆς ροΐητς [5 δ᾽ απιεά ἱπῃετα 
Ὅς πο 8]]1υϑίοπ. καλέσαι Πεῖε δ48 ἴδε 
ΒΕ ῃ86 οὗ οΔ] Πρ ἴο ἃ ἐεδβέ, 

νγν. τ Τὰε ζαεἰ-φμεσίϊοη (ΜΚ. 
ἰϊ, 18-22; κι ν, 33-30. Τότε. Ου; 
ἐνδηρε  ἰϑὲ πλακεβ ἃ ἰεπηροσγαὶ ςοππεοιίοη 



ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

Ὁ [5 Ῥατϑῖ. Σ4. Τότε προσέρχονται αὐτῷ οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου, λέγοντες, 
τοί νἱ, “ Διατί ἡμεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι νηστεύομεν πολλά, οἱ δὲ μαθηταί 

οΣῥείι τ3 σου οὗ νηστεαύουσι;" 15. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “Μὴ 
ξάκεκος. δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ " νυμφῶνος πενθεῖν, " ἐφ᾽ ὅσον μετ᾽ αὐτῶν ἐστιν ὁ 

Ῥ ἀμ οτεν νυμφίος ; ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι ὅταν ᾿ ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος, 

ρα; καὶ τότε νηστεύσουσιν. τό. οὐδεὶς δὲ "ἐπιβάλλει " ἐπίβλημα 

Ἐενίζνιι. "ράκους ᾿ἀγνάφου ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ: "αἴρει γὰρ τὸ πλήρωμα 
23. 
Ὧι ἀ ἰῃ Ῥαγαῖϊ:. ΣΦ Βεσε, ἰῷ ρβδζδ]!., ἰἢ βδδίδ βεῦβο. Ο(. ΜΚ. χὶ. γ. 8 Βεῖὸ δηὰ ἴῃ ρασα]]. 

ἔκλῖπε ρῆτ, ἕα ΜΊς, ἢ. αἱ, Ὁ πίϊδουι ΠΕ τα στον Ή Ὁ ον ἢ τὸ 7 

152 ΙΧ. 

1 πολλα ἰδ ἰῃ ἃ ἴάτζε πυτηδες οὗ πηςΐα]δ, ἱποϊυ δίς δα ΟΌΙΔΣ, Ὑε ἕξ Ἰοοκβ {κε ἃ 

Εἶοββ δηά 18 νγαπείπρ ἴῃ 3" Β 27, 71. Τίδο;. δά ΝΗ, οὐχί, 

ουὲ οὗ ναὶ ἰῃ Μασγὶίς ἰβ πηεσεῖν ἰορίςδὶ, 
δηοῖδες οἵ ἴδε ρτοὺρ οὔ ἱποίεηΐβ βῃοννίηρ 
7εβὺ8 ἵπ σοπβιῖος Ὦ οὐγγεηξς ορίπίοη 
δηὰ ργδοῖῖςαε. Ὅν Βεσε ἰὲ Βαρρεπεὰ Ἵδη- 
ποῖ ὃς ἀείετηιίπεὰ, Ὀὰὲ ἰξ ἰ8 Ὀγουρῆε ἱπ 
Δρροβίτεϊγ δὲζεσ ἴῃς {εδδὲ οὔ πε ρυ ]σδη8, 
βεγνίηρ Ψἱἢ τ το {Ππβῖγαῖς τῆς ἔτεα 
υποοπνεπίίοπαὶ 11Ὸ οὗ τπε 16 5808-οἶτοῖς.--- 
προσέρχονται.... οἱ μαθ. ἰωάννον. ΤΈε 
ἱπιθιγοραπίβ Παῖς δὲ [οῃη᾽ Β ἀϊβο! ρ]68 ; 
ἰπ Μαζί, ἀπκποννῃ ρεΐβοηβ σδομὲ 1 δ᾿ 8 
ἀϊδϑοὶρ!εβ στ ἴπε ῬΒαγίβεαβ ; ἰῃ [Κς, 
ΨὯΟ ἰγοδῖβ [Πϊ18 ἱποίάεηι 45 ἃ ςοπιπυδιίοη 
οἵ τῆς ἰαβὲ, τῆς ἔδυϊε- δημάεγβ ἀγα ἔπ6 βαπὶὲ 
858 Ὀείοτε (οἱ δὲ. ΜατΙῖκ ργοῦδῦϊν ρῖνεβ 
τῆς ἴγυς δῖδίο οὗ ἴῃς ςᾶβθὲ. ϑοπὶα ρεγβοῃβ 
ἀηκπονῃ, δῖ βοπῖα ἔπιε οΥΓ οἴπεγ, ἤθη 
οἵἴδετς τε! ρίουβ ρεορὶς ννεσγε [δβιίηρ, ἀπά 
τῆς 65118-οἶγο]α ἡνεγε οὈβεγνεά ποῖ ἴο ὃῈ 
ζαβιηρ, οαπιε πὰ γεπιαικεὰ οὐ πε ἀϊ8- 
βἰδεπος.--διατί: τῆς ἰρίατοξαῃία νδηϊεὰ 
ἴο Κπονν δε τεάᾶβοθυ. Βαϊ (ἢς ἱπιρογίδηι 
τηΐπρ ἴοσ υ8 8 ἴδε 7αεέ, [Βαϊ [6818 δπὰ 
Ηἰβ8 ἀϊδεὶρ!εβ ἀϊά ποῖ οοῃέοττῃ ἴο (86 
ςοπιπιοη ουϑίοτῃ οὗ τε! ρίουβ ρεορίς, ἰη- 
οἷυάΐηρ ἴῃς ἀΐβοῖρεβ οὗ τῆς Βαρίίδὲ. 1ὲ 
ἰδ ἴῃς ἢτγβθε ἱπβίαπος οὗ ἂη δχίεπβίνα 
Ὀσεδοῖ νν ἢ εχ βιίηρ ταὶ ρίουβ υβᾶρό.--- 
ο : ἴῇς Ὀγοδὰ ραΐεπε ἔδοϊ; ἱἢ 
πεν ἀϊά δὴν ἴδβείηρ ἰξ νγὰβ ποῖ ἀρραγεηῖ. 

νεῖ. 15. καὶ εἶπεν: Τῆς αυεβίίοη 
ἅτενν ἔτοῖὴ Ϊ}εβϑὺ5 ἴῆσες ργερηδηΐ Ῥᾶγᾶ- 
ὉοΪῖς βαγίηρβ: Ὀτγίρῃι, ρεπίδὶ, ξε! οἴου β 
᾿πηρτοπηρίυϑ; τῆς ἢτγβε ἃ ΠΆΡΡΥῪ ΔΡροΐο, 
ἴον Ηἰ8 ἀϊδβοὶρίεβ, ἐπε οἵἴπεγ ἵνο ἴῃς 
βιδίεπηεπὲ οὗ ἃ φεπεσζαὶ ργίποίρ]ς.---οἱ υἱοὶ 
τοῦ νυμφῶνος. ΤὮε πιεῖα βυρρεβίϊοη οὗ 
1818. πδῆηα ἕοσ ἴπ6 αἰβεί διὸ εχρ  ἰῃβ 41]. 
ῬαγαηγτηρἢΒ, ἔτἰεπάβ οὐ ἴδε Ὀτἀδομαπιθοσ, 
οοτηρδηΐοηβ οὗ ἴμε Ὀτίδδρτοοπὶ, ΨΠῸ δοῖ 
ἴοτ Ὠΐῃι ἀπὰ ἰπ ΠἰΒ ἱπίεγαβι, δηὰ Ὀγίηρ τ 
δγίάς ἴο ῃἷπι. Ηον οδη ἴδμεν ὃς βδὰ (μὴ 
δύνανται πενθεῖν) ) Τῆς ροϊπῖ ἴο ποῖε ἰδ 
παῖ τῆς ἤἄσυτε ννᾶ8 ἀῤῥοΞείίο. Τῆε [18 
οἵ ]εβὺ8 δπὰ Ηἰβ8 ἀΐβοιρεβ ννᾶβ 'ἰκὲ ἃ 

νεδάϊηρ ἔεαϑβι-- -πεγ ἴδε ῥσγίηςὶραὶ δοΐογβ. 
Τῆς ἀϊδοΐρ᾽εβ τοοῖκ {πεῖς ἴοπε ἔγοπὶ ἴῃς 
Μαβίεσ, 8ὸ ἴδδὲ τῆε υἱείπιαϊα ἕδος τνᾶβ ἴῃ 8 
φλΑην οὗ τὰς Ρεγϑοπδὶ ρίεῖν οὗὨ [6βι.5. 

Βετείη αν ἴδε σεάβοη οὗ ἴῃ ἀϊβεγεπος 
Ποπιτηεπῖεςα οὐ. ἴὲ νγᾶ8 ποὶ ἱγγεϊ ρίοῃ, 88 
πῃ τε οἂδε οὗἩ ἴῃς Τδγεῖθββ; ἰξ 88 ἃ 
ἀϊβετεπὶ ἴγρε οὗ τεϊϊρίοπ ἢ} ἃ Ἐδίμοτ- 
αοά, ἃ Κιηράοτη οὗ ρτδοε ορεῆ ἴο 8]], 
δορε ἴογ {πε6ὶ ψγοζβὲ, δπὰ βρίγιευδὶ βροη- 
ἰδηοὶτγ.---ἐλεύσονται ἡμέραι, ΥΝΉΪε τΠς 
Βείδερτοοπι 18 ἢ Ππεπὶ 1 1 ὈῈ ἃ 
Μνεάάδιηρ ἔεαβ ; πεπ Ηδ ἰβ Ἰδκεη ἴσοι 
τπθαλ ἰξ 11 τῶακε ἃ ρτεδὲ ἀϊβεγεπος ; 
ἐκεη (τότε) {μεν νν1}] ρτίενε, δπὰ τῃεγείογε 
ἴλβι : ἃ πίδάβη δ᾽]υδίοπ ἴο ἴπε ἱγαρίς ἐπὰ 
ξογεβεεη ὉΥ 6808 οὗἁ {πΠ|8 ΠΑΡΡῪ ἴτες [ἰξς, 
πε Ρεπδ εν οὗ Ὀγεαϊκὶπρ νυ ἢ ςυδβέοπι. 

γν. τό, 17. Τῆς βυδδεϊευτίοη οὗ νησ- 
τεύουσιν ἴοι πενθεῖν, ἰπ τς οἷοβε οὗ νεῖ. 
15, ἱπιρ! 1 Εἰ βυρρεβιεὰ ἃ ργὶποίρὶς νΒϊο ἢ 
ἰδ ΠΟῪ δχρ ϊοἶν βιαϊεὰ ἴθ ρδγδθοῖὶς 
ἕογπι;: ἴῃς ρτεδὶ ἰανν οἱεοπργμὲέν ; ὑταςιῖςα 
τουβὲ φοπίοσγη ἴο τηοοὰ ; [Πε βρίγιξ τηυβὲ 
ἀεϊεσπιῖπε ἴπε ἴοσῃῃῆ. ὙΠΕβεῈ βδυΐηρΒ, 
ἈΡΡΔΓΕΠΕΪΥ βἰτηρία, ἅτε ϑοηλονῃδὶ δ80- 
δίγῃβε. ὙΠΕΥ πιυβὲ αν Ὀεθ ονὸσ 86 
μεδά οὗ ἴδε ἀνεσαᾶρε Οπγίβιίδη οὔ τῆς 
δροβίοϊίο ἀρβ, δηὰ {κε 8 νεγϑίοῃ βῆοννβ 
τῆδι {πεν ννεῖς ἀϊνεγβεῖνγ ἱπιεγρσζείθά. 
Οοπηπιοη ἴο Ῥοῖδ ἰ8β δε 1Ιάδα ταδὶ ἰξ 15 
Ῥοοίίεββ ἴο πιὶχ δΒεϊδορεπεοὺβ ἐπίηρβ, 
οἰὰ δπὰ πεῖν ἴῃ σεϊρίοηυ. ΤὨΐβ ουἱβ νο 
ΨΜΑγ8. [Ιἰ ἀείεπαάβ ἴῃς οἱᾶ 88 ννεῖ] 88 δε 
πεν; ἴῆε ἐλϑιϊηρ οὗἨἩ [π᾿ 8 ἀϊβοὶρ]εβ 88 
ΨΕ]] 28 ἔπε ποη-  βεῖηρ' οὗ ΟἸ γίβι᾽ δ. [6805 
ἀϊά ποῖ σοποογη Ηἰπιβεῖζ ἀρουὲ Ῥῃασίβαϊς 
Ῥγδοῖίςς, θὰϊ Ηδ ννᾶβ ςοποετπεὰ ἴο ἀδίεπά 
Ηὶβ ον ἀϊβοΐ ρ] 68 υϊίμους ἀϊβραταρετηεπὶ 
οὗ ]ομη, ἀπά αἷβο ἴο ργενεπὲ 10 ῃπ᾿Β ΨΔῪ 
δηὰ τῆς τεβρεοῖ ἱπ Ὡς ἢ ἢ ν88 0 5Ὲ} 7 
ποῖά ἴτοπι οσγεδιίπρ ἃ ῥγεὐυάϊςε αραίηβὲ 
Ηἰπιβεῖῖ. Τῆς ἀουδ]ς δρρ!οδιίοη οὗ ἐμ 
Ῥτίποῖρῖβ ννὰβ ἐδεσείογε ργεβεηὶ ἴο Ηἰβ 
ταϊηά.---Ν ἐσ. τ6, οὐδεὶς... παλαιῷ. Νο 
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αὐτοῦ ἀπὸ τοῦ ἱματίου, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 
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17. οὐδὲ " βάλ. ν πετε, 
λουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς - εἰ δὲ μήγε, ῥήγνυνται οἱ ζῶμα αἰ, 
ἀσκοί, καὶ ὁ οἶνος, ἐκχεῖται, καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται] - ἀλλὰ βάλ- ἧ ΥΗΝ 

οἷν χχνὶ, 
λουσιν οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινούς, καὶ ἀμφότερα 3 " συντηροῦνται. 12 (ἐπὶ 

18. Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος αὐτοῖς, ἰδού, ἄρχων ἐλθὼν ὃ προσεκύνει ν Ἦν. 958 
αὐτῷ, λέγων, “Ὅτι ἡ θυγάτηρ μου ἄρτι ἐτελεύτησεν - ἀλλὰ ἐλθὼν χ ὑμί ἄνι. 
"ἐπίθες τὴν χεῖρά σου ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ " ζήσεται." 10. Καὶ ἐγερθεὶς ἰν᾽ τ χοὸς 
ὁ ̓ Ιησοῦς ἠκολούθησεν “ὁ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. (δ πὶ 

ρα 
χνί. 

τ. ]οδη νυν. 44. Αςίδ ἰχ. 4ι. ἔσαν χίν. ο. 

Ὁ Ἐοσ ἴδε διῖυσε, ἰῃ τιοβὲ Μ55., δὲ Β δβανε ἀπολλυνται (Τίβςξ., ΥΝ.Η.). 

3 ΑἹ] υηςΐαῖα Βανε ἀμφοτεροι. 
Σ ΤῊΣ τεδάϊηρ ἰβ ἱπ οοπβιβίοπ βεγε. Β. δὰβ αῆγεσ ἀρχων διξ προσελθων, ργΟΌΔΡΙΥ 

τδε σῦς τεδάϊπρ ουὲ οὗ νυ Πίο ἢ 811 νατίδπεβ ἄγοβε (τις ἔοσ εἰς; εἰς Οτῃη.; ελθων ἴοΓ προσ; 
εἰς ελθων, ελ' θων.)» 

ΦΜΝΟΡ δανς ἴδε ἱζῶρ. Β δδ η ἰεχί. 

οτςε Ρυξεῖῃ ἃ ἤν ὉΠ δῃ γε νβνα μον ἐραι 
ἴεοε οὗ οἵοιῃ (ῥάκος ἴτοπ ῥήγνυμι) οη 
ἮΝ οἷά γαστηεηὶ.---τὸ πλή; αὐτοῦ, τπς 
ἈΠΙηρ, ἴῃς ραϊοῃ νος ἢ Ε]18; οἔὨ ἰξ, ἡ. δ.» 
τε οἷά ρατπιεηῖ, ποὶ οὗ {πε ὑπ Ά}}1ςἃ οἱοιἢ 
Ευτῆγ., Οτοῖίυβ, 6 ΝΥ., εἰς.).---οἴρει 
πὸ, τΑ Κεῖ. ἔτοπὶ Ξῷ ἰδβαγβ ἰἰϑεὶ ἢ ἀυνᾶὺ ὉΥ 

οοηϊταςτίοη νἤεπ ννειῖεά, ἑακίηρ ἃ ρατὶ 
οὗ τὰς οἷά ψατπιεπὲ δἱοηρ ὑν ἰξ.---καὶ 
«ον γίνεται, Δηὰ 50 ἃ ὙΌΓΒΕ τεπὲ ἴδ κεβ 
ἷδος. Τηΐβ ἰοοῖβ ἴῃ ἑῆς ἀϊγεσείοη οὗ Δπ 

ΔρΟΐΪορυ ἴος [οΐῦπ δπὰ δὶβ ἀϊβοῖρ]εβ (80 
ΥΝ εἰ558) τ ἔπε δηά ψγὲ ἃτὲ ἱπ βυτηρδίῃν 
ἴῃ ἴῃς πηδῖπ, Ὀυὶ ἰδὲ ἔπ πὶ ποῖ δϑβϑβί πλι]αῖς 
τηεὶς ῥγδοῖῖςς ἴο οὐγβ; Ῥεϊζεν γασηδὶπ 88 
{πεν ἅτε; ἱπηιϊδιίου νουά ΟΠΪΥ 5Ρο 1] ἃ 
ξοοά ἴγρε οὗ ρίειγ. Ψνδαῖ ἰβ ἴο θὲ ἄοπε 
ἢ τῆς ὑπδ]]εὰ οΙΟΙἢ ἰ8 ποῖ ἱπάϊςδιοά, 
Ῥυΐ ἴξ γοεβ ἱπουϊ βαγίηρ. [κεἰ ἰξ 
τεπιδίπ ὃν ἰδεῖ, Ὀς Δ], ἀπά «ἤθη 
τυτηεά ἰηίο ἃ ροοά πενν ρατγτηεπί. 
γε. 17. ες πὸὺ ρᾶγδδὶς οὗ τῆς 

τῖπα δπὰ υυῖπο- βἰκῖπβ ἰ8 Ἰηϊτοάυςςεά, ποῖ 
ΤΟΤΕ Ὀεσδυδε [ἢ ϑρεάᾶκεὶ ἰ8 81} οὗ 
τηδίϊεσ, Ὀὰς δεσδιβε ἰξ ΘΠ Δ 0165 Η πῈ ΔΡΕΥ 
ἴο βῇον δοῖἢ βἰάεβ οἵ ἔπε υεδβείοη, τῃ8 
τνοίοϊὰ δρρὶϊοαϊῖίοπ οὗ ἴῃς ργιποίρίε.--- 
οὐδὲ ιν : ποροαγ ρυΐϊβ πεν ννῖπα 
ἰηῖο οἷά βἰκίῃβ ; νέος ἀρρίἰεὰ ἴοὸ νίης, 
καιγός ἰο δκίπ5 (ἀσκοὺς καινούς). νέος 
ἰδ πενν ἰπ εἰπε, καινός ἴῃ αυδ]γ. Τῆδὶ 
τ ϊοἢ ἰ8 πεν πὶ εἶπες ἀοεϑ ποὶ μεσ ΒΑ! 
ἀειϊοτίοσαϊες ἢ ρὲ; ἰδ ΤΠΔΥ δναπ ἱπὶ- 
Ῥῖονε. ὙΤμαῖ ψ ὩΙΟἢ ἰ8 πὸνν ἴῃ αι! ν 
Αἰναγβ ἀεϊετίογαϊεβ ἢ ἀρα, Πἰκα βκίπδ 
οζ οἱοιἢ, υἱάδ ὙτεπΟΝ 8 ϑγποηγρις, ἸΧ.--- 
εἰ δὲ μήγε, νἱάφ αὐ νὶ. τ: ἔννο ἀϊδαβίγοιιβ 
ςοπβεφιεηοαβ δῆδιε: δικίπβ Ὀυγεῖ, πα 
δρῖε. ὙὯε τεδβοη ποῖ βίδαϊεά, δβϑυπηεὰ 
ἴὸ δα κπογη. Νεν τἷῖπε ἐδσπηεηΐδ, οἷά 

δἰκίπβ ἤανε ἴοδὲ δεῖς ἰουρῆπεβδ ἀπὰ 
ΒΓ ΠΑ ΐεποβθ. “ὙΠΟ πᾶνε Ῥδοοπια 
δαζὰ Ἰεδῖδον δὰ εἶνε ΠΟ πιοτε᾿᾽" (Κοεῖβ8- 
νεϊά, δὲ Οεἰ δ) επίσςοα, Ῥ. 990). Τπαὶ (8 
16 οπς 58ἰἀς---Κεθρ {πε οἱ ἰο τῆς οἱά.--- 
ἀλλὰ βάλλουσι... συντηροῦνται : [18 
15 ἴῃς οἵποῖ---ἰῆς πᾶν ἴο τῆς πον; πεν 
νης ἱπ ταβ βκίπβ, δηὰ Ὀοιἢ ἃγα ῥγε- 
βεσνεὰ 85 βυϊίπρ οὴς ἀποῖμοσ. ὙΠ 
τείεσεπος ἴο ἴπε ὅνο ρδγδῦϊεβ, ϑοῦδηζ 
ΤαπΊασκβ τΠδῖ, ἰῃ τἴη6 ἢγβίὶ, ἴ[ῃ6 ροϊπε οἱ 
Τοπλρατίβοη ἰ8 ἴῃς ἀϊδεϊηςτίοη Ἔδη 
Ῥαᾶτῖ δῃὰ ψποΐς, ἰῃ τῆς βεοοπά ἴοσπι δηά 
ςοπίεηϊθ ἃγε ορροβεὰᾶ ἴο εδοῇ οἴδεσ. 
50 δσ πίπι, Ηοϊιζημδηῃπ ἱπ Η.Ο. 
Νν εἶββ ἴακεβ Ῥοῖἢ ραγδῦϊεβ 48 Ὄχρίαἰηΐπα 
πε ρῥγαςιίςς οὗ ]οῆ π᾿ β ἀϊβοεὶρίεβ, Ηοἱεζ- 
ΤΩΆΠΏ 848 ρἰνηρ τεᾶβουῦβ ΨὮΥ ΟἾ γί δι 8 
ἀϊβοὶρ]ε8. ἀϊετγεὰά ἔγοπι 411 οἴπετβ.0 Τῆς 
τυ τἢ 48 ἀρονε ἱηάϊςαϊεά [ΐ68 Ὀεΐννεεπ. 

γν. 18-26.0. ΤΑε ἀαμρλίεν οΥΓ ϑξαίγις, 
τοἱἱὰ ἱπίενίμάς (ΜΙ. ν. 21-4ώ3; [κ. νἱῖ!. 
40-56). αἴνεη Ὀγ Μαεῖδενν ἰπ ἱπισηεάϊαις 
ςοππεοίίοη ἢ τἰἢς ἀϊδοουγδα οπ ἔδβι- 
ἱπρν δυῖ ὉΥ Μαῖῖκ, δπὰ [κὸ ἐοϊονν πα 
πίπι, ἴπ ςοηπεοιϊίοη Ὁ Ὦ (πὰ τεῖυγη ἔσοπΊ 
τῆς εδβίεγῃ βῆοσγε, δῇϊεσ ἰῆς βίογυ οὗ ἴδε 
Δεπιοηίας. εγ. 18. ἰδοὺ... ων: 
ΕχδοῖΥ ἴῃς βάστης ἔογηγυΐα 48 ἴῃ νἱϊὶ. 2.-- 
ἄρχων, λῃ ἱπιροτίδης ρεϑοῦ, ἃ συΐεσ 
οὗ βυπᾶροριο, δοοογάϊως ἴο Μδαιχῖ.--- εἶς : 
Ῥεου ας Ππεῖα, Ῥὰϊ (ἀκεπ τοπὶ Μαγκ 
Μἤεῖς ἰτ ἰ8 ᾿ἱπεε]Πἰρί]ς, πε δυρρίίδης 
Ῥείπρ ἵπεῖε ἀδβογί δε 85 ονέ οὗ ἔπε συ ϊοτβ 
οὗ τῇς βυπάροσυς. Τῆς νογὰ ρυζζίεὰ 
τῆς βογίδεβ, ἀπά ρανὲ τγίβε ἴο ρτεδῖ νατίδ- 
τίου ἰπ ἴδε τεχι.---ἄρτι ἐτελεύτησεν: ΤῊ 8 
βιδίεπιεπε οἵ Μαιίπεν,, σοπηρασεὰ νἱἢ 
ἴδοβς οὗ Μαεῖς δηά [αὺς, τ Ὠϊοἢ πιακο 
τε δῖπες βΒαῪ δίβ ἀδυρῃίες ννὰδ ἁγίηρ, 
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5 Ὦδζ6 ΟἿΪ 
ἴα ΝΥ. 
[ν.χν.39. ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ "κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ. 

δ ΟἿ. χίν. 
56: χχῇ!. ἐν ἑαυτῇ, ““᾿Εὰν μόνον ἄψωμαι τοῦ ἱματίου αὐτοῦ, σωθήσομαι." 

ΗΕ Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἐπιστραφεὶς ' καὶ ἰδὼν αὐτὴν εἶπε, ““Θάρσει, θύγατερ 

Καὶ ἐσώθη ἡ γυνὴ ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης.. 

ΜᾺ, νὶ. 
35. Τὰ. 
ἵν υιβόχν, ἡ πίστις σου σέσωκέ σε." 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΧ, 

20. Καὶ ἰδού, γυνὴ " αἱμορροοῦσα δώδεκα ἔτη, προσελθοῦσα 
21. ἔλεγε γὰρ 

22. 

23. Καὶ ἐλθὼν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὴν οἰκίαν τοῦ ἄρχοντος, καὶ ἰδὼν τοὺς 

1 στραφεις ΒΟῸΣ (ΤίοςΒ., ΝΗ). 

8α8 οτεδιεὰ ννοτῖς ἕο ἴδε Παγπιοηϊβίβ. 
Τῆς ραϊιγίβεὶς νίενν ((ἤγγβ., ὙΤΠΘορἢγ., 
Ευτἢγ.), ἴπδὲ ἐπε βιδίεπιεπὶ ψὰ8 δῃ 
ἱπέεσεπες ἔγοπὶ {πε οοπάϊτίοη ἴῃ ν Ὡς ἢ Ὡς 
Ἰεθ Πεσ, οσ ἃ πᾶῖυγαὶ Ἄχαρρεγαίίοπ, 888 
Ὀδδη δάοριεὰ ὃν πιᾶηγν. Ριοῦδθὶν ἰὶ ἰ8 
8δη ἱπδοουγδοῦ οὗ ἴῃς Ἔνδηρε 518 ἄπ ς ἴο 
ἀρ γενίδιίοηυ. Τῆς ρίγὶ ν88 ἀεδά ψβεη 
7εβὺ8 αγίνεὰ ; ἴδδὲ ννᾶβ 411] ὃς Ἵδγεὰ 
δρουϊ. Τῆε συΐεγ τπουρῆς [688 σουϊά 
ἀο δηγιπίηρ «λογί οἵ ταἰϊβϑίηρ ἔτοπὶ ἴδῈ 
ἀεδά, βανῈ Ἔνδὴ ἐη αγέϊοιιίο τπιογέϊσ. Βυῖ 
οὐ Ἔνδηρε δὲ σίνεβ ἢἷπιὶ ογεάϊε ἴοσ τῆοσα 
(αἰτὰ ; τπδῖ }εβι15 σδη Ὀγίπρ Ὀδοκ τότ τπ6 
ἀελά, αἱ ἰεαϑὲ νπθη ἀθδῖῃ 88 }.8ὲ τακεη 
Ρίδες.--ζἥσεται, ποῖ τεπιαὶπ Πνίηρ, Ὀυϊ 
τενῖνα, οοπῖα ἴο 11 δρδὶη  ΦΝΗΝΕΣ 
γετ. το. ἐγερθεὶς Δρρδτεπιὶν τείεσβ Ῥδοκ 
ἴο νοζ. 1ο, ἱπιρὶ γίηρ οἷοβε βεφυξεῆςε--- 
ελβιίηρ, [λβιίηρ, ἀγίπρ; δυο ἰ8 116 
ἱπάεεά. 

γν. 20-22. Τῆε βίοτυ 15 βυβρεπάβά δὲ 
1Π|8. ροῖπε ὈῪ δὴ ἱπίεγιάς.-- - τ. 20, καὶ 
ἰδού, ἃ πενν ἀρρ]ϊςαπὲ ἴογ μεὶρ Ξρρεδῖ5 οῃ 
τῆς δβοεῆς, οἡ ἴῃς ννᾺῪ ἴο [δίγυβ᾽ ἤουβε.--- 
γννὴ «νον ἔτη, ανοτηδη ν8ο ἢδά κυβετεὰ 
ὉΓ ἵὑνψεῖνε γε 88 ἔγοπὶ βοπης κί πὰ οὗ Ὀ]Ϊοοάν 

Β8υχ.--- : τοαϊβεῖς εδίυσε; ἴτοτη 
ὙΟΠΊΔΗΪΥ Βῃδπ)ς οἵ ἴδε πηοτδἁ βῃσίηκίπρ 
οὗ οἤτοηΐῖς 111-Πεδῖ ἢ, ογ ουὔϊ οὗ τεραγά ἴο 
86 ἴανν σοποεγπίηρ ὑποίξαηπεββ (1μὲν. 

χν.).---2κρασ-πέδον, Ηεῦτεν ΓΝ (Νυπι. 

χν. 38), ἔτίηρεβ δὲ {πε ἔουγ σογπεζβ οὗ ἴῃς 
ουΐετ ρατιτηθηὶ ἴὸ σογηϊπὰ οὗ ἴῃς ςοπὶ- 
τηδληάπιεηϊθβ. [πη ἄτγεββ [|ε818 ψγὙὲ5 ποῖ 
ποποοηζογγηϊβε. Ηἰΐβ πιᾶπεε, ἱμάτιον, 
μιδά 118 κράσπεδα [κε οἵπεῖ ρεορίε᾽β.-- 
ἥψατο, ἰουοῃεά οπε οὗ ἴῃς τ4556}8; τῇς 
1εαϑὲ ροββίρὶε ἄερτες οἵ οοπίδοϊ ἐπουρἢ 
ἴο δῆϑυσε 4 οἴγε, ννἱπους ποῖῖςε ; ἐδι τῇ, 
Βυρογβεϊοη ἀπά οὐπηηΐπρ οοπιδίπεά. 
ψετς. 21. ἕλεγε γὰρ ἐν ἐαντῇ : διιοῇ ννᾶ5 
δες {|||6 ρείναϊιες βοῆεσηε. Μεγ. 22, ὁ 
δὲ |. στραφεὶς καὶ ἰδὼν. Μδίεν᾽ 
πιγαῖΐνε ἤεγε ἰ8 βἰπιρῖὶς 848 Ἴσοπιραγεά 
ψ ἢ τῆδὲ οἱ Ματκ δπά 1υκς, ργοῦδοΙν ἃ 
ταπβοσῖρε ὅτοπὶ Αροβίοϊίς ᾿οσυπιεηΐ, 
φοποογηεὰ στηδίηἶἷνγ δθους πε ψογὰβ οὗ 
]εδθυ8. 80 ἔα ἃ8 οὔὐγ ὄνδηρε δὲ ἰ8 οη- 

οεγπαὰ τῃς εὐτηΐπρ τουηά οὗ [εϑὺ8 αγίρμε 
ες δῃ δοοϊάεηΐ, οὐ ἄυς ἴο ςοῃβοϊουβηδβθ 
οὗ ἃ πεγνουβ ͵εγί ἱπβειποϊίνεϊν υπάἀεγβιοοᾶ 
ἴο πέδη βοπιειῃίηρ.--θάρσει, θύγατερ, 
Ὡραΐῃ ἃ8 ἰῃ ἷἰχ. 2, ἃ ἴεγβε, οογάϊᾳὶ βυτη- 
βδεπσθς δὐάτεββ ; ἔδεε οὐ ά ἴο ἃ τηδῃ, 
εἴθ ἀαμρλίεν ἴο ἃ τηδΐυτα τνοπΊδῃ.--- 

πίστις, πο ποιίςς ἴβκεη οὗ τῆς βυρεῖ- 
βιϊτοη οσ ἴΠ6 οσυπηΐηρ, οηἷγ οὗ {πε ροοὰ 
εἷάε; τηδγκ (ἢς σῆγιῆπι: ἡ πίστις σὸν 
σέσωκέν σε, δραὶῃ ἰη ΓΚ. νἱΐ. 50, ὑνῆεσα, 
ΜΠ πορεύου εἰς εἰρήνην, ἰξ ἔοττηβ ἃ 
εουρίει. σωκεν, Ῥετίεςϊ, ποῖ ἔμπίυζα, 
ἴο σοηνον ἃ ἔδο!πρ οὗ ςοηβάεποα -- γου 
τε ἃ βανεὰ ψνοπδῃ.---καὶ ἐσώθη, πὰ εο 
8 τννᾶ8 τοπὶ ἔπδὲ ποὺυσ. Α ἔγῃξ βίοσυ ἱπ 
τῆς πιδίη, βᾶὺ ϑίγδυββ δπὰά Κείπ), βεγ Εἶν 
ἃ ο486 οἵ (Δἰτἢ-ουτα. 

γν. 23-26.0{Ὀ Τῆε παγγβϑῖίνε σεΐυσηβ ἴὸ 
πε οαβε οἵ 7αϊγιιβ᾽ ἀδυρῃίετ. Ψεσ, 23, 
ἐλθὼν. .. καὶ ἰδὼν, οἰγουπιδῖδπεὶδὶ 
Ῥαγιίοι ρίεβ ἰεδάϊπρ ὑρ ἴο τνῆδῖ 7εϑὺ8 
βαϊά, τπε τηδίῃ ἔδοϊ.---τοὺφ αὐλητὰς, εἰς. : 
τῆς αἰγὶ ννᾶβ οπἷν δὲ ἀεδὰ, γεὶ αἰγεδάγν 
ἃ οτοννὰ πδά ρδιῃπετεὰ δῦους ἴπε ἤουβα, 
Ὁγουρῆι τορσεῖπο ὈΥ νδτίουβ τηοιίνεβ, 
ΒΥΤΩΡΔΙΥ, ΠΊΟΠΕΥ, ἀεβίγε ἴο βῆαγε ἰπ τπῸ 
τηβαῖ δηὰ ἀσίπκ ροίηρ δὲ βυοἢ ἃ {ἰπηε (80 
τἰρπείοος, Ηοσ. Ηθῦ., μέ εάἄεγεμέ εἰ 
διδεγεπέ), ἀπὰ οὗ σουτβε τηδκίπηρ ἃ οοη- 
[υδεὰ ἀϊη.---θορονβούμενον, πε Ῥατῖ. τ ἃ 
τεϊδῖῖνε ὩὮ ἤπια νοῦ τὸ (6 οσγονά 
ΨΜΏΪΟἢ ννὰ8 τπηδκίηρ ἃ ἀΐϊπ. Τῆς οτονά, 
δεϑίἀε5 τῇς αὐλήται, εἰριςἶπε5, ἤπι- 
Ρίαγετθ, ψουά πους βοπὶὲ ἢπίγεά 
τιουγηΐηρ νοπΊεη (} εγεπὶ. ἰχ. 17), ῥγαβες, 
ΨΠοβα ἀυῖν ἰδ ννᾶ8 ἴο δβὶπρ πσηΐα ἴῃ ργαῖβε 
οὗ τπε ἀεδά. Μουτγηίηρ, {κε ὄἌνεγυ πα 
εἶδε, δὰ Ὀεεη γεδυσεὰ ἴο βυβίθσῃ, ἔνῸ 
βυῖεβ δπὰ ογἣς πιουγηΐπρ ᾿νοπιδη δὲ {πε 
Ῥυτία] οὗ α νἷἑε ἱπουμηθεηξς οὐ ἴδε 
Ῥοῦτεεε τᾶ (Ἰἱρδείοοι, Ηοσ. Ηεβ.). 
ἢς ρῥγαςιίςα ἴῃ ατέεςε ἀπὰ Εοπης νν88 

δἰ πᾶσ, ργοοῖβ ἰῃ ατοξίυβ, ΕἸβηοσ, Ννεῖ- 
δβἰείῃ. Μ᾽ άς αἷβδο Μαδεαυδγάς, Ἡαμάδιες 
ἀεν Κδνι. ΑἸ εγίπῆπιεν, νοὶ. νἱῖ., Ὁ. 341, 
μετα ἰτ ἰ8 βιδιεὰ ἰπδὲ ὉΥ ἴδε τνεῖνα 
ΤΑΌΪε5 ἴπεῈ πυπηροσς οὐ ἐϊδίοεὶπες νγ88 
Ἰἰπιϊτεὰ το απ, ἀπά ἐπᾶὶ Ὀεΐοτε {πὸ Ῥυηΐς 
ΑΓ, δἱ ἰεαϑὲ, ῥγαβες ψετε επιρὶ ογθά.-- 
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δ αὐλητὰς καὶ τὸν ὄχλον “" θορυβούμενον, λέγει αὐτοῖς,} 24. ““᾿Ανα- Ὁ εν. αν. 
χωρεῖτε: οὗ γὰρ ἀπέθανε τὸ κοράσιον, ἀλλὰ “ καθεύδει.᾽᾿ 

25. Ὅτε δὲ “ἐξεβλήθη ὁ ὄχλος, εἰσελθὼν Ἅ; χκ. το. κατεγέλων αὐτοῦ. 

ἐκράτησε τῆς χειρὸς αὐτῆς, καὶ ἠγέρθη τὸ κοράσιον. 26. καὶ ἡ ἴο (στο 
ἐξῆλθεν ἡ δ φήμη αὕτη εἰς ὅλην τὴν γῆν ἐκείνην. 

ς 23. 
Καὶ ςε ΜΚ. ν. 3. 

Αεῖδ χα 

Τ 6568. ν. 

εΔἀ). 

ΜΙΝ ἰ. 31. 
27. Καὶ παράγοντι ἐκεῖθεν τῷ ᾿Ιησοῦ, ἠκολούθησαν αὐτῷ δύο κα ἵν᾿ τ. 

τυφλοί, κράζοντες καὶ λέγοντες, “" ᾿Ελέησον ἡμᾶς, υἱὲ 2 Δαβίδ. Β ΘΒ. κν..2; 
28. ᾿Ελθόντι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, προσῆλθον αὐτῷ οἱ τυφλοί, καὶ λέγει τῶ 
αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “ Πιστεύετε ὅτι δύναμαι τοῦτο ποιῆσαι ;" Λέγουσιν 
αὐτῷ, “Ναί, Κύριε." 

“Κατὰ τὴν πίστιν ὑμῶν γενηθήτω ὑμῖν." 
29. Τότε ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν, λέγων, 

30. Καὶ ἀνεῴχθησαν ὅ 

αὐτῶν οἱ ὀφθαλμοί: καὶ 'ἕ' ἐνεβριμήσατο 4 αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, λέγων, 1 Μκ. ἱ. 4. 

“Ὁρᾶτε μηδεὶς γινωσκέτω.᾽"" 
αὐτὸν ἐν ὅλῃ τῇ γῇ ἐκείνῃ. 

1 Ἐρσ λέγει αντοις ἢ ΒῸ πᾶνε ελεγεν. 
3 Ἐοσ νιε Β δᾶ8 νιοξ. 

31. Οἱ δὲ ἐξελθόντες ' διεφήμισαν Ἶς", χανίῃ, 

45. 

ΡΑτγδεϊνεῖν σοϊουτίεβ8 ἀπά υπί πιεγεβείηρ. 

δἥνεωχ. ἰπ ΒΌ. 

4 ἐνεβριμηθη ἰπ ΝΒ, ἃ [ε85 υϑυδὶ ἔοσπι ἀνοϊἀεὰ ὉΥ βοσίδεβ, 

Μνεσ. 24. ἀναχωρεῖτε, τεῖϊεΪ Ηἰϊτεὰ 
τπουτηΐηρ ἀϊδίδβίοϊ ἴὸ ]3}650}8, ΨῆΟ 
εἰλάϊν ανδὲ]β Ηἰπηβεὶγ οὗ Ἐπ|5 ὁρροτγίμη!ν 
οἵ ἀϊξηιββίηρ ἔπετη.---οὐ γὰρ ἀπέθανε, πο 
πεεά οὗ γουῦ γεῖ, ἕο ἴπε πηδίά (κοράσιον, 
ἀϊπι. ἴοσ κόρη, Ῥυϊ -Ξ ρυεῖϊα ἱπ ἰδῖς 
ατεεκ) ἰ5 ποῖ ἀεδά. Α ννεΐϊσοπιε ννογά 
ἴο παίυγαδαι ἰϑεῖς οοπηπιεπίδίοσβ, ρἰνίηρ ἃ 
Ρἰδυβῖῦ]ε 45:8 ἴογ πε Πυροῖμοβίβ οὗ δῃ 
Δρραγεηῖϊ ἀεδίῇ οἵ ϑνοου (ϑομιείεσ., Κείπι, 
εἴς.), ποῖ ἴο ὃὍε ἴακδῆ ρῥγοβϑδίςδι]ν 88 
τιεδπὶ ἴο ἄεην ἀεδίῃ. Ὑεῖ δε (ὦ. α 
ΤΙ) 1π|πκ5 ἴὲ ὀρθὴ ἴο αυεβιίοη ννπεῖπεσ 
ἰξ οὐρῆὲ ποῖ ἰο Ῥ68 ἴβδκεη ᾿ἰτεγαῖν, δηὰ 
ἀουθιδι τυ βεῖπεῖ κοιμᾶσθαι [8 ἐνετ υβεά 
ἴπ ἃ πιεϊδρπῃοτίοαὶ βεηβε ἰπ ἴπὸ Ν. Τ᾿ οἵ 
εἰβεννῆετε. Ὑὴα ἀετίβῖνε ᾿δυρῃίεγ οὗ (86 
ετονά (κατεγέλων) ἰ8Β ρσοοά ενϊάεξῃςε ἴὸ 
πε σοπίγαγυ.---ἐξεβλήθη : ποῖ ἴο ἢὲ 
ΡΙεββεά 48 ἱπῃρίγιπρ ρῆγβίοδὶ ἔοσος, 
μποπ υἱ εἰ πιαπίδιι5, Ξεὦ τυοῦό 7ι|55Ή 416 
{Ἐπιέξεςπο), ἃ ἴοπε δηὰ στηδηπεσ ποῖ ἴὸ 

τεβίβιεα, (86 πουβε ἱπεγείοτε βοοῇ 
οἰεατεὰ οὗ πε ποῖβυ Ἵοτον ἃ.---νεσ. 26, 
ἐξῆλθεν ἡ φ., ἀραίπβε της υνἰβἢ οἵ [6βι18, 
ΨΠο ἀϊά ποῖ ἀεβίγε γαϊβίπρ ἴπε ἀεδὰ ἴο Ὁ 
τερατάἀεὰ 45 ἃ ρατί οὗ ΗΪ8 ογάϊπδαγυ ψψοσκ. 
Ῥεῖδδρβ {πᾶλ ννὰβ8 ΨὮΥ Ηε βαϊά : “"δῆε 
β'δερδῖῃ " (ΥΝ εἴ58, 1. 1., Μαγουϑ8- Ενδηρ.). 
μερτ ας γὴν ἐκείνην : ΝΥ εἶδ5 {Π|πκ5 {Π6 Ἔχ- 
Ῥτιαββδίοῃ ἱπΊρ 1168 ὑπαὶ τῃ6 ἐνδηρε ϑὲ 18 ἃ 
δίγαπρες ἴο Ῥαϊεβιίης (Ὁ εἰββ-. Μεγεῖ). Ὁ 

Ὗν. 27-3:.- Το δια πιοη.--- ΤῊ 5 
πηγίγας 6- παγγδῖϊνε ἀπά τῇς πεχὲ ἂγε σοπι- 

ΎΠΕΥ Ὀτίπρ ἀπάδσ ποιίςα ἔννο παὺν ἴγρεβ 
οὗ ἀΐβεδσβε, δ᾽ϊπάπεββ ἂπὰ ροββεβδιοῃ 
δοοοτηρδηϊεά ψἱἢ ἄυπηρπθβθ.Ό Τδε 
ἱπίεγεβὲ ἴῃ ὈΟΙδ οΑ568, ποινενεοσ, [68 ποῖ 
80 ΠΊΟΠ ἱπ τῆ6 οὐγεβ 88 ἰῃ τῃε ννογάβ 
ΒΡΟΚΕη.---νοσ. 27. τυφλοὶ, ὈΪπάπα55 
οοτηπιοη ἔτοσῃ ᾿ἰπηθϑίοπα ἀπδὲ πὶ της δἱσ 
δηὰ οπαπρίπρ ἰεπιρεγδίιτα.---νϊὸς Δ, 
Μεβδβίδπις δρρεϊϊδιίου, ἔγβε τς δά- 
ἀγεββεά ἴο [6ϑ8, ἃ ροὶπὶ οἵ ἱπίεγαϑὲ ἔοσ 
16 δνδηρε ϑὲ ; ποῖ νυεἰσοπιε ἴο 16ϑ8ι85, 
ὙΠῸ ἐεαγσεὰ τῃς δινακεηίπρ οὗ ἴα͵8ε εχ- 
Ῥεςϊδιίοηβ. Ὑπετγείογε Ηςδ ἴοοῖκ πο ποίϊςα 
οὗ τμ6τὰ οὐ πε ννἂὺ ἴο Η8 ἢουβα, νὨ Π ον 
Ηε τειγεά αἴεσ ἴῃς ἰαϑὲ ἱποίάεηι.---Ν ετ. 
28. ἐλθόντι εἰς τ. ο. προσῆλθον : {ΠεῪ 
1Ο]Ἰονν, απ [εϑι}8 δὲ 1δϑὲ ἴακεβ ποιῖίςς οὗ 
τπεπὶ, δβκίηρ ἴδ πεν πᾶνε (ἢ ἴῃ Ηἰ8 
Ῥονγεσ. Ηἰἴ8 ρῥτγενίοιιϑ Ἴοοπάπος τηΐρδι 
ἴῆγονν ἄουδὲ οα Ηἰ5 νυν] ηρτιαβ5, δας ταὶ 
8 ἀϊβρειεά Ὁγν βρεακίπρ ἴο {δεπι.--- ναί, 
ἃ Ῥτοπιρῖ ρἷδὰ γεβ ἰ8 {πεὶγ δῆβννεσ. Μίδσ. 
30.--φνεῴχθησαν, 4 Ηεδταίδῃθ. Τῆς 
7ενβ τπουρμι οὗ δΙϊπὰ εγθβ 88 βῃυϊ, δαπὰ 
οὗἨ βεείπθβ δυὐἊε8 88 ορεῃ.-- ἐνεβριμήθη, 
βίδσηϊυ επ]οϊπεᾶ (υἱάςε ΜΚ. 1. 43). ΤΠε 
ΔΙΔΡΏταβα οὗ Εὐτῆν. Ζίρ. ρίνεβϑ ἃ νἱνὶά 

1164 οὗ 1πΠ6 πιεδηίηρ, “Ἰοοκβᾶ βενεγεῖυ, 
οοπίγδςτπηρ Ηἰβ ἐγεύσοννβ, δπὰ βῃακίπρ 
Ηἰβ πεαὰ δὲ ἵδεῖη, δἃ5 {πεν δῖα ᾿νοηΐ ἴὸ 
ἀο ψνῆο υνἱβῃ ἴὸ τῆδκε βυγε ἴπᾶὶ βεογεῖβ 
ΜΠ Ὀς Κερὲ",-πνες. 31. ἐν ὅλῃ τ. γ. εἰ 
(υἱάδδ τατλδυκβ οἡ νεσ. 26). 



---.- 

10 ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΙΧ. 

Χ ΟΒ. χί!. 22. 32. Αὐτῶν δὲ ἐξερχομένων, ἰδού, προσήνεγκαν αὐτῷ ἄνθρωπον 1 
1 ΑςἰἊ 

31. τ Οον. " κωφὸν δαιμονιζόμενον.: 43. καὶ ἐκβληθέντος τοῦ δαιμονίου, 
νἱ. 2; χὶν. 
αι (βαπιο ἐλάλησεν ὁ κωφός - καὶ ἐθαύμασαν οἱ ὄχλοι, λέγοντες, “Ὅτι 
τιάς ακὸ οὐδέποτε ἐφάνη οὕτως ἐν τῷ ᾿Ισραήλ. 434. Οἱ δὲ Φαρισαῖοι 
δίν. χἰϊὶ. 

ἀξ λχα. 18). ἔλεγον, ““ἴ Ἐν τῷ ' ἄρχοντι τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια." 
τὴ 

ἰδεῖ 35. ΚΑΙ " περιῆγεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς πόλεις πάσας καὶ τὰς κώμας, 

Ἡααοαν διδάσκων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, καὶ κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον 

δόκαδ,, ηῆς βασιλείας, καὶ θεραπεύων πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν ἐν 

Δ ΜΒ οπιῖξ ἀανθρωπον. 

νυ. 32-34. Τὰε ἀπνιδ ἀδηιοπίας (1 κ. 
ΧΙ. 14). Α ὄ5]ρῃὲ παιγαῖϊνε, νεσῪ τηεᾶρτα 
ἴῃ σοπιρατίβοη νυ ἱἢ τῆς βίογυν οὗ πε αδγα- 
δεπε ἀεπηοπίας, ἴῃς ἱπίεγεδε ςεπίσίπρ ἴῃ 
τε. οοηβιςείης, σοτητηθηῖβ οὗ βρεοϊδίοσβ 
ΜΒΙΟἢ ῥσορδοΐν βεουτεὰ ζοὸσ ἱξ ἃ ρίδςε ἱπ 
τῆς Σορία οἵ Μαϊίῃενν. ες. 32. Αὐτῶν 
ἐξερχομένων:: ν᾽ Ἐ11ε ἴτε ἔννο ὈΠΠπά πλεπ ἀγα 
δοίης οὔοὐ ἴ1παν Ὀτίπρ ἀποῖποσς βυβεσεσ ἴὸ 
τῆς ρτεδὶ Ἡδαΐοσ; δὴ ἰποεββαῃξ βίσεδπι οὗ 
ΔΡΡΙΙοαπῖβ ἴοσ αἱὰ βοινίπρ ἰοννατάβ Ηἰβ 
ἅοοτ.---κωφὸν : ἀυπηρηεββ ἔπῸῈ ἀρράγεπὶ 
βυτηρίοπι. ΤῊς ἱἹνογά ΠῚ γα ν πλςδη8 δ᾽ υηῖ, 
δηά ἱπ Ηοπηετν (1]., 11. 300) 18 Δρρ!ἰβὰ ἴο ἃ 
νεάροπ. [ἢ Ν. Τὶ. ἰξ 18 υϑεὰ ν 1 τείετ- 
δῆς (ο ἴΠ6 δεηβ868 δηὰ (δου ἰε5, ἤοσε ἴῃς 
λου οὗἁἨ βρεεςἢ (νες. 33, ἐλάλησεν), 
ἴῃ χὶ. 5, παι οὐ βεδιίηρ.---δαιμονιζόμενον, 
1Ες ἱπέεσγεδ οαιδὲ. [δ ννᾶβ κποννῃ τῃδὲ 
τῆς ἀυτηῦπεββ 85 ποῖ ἄσε ἴο Δὴγ ρἢγϑί- 
ςδ] ἀείεςξ. ϑρεςεοῦ βθοπηδὰ ἴο ὃς ρσενεηῖ- 
«ἃ Ὀγ βοπῖε ἔογείβῃ βρίγίειιαὶ ροννεγ; ἔπε 
ΤαΘη8] ἀΐβεδεθ, Ῥοββιῖν, τη πο ΟΪγ.--- 
Ψνες. 33. ἐλάλησεν: πὲ ουτεᾶ, Βρεεοῖ 
{ο]]Ἱοννεά.---ἀθαύ ν: με οσοννὰ ργεβεπὶ 
τννοηάδετεὰ, πελγὶπρ οὴ6 βρεᾶῖκ ψψῇοπι ἴΠπεν 
δά 50 οπρ Κποννῃ ἴο ὃς ἀππ1Ὁ.---οὐδέποτε 
ἐφάνη, εἰς. : τῆυ8 τῆοΥ εἐχργεββεά {πεῖν 
ΒυΓρτῖβε ; {πε ἴἶκ6 νγᾶ8 ΠΕνΟῚ βεεῆ ἰπ 
15:86]. ἐφάνη ἰδ ἱπιρετβοηαὶ, (πε τείεσ- 
επος Ῥεΐπρ ἴο ἴῃ σἤδηρα ἰῃ ἴῃς πΊδῃ ; 
τῆς. τηᾶππεῖ οὗ δχργεββδίοη ἰ8 οο]]Ἱοφυΐαὶ, 
δηᾷ ἴξ 18 [416 ἰο ἀϊβοιι58 ἴῃς ῥγεςῖβε πηεδη- 
ἰῃξ οὗ οὕτως, Δηὰ ννῆδῖ ποπιίπδεννα '8 ἴο 
85 βυρρί!εὰ το ἐφάνη. Ιἱ 18 τῆογε ἴο ἴῃς 
Ῥύγροβε ἴο ἱπαυῖτε ΨὮΥ {Π|8 Βεαπλ ΠΡῚῪ 
πλῖηοσ πχίγαςῖς βῃουϊά τῆδκε 5ο ρτεᾶῖ δῇ 
ἱπιργεββίοῃ. Ῥϑῖμαρβ ψὲ βῃπουϊὰ ποῖ 
ἰβοΐϊαϊε ἰξ, θυῖ ἴακε ἴξ αοπρ νυν τ τπς οἴμεῦ 
ταδτνεῖς τῆι [ΟἹ] οινεὰ ἴῃ ας βυςςεββίοη 
88 Ἰοῖηξ οαυϑε5 οὗ δἀπιίγαιίοηῃ. Τῆς 
Ῥεορῖς ννεῖεὲ ψογκεβὰά ᾧἃρ ἱπῖο ἃ δίρῃ 
ταδᾶβυσε οὗ δϑίοπίβῃπιεπε ΨΏΪΟἢ, δἱ 1δβέ, 
Τουπὰ νεηΐ ἰπ ἴπεβε ννοσάβ 80 ἱπ δἤεςϊ 
ΕυτὮγ., αἶκο Ἐοβεηση ες (“ἰοῦ βῖρπα, ἰᾶπὶ 
δάπηγα 111, ἰᾶτη σεἰεγίετ, πεαὺς οοη- 
ἴδοῖυ ἰἀπίυτι, βεὰ εἰ νετῦο, οἵ ἱπ οπηηὶ 

3 92:Β5ΟΌ οἱ οτι. 

ταοσροστιτη σεηετε"}).-- ἐν. 34. οἱ δὲ Φαρ. 
ἔλεγον. Τῆς πιυϊιτυὰς δἀπικίγεὰ, διέ ἢ ς 
Ῥλαγίδεες βαϊὰδ. ὙΠΕΥῪ τὲ νυ δοίη, 
οἱοβεῖν ἴἢς ᾿νοσὰβ ἂπὰ δοῖβ οὗ [εβι18 δῇ 
Τογπιίηρ {πεῖς ἐπδοσῖεβ. ὙΠΕῈῪ πᾶνε σοὶ 
οπς ἔοσ ἴῃς οὐτεβ οἵ ἀεπιοπίδοβ.---ν τῷ 
ἄρχοντι τ᾿. ὃ: Ηε οδδίβ οὔξ ἀεπηοπβ ἴῃ 
τῆς ροννεγσ οὗ ἴδε ῥγίπος οἵ ἀεπιοηβ. 
Ῥτοθδῦϊν πεν ἀϊά ποῖ Ὀεϊϊενς 1τ, θὰ ἰξ ννᾶ8 
Ρίαυϑίθ]ε. ον ἀϊβεγεπεῖν πε νίαν 
ἴῃς βᾶπιῈ Ῥῃεπογίεποη (υἱέ οἡ Μαῖΐί. 
χὶΐ. 22 {.). 

γν. 35-38. ὙΤδεβε νεγβεβ ἰοοῖς ῬοΐὮ 
Ὀδοκνναγάβ δηὰ ἔογννασάβ, νυἱπάϊηρ "Ρ τῆς 
Ρτεοεάϊηρ παγγδίϊνε οὗ ννογάβ δπά ἀεεδβ 
ἔτοσῃ Ἵδδρ. ν. οηνναγάβ, δηὰ ἱπιγοάιυοίηρ 
ἃ πενν δβρεοῖ οὗ Οἢ γί βι᾽ 8 ὑνοσκ δηά ὄἼχροσὶ- 
εῆςς. Τῆς οοππεοίίοη νυ δὲ (Ο] ον» 8 
8 δἰγοηρεβί, δηὰ 1π6 νεγβεβ τηὶρῃϊ, ντἢ 
δἀναηϊαρςε, πᾶνς ζογπιεὰ ἴῃς σοπιπιεποε- 
ταεηΐ οὗ οἤδρ. χ. Ὑεὶ [ἢϊ5 ρβΈπεσαδὶ βίαῖε- 
πηεπὶ δρουΐὶ ΟΠ τίβι᾽ 5 ἰεδοπίηρ δηὰ Πεδ] πη ρ 
ταἰπ  βίσυ (νεζ, 35) ΟὈν! οὐ βὶν ἰοοῖκβ Ῥδοκ (ο 
ἷν. 23, 24, ἀπά, ἱπετγοΐοσε, δεν οπᾶβ ἴῃ 8 
ΒίοσΥυ ἴο Ψ ΠΟ ἴΠῸ Θδγ] ες ΒΟΠΙΠΊΔΙΥ 
ἀεβοσιριίοη οὗ τῆς πλἰηἰβῖσυ ἱπ Οδ]11ες 
ζογπὶβ ἴῃ ἱπισοδυςτοη. Ιξἔ ἰβ, δὲ τῆς 
Βᾶτης {ἰπ|6, τῆς ργεϊυάς ἴο ἃ βεοοηὰ δεῖ 
ἐπ ἴτε ρταπὰ ἀγαπιὰ (οδρ. ἰχ. 35---χῖν. 
12). [π τῆς ἢτϑι ἂςῖ [6508 ἢ88 δρρεαγεὰ 
88 8Δη οὐ͵εςϊ οὗ ρεπεγδὶ δάἀπιίγαϊίοπ ; ἴῃ 
δε βεοοηὰ Ης ἰβ ἴο ἀρρεᾶσ 85 8ἃη οὗὔΪεςξ 
οἵ ἀουδὲ, οτἰ εἰς 5πλ, ΠοβΈ ν. 

ψες. 36. ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους: ἱπ ἴῃς 
οουτβε οἵ Ηἰβ ννδπάεγίπρβ [εϑ8 δὰ 
Ὀρροιτυηιεῖοα οἵ οὐξεγνίηρ ἴῃς σοηάϊείοη 
οἵ τῆς ρεορίε, δπά δὲ Ἰεηρὶβ αττινεὰ δὲ ἃ 
οἶδασ, ἀδᾷπίϊε νἱενν 48 ἴο πε "πογαὶ αν 
γεϊρίοις οἰἐμαΐίοπ. Τὶ ΜΥᾺΒ ΝΟΤῪ βοσηῦσε, 
ΒΌς ἢ 45 ἴο τηονε Ηἰβ σοπηρβββίοη (ἐσππλαγ- 
χνίσθη, ροδὲ οἰΔββίοδὶ, 'ῃ αοβρεῖβ οπἱγ). 
Ἴδε βίδίϊε οὗ πΐπρβ βυρρεβίεά ἵνοὸ 
Ῥίοῖατεβ ἴο Ηΐβ πιϊπά : ἃ περϊεςϊεὰ ἤοοϊκ 
οἵ βῆεερ, ἀπὰ ἃ παγνεβὲ ροίηρ ἴο τναβῖα 
ἴον ἰδοῖκ οἵ τεᾶρεσβ. Βοιῇῃ ἱτηρῖγ, ποῖ 
οηἷν ἃ Ρἰε 1] οἱ σης οἵ {πε ρεορὶς, διὲς 
ἃ ὈΪΑπΊ ΟΥΙΠΥ περίεςξ οὗ ἄυγ οπ 86 
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τῷ λαῷ, 416. ἰδὼν δὲ τοὺς ὄχλους, " ἐσπλαγχνίσθη περὶ αὐτῶν, αὶ Βετα οαὶν 
ὅτι ἦσαν ἐκλελυμένοι " καὶ ἐρριμμένοι δ ὡσεὶ πρόβατα μὴ ἔχοντα 

αὶ περὶ; 
πὶϊἢ ἐπι, 

ποιμένα. 437. τότε λέγει τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ““ Ὁ μὲν " θερισμὸς τ 
πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι: 48. δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισ- 
μοῦ, ὅπως " ἐκβάλῃ ἐργάτας εἰς τὸν θερισμὸν αὐτοῦ." 

νἱὶ Ἃ . 

νει δ αὶ. 
ο (ἢ. χξϊὶ. 

ιν... 
ἴδ. κ᾿. ΡΊΑι. χ. 4. Ἰοδῃ σ. 4. 

1 εν τω λαὼω Ὁτοῦρδε ἰπ Ῥγοῦδοὶν τοτι ἱν. 23. ΒΟΙΌΔΣ οπιῖε (Τίδο;., νν.Η.). 
3 ἐκλελυμενοι (Τ. Κ.) 15. ἃ νΕΙῪ ψελκὶγ-δυρροτίοά τεδάϊπρ, Βανίηρ ΟΠ οὔθ ἱπ|- 

Ῥοτίδπι υποῖδῖ, 1,, ου 118 δἰάβςβ. ΒΟῺῸΔΣ αἱ. Βανε ὀσκνλμενοι, ἀουδεῖεβ5 ἐδς ἔγυε 
τελάϊηρ, 

5 Τῆς νατίδίοι Βεζε ἰδ βίη ρΙ ἃ πιλίϊες οὗ Βρο ἶπρ : ἐρ. ἰπ ,ΒΟΙ, (ΤίβοΒ., ΜΝ. Η.), 
«ρρ. (Τ. ΚΕ.) ΓΔ ρερ. Ὁ. 

ατί οὗ ἰδεῖς τοὶ ρίουβ συΐάε8---ἰῃς βδερ- 
δες ἘΥ Ργοίεββίοηυ νιῆους ἐπε δῇερ- 
Βετά Βεαγὶ, ἰ8ς βρίγιτυδὶ ᾿υβρθαπάπηεη 
νϊδουῖΐ δῃ ογς ἔἴοσ ἴδε ψῃϊϊεηίης ἤεϊά 8 
διὰ 5.κ}}} τὸ βαηάϊε ἔπε βίοκίὶθ. Ὅῆε 
Ῥμαγίβαϊς οοσηγηθηῖβ οἡ ἴπ6 Οδρεγηδυπι 
τηϊββίοῃ ἐδβεῖναὶ (1Χ. 11) ψψεσα βυβηςίεπε το 
)υβιγ ὅς δάνειβε Ἰυάρτηεπι. Τπεὶγ 
4υεδίίοη οὐ ἴπδὲ οςοδβίοη τηεδηΐ σταυοἢ, 
δηὰ ψουϊὰά ποῖ ὈῈ ἔογροίζθη Ὀγ 65115.--- 
ἐσκνλμένοι, ἐριμμένοι, σταρῃϊ!ς ννογάβ, 
οἷεᾶς δδ ἴο ψμέπεγαὶ ἱπιρογῖ, ᾿πουρῃ 
ναιίουβὶυ ὑπάετγδίοοά 88 ἴο {πεῖς ῥγεοῖβα 
τιολπίηρ. Τῷῶς ἴοιτηεσ πᾶ τη 
“βαγςά"" (τοπι σκῦλον, ΗοΐιΖ., Η. Ο.), ος 
“ἐπυηίοά ᾽" δηά εἰτεά οὐἕ (ΝΥ εἰ88- Μεγετ), 
τῇς ῥγαςῖῖοδὶ βεῆβϑε ἰβ “ Ἴχῃδυβίεά Ὁν 
Ἰοπρ, αἰπιῖεββ τναπάεγίπρ, ἰοοί-δογε δηὰ 
Βεεςε-ἴοση ". τΤΠε οἵμεσ ροϊηΐβ ἴο ἴπε 
παῖυγαὶ βθαυεῖ---ἰ γίηρ ἄονη, δβοδιζεγεὰ 
δδουὶ (ῥίπτω), μετα οὔθ, ἵπεσε δποῖμεσ, 
οη ἴδε ἈΠ] βἰάς, ᾿υβὲ ποτα ἴπεν ἰουπά 
1πεπηβεῖνεβ ὑπαῦὶε ἴο ρῸ ἃ βίερ ἤυγί μεσ. 
Α βοοῖκ οδῃ ρεῖ ἱπίο βυσῇ ἃ Ἴοπάϊοη 
ΟΠΪΥ Ώδη ἰξ Β45 πὸ βῃερβεσά ἴο Ἴᾶγε ἴοσ 
ἴτ δῃὰ συϊάε ἱξ το 186 ραβίυγεβ. 

νν. 37» 38. θερισμὸς: ἃ πεν ἤρυγεα 
τοπιίῃρ ἴῃ ΔΌΓΆΡΕΙΥ ἰπ τΠ6 πγγαῖϊνε, θὰ 
ποῖ ὨδΟσδβαΓΥ 80 οἷοβς ἰορεῖπε ἰῃ 
ΟὨτίβι᾽ Β τηῖηὰ. ὙΒε οἱς ἤριτε 815 ἴῃ 6 
τιοοά οὗ ραβαῖνε βυτωρδίῃυ; ἴπμε οἵδεσς, 
1δαὶ οὗ εἰς μασγνεβῖ, βυΐϊϊβ ἐπε τηοοά οὗ 
δοῖνε Ῥυγροβς ἴο Βεῖρ. [τ ψουϊά ποῖ ὃς 
Ἰοπρ ἰπ τς ςᾶξς οὗ [εβι}8 δεΐοσε ἴπε οὔς 
τοοοά ρδββεὰ ἰηΐο {πε οἵδε. Ηδ οουϊά 
ποῖ Ὀς ἃ πλεζα Ρἰϊγίηρ βρεςϊδῖοσ. Ης 
ταῦδὲ δεῖ οὐ ἴοοϊ ἃ πηίββίοη οἵ δεῖρ. 
Τῆς Οδρεγπδυσῃ ἔξαβὲ νγ25 ἴῃς ἄγϑβι βίαρε; 
τῆς πιϊββίοα οὗ ἴδε ὑνεῖνε ἴῃς δβεσοηά, 
Τῆς νοτὰ “ Βδγνεβι" ἱπῃρ|1ε8. βρίγιειαὶ 
ξυδοερ 1 γ. εἶδ ῥτοίεβίβ δραίηβε 
118 Ἰηίετεωσα 86. δαἰϊερογίβίηρ ἱπίδγργε- 
τδίίοπ οἵ ἃ ρασαδοῖίς βαγίπρ νὨ]Οἢ δἰ ΠΈΡΙ Υ 
Ῥοϊηϊς ἴο δε νης οὗ βυϊδῦ]ς Ἰαρουγεζβ 

(υἱάφ 1,.. 1., 1ἴ, 110). 80 4ἷ8ο ϑοῆδηζ 
τηδἰ πἰαίηϑ, δραίπδε Ευτῆγ., [Πδὶ ποῖ δι18. 
σΕΡΟ ΟΠ ν Ὀὰϊ πεεὰ ἰβ ροϊπιεὰ το. Βαϊ, 
88 ἀραϊηβὶ ΔΝ εἰββ, ἰξ ἰβ ρεσίίπεπε ἴο δβκ: 
ν δαὶ βυρρεβιεὰ ἴΠ6 ἤρυτε οὗ 4 δᾶγνεβί 
1 ποῖ ροβϑβι 165 οὐ ραὶπ ἴοὸ τῆς 
κίπράοπι οὗ Οοά, ρίνεπ βυπιραιῃειίς 
ψόσκοῖβ ὃ ΤἼΐβ πορθεῖ! ἰυάρτηεπε 48 τὸ 
τῆς Ρεορὶς οὗ τῆς ἰδπά, οοπίταβέθὰ ντῃ 
Ῥμαγίβαις ἀεβραὶγ δηὰ Ἴοπιεπιρῖ, ννᾶβ 
Ἄοδαγδοίεγίβεις οὗ [εβι8 (υἱάδ τὴν Κίηράονι 
οὗ Οοά, ςἶιδρ. ν.).--ἐργάται ὀλίγοι: ρῥτο- 
᾿βϑίουδὶ ἰδλδουσεῖβ, τῆδη Ὀυβυίπρ πεπὶ- 
βεῖνεβ ἢ ἱπουϊοδιίίοη οὗἨἁ πιοταὶ δηὰ 
τεϊ!ρίουβ οὈβεγνᾶποθβ, δρυπάδλπε,; δυῖ 
Ροννεσίβββ ἴἰὸ γί (ἢ ρεορίβ θεσδιιβα υνἱεἢ- 
ουξ Βυτηρδίμυ, Πορβ, δπά σγεάίδ]ς δοςεριῖ- 
Αὐΐε αοβρεὶ. Ὑμεῖς διϊοπιρίβ, ἱξ ἅπυ, 
ΟΥΪΥ πιᾶκε δαὰ ψόγβε---(βυδ ἰερὶβ οὔ- 
εἰς δρτοῖδπι ρ]εθεπι, Η]]ασγ). “δεν " 
---ἃ8 γεῖ οπῃἱγν ονδ ἐχρεζῖ, δυϊ Ηδ ἰ5 ἰγαίη- 
ἱπρ οἵμεσβ, ἀπά Ης [88 (δῇ ἰπ ργάγεσ ἕοσ 
Βεϊξεσ πλεῃ δηά {ἰπ1|ε8.---Ν ετ. 38. δεήθητε: 
18 ἔτβε βῖδρ ἰῃ 811} τείογπι---ὅἄεερ, ἀδνουῖ 
ἄἀεβίτε οὐκ οὗ ἃ ργοΐουπά βεπβα οὗ πεβά. 
Τῆς εἰπιε βίος δπὰ ουἕ οὗ ἰοἰπι--αοά 
τπηοηά ἴ 1--ὅπως ἐκβάλη, εἰς. Τῆς ῥτᾶγ- 
εἴ, ἐχρζεβϑεὰ ἴῃ (εσπηβ οὗ ἴπε ρασγαροῖς 
ἄρυτςε, τε λιν Ρροϊπίβ το ἰδς υϑμεσίηρ ἴῃ οὗ 
ἃ ποὺ εζὰ οὗ ργᾶοε δηὰ δυπιδηϊϊυ--- 
ΟἈγίϑϊαη ἃ8 ορροβεὰ ἴο Ῥῃατίβαϊς, Ἰεραί, 
Κλ ίπίςαὶ. [πιδε οἷά τἶπιε πιεπ τβουρῆς 
ἰξ ἐπουρῇ ἴο ςᾶτε ἴοσ ἐπεπηβεῖνεβ Ἔνθ ἴῃ 
τε]! ρίοη ; ἰπ τ πενν εἶπ)ς, [ἢ ς ἱπηρυ]βα ἀπά 
αβῃίοθ ψουὰ Ὅς ἴο Ἴᾶσε ἴοσζ οἴδεσε. 
ἐκβάλη, ἃ βίσοπρ ψογὰ (.}΄. ΜΚ. ἱν. 29, 
ἀποστέλλει), ἐνθη δἰϊονίηρ ἴοσ τῆς 
Μελκεηοά ἔοσος ἰπ ἰαῖες Οτεςκ, ἱπιρ  γίῃ 
Ὀινίπε δυτηρδίην ὑἱτ τπ6 ἀγρεπὲ πεεά, 
Με "πειςέ Ὁς τγαϊβϑεά ρ ΨὯΟ σδη πεῖρ ἴδε 
εἰπ8. ΟἸπγίϑβε μπαὰ τῃποζουρῇ (418 ἰὴ ἃ 
Ῥεπίχπδπε Ῥεονίάεποε, [ὑκ6 γῖνοδ τδϊ8 
ἰορίοπ ἴῃ οοππεςιίοη ψἰτ τπς τηϊβείοα οἵ 
186 δενεπίυ (χ. 2). 
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δ ζἘ. χὶΐ. 43. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Χ, 

Χ, τ. Καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ, ἔδωκεν 
Με εἴ ̓: αὐτοῖς ἐξουσίαν πνευμάτων " ἀκαθάρτων, ὥστε ἐκβάλλειν, αὐτά, καὶ 
Σκ. ἱν. 
36 αἱ. 
τεῖ. ἰο 

ἴὰ θεραπεύειν πᾶσαν νόσον καὶ πᾶσαν μαλακίαν. 2. Τῶν δὲ δώδεκα 
ἀετβοπε). ἢ ἀποστόλων τὰ ὀνόματά ἐστι ταῦτα" πρῶτος Σίμων ὁ λεγόμενος 

Ὁ οὔςα οἱ 
ἴῃ Μειυά Πέτρος, καὶ ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ - ᾿Ιάκωβος ; ὁ τοῦ Ζεβεδαίου, 
ἘῸ δῆϊοα καὶ ᾿Ιωάννης ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ Φίλιππος, καὶ Βαρθολομαῖος" 3. 

Θωμᾶς, καὶ Ματθαῖος ὁ τελώνης" ᾿Ιάκωβος ὁ τοῦ ᾿Αλφαίου, καὶ 

ΜΒ Βᾶνεα και Ὀεΐοτε ἰακωβος. 

ΟΗΑΡΤΕΚ Χ. ΤῊΣ ΟΑΣΙΓΕΑΝ ΜΙΒΒΙΟΝ. 
ΤΒα Ῥερίπηίηρβ οἵ (ἢ τηϊββίοη ἴο ἴῃ 8 
περί εοιεὰᾶ “1ο5ὲ᾽" Βῆςεερ οἵ [δγβεὶ πηᾶὺ ὃς 
ζουπὰ ἴῃ τε Οαρεγηδυπι ἐεαβὲ (ἴχ. το). 
Α8 {ἰπῖὲ ὑνεῆξς οἡ εϑ05 {ε1 ἱπογθαβ ΡΥ 
ἴδε ργεββυσε οὗ {πε ὑγοῦίεπι δηὰ {πε πεεὰ 
ἴος εχίεπάεά εἴογι, Μαιιμενν᾽β ο411 ννᾶ8 
ςοπηεοίεά ψἱ τῆς ἢτγβὲ βίαρε οὗ δὲ 
ταονοπιεηΐῖ, ἀηὰ ἐπαὶ ἀϊδοὶρ᾽ε ννὰβ ΟἩ σίβι᾿ 8 
βξοηι ἴῃ Ὀτίηρσίπρ τορεῖμες τἰῃς ραϊμετίηρ 

Ρυδοαπβ δηά βιῆπεῖβ. Ης 8 πον 
δῦουϊ ἴο ΕΠΊΡΙΟΥ δ] τς ἱπείπηαῖε ἀϊ8- 
οἶρῖεβ Ης πδβ οοϊϊεοιϊεὰ δρουΐ Ηἰπι δῃὰ 
τπσοῦρῃ ἔδεπὶ ἴο βργεδά {πε πιονεπιεπὶ 
811 ονες Οδ1|11ς6ς. πον ν] Ὅς ἃ Ρβοοσ 
βυδειτυϊς ἔος Η πιβεῖέ, γεῖ ποῖ νυ ΠΟΙ 
υ5ε 1658 ἴἶἰκ6 τῆς βογίθεβ, ἴογ {πεν ἤᾶνα 
δΒελτὰ Ηἰβ ἰεαοπίηρ οὐ ἴπε 81] δπά 
ἱπιρὶ δε ἁ βοπιεννμδῖ οἵ Ηἰβ βρίτγιε οἵ ἴον. 

νν. 1-15. Τὰε Τισεῖνε: ἐκεῖν παπιξς, 
τπἰδοίοη, αμπα γείαξϊυε ἱπείγμείίοης (ΜΚ. 
1. 14-10, νἱ. 7-13, κ. ἰχ. τ-6). 

Μετ. :. προσκαλεσάμενος : (Πϊ8 ἀοε8 
ποῖ τοῖες ἴο τῆς “411 τὸ Ῥεςοπὶς ἀϊβοΐρίεβ, 
Ῥαΐ [0 ἃ 0411 ἴο πιδῃ αἰγεδάν ἀϊβοὶ ρἰεβ ἴο 
ἐπῖεσ οἡ ἃ βρεοίδὶ πηϊββίοῃ.---τοὺς δώδεκα, 
ἐλ Τινεῖνε. ὙΠε αγιϊοῖε ἱπρ 68 τδαῖ ἃ 
Ῥοάν οἵ ἱπιεϊπιαῖϊε ἀΐβοίρ᾽εβ, τυγεῖνε ἴῃ 
ὨυπΊΡετ, δἰγεδάν Ἴχίδιεά. Τῆς ἐνδηρο δὲ 
ῬΙΟΡΔΟΪΥ μδὰ Μκ. 11]. 14 ἰπ νίενν, Ης 
ΤΏΔΥ αἶβο γοῆεος ἰπ δἰβ ἰδηρυᾶρε ἰδἢς 
ἔξε!ηρ οὗ ἴῃς δροβίοϊϊῖς ἂρε ἴο ψϑίςΒ 
ἐπε Τισεῖνε “γατα ἔατηλ αν ἀπὰ ἰδτηουβ. 
ΗϊΒεγῖο νγα πᾶνα τηδὰς ἴῃς ἀοαᾳυαϊπίδηςα 
οὗ ἤνε οὗ ἴδε πυπῖρος (ἷν. 18-22, ἰχ. 9). 
ὙΠεῖς (4118 ἃγεὲ βρεοία!ν τερογιεὰ τὸ 
ἱΠπδέγαῖα μὸνν ἴῃς Ὀοὰν οὗ ἔννεῖνε στενν.--- 
ἐξουσίαν, αὐἱδοτίν, ποὶ ἴο ργεδςῖ, 85 γε 
ταῖρῃι πᾶνε ἐχρεοίεᾶ, Ρυξ το ἀεαί. ΤῊΣ 
Ῥιογηΐποπος φίνεηῃ ἴο Πεδὶΐπρ ἱπ (Πΐ8 
Τηϊββίοη ΤΊΔΥ δυγριίβε ἂἀπὰ ἀϊβαρροίπι, 
δηά Ἔνθ ἱεπλρὶ ἴο επιογίδίη (ἢς βυβρίοϊοη 
παῖ τε οχαϊιεὰ ἰάδαβ ςοποεγπὶπρ ἔπε 
Τνεἶῖνε οὗ αῆες γεᾶγϑ ῇανς Ῥεθη γεδά ἱπίο 
1|:ε παγζαῖϊνα. υντὰ εἰεπιεηὶ 18 σεγίδίὩΪν 
Ἰεαβὲ Ῥγογηίηεπε ἰῃ Μαζί. ὙΥεῖ ἴο βοπὶα 
εχίεπε ἰδ τηῦβὲ δανς δδὰ ἃ ρίδος ἴῃ τπ8 
τηϊββίοη, Τῆς ρεορῖίε ἰῃ Οδίίεςε μδὰ 811 
Ὡρατὰ οὗ [εϑὺ8β δηὰ Ηἰβ ψγοσίς, δπά ἐξ ννδ8 

ὯῸ ὑ86 δΒεηδῆήῆηρ [ἢ Τινεῖνε υη1688 ἘΠΕΥ 
οουϊὰ σαττν ἢ ἴΠ6 πὶ βοπιειίηρ οὗ Ηἰβ 
Ῥοννεσ.---πνευμάτων α., ρεπί ἶνες οὈ]εςσεῖνα, 
858 ἷπ Ἰοῆπ χν]. 3, Εοπι. ἰχ. 2:1. ὥστε 
ἐκ. .. καὶ θεραπεύειν, ἀερεπάεπε 4150 
οη ἐξουσίαν (ο7. τ Οος. ἰχ. 5), ὥστε ν [ἢ 
ἱπδηϊῖνε ἱπάιοςαιτίηρ ἰαπάσπου οὗ (ἢ8 
Ρόονεσ. πᾶσαν νόσον, εἴς., εςο οἔὗὨ ἱν. 
23. 

ψες. 2. τῶν δὲ δώδ. ἀποστόλων: εἴς.» 
ἴῆε ἐνδηροῖίβε ππάβ πεῖς ἃ Ἴσοηνεηίεηξ 
Ῥίδος ἔοτ ρίνίηρ ἴΠ6 πᾶπιςβ5 οὗ ἰῃς Τυννεῖνα, 
οδΙεὰ ἤσγε ἴοσ ἴπε ἢγβὲ δπὰ ἴδλϑὲ εἴπη 
ἀπόστολοι, ν»ἱ ἢ τεΐεσεηος αἱ οπσα ἴο ἴΠ6 
ἱπιτηςά δῖα πιῖποσ πιϊββίοη (ἔγοτὶ ἀποστέλ- 
λειν, υἱάδ ν. 5) ἀπὰ ἴο τε ἰδῖεγ ρτεδὲ 
οὔς. Οπε Πα] οὗ ἔπεπὶ ἃγε ἴὺὸσ 8 πηθσα 
ὩΑπΊ68, Δηά οὗ οπα οἵ ψο ὄνδη ἴπ6 πδῆηδ8 
ἂς ἀουλείωυϊ, υἱξετῖν οὔδουτε, γεῖ, ἀουδι- 
1:55, ἰπ πεῖς εἶπε δἀπὰ βρῆεσα ἐδίτ ταὶ 
νἱϊηεββεβ. ὙΠΕΥ ἅγὰ διγδηρεά ἴῃ Ῥδίσβ, 
88 ἵζ {ο]οννίπρ ἴδ6 πἰπε οὐ Μαγκ τπδὲ {πὸ Ὺ 
Μετὰ βεπΐ οὐ ὉῪ ἐτσο απ ἐτυο, ΘΔοὮ ρδὶσ 
οοηπεοϊεᾶ ν»} ἃ καὶ (80 ἱπ [κς, ποῖ ἱπ 
Ματκ).---πρῶτος: δ ἴῃε Πεδὰ οὗὨ τῆς [18 
βίδηδβ Ρεῖεσ, ἢγβί ποῖ ΟΠΙΥ Ὠυπιογ ΠΥ 
(Μεγετ) θὰ ἱπ ἱπιροτίδηςα, ἃ βυγε πγδίίοσ 
οἔὗ (δςῖ, του ἢ ῥσίεβεῖν ργεϊεπβίοῃβ Ὀδβεᾶ 
οη ἰξ ἂε ἴο δε ἀϊεγεραγάεά. Ηδε ἰ8 ἤγβε 
ἴῃ 411 τῆς [ἰ8:8.---ὁ λεγ. Πέτρος: ἃ ἴδοι 
αἰτεδὰν βἰδϊεά (ἵν. 18), πεῖς τερεδίεὰ 
ῬτοΌΔΟΙΥ Ῥεσαυδε ἴῃς ἐνδηρεῖ δὲ πδὰ 8 
εγε οὐ Μαγκ᾽β [ἰδὲ (1. 16) οὐ ροββί ὈΪΚ ἴο 
ἀϊδείπ ρα ἢ 1Π18 ϑίπιοη ἔτοπὶ δποῖπεσ ἴῃ 
δε 15: (Νο. 1). ες. 3. Βαρθολομαῖος, 
ἴδε δ6τἢ, οπς οὗ ἴδε ἀουδιεζα] ἢδπι 58, οοπΊ- 
τηοηἶν ἰδεπιβεοά ἢ Ναίλαμανΐ (Ἰομη 
ἱ. 46).---Ματθαῖος ὁ τελώνης, οπε οἵ ἔους 
ἴῃ 186 ἴδε "ἢ ὀρ μεῖβ: Ῥεῖεσ ἴῃς Μγεέ, 
ϑίπιοη {πὲ πραῖος, 7υάλβ τῆς ἐγαϊίον, 
Μαῖμεν τῆς ῥηδίίσαν ; βυτεὶν ποῖ ϑἹὩ- 
ουΐ τεᾶάβοῃ, ἐχοαρὶ 48 δεοποίηρ ἰχ. 9 
(Μεγετ). Μαιῖμπεν βίδη 8 βεοοπὰ ἴῃ δίβ 
ΓΝ ετε, θεΐογα Τποιηδβ ἱπ Μαχγὶς δηὰ 
ακε. οβιείοη δηὰ εορίτδει 86, 

ἰηάϊςαῖῖνε, Εὐτῆν. βυρρεδβίβ, οὗ πηοάεβιυ 
δηὰ βε]δρδβεπιεηΐ,----ννεσ, 4. Σίμων ὁ 
Καναναῖος: [κε ρίνεβ τὸν καλ. Ζηλωτὴν 
τὸ ἴῃς Ζεαϊοῖ, ῬοββίΪῪ ἃ ρίδεος οἵ ἰη- 
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Λεββαῖος ὁ ἐπικληθεὶς Θαδδαῖος ; 4. Σίμων ὁ Κανανίτης," καὶ ᾿Ιούδας ὃ 

Ισκαριώτης ὁ καὶ " παραδοὺς αὐτόν. 
5. Τούτους τοὺς δώδεκα ἀπέστειλεν ὁ ᾿Ιησοῦς, παραγγείλας αὐτοῖς, 

λέγων, “Εἰς ὁδὸν ἐθνῶν μὴ ἀπέλθητε, καὶ εἰς πόλιν Σαμαρειτῶν μὴ 15; 

ς δραίη ἰῃ 
τεί. ἴο 
υάλϑε, 
Ἢ. χχνὶ. 

χχν]ϊ, 

εἰσέλθητε 6. πορεύεσθε δὲ μᾶλλον πρὸς τὰ ὁ πρόβατα τὰ ὁ ἀπολω- ἃ δ’ ὈΑΒΗ 
λότα " οἴκου ᾿Ισραήλ. 

ἤγγικεν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν. 

1 Ὁ Βδ5 Λεββαιος (εοςφ) αἴοπε. ΝΒ πᾶνε Θαδδαιος Δἴοηε. 

7. πορευόμενοι δὲ κηρύσσετε, λέγοντες, Ὅτι ς (ΒΕ. ΣΙ 
8. ἀσθενούντας θεραπεύετε, Πρηθρῳ νἱ]. 42. 

Τῆς τεδάϊηρ ἴῃ Τ. Ε. 
85 ἅδονε ἰδ βἰ Πρ ἃ ςοηῆδίε τεδάϊπρ ςοσηδί πίπρ [Ὡς ὑννο ὈΥ ἃ σοππεοιίηρ ρῆγαβο, 
ο ἐπικληθεις. 

3 ΒΟ Ι, βανε Καναναιος, ργο ΔὈΪΥ ἴῃς ἔγας ἴοττλ. 

8 θείοτε ἰσκαρ. ἰη  Β0Δ. 

Ἰοττιδϊϊοα Ὀαβεά οὔ ἂπ ἱπήερεπάεπε 
τοῖα Ὁ]Ὲ βουζοα, οσ ἢ᾽8 ἱπίεγργοϊδιίοη οὗ 

ἴδε Ηεῦτενν νοσὰ ΝΡ. ΎΤΒ6 ἴογχ 

Καναναῖος Ξες πὶ ἴο Ρε ραβεά οη {πε ἰάεδα 
τῃδιῖ ἰῃς ννοσά γείεστεά ἴο ἃ ρίαςας. ]εσοπὶα 
ἴοοῖκ ἱξ ἴο πιδδηὴ “οὗ Οδπδ," ““ἀε νίςο 
Ομδπα αδἰδΐδεδε". ᾿Ιούδας ὁ Ἰσκαριώτης: 
1χϑ3ὲ ἴῃ δἱἱ τῇς 115ῖ8, 48 Ῥεῖοσ ἰ8 ἢσεῖ. Τῇ 

ἴτας 15 σεπογα!ν ἴάκεη 48 ἀεποιίπρ τΠ6 
δος ἴο νος ἢ ἢς δεϊοπρεά : [πε πιδη οὗ 

ἱποαεμαν (ἀτοεῖι5) ; δυϊ πιοβὲ τεπάδσ; ἴῃς 
ταδη οὗ Κεγίοιἢ (1π Τυάδῃ, ]οϑἤπδ χν. 24, 
1ετ. χΙν!, 41); ἰπ τῆδὲ σᾶκα ἴπε οπα ποη- 
(αἱ δαη ἀϊβοῖρίε. Τῆς επάϊηρ, -ὠτης, ἰ8 
ατεεῖκ ; ἰπ Μαζί τις Ηεδτειν ἐπάϊηρ, -ῳθ, 
ἷβ σίνεδη. 
ν. 5-15. 1πεἰγμοίϊοης ἰο ἐδ νιἰδοίοη δ. 

γει. 5. Τούτους τ᾿ δώδ: Τλεεε, ἐδιε Τισεῖυε, 
7εβὺβ βεπὶ ἔοσίῃ, υὑπάθγ {πε ἰπ] υποιίοηβ 
Το] οννίπρ' (παραγγείλας .---εἰς ὁδὸν ἐθ. μὴ 
ἀπέλθητε. Ἠὶβ ῥγομιδικίοπ οσουτβ ἰῃ 
Μαῖῆενν οηἶν, Ὀυξ ἴτε ἰβ ΠΟ γεάβϑοη ἴο 
ἀουδὲ [18 δας πε πιο ἩΝΟΝΝ ἱπάεεά τῃδὲ 
ἰξ νὸπὶ ἱπουῖ βαγίπρ. ΓΠῸ νεΎΥ ρτο- 
διδιτίοπ ἱπιρ 68 ἃ ςοπβοίουβη 658 [δὲ οπα 
ἄἀδν τῆς αοβϑρεὶ νου] ρὸ {πε ννὰν οὗ ἴδε 
Οεπεῖϊεβ ᾽.81 485 Μί. ν. 17 ἱπιρ]]ε8. οοη- 
βοίουβπεββ {πὶ 216 |ΠΠἰπρ΄, 'ἴπ τΠε ρεα κατ᾿ β 
βεῆβα, ᾿νουϊά ἱηνοῖνε δπηυ]]ἔηρ.--- ὁδὸν 
ἐθνῶν, (ῆε ΨΑΥ ἐοισαγάς (Μενετῖ), τῆς 
δεηϊτῖνα δεΐπρ 84 ρεηίτῖϊνε οὗἨ πιοιίοη 
(τ Ζϑοῆς, Κυδπηεγ, ὃ 414, 4), ΟΥ 8. ὙΥΑΥ͂ 
τα οτ οὗ, ρασδ]]εὶ ἰο πόλιν Σαμαρειτῶν 
ἰῃ πεχὲ οἴδυδε.---εἰς π. Σαμ., ποῖ ἐνεπ ἰπ 
Θατηλτία βδῃουϊἃ {πὲν ΟΔΥΓΥ οπ {πεῖς 
τηϊββίΊοη, τῇς ρτγοπίδιἴοη ἰ8 ἰοίδὶ. 
πόλιν ἄοεβ ποῖ τεΐεγ ἴο πε οἰϊεῖ οἰ 
(Ετγδεπιυβ, Απποῖ., μιφέγοῤο 5) οὐ ἴο τῆς 
ἰοννῃβ 458 ἀϊδβεῖπος ἴτοπὶ ἴῃ6 γυσαὶ ραγῖβ 
τπγουρῃ ν πίοι δὲ Ιεαβὲ {ΠῸῪ πιῖρης ῥαος 
(ἀτοιῖϊα8). [ὲ πιδᾶῃβ δὴν Ἴοπβίἀθγδῦῖς 
οεπίτς οὗ ρορυϊατίἼοη. Ὑῆε ἴοννηβ δηά 
Υἱαρεβ τς ἱπουρῃῖ οὗἨ δ5 ἴῃς ηδίυγαὶ 

ΒΌΠεΙα οὗ ψοσκ (νεσ. στ). ΤΟ τεᾶβοη οὗ 
τπς ἀουδ]ς Ῥγοδιδιεἰοη 8 ποὲ ρίνεπ, Ὀυὺὶ 
ἀουθε1ε58 ἰξ ἰὰν ἴῃ τπ6 ρτουηάβ οὗ ροϊϊον 
Μηϊοἢ Ιεὰ ΟΠ γῖβε ἰο οοπῆπες Ηἰβ οννῇ 
ΟΙΚ ἴἰο Ιβγδεὶ, απ δ᾽8ο ἱπ τῆς οσυάς 
τεϊϊρίουβ βῖδιε οὗ τῆς ἀϊβοὶρ]68.--- ἐσ, 6. 
ἀπολωλότα, “τε ἰοφςέ 5ῇεερ,᾽" δὴ οχ- 
γοβϑϑίοῃ σοηβεοσαίεἃ ὃν ρτορῃεῖὶς υ86 

ἥγεν. 1. 6, ϑννεεῖ᾽β εἁ., χχνὶϊ. 6), τῆς ερί πεῖ 
δεῖ ἤγϑὲ ἱπιγοάδυςεὰ, οἴδη οσουγτίηρ ἰπ 
(οβρεῖδβ, νγὰβ υβεὰ ὃν [688 ποῖ ἰπ ὈΪαπια 
Ῥυξ τὴ ρἰῖγ. “Ἰμοϑῖ ᾿ 'ἱπ Ηἰἶβ νοσδϑυϊασν 
τρεδηῖ “ περίεςιεὰ ̓" (χ. 36), ἰπ ἄδπρει 
4150 οὗ οουζγβε, θυϊ ποῖ ἤπδι!ν δηὰ μορε- 
ΙΕββῖν ρίνεη ονεῦ ἴο ρεγάϊείοπ, βαὶνδῦϊβ 
ἱξ ταυς ἢ περάϊηρ βαϊναϊίΊου. Τῆς ἴοσπι 8 
δἰίοαὶ ἱπ ἱπιροτγῖ, δπὰ :πι|ρ|168 τπδὲ τῇς 
πλϊββίοη Πδὰ πιογαὶ δπὰ σοὶ! ρίουβ ἱπηργονε- 
πλοπὶ πηδίηἶν ἰῃ νον, ποῖ ποτα ρ;γϑίςδὶ 
θεπαῆϊ του ἢ ΠεδΙ πρὶ ἀρέπου; ἐδδοδίηνσ 
ταῖμεγ ἐπᾶπ πιϊγασυϊουβ δςῖ8,--νετ. 7. 
πορενόμενοι κηρύσσετε, 45 γε 90, κεέρ 
Ρτχεδοῃίηρ ; ραγιϊοὶρία δπά ἢπιῖς νεσῦ, 
Ὀοϊῃ ῥσεβεηῖ, Ριδδοηῃϊηρ ἤγβὲ ἰῇ {πὸ 
Μαβίεγ᾽β [που ρῃϊβ, 1 ποῖ ἴπ ἔπε Ἔναπρεῖ- 
ἰθ1᾽8 (νεσ. 1).---ἤγγικεν ἡ βασιλεία τ. ο., 
ἴῃς τπεῖὴς ἰδ, οἵ σουτβς, ἴῃς Κίπράοπι 
Ἰοηρεὰ ἔοτ ὃν δ], ςοηβίδπον οἡ ἔπε 1108 
οὗ [εβδῦ8. Τῆς πιδββᾶρα ἰβ: [{ δᾶς5 σοπλα 
πἰρὴ ἴο γοὺ δηά ἰβ πεσε. ΜΈ ρεπεγδὶ, 
θυϊ τις τηοζς, ἰὰ πᾶν ὃς ἴακεπ ἴοσ 
διδηϊεά, ννγᾶὰβ βαϊά. Τῆς δρργεπίίος 
ΔΡοβίῖεβ οου]ὰ 48 γεῖ πιᾶκε πὸ ἱπιθ ἶροης 
τπεοτεῖῖς βιδίθπηεης οοποογηΐηρ (πε Κίης- 
ἄονι, Ὀὰϊ {πὸ ν σου ὰ τε}] ποῖ ἃ [Πππ|ὲ ἀρους 
τῆε Κίηρ, ἴῆς Μαβίεγ ννῆο βεπὶ ἔπαπὶ, ἴῃς 
οἰίεῖ οὈ͵εοῖ οὗ ἱπίδγεβδε ἀουδιεβ8 ἔοσ 81] 
τεοαρίϊνα δουῖ8. [ἴννὰ8 ἃ λοιιβδ τηϊββίοπ 
(ποι ἰπ ϑγπαβοξυο) ου ψῃΐοἢ ἘΠΕΥ μετα 
βεηῖΐ (νεῖ. 12). Ὑ ΠεῪ Μετε ἴο ᾿ἵνε 48 συεβίβ 
π᾿ βεϊεοιεὰ ἀννο!!!ηρ8, ἵννο ἰπ οης, δπὰᾶ 
ἵἴνο ἴῃ δηποίδεσ, ἴοσ ἃ {ἰπ|δ, δπὰ πος 
Ῥτγεδοβίηρ ννουἹὰ τὰκε ἴῃ ἔογπὶ οὗ ἔαπλ ας 
οοηνεοτγϑαίίοη οἡ νπαὲ πεν ἢδά βεεη δηά 
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{Βουι, [, λεπροὺς καθαρίζετε, νεκροὺς ἐγείρετε,: δαιμόνια ἐκβάλλετε. ᾿ δωρεὰν 
ε αν. ἐλάβετε, δωρεὰν δότε. 1Ὰ, τοὶ 9. Μὴ δκτήσησθε χρωσόν, μηδὲ ἄργυρον, 
τ᾿ Αςιεῖ, μηδὲ χαλκὸν εἰς τὰς ζώνας ὑμῶν, 1Ιο. μὴ πήραν εἰς ὁδόν, μηδὲ δύο 

ΓῊ ἀαϊ χιτῶνας, μηδὲ ὑποδήματα, μηδὲ ῥάβδον - ἄξιος γὰρ ὁ ἐργάτης τῆς 

Ὁ γεκρονξ εγειρετε ἰΒ νγΑπιΐηρ 'π 1,, Ὀυϊ ψνεἷ] δειεβίεά Ὁγ ΒΟΌΣ. Τῆς ροείοω 

νατὶεϑ πῃ Μ595., αδει δαιμ. ἐεκβαλλ. ἴπ ΡΔ, Ῥείοτε λεπ. καθαρ. ἱἰπ ΒΟΌΣ. 

δΒεατὰ 1688 ἄο δηὰ βᾶυ. Τῇοὺ ψνουϊὰ 
[81 ὉΥ ἴῃς πουτγ, μεδὶπρ ἂςῖβ ψουϊά θὲ 
νΕΙΥῪ οςοδβίομδὶ, ομς οὐ ΝΟ ἰη ἃ νἱδρε. 
ες. 8. νεκροὺς ἐγείρετε. ΤΉῊΪΒ οἴαυβε 

ἰ8 τνδπεπα ἴῃ βενεσαὶ (οάά., ἱποϊυάϊηρ 10, 

80 οἥξη δεββοοίδίεὰ ννἱτἢ δ᾿ Β ἴῃ χοοά τεδά- 

ἴηψβ. [Ιεὲ ἴ8, ποννενεσ, ἴοο ψε]]} διἱεβϑέεὰ ἴὸ 
Ῥδ οπιτιεά. Ι[Ιἱ πγυβὲ εἰπεῖ Βᾶνε ἰουπά ἃ 
Ρίδος ἴῃ ἔπε δυϊορταρῇ, ος ἰξ τηιιδὲ ἢανα 
οτερὶ ἴῃ 88 ἃ β'ο88 Αἴ ἃ ΥΕΣΥ Ελγν ρετίοά. 
ΤΒε ἐνδηρε δι᾽ 8 δἰπὴ Βεο8 ἴο δε ἴο 
τεργεβεπὶ Ομ γῖβὲ 88 ἐπιρονεππᾷ {δε 
ἀϊδοῖρ]εβ ἴο ἀο ἴδε ψόογκβ Ἦε ἰβ τερογῖεάἁ 
ἴο ἢανε ἄοπε Ηἰπιβεῖξ ἰπ σἤαρβ. νἱῖϊ., ἰχ. 
ΎΤμδὲ ρυζροβς ἀεπιαπάβ ἴῃς ἱποϊυβίοη οὗ 
ταϊδὶπρ ἴτε ἀεδὰ δ8 ἰῆς ογσονπίηρ πχίγαςὶς 
οὗ ἴδε στοὺρ (ταϊβίηπρ οὐ ἀδιυρῆϊες οὗ 
αἰγι8). Ὑεῖ ἰξ ἰ8δ δαγὰ το Ῥείΐϊενε ἴπαὶ 
6808 ϑνουἱὰ γίνε ρονγεσ ἴο ἴδε ἀϊβοῖρ]ε8 

ἴο ἄο, 48 δὴ ογάϊπαυ μαζὶ οἵ {πεὶγ 
τηϊβδίοη, ννμᾶὶ ΗςἜ Ηἰπιβεῖ ἀϊὰ ΟὨΪ οα 
οὔς οζΥ ἵνο Ἴχοδριίομδὶ οοςαβίοπβ.0 Τῆε 
Δἰτεσπδῖῖνεβ βθετὰ ἴο ὃς εἰς πες δ δαγὶν 
ἴοβ88 ἱπισοάυςεά ἱπῖο τῆς ἰεχῖ, οὐ δῃ 

ἱπδοούγαου οἡ ἴπε ρϑγὲ οἵ (Ὡς ενδηρε δέ. 
Μεγες ἰδκεβ τΠ6 ἰογπιθσ νίενν, Νν εἰβ8 
ΔΡΡδγεηῖὶν ἴῃς ἰδιῖεσ. Νὰ σδπποὶ ἰδία 
εἶα ρῆγαβε ἰπ ἃ βρίγίυ] βεηβε, πε οἵπες 
οἴδυδβεβ 811 ροϊπιίπρ ἴο ρῃγδίςαί τηΐγαςῖεδ. 
Τί οἴαλυβε ἰ8 ποῖ ἰπ 6 δοσουπίβ οὗ 
Μαῖκ ἀπά [ὺκὲ. Τα βενθητ οἡ {δεῖς 
τεΐυση (1νυκε χ. 17) πλᾶκα ΩῸ πιδηϊτίοη οὗ 
ταϊδίηρ ἴῃ 6 ἀπο δὼ , 

γες. 9. κτήσησθε: ψυϊκαίε : ποτε 
Ῥοδδίάετε. 8: δε ῥχγοδιδίκίοη 18 ἀϊγεςιεὰ 
Ὡοὶ τηδγεῖϊγ ἃραϊπδὲ ροββαδβϑίηρ, ὃυῖ 
δραϊπβι δι φ μένε (κέκτημαι, ρετίεςξ Ξε 
ῬοΒδβε88). ἼΠε αυσδίίοη 8 88 ἴο ἴῃς βοορῈ 
οὔ Βα ῥγοβίδιτίοη. ος8 ἰξ τεῖεσ πλεσεὶν ἴὸ 
ὃς ΨΥ, οἵ αἷβο ἴο ἴδ τηϊἰβδίοῃ ἡ ἴποπα 
ολδε ἰξ Ψν1}} ταθᾶῃ : ἄο ποῖ δηχίοιιβὶυ ὑσο- 
οὐτε οχίεπδῖνε ργονί βίο ἔοσ Ὑοὺσ ᾿ΟυγΠΕΥ 
(Μεγετὴ ; ἴῃ τδὲ οἵδες ἴ Ψ1}} πηδᾶῃ, πιοσα 
Του ρσε μβεηβίνε!υ : ἄο ποῖ ργοζυζς ἴοσ ἴῃς 
ΨΆΥ, οἵ ἀυτίηρ 116 πιϊββίοη, ἴπ6 τπϊηρΒ 
Ὡδηεᾶ, [Ιπ οἵμεσς νψογάβ, ἰὰ Ψ1]] 6. δῃ 
ἰπ]αποίου ἴο Βερὶπ δηᾶ σᾶσγυ οἡ τῆς 
ταϊβδίοη Ψιΐδουϊ τενασὰ. Ὑβουρῇ ἴδε 
τείεσεμπος βεεῃβ ἴο ὃς ςδίεῆν ἰο {δε 
βιδιιίπρ ροΐπε, ἰξ τηυβὲ 6 ἱπ γεδὶ εν τὸ 
{δεῖς οοπάυςε ἀυτίηρ τῆς πιίδβίοη. Ὑδεγα 

ὙνᾺΒ ΠΟ περδὰ (ο βᾶῪ: ἄο ποὲῖ οδιδίη μοϊάὰ 
Ῥείογε βίδσιίηρ, ἴοσ ἐμαὶ ψνὰ8 ὑγδοιοα!ν 
ἱπιροβϑίθῖε. Ὑμεῖς ννὰ8 πεεὰ [ὁ βᾶγ: 
ἀο ποὲ δίκα ροϊά ος βἰἷνες ἔσοση ἴδοβε 
ΨΠοπὶ γοῦ Ὀεπεῆὶ, ἴοσ ἰξ τνᾶβ {ἰ|Κεῖγ το Ὀ6 
οἥετεά, ἀπά δοσερίδποςε οἵ ρίβ ψουἹά ὃς 
ΤΑΟΓΑΪῪ ῥγεϊυάϊςια!. ὙΤπδῖ, ἰμεγείοσγε, ἰ8 
ψμδὲ ἰεβὺ8 ῥγοιδιῖβ, ἔγας ἴο Ηἴ8 Βδδὲ 
οἵ ᾿πβιβείηρ οὔ ἴδε βυργεπια νδᾶῖυς οὗ 
τηοῖῖνε. 980 7εγοπὶε (ςοπδεπιηδίϊο ἀναγί- 
εἴ86), ΟἾγυβ8., Ηἰατν, εἴς. 80 δἷ58ο 
νεῖββ. Ηοῖεσ. (Η.0.), μη σοπουττίης 
ἱπ τῃὶβ ἱπιεγρτγειδιίοη, [πίη κβ ἐδ6 ργο- 
διδιομ 818 Ὀεξῖες ἴ186 οοπάυςϊ οὗ (τς 
ΟἈγὶςἰ-οπεγελαπές ἴθ ἴἰῆς ίἀαορῖς τμλη 
186. οἰσουπιδίδποαβ οὔ ἴδε ἀϊβοὶρὶςβ. -- 
χρυσὸν, ἄργυρον, χαλκὸν : 4η δηῖί- 
οἰἸπγαχ, ποῖ ροϊά, ποῖ βἰΐνει, ποῖ ὄνεπ ἃ 
Πορρεχ.---ας τὰς ζώνας, ἱἰπ γους ρίγάϊεβ, 
υϑοὰ ἴος [πΐβ ρυγροβς 88 ψῈ}}] 48 ἔοσ 
ξαϊμετίηρ Ὁρ {πε ἴοοβε στηδπεῖε, οἵ ἱπ 
Ῥυσδεβ βυιβρεηδεὰ ἔτοπι ἴῃς ρίγάϊς. “1ὶ 
ΨΆΒ υδυδὶ ἴογ ἰσγᾶνε!εῖβ ἴο ΟΑΣΤΥ Ρυγβαβ 
(φασκώλια) δυβρεηάεά ἔτοτῃ ἐδεὶτ ρίγάϊεβ, 
ἵπ ΒΓ ἢ ἐδ ογ ςαττίεά (δε ρεπος" (Εὐτ8ν.). 
πτνες, το. πήραν, ἃ ΨΆ]|εξ ἴος πο ἀϊπρ 
Ῥτονίβίοηβ, βἰυπρ ονεσζ ἴδε βῃουϊάεσ 
Τα } χιϊ, το, πήραν τῶν βρωμάτων.).--- 

χιτῶνας: ποὶ ἔἐνεπ ἴνὸ υὑπάεγ- ρατ- 
ταθῃῖβ, βιϊγίβ; μα ψουἹὰ Βα νεσΥ περαβ- 
ΒΆΓΥ ἴοι σοπηΐοτὲ δῃὰ οἰςδη!πεβ8 ἰπ ἃ δοὶ 
οΟἸϊπιδῖε, δηά ἴογ ἴγᾶνεῖϊεγβ αἷοπρ ἀυδῖν 
τοδάβ. [π Μδῖκ τῃὰ ρσοβίἰξίοσ βεεπὶβ 
ἴο Ῥ6 δρδίπβε ψεδιῖπρ ΝΟ δὲ ([Π6 8δπ|Ὲ 
απιε (νι. 8); πεῖς δραίπϑε Ἵδιγγίπρ ἃ 
ΒΡΆΤΕ οἣβ ἔοζ ἃ οὔδηρε. Ροββϑίυ νν 
ΟὔρδΣ ποῖ ἴο ἴᾶκε ἴῆεβε ἱπβιίγυοιίοηϑ 
ἴοο ᾿ἰτεγα ν, Ῥὰξ ἴπ πεῖς βρίγίιτ.---ὑποδή- 
ματα: {μῖ18 ἄοεβ ποὶ πηδᾶπ πὶ ΠΟῪ 
ΜΈΓ ἴο 5Ὸ Ραγείοοιεά, δυϊ εἰἴπετ νυϊέδους 
ἃ ϑρᾶγε ρϑίγ, ογ νἱτβουΐϊ τογε βυδβίδπείαὶ 
σονεγίης ἴοσς τῆς ἵξεξῖ (88:068) ἰδδὴ τῆς 
᾿ρῆε βαπάδῖβ ΠΟῪ υϑυδιν τόσα --- τεσ 
8βοΐεβ ἴο Κδδρ ἴδῃς ἔξει οΗ͂ δε Πατὰ τοδά. 
Τιρμείοος (Ηογν. Ηεδ.) ἀϊδιϊπρυΐεμεβ 
δεΐνψεοη ἰῃς ἴνο [08 : “υδὺ8 ἀεἰϊςαιοτία 
ἔπαγυπε οσαϊςεῖ, ἀυτγίοτίβ δίφυς ὉΠ γίβ 
βδηάδιία "". Ηε βιδλίεβ τπδὲ δεῖς ννεσε 
βδηδδίβ, νῇοββ 8ο1εβ "νεσβ οἵ ννοοά, δπὰ 
ὕρρες Ραγὶ οὗ ἰεδίμεσ, ἴδε ἔννο ᾿οίπεά ὉΥ 
πΔ118, δηὰ πὶ ΠΕ σοῦ δβοσηειῃγθδ 
τηδάς οἵ γιυβῆεβ οἵ ἴῃς δδτῖς οἵ ρδίσηβ. 



9--ἰ4 

τροφῆς αὐτοῦ ἐστιν. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔΙΟΝ τόι 

11. Εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν ἢ κώμην εἰσέλθητε, 
Ὁ ἐξετάσατε τίς ἐν αὐτῇ ἄξιός ἐστι - κἀκεῖ μείνατε, ἕως ἂν ἐξέλθητε. 5 Ο5. 11. 8. 
12. εἰσερχόμενοι δὲ εἰς τὴν οἰκίαν, ἀσπάσασθε αὐτήν. 
μὲν ἡ ἡ οἰκία ἀξία, ἐλθέτω ἡ εἰρήνη ὑμῶν ἐπ᾽ αὐτήν ἐὰν δὲ 
ἀξία, ἡ εἰρήνη ὑμῶν πρὸς ὑμᾶς ' ἐπιστραφήτω. 14. καὶ ὃς ἐὰν μὴ 

χχὶ. 
13. καὶ ἐὰν 1 

μὴ ἄπονα ἃς 
δέξηται ὑμᾶς, μηδὲ ἀκούσῃ τοὺς λόγους ὑμῶν, ἐξερχόμενοι ὃ τῆο ται, ἀάε 

οἰκίας ἢ τῆς πόλεως ἐκείνης, ἐκτινάξατε τὸν ’ κονιορτὸν ὁ τῶν ποδῶν χα ἂν 

1ΙΜΒΟΙ, ογηῖὶ οστιν. 3 αν ἰπ ΜΙ ΒΌΙ, 5 ΒΡ βἀά εξω. 
“ΝΟ αἀδά εκ (Τίβς.). ΒῺ οαίε (νίε Τ. Β.). ὙΨΝ.Η. Βανε ἴτ οἱ πιαρίπ, 

τιῤέβδον: ποῖ ὄν ἃ βιδ! Τῇᾶδῖ οδῃ 
μαγάϊν 6 πιεᾶαπ.0 Ενεὴ ὅοπὶ δε 
τοτηδητὶς οὐ ρἰςϊυγεβαυε ροὶπὲ οὗ νίενν 
ἴῃς γγοσδββϑίοῃ οἵ μι ρτίτη πιϊββίοπογβ 
ψουϊὰ ποῖ ὃς Γςοπιρίεϊς ψΙΠουΣ ἃ δβιδῆ 
«Δςἢ ἰπ τοῖς ἢδηπά, Ιηοῖ 4 περςαβϑίυ, 
δὲ ἰεδβῖ, 1ξ νγὰβ πὸ ἰυχυσυ. Μαζκ 4]1ονν8 
πε 8ι48', οσγεδείπρ ἰσουῦϊς ἕος ἴῃς Πᾶτ- 
πιοηϊδῖβ. ατοιίυβ βυρξεβίβ: πὸ βεζοηὰ 
βιδθ' Ὀεδί 68 {πε οπὲ ἱπ μβαπὰ ἃ Οδβϑίυϑβ, 
αυοίϊεὰ Ὀν ἘτίϊΖϑομε ἴῃ βοοσπ, βυρρεβίβ ἃ 
8ι:Δ ΗΕ 5ῃοά τυῖτἢ ἴσο (βοὶρὶο) ἔοσ ἀδέίεπος. 
ἘΡγασά, υἱτ ἀρρτονδὶ οὗ ἀοάδι, ἐπίῃ κ8 
οἵ ἵἴνο ἀϊῆετζεπε ἴσγηβ ρίνεπ ἴο ἴδε 

Αγαπηδῖίς οτίρίπαὶ ὙΤΔῸ ὯΝ 2 Ξ 
εἰἴδες “ἰΓ γοῦ ἴδκε οἷς βιββ ἴὲ ἰβ 
Ἔπουρἢ,᾽" οὐ “ἰἢ, εἴς., 1ξ 18 ἴοο τις ". 
Ἀεὶ ἰῃς ἀϊβογεραποῦ ἰβ ποῖ ννοσίῃ 41] 
τοῖθ ἰἸσουδῖς. Ῥσαςείςδιν τῇς ὕνὸ νεῖ- 
βἰοπβ οοτῆα ἴο [ῃς βᾶπὶς τπίπρ : ἴᾶκε οΠΪΥ 
ἃ 5ι.Δ}", ἰδκε ποῖ ὄνεὴ ἃ ἰδῆ; {δε ἰδίϊεσς 
8. ἃ [π||6 σῆοσε Ὠυρετθοϊςδὶ τμᾶπ τῆς 
ἥοττηεσ. Ν ιμοιξ ἐνεη ἃ βι:Δ}[, ἰ8 [πΠῸ "4 
ῥίμς μίέγα οἵ δυδβίετε βίῃ ρ ον δηὰ 86: 
ἀεηΐδὶ. Μεπ ψῆο οδετΥ οὐξ ἴδε βρί τὶς οὗ 
ἴθεδς ργεοερῖβ Ὑν}} ποῖ Ἰδροὺγ π᾿ ναίπ. 
Τδεῖσς ἧς Ὑ011 ῥγεδοῦ πε Κίηράοπι Ρεϊζετ 
δὴ τπεὶγτ τνογάβ, ψὩῖσἢ πᾶν ὃς ἔεεῦ]ς 
δηὰ Πεῖρίεββ. “" Νοιδίηρ,᾽" βᾶγβ Εὐυτῆγ., 
“ργοδῖεβ δά πηϊγαιίοη 80 πιυοἢ 88 ἃ βἰπηρῖε, 
ςοηϊεηϊεά γῇ » (βίος ἄσκενος καὶ ὁλι- 
γαρκήᾳ). --- ἄξιος... τ. τροφῆς: 
Ὑρτ ἀὐπθρ τὶ τεσορηϊδεά. Α ἰαδουτγεσς 
οὔτῃς ἴγρε ἀεβοσρεὰ ἰ8 ποῖ ΟΠΙΥ ὙνοσΊ ὮῪ 
Όυϊ 5υτα οὗἩ Ββ πηδδῖ ; πεεά πᾶνε ηο ἽἿοη- 
ξεσῃ δῦουϊ (Ὡλῖ. ΤῊΪΒ ἰ8 οπε οὗ ἴῃς ἴεν 
δαγίηρβ οἵ οὐγ Ἰνογὰ ταζεττεά ἴο ὮΥ 51. 
Ῥαυΐ (χ Οος. ἰχ. 14}, ἤοβε οοπάυςϊ ἃ8 
δῃ δροϑβεῖς ψΨ6}} {Πυϑταῖεβ ἴΠῈ δρίγις οὗἁ 
τῆς ἱπβιγυςτίοπβ ἴο ἴπε Ὑνεῖνε. 

νν. 11-16. ἐξετάσατε (ἐκ ἐτάζω, ἴτοπι 
ἑτεός, ἴγτὰς ; ἴο ἱπαᾳυΐτε 85 ἴο ἔῆε ἴγυτἢ οὗ 
ἃ τηλῖϊετ). Α Πποβῖ ἴο ῬῈ σδγθί παρ 
ουϊίπ εαςἢ ρΐδςε: ποῖ ἴο βίαν νυ ἢ [Πς ἢταε 
νὯο οἤεσβ.---ἄξιος μοϊπιβ ἴο ρεζβοπαὶ 
τῆοτδὶ ννοσίῃ, ἰῃς ἀεςίἀϊπρ ςοπείἀεγδιίοη 
0 Ὀς ροοάπεββ, ποὶ ψνεδίι ἢ (ννογῖἢ 50 

τοῦ οἢ). Τα Βοβὲ ἰο ὃς ἃ πιδῃ ζεποσα 
τεβρεοϊεά, (μαὶ πὸ ρῥσγεζυδϊος ὃς οτεδιεά 

ἰπϑὲ ἴῆε τηϊβϑίομ ἴδε τεάϊοδιίοηΐδ 
ἀϊηϊταβ βυβοὶρίεητῖβ ἱπέδπηδ ἀεϊυγρεῖωτ, 
δτοπιο).---μείνατε: πανίπρ' οποε βεοιγοά ἃ 
οδῖ, δὐἰάθς τ πὶ, δ ποῖ δδουὲ 

βεεϊκίηρ Ὀεϊζες φυλτίετα δηὰ ἔλσε, δυγείπς 
ἴδε ἔξεϊπρβ οὗ ἴῃς ποβί, ἀπά ἀδσεηαρίηρ 
ἐλ οδαγδοίεσ, 88 561{-8εεκίηρ τηβῆ.--- 

Ἐσ, 12. τὴν οἰκίαν, [πε πουιιβε βεϊεοιεά 
δἴϊτες ἄυε ἰηᾳυίΐτγ.---ἀσπάσασθε, ξαϊυΐε ἰε, 
ποῖ 88 ἃ πιδίίεσ οἵ ἰογγηδὶ σουγίεδγ, Ὀυῖ 
ΜΠ ἃ βετίουβ πη, βαγίπρ: ““ρεᾶος ὃ68 
νὰ γου,᾽" τὨϊπκίηρ τῆς ψὮΠ6 οὗ ψ μαι 
εδος ἔπε κίπράοτῃ σδη Ὀτίηρ.--- τσ. 13. 
ἂν μὲν ἢ ἡ ὁ. ἀξία : δεῖ 411 ραΐπβ πᾶνε 
Ῥδεη ἰδκεη, ἃ πηϊβίακε πιᾶὺ ὃς τηδάς; 
ταετγείοσς ἐπε νοσιίπεββ οὗ ἴπε ἤουβα 
ἰθΒ ΒρΟΚεῃ οὗ 88 υποεγίδίπη (ἢ, ἱπ δη 
εἰαρῃδῖίς ροβίτίοῃ, δο μὴ ἦ, ἰπ πεχὶ 
οἶδιιβε).---θλθέτω ἡ εἰρήνη. . . ἐπισ- 
τραφήτω. Τῆς πηδδηΐπρ ἰ8: δε ννογτά οὗ 
Ῥεδος Ψ]] ποῖ Ὅς βροκεῃ ἱπ νδίη; ἰξ υν"}] 
Ὁ]688 ἴπε βρεᾶκεσ ἰξ ποὶ ἴῃοϑε δὐάγαβϑεά. 
1 ἰ8 αἰννδυβ ροοὰ ἴο νυϊβῃ ρεᾶςς δηὰ ροοά 
ἔο οἴπεοιβ, πονενογ ἴῃς νυν πᾶν ὃς 
τεςεϊνεά, ὙΠετε ἰβ ἃ ἰᾶςὶξ ννδγηΐηρ 
ραϊηβὲ θεὶπρ ργονοκεά Ὀγ σμυτ! ἰδῇ ἰγεαῖ- 
πιεηῖ. ες. 14. ὃς ἐὰν μὴ δέξηται : ΟἸτῖϑὲ 
ςοπίεσηρίδίεβ Δη ὑπίλνουτγαδίε ταβυ]ῖ οὗ 
ἴδε πιϊβδίοη ἰῃ ἔπε Βοβὲ β πουβδ, οἵ ἱπ ἴῃς 
ἴον οὐ νἱΠλρε φεπεσδῖῖγ. Τῆς οοη- 

ἃ κπιἰσυοείοη οὗ (6 βεπίεποα 8 ἀπδοοϊουῃϊ- 
βἰϊς, θερὶ ππίηρ' οὴς νδυ, ἐπάϊηρ ἀποῖδοτγ: 
τῃεϊοσγίςδὶ πῃ εἴδτεςϊ, ἀπὰ βυϊταρῖο το 6πιο- 
τἴίοπδὶ βρεεςῖ ; οὐ [κ. χχὶ. 6: “τΠ688 
ταίηρβ γε βεε---ἶἝἂγβ ν}}}} σοπλς πὶ νυ Ὡς ἢ 
ποῖ οπε βίος Μ11 θὲ Ἰεῖξ ἀροῦ ἀποῖποσ᾽" 
(υἱάε ΝΝΊπες, κὶ 63, οἡ βυςἢ σοπβίγυς 018). 
-- ἐξερχόμενοι: ΨΠεη 84η υπτεραριῖϊνα 
διευᾶς Ὧδ8 οπος Ὀεεη ἀεςϊδεάϊν ταΐκεη 
Ὃρ, ἴδετε ἰβ ποιπίηρ ἕογ ἰξ Ὀυϊ ἴο γὸ 
ΑΔΥ. Θυοἢ ἃ οτίβὶβ βδνεσεῖν ἰεβίβ τἣς 
ἔδπρεσ δηὰ βρίγί: οὐ ργοπιοῖεσγβ οἵ ροοὰ 
οδι568. --ἀκτινάξατε τὸν κονιορτὸν: ἃ 
Βυτηδοῖς δοὶ ργαςιίβεά Ὀγ τῆς Ῥῃασγίβεςς 
ΟΠ Ραϑβδβίηρ ἔγοπ) Ποδίμθη ἴο 7ενν8ἢ 5οὶϊ, 
πε ἰογπιεσ Ὀεὶπρ τεραγάεά 845 υὑποίεδη 
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Κ ΟΠ. χί. . 
24. αἰ κ6, ὑμῶν 
12,1 

τ᾿ χῇ το; 
χχὶϊί. 44. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Χ, 

15. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, " ἀνεκτότερον ἔσται γῇ Σοδόμων καὶ 
Γομόρρων ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ τῇ πόλει ἐκείνῃ. 

τό. ““᾿Ιδού, ἐγὼ ' ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς πρόβατα ἐν μέσῳ λύκων" 
αἱ ἄστυ αὶ, γίνεσθε οὖν φρόνιμοι ὡς οἱ ὄφεις, καὶ " ἀκέραιοι ὡς αἱ περιστεραί. 

το. ΡΒ]. 

(ἰρδε., Ηοσ. ΗδὉ.): Ἐπεν ἐὸ τ᾽ 
Ὡοῖ ΕΔ ΕΥ̓ ἴο ρετίογηι ἰπ ἃ τίσι βρισὶς ; ἴοῸ 
δρὶ ἰο Ὀε τς ουϊοοπιε οὗὨ ἱττί ἰδιίου, ἀϊ8- 
ἀρροϊηίπηεηῖ, ἀπὰ σουπάεα ναπίεν τε ΠΕ 
ἀμ ποῖ ρρζεςίαϊς »ηδ, 1 αϑδπάοῃ {πεπὶ 
το {δεῖς ἑδλίθβ. ΟὨἸγίδε πιεαπὶ πε δὶ ἴο 
δΥτΉ οἶδε τπ 6 ταβροπδι ὉΠ οἵ (᾿ς ἰη- 
Βιαδιτδηῖδ ἴοσ ἔπε σεβυϊὲ τ 'ἰεανε ἴδε ρίαςς, 
ἔεεϊϊπρς παῖ γοῦ ἢᾶνε ἄοπε γοὺυγ ἀυΐγ, 
ποῖ ἰπ αῆρες Ὀυΐ ἰῃ βαάμεββ. Τἢε δοῖ, 
1 ρεζγίοσπιεά, νουϊᾶ ὃὉε ἃ ἰἴαβὲ ννογὰ οὗ 
ναγηίηρ (εἰς μαρτύριον αὑτοῖς, ΜαΙκ ἀπὰ 
Γακε). Ὀτοξίυβ δηά ΒΙεεὶς υπἀετγβίδηά ἱὲ 
88 τηξδηΐηῦ : “ΜὙΔΘ Βανε ποίδίπρ' ποτε ἴὸ 
ἅἄο νἱὰ γου ᾽".-- νεῖ. 15. γῇ Σ. καὶ Γ΄: 
ϑοάοτιλ δηά ὟἋοπιοισαῆ, αὶ Ὀὕγνοζγὰ ἔοσ 
ετεδὶ ἰηἰᾳυϊεν δῃὰ αν] ἄοοπι (18. ἱ. 9), 
γῇ, ἰαπὰ ἴοσ ρεορῖς.---ἀνεκτότερον: γεῖ 
τῆς ρυπίβῃτηεπι οὗ ἴπεβε νυ ϊοκεὰ οἰεἰς68, 
τρεῖς τδουρῇ ἰξ ννᾶβ, ογσ ἴπε ρυπίβῃπιεηξ 
8111} ἴῃ βίογες, πιοσῈὲ επδυγαῦὶς (πδη τμαὶ 
οὗ οἷν οὐ υἱαρε ψῃίοῃ τεὐεςῖ8 ἴδῃς 
ταεββᾶρε οὗ δε κΚίπράοσῃ. Τῆΐβ ΠΥ 
8εαπὶ 8δηῃ δχδρρεγδιίίοη, ἴπῸ υἱίεγαπος οὗ 
Ῥαβϑίοῃ σαῖβεσ ἰπδπ οὗ βοῦρεσ Ἰυάρτηεπι, 
Δηᾶᾷ ἃ ἀδηρεγουβ ἱπίπρ ἴο ΒΔ΄Ὺ ἴὸ γῶν 
ἀϊβοῖρίεβ ἂπά δρργεπίος πη ββίοπδσίεβ. 
Βυῖ ἴδιο ρῥείποῖρίε ἱηνοῖνεά ἰ8 ῥ᾽ αίπ: [Ὡς 
ξτεαῖεσς τῆς ρῥγίνίερε τεὐεσϊεά {πε ρτεαῖεσ 
δε οτἰπιπαῖ γ. ὉΠ υἱΐεγάπος τονϑα]β 
ἴδε δίρῃ ναῖυς ]εβὺβ βεῖ οπ (ες σοοὰ 
εἰάϊπγβ. Ης οοπηηγδείοηεᾶ τῃς Τινεῖνε ἴο 
Ρτγεδοῖ. 

γν. τ6.39ς. Ῥνοῤλεέίε ῥίεέμγε οὗ γμέμγε 
αῤοΞίοἱὶς ἐγ δμίαίοη5. ΑἸ ἱπιεγροϊδεοη 
οὗ οὖ ενδηρεῖίϑὲ δέϊες ἢἷ8β τηδπηε οὗ 
ξτουρίης ἰορία οἵ Κἰπάτεά ἱπιροσι. Τῆς 
ξιεδλῖες ρατί οἵ τῆς τηδίεσιδὶ 15 σίνεπ ἰπ 
οἴδες ςοππεοείοηβ ἰῃ Μδγί, απ ββρϑοίδ!!ν 
ἐπ τυκα. Νὸ ἐξεϊϊηρ οἵ ἀε] σαον βδουϊά 
Ῥιενεηΐ ὄἜνεὴ ἴῃς ρσεδοῆεσ ᾿τοπὶ ἰδκίηρ 
τοῖΐβ νίενν, 88 ἰξ ἀδβίγσουβ 811 βεηβε οἵ ἴῃς 
Ὠδίυγαὶ τοδὶ οὐ τῆς Οδ]]εαη πιϊββίοη 
ἴο 50} ἔδιδι τΠϊβ ράββαρε ἰογηηεὰ ρατὶ 
οἵ Ομ γιβε᾿β ἰπβίσυςοη8 ἕο τῆς Τ Μεῖνε ἰπ 
οοπηξεοιίοη πόσει, ἘΒεδάϊηρ ἱπίο ἴῃς 
οαεῖγν Ἄνοπὶ ἴῃς Ἐπουρἢῖβ ἀπά Ἔχρογίδποεβ 
οὗ ἃ ἰδῖεσ εἰπε νγὰ8 ἱπενίδοϊε, μυϊ ἴο ρεῖ 
ἃ ἴγυς ρίοίυτε οὗ {πε [πε οὗ [εβυ8 πὰ Ηΐβ 
ἀϊδεϊρίεβ, ψγαὲ τωῦβὲ Κοὲρ ἴῇε ἴψο 88 
ἀϊδιίπος 5 ροββίθίς. τῶδε τῇδυ ὃς ἃ 

α Ἷ7' "προσέχετε δὲ ἀπὸ τῶν ἀνθρώπων - παραδώσουσι γὰρ ὑμᾶς εἰς 
᾿συνέδρια, καὶ ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν " μαστιγώσουσιν ὁμᾶς - 

ἄουδε 86 ἰο νος. τό. [δὲ βίδηάξ αδἱ ἴδἊ 
Ῥερίπηίηρ οὗἨ ἐδὸ ἱποισυςτίοηβ ἴ(ο ἴδε 
ϑενεηῖν ἴῃ Το (χ. 2), τ Βίοδ, δοοογάϊπεα 
το Μνεῖββ (Μαῖ. Ἐνδηρ., Ρ. 263), ἀγὲ 
ταδὶ (τς ἱπβισυςείοηβ ἴο ἴδε Τνεῖνε 
ἰῃ τποὶς πιοβὲ οσίρίπαὶ ἔοστω. Βαὲ ἰξ ἰβ 
ματὰ το δεῖῖενε [παὲὶ 1εδὺ8 ἰοοῖς δηᾶ 
εχριεββεὰ 80 μεβϑβίπικίϑὲϊς ἃ νἱενν οὗ ἴδ 
Ααἰεαθ υἱαρετα ἴοὸ ψβοη ΗςἜς νγῶβ 
βεπάϊηρ ἴῆς Ὑνεῖνε, 28 15 ἱπιρ]Ἰεά ἰῃ τῆς 
Βέσδες, ἐΒἤδερ ἃιηοηρ ννοἶνεβ,᾽ ᾿δουρἢ 

ς εν ἀε πεῖν ἀϊὰ ἱηειυάς οςκΑδίο αι τη- 
τεςεριεϊνίτγ ἀπιοην ἴδε ροβδί ᾽ς ἐχρεσίςησθς 
οὗ τῆς πλκοίοθνςν Ης τηᾶῦ ἱπάεεά ἢανα 
βαϊὰ δβοπιεϊπίηρ οὗ ἴδε κίηπὰ υἱἱἢ δὴ 
υπάδετοιοοά τείδεσεηςς ἴο ἔπε Βοβει εν οὗἁ 
Ῥμασγίβαϊς σεϊρἱοηίβέβ, Ὀυϊ ἃ5 ἰξ βίδηάβ 
ἀπαυα!βεᾶ, ἰξ Βεεπιβ ἰο Ὀεᾶτ ἃ σοϊουτίη 
Ἰειροῖτε ἴτοπὶ ἃ ἰδῖεσ ρεγίοά. 

ες. σό. ἰδού, Ξοπιεϊμίπρ ἱπιροτίαπε ἰ8 
ξοίπε ἴο Ῥς βαϊά.--- ἐγὼ, ἐπιρμαιὶς, 1 6βὺ8 
18 σοῃβοίουβ ἴῃδὲ σςοπηαδοιίοη ψ ἢ Ηἰπὶ 
ΠῚ Ὀς ἃ δουζος ποῖ οἠΐυ οἵ ροννεσ, Ὀυξ 
οὔέσγουθ!ε ἴο ἰδς Ὑ νεἶνε.---ἐν μεσῳ: ποῖ ἐό 
ψοἶνεδβ (πρὸς λύκους, ΟἾτγ6.). ΤΠΕΥ ψεσα 
ποῖ βεηΐ ἴοσ τδδὲε ρυγροβε, ν ες νου]Ἱά 
Ὅδ ἃ πιϊββίοη ἴο ἀεβισυςτίοη, θυξΣ οὐ δῃ 
εἴταπὰ οὗ ν Ὡς ἐμαὶ ψουἹά Ὀς δῃ ἰποί- 
ἄεπε. ἐν ἰ5 υϑεὰ Πετε 88 οῆεῃ, Ἔβρεοίδ!ν 
ἵπ ἰαίες ατεεῖκ νυεϊϊεσβ, τ ἃ νετῦ οὗ 
τοοϊίοη ἴο ἱπάϊςαϊε ἃ βυδβεαυεηῖ οὨγοηὶς 
βίδίε, “πε γεβυΐε οὗ ἃ ἴονα οὗ σἼοποῖβε- 
πεδ8᾽" (Ὑνίπεσ, 8. 50, 4, 8).-- γίνεσθε. .. 
περιστεραί. Τῆε δβετγρεπῖ, ἴπε δοςερίεά 
ἘΠΊ ὉΪεπὶ οὗ ννἱβάοτῃ (6 εη. 1}. τ; 8. ἵν. 
5) ΤΥ, Βῃδγρ- δἰίσῃιεὰ (τοι); τῃ6 
ἄονε οἵὨἨ δἰ πυρὶ ον (Ηο8. νἱϊ. χα, “ δι Πν 
ἄονε,᾽" ἄνους, 5ερί.).--- ἀκέραιοι (α, κεράν- 
γυμι), υπηχίχεδ ἢ εν], ρυτεῖγ ροοά. 
Τῆς ἰάεαὶ τοβυϊεῖηρ ἔγοπὶ ἦς σοσηδὶπᾶ- 
εἴοῃ 18 ἃ ργυάεηϊ βιπιρ]οἰεγ; ἀϊῆσυϊε τὸ 
τεδ] 156. ὙΠ ρῥγονεῖῦ βεεηβ (ὁ δᾶνδ 
Ῥεεπ οὐττεηΐ ἀπηοηρ ἴδ [ἐ8. “ αοά 
ΒΑΥ8: “ὙΠῸ πῆς ἴῃς ἴβγϑε ε8 γα βἰπηρὶε 
8ἃ58 ἴπε ἄονε, Ὀυῖ ἀραίπδὲ ἴπε δεδίβεη 
οὐπηΐϊηρ ἃ8 ἴ86 βερεηϊ ̓ " ζδϑδδδοθο, 
Βεϊἰιγάρε).---Νετ. 17. τῶν ἀνθρῶπων: 
ὙΝ εἰἶββ, τεραγάϊηρ νεσ. 17 8ἃ8 ἴπε θερίππίηρ' 
ΟὗἨ δὴ ἱπιεγροϊδιίίοη, ἴδκεβ τῶν ψμεπεσί- 
ΟΔΙΥ τα δε νποῖς σαος οὗ τηεη οοποοίνεοα. 
οὗ 85 ου δε ννδοῖὶς Βοβίῖς ἰο ἐδ συ -- 
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18. καὶ ἐπὶ ἡγεμόνας δὲ καὶ βασιλεῖς ἀχθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς». ἀα, ο’. 
μαρτύριον αὐτοῖς καὶ τοῖς ἔθνεσιν. 10. ὅταν δὲ παραδιδῶσιν 1 ὑμᾶς, ὁ τὰ ἃ ὅσες, 

ἦν. τι (δδῶς 
μὴ μεριμνήσητε πῶς ἢ τί λαλήσητε " δοθήσεται γὰρ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ ἔδτακον. 
τῇ ὥρᾳ τί λαλήσετε3" 20. οὐ γὰρ ὑμεῖς ἐστε οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ ̓  14. (ϑδαι. 
τὸ Πνεῦμα τοῦ πατρὸς ὑμῶν τὸ λαλοῦν ἐν ὅμῖν. 21. 3 Παραδώσει δὲ ΜΑΣ νι, 
ἀδελφὸς ἀδελφὸν “ εἰς θάνατον, καὶ πατὴρ τέκνον - καὶ " ἐπαναστή- ε δ᾿ χανι. 
σονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς, καὶ "θανατώσουσιν αὐτούς. 22. καὶ ἔσεσθε 9 αν 

μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου" ὁ δὲ "ὑπομείνας " εἰς ε ζ΄ ,τίν. 

χὶ!. τά. τ ΟὮ. χχὶν. 13. 1. χυἱϊὶὶ. ς. ἸοῖΣ αἶνον 

ἘΜΒ δανε παραδωσιν (Τίδο;., ΥΝ.Η.). 

5ΜΝΒΟ Βᾶνε λαλησητε -- δὲ γε Ουρδῖ ἴ0 βρεᾶκ. Τῆς ὅιϊ, ἱπά, (Τ. ΒΕ.) -- “δαὶ 
γα 1 δρεαῖς. Ὑὴὲε ἰογπηεσ ἰ8β ἴο Ὀς ρῥγείειγεῦ. Ὁ], οπιῖξ 186 νβοῖε οἴδυϑε ἴγτοτι 
δοθησεται ἴο λαλησητε, ἂπ εττοῖ οὗ 5βἰ πλλϊασ ἐπάϊηρ. 

κόσμος ἰπ τῆς ἴουτίΒ Οοβρεὶ (χν. 1ο; 
χνὶϊ. 14). [1 δεεπὶβ πιοσε πδίυσγαδὶ ἴο ἢπὰ 
ἴῃ ἰξ ἃ τοίδχεποε ἴο τῆς λύκοι οἵ νεγ. τό. 
Βενῶσς οὗ ἴῃς οἶα88 οὗ πδὲῆ 1 δᾶνε ἰῃ 
νίεν. 80. Ετδβ., Εἴβπογ, Εγί[Ζβοῆε.--- 
συνέδρια, {πε πίρῃει {τίθυπαῖ8β, βεϊεοϊθά 
ἴο 6βεπὶ σουγίβ οἴ υδέίος οἵ 811 ρτδάεβ, 
ἴο ἄεποις ἴῃς βεσίουβ πδῖυσε οὗ ἰῃς 
ἀδληρετς.---συναγωγαῖς. Τῆε δγπδρορυα 
8 τείειτεὰ ἰο ἤεσε, ποῖ πηθγεῖν 88 ἃ ρίδςς 
οὗ ψοσβῃΐρ, θυ 85 ἃ ἰυσί ἀϊς8] Δ5ΒεσΩ Ὁ] 
εχετοϊβίηρ ἀϊβοὶ πε δηὰ ἱπῆϊςιίπρ Ρεπδὶ- 
Ἐε5 (ατοι 5). Ἀτλοηβ πες ὙΆΒ βοουγρ- 
ἱπῃ (μαστιγώσονσιν, υἱ ςἴ8 χχὶϊ. 1ο ; 
μὲ δ τα; 2 Οος. χί. 24).---ν ες. 18. ἡγεμό- 
γας, ὑζονίποίαὶ ρονεσποσβ, ἱποϊυάδίηρ [Π6 
ἴδτες ἄερτεεβ: Ῥιοργδείοσβ, Ῥγοζοηβυΐβ, 
δληᾶ Ῥιοουταῖοσβ Ετοτὶ ἴῃς ροϊπὶ οὗ 
νἱενν οὗ ἴδε Ἴνδηρεῖ δι, πο οοποείνεϑ ἴπῈ 
ψΒοῖς ἀϊδοουσθε δἃ8 σοπηςοῖϊαά υἱτἢ τπὰ 
(αἰ θα πιϊβϑίοη οοπῆπεά ἴὸ 7|6νν8, 
τε ταΐδσεποε οἂῃ ΟΠΪΥ ὃς ἴο Βοτηδη 
ξονεῖποσβ ἰῃ Ῥαϊεεέϊπς. Βυΐ ἴῃ ΟἾτίδι 8 
πιά τἼδΥ ἀουεῖε88 πδὰ ἃ ἰᾶγρεσ βθορε, 
δηὰ ροϊπίεά ἴο ᾿υάἰοῖΑ] ἐτὶδυ]αἰοπ 8 ἴῃ ἐμ 6 
Ἰάγγεσ, αδηεῖ]ς τνοτ]ὰ. --ἰς τύριον. 
Ὑδε οοπηρεηβαιίοη ἔος ἴῃς ἱπογίπιϊ παῖε 
ΜΠ θὲ τὔδὶ ἤθη πὰ βίδπὰ οἡ {Πεὶγ 
ἀείειιος, ΠΟΥ 11 πᾶνε δὴ ὀρρογιυπίν 
οὗ υυἱιπεββίηρ ἴος ἰἣς Μαβίεσ (ἕνεκεν 
ἐμον) ἀπά τε Οδυβεὲ. Οὔβεγνε ἴδε φοπ- 
διηδέίοη καὶ δὲ ἰπ ἢτδε οἴδλυϑε οὗ (ἢϊ5 
νεῖος, καὶ Ῥείοτε ἐπὶ ἡγεμόνας, δὲ θεῖ 
ἰ- [ε ἱπισοάυσεβ 4 ἔυσίπει ραγιϊουϊαῦ 
πηᾶες ἃ ἀουδὶς ροὶπε οὗ νίενν, ἢ καὶ 
80 [ὯΣ 48 βγη ᾶσ, νυν δὲ 80 ἴδτ 88 ἀϊβεγεπὶ 
Βδυπ λείη, δελνίργανι., ὃ 675, αἶδο Ογ. 
αγίϊ κεῖ, 188, 9). Α πῖοτε ἰοσπι 8018 

Ἴδηςα. ὴ ΠΉΣΕ ᾿ 
ν. 190-22. μεριμ' ε, εἴς. : ἃ 

βεςοηὰ ὁ απξεὶ ἀραίμαι δηχιεῖν (Μδϑῖι. 
ν]. 25), τῖ8 εἶπε ποὶ ἂἃ8 ἴο ἰοοά δηά 
ταϊτηθηῖ, δυῖ 45 ἴο βρεεςῇ δὲ ἃ οσί εἰς] 

Βους. ΜῈ Ἔἐαυ8] ἐπιρμαβίβ : ἰἸσουδὶς ποῖ 
γουγδβεῖνεβ οἰἔπεσ 25 ἴο τηᾶππεῖ οὐ τηδίζεσ, 
ψΨοτγὰ οσ τβδουρῆς (πῶς ἢ τί). : 
τδουρῆῖ, νοσζά, ἴοπης, ψεβίυσο---νεσγ- 
τοίη τπδὲ ἰεπάβ ἴο ἱπῖρσεβ88---ἃ]} Ὑ}}} 
ξἰνεῃ δἱ ἴδο ογίεἰσδὶ ἄσην (ἐν ἐκείνῃ τῇ 
ὥρᾳ). [Ιπ {δε ἴοσπιες ἰπβίδπος δηχίεϊν 
ννᾺ8 τοϑίγιοϊςά το τῆς ἀαν (Μείε. νἱ. 34). 
Εὐ11, αὐβοίϊαϊς ἱπβρίγαιίοπ ρὑγοτηίβεὰ ἴοσ 
τῆς Βυργεπιε πιοπηεηῖ.-- οὐ γὰρ ὑμεῖς, εἴς.: 
ποῖ γου δυῖ ἴῃς ἀϊνίπε ϑρίτι: τς Βρεᾶκεσ. 
οὐ, αλλὰ, ποη ἰδπὶ αυᾶπι, ἱπίογρεεῖβ 
Οτοιίυ8, ἐοϊονεά Ὁν Ῥτίσδειβ, ΕἸβπεῦ, 
ἘπίΖζβοῃε, εἴς. Ξξξ ποξῖ 80 πηιοῖ γοῦ 858; 
48 ἴξ ἰτ ψψεῖα ἂῃ δῆδιγ οἵ ἀϊνιβίοη οὗ 
Ἰαῦουσ, 80 της Οὐγδ, 50 τηυοῦ, δηὰ 
τοτα, αοὔδ. [ἢ ἰ8, ποννενοσ, 211 Θοά 8, 
δηὰ γεῖ ἃ1] οὐτβι [Ιξ ἰβ ἃ οᾶβε οὗ 
ἐνιριαηόέ ἀοϊίίοη, τὸ λαλοῦν ἐν ὑμῖν, 
ποῖ οὗ ἃ ἰτδηβοεηάεπε ροννοσ οοπιλίηρ ἰπ 
ρου τ5 ἴο δεῖρ οὔὐγ ἱπῆσγηίεν, εκίπρ' 
οὐυΐ οὖς ἱπιρετέεοὶϊ βρεεςοῦ. Νοῖς τς 
ϑρίγιε ἰβ σδ]εά 1πῸ ϑρίτγίς τοῦ πατρὸς 
ὑμῶν, εςο οἵ νὶ. 32. ϑοπιε οἵ τῆς 

δαίεβδε, πιοβὲ ἱπβρίγεδ υἱΐαεγαποεβ πᾶνα 
δζη ΒΡΕΘΟΙ 65 πηδάς ὈῪ πηεη οἡ ἰσίαὶ ἴος 
τεϊσίουβ Ἴοηνίοϊίοηβ. Αχοοά οοη- 
βοίΐεπος, ἰγαη 40} οὗ δρίτίς, πὰ ἃ ϑεπβ6 
οὗ δε ρτεδίηεββ οὗ {πὸ ἰββὺς ἱμνοϊνεά, 
τρᾶκε πυπΊδη ΒΡΕΘΟὮ δὲ βυςἢ {ἰπιεβ του ἢ 
ἴπ6 βυδ]πηθ. ὙΠεορῆγ. ἀϊδβεϊπρυΐβῃς8 
πε Βυπίδη δηὰ (δε ἀϊνίπα ἰῃ δας υἱξοτ- 
ΔΏςΕΒἴδυ8: ἐβεὶι ἠεχευνυ ΤμΝ τοιηδκα 
ἃ νβε δροΐορυ ( εἶν ἡμέ- 
τερον, τὸ δὲ σοφῶς ἀπο. ἐβσθοι με κα 
-π-ν εγ. 22. εἰς τέλος, ἴο ἴ86 οπά (οὗ τῆς 
τυ ]δι 8) ἀςβογί θεά (νν. 21-22) ; ἰο ἴῃς 
επά, δηὰ ποῖ πηεγεῖν δὲ ἴδε δερίηπίηρ 
(ΤΒεορῖν., Βεζα, σι ζβοῆς, ἮΝ εἶβ8, εἰς.). 
ΝΟ εϑβύ αΐηρ ἴο ἄο, ἤδη βιιςδ ἰη- 
Βυπηδηΐτε8 δηὰ Ῥαγθατγίεἶεβ ἃγα σοίπρ οπ, 
411 παῖυγαὶ! ἀπά ἰαπινγ δϑεςτίοπβ ουΐ- 
ταρεὰ. Βυῖ ες Βεῖρβ ἴο ἵκπονν, ἃ8 ἰβ βεῖϑ 



τό4 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ Χ. 

Ὑ μοῖς ϑαν γέλος, οὗτος σωθήσεται. 23. ὅταν δὲ διώκωσιν ὑμᾶς ἐν τῇ πόλει 
ἱμρίμμαν 

ΕΝ 
δηρεκανά ἀνθρώπου. 
μαι 
δυΐδοσα. 

οἱ ταύτῃ, φεύγετε εἰς τὴν ἄλλην. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ 
“τελέσητε τὰς πόλεις τοὺ 5 Ἰσραήλ, ἕως ἂν δ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ 

24. Οὐκ ἔστι μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον, οὐδὲ 

1 φτεραν ἰπ 38 (ΚΝ. Η. ἀλλὴν ἰπ πχαγρίπ). 

3 ΒΌ οπιῖξ ἴδε ασιϊοῖς. 

πάϊτες ον ἱπεϊπιαϊεά, τπαὲ μετα τὴ} 6 
δὴ εηὰ, ἐπαὶ ταϊϊρίουβ δηϊπιοβιεῖεθ ν"]]} 
ποῖ δδὶ ἴοσ ενε. Ενβθῃ Ῥεϑεου ον δηὰ 

ΠΠοϊΐπεετα χεὶ ὑγεᾶγυ οὗ ἐπεὶγ βᾶναρα 
ες Οη εἰς δος Βεζᾷ τεπλᾶσίβ : 
ἀεοίϊαγαι ἤδαις πιοπιεπίδποδη πεαὺς Ρεῖ- 
Ῥεΐυδτη δᾶης ςοπάϊτίοπεπη ἔοτε.--- ο 
σωθήσεται, ἀε, φειβ πα: δε δηοὰ πὸ 
οἵἴδες, 681] Ῥε βανεά, ἰπ ἴδε ἄδγ οἵ ἤηδ 
ννᾶτὰ (}14π|ὲ8 ἱ. 12, “" 5}41] τεςεῖνα (ῃς 
οζοόνγῃ οὗ [ἰξπ ᾽ἢ ; αἷδο, ἴος (πὲ ψνογὰ ἰβ 
Ῥτερηδηΐ, 8881 ὈῈ βανεὰ ἔτοπι πιογδὶ βῃϊρ- 
νοῦ κ. ον ταν ΤΠδγδοίεσβ ΡῸ πιίβει- 
ΔΌΪΥ ἄοννῃ (Ὡτουρῇ οοννατάϊοε δηὰ ἰδεῖς 
οὗ τηοσαὶ δδσςε ἱπ ἴῆς ἄδν οὗἉ {τ|8] 1 

νεῖ. 23. ὅταν δὲ: ἴπε τπουρπὲ τᾶ 68 
ἃ πενν οοπγίοτιίηρ ἴυγη, τηυςἢ πεεάεὰ 
ἴο τεοοποῖϊς ἀϊβεὶρ!εβ ἴοὸ τῇς ρτὶπὶ 
Ῥίοβρεοῖ. Ὑνπῆ σουγαρα ἃπά ἰογδὶν 
εἴοτι ἴοσ βεϊργεβεγνδίίοη ἰδ αυϊῖς 
ςοιηρδεῖρίθ. Ὑπεζείοσα, ἤδη ΤΕΥ Ρετ- 
βεουῖϊς πεῖς ἢἤεε ἴδεσε.---ἐν τῇ πόλει 
ταύτῃ, ἰη ἐλὶς οἰἴϊν, Ῥοϊπείπρ ἴο ἰξ, ἐλὶς 
βίδη ἀϊηρ ἴογ οπε.--- φεύγετε, ἤεε, νΕτῪ υπ- 
πεγοὶς δρρδζεπεῖγ, ὃδυῖ ἴ[ἢεὲ Ὀτγανεβὲ 
βοϊἀϊεσ, Ἂβρεςίδ!ν δὴ οἷά ςαπιραίρπεζ, 
ὙΠ ἀνᾶ1]} Πιτηβεῖ οἵ οονεσ ἤδη πε σδη. 

εἰς τὴν ἑτέραν: τῇς τεδάϊπρ οὗ ΝΒ [8 

το ὃε ῥγείεσγεά ἴο ἄλλην οἵ τῆς Τ.Ε., τπε 
ἰάεα Ῥείπρ: 8εε ποῖ πηεγεῖν ἴο δποίπεσ 
οἷῖν πυπιοείς δ} ἀϊδιίποῖ, Ὀὰϊ το ἃ οἰ 
Ῥταβυση δὶ ἀϊβετεπε ἰπ βρί τίς (οἱάφ νἱ. 24 
δηὰ χί. 16), ετε γοὺ ΠΊΔΥ ΠΟρΘ ἴο 
τεοεῖνο δεῖξε ἰτεαίπιθπι. Ὑ8ι8 πα 
βίρχμι, του Ῥεὶπῃ ἃ το τηδϑβισγα οὗ 
βεῖ - ργεβεγνδίίοῃ, 18 σαϊβεὰ ἴο [πε ἀΐρτίν 
οὗ ἃ ροϊϊον οὗ ργυάεηςς ἰπ ἴῃς ἱπίεγεβε οὗ 
πε οδυδε. ὮΥ ἴὔτονν ἀννᾶν 11 Ποσα 
δπιοπρ ἃ ποβιίῖϊε ρεορῖς ἤδη γοῖι ΠΊΑΥ ἄο 
͵οοάννοτκ εἴβεννῃετε ᾿--- ἀμὴν γὰρ: τελϑοη 
ἔν πε δἀνίςα δοίην ρίνεη ; πη ἱπὶ- 
Ρογίαπε ἀεοϊασαϊίοη, δηᾶἂ ἃ ρεγρίεχίπρ' 
Ους ἴοσ ἱπίεγρσγείεσθ.---οὐ μὴ, πᾶνε πὸ 
ἔελι ἰεδὲῖ, γε ΨἹἹ] Τετίδι εἶν ποῖ, πᾶνς 
Βηϊδπεὰ . [Ι΄ Ψδδὲ βεπβεῦ 
““δοπα ονεσ " (Α.Ν.) ἰῃ ἐπεὶς ἐνδηρε ἰδίην 
ἴους, οὐ ἄοπε {πε τνοσῖς οὗ ενδηρεϊ βίης 
Ἐδοτουῆϊν ὃ (αἀ Πάεὶ εἰ ἀνδηρεῖϊίοδς νἱτ- 
τοι ρεζίεςεἰοπεπ1--- ΗΔ). ὙἘε ἴοσπιεσ 
ἰδ δα τῆοσες πδίυσαὶ ἱπιεγρεοεϊδεέίου. Απὰ 
γεῖ ἰδς οοππεοιίοη οὗ τπουρδς δεεπιδ ἰὸ 

8 2 Χ οαιίϊ αν». 

ἀεπηδηά ἃ τηεηϊδὶ γεΐεσγεπος ἴο ἔδα δ! ΠΥ 
οὗ τῆς ννοσῖς ἄοπε. ὙΨΉΥ ἴδσγυ ἂὲ οπὲ 
Ῥίαςς 85 ἰξ γοῦ νεσε ὑπάεσ οὐ  ψαϊίοη τὸ 
φοηνετὲ ἴῃῈ ΨΒοΙΪς ρορυϊδιίίοη ἴο δε 
Κίπράοπι ὃ ΤΒε τπίηρ οάπηοὶ Ὅς ἄοπε. 
Ἴδε ὕνο νίεννβ τῆδυ δε οοπιρίπεὰ ἴπυ8: 
γε 412}} ποῖ ἤανε ροπς ἰπγουρ δα 
ἴοννμβ οὗ [βγϑ8] δνδηρε ἰδίην τἢδπὶ ἰῃ 
ἐνδῶ ἃ βι}ρεγῆοίαὶ τνᾶν, τηυςἢ 1658 ἴῃ ἃ 
τποσουρῆ-σοῖὶπ τηδῆπεσ. νεῖβθ δίκα 
δε νογά τελ. 88 ζείοσίπρ ποῖ ἴὸ πιίββίοῃ 
ψοσΚ Ὀυῖ ἴο ἢϊρδὲ Ξε γε 8411] ποὲ μανβ 
υδεὰ 811 [ῃ:ς οἶΕἰ65 88 ρίδοεβ οἵ γεῆιφε, ἱ.σ., 
ἴδετε νν1}} αἰννᾶγβ Ὀς βοῖῃε ρίδος ἴο δ 
ἴο. Τῆΐδβ ἴ8Β Ὀεπεδῖῃ ἴα ἀϊρηϊν οὗ τᾶς 
βιἰτυδιίοη, εβρεοίδ!ν ἱπ νἱοιν οὗ νἱἣδι 
ζο!ονν8.---ξως ἔλθῃ ὁ νἱὸς τ. ἀ. Ηετε 
δραὶῃ ἰΒ ἴῃς ρεουϊίας εἰἰἰς ὅδομ οὕ Μαπ : 
ἱπιρεγβοηαῖ, Ὀυξ υδεά Ῥχεβυ πιο 88 ἃ 
ΒΥΠΟΆγτῇ ἴον "1", ὙΥΠδι ἀοεβ ἐξ πιεδη 
ἰπ τηῖδ σοππεοιίοη δ Απὰ νῆδὶ ἰβ 6 
Τοπλίηρ τεξειτεὰ ἰοὺ ὙΤῶε ἰαϊίες αυς8- 
τίου οδὴ 6 Ὀεβὲ δηβινεσεὰ αἱ ἃ ἰδίες 
βἴαρε. [{ 88 Ὀδεη βυρρεβίεὰ παῖ τῃς 
τ]6 ϑοὴ οὗ Μβδη ἰβ ἤεγε υβεὰ ὃν (ἰπγίβὲ 
ἴῃ ορροβίτίοῃ ἴο ἴ86 εἰεἰ6 δον οὔ δ ανίά. 
ΤΠε τηεδηΐηρ οὗ νεσ. 23 οὐ ἔδαι νίενν ἰδ 
1818: ἄο ποῖ τπῖηῖκ [ξ πεςα: ἴο ΑΙ 
δὲ 811 παζαγάβ ἱπ οης ρίδεος. ὕόυτς νοεῖς 
ΔηυΠεγα δπὰ ἐνεσγνῆεγε τηυβὶ 6 ΝΕ 
ἱπηρετίεοῖ. Ἐνεῃ βυσοεβδ ΜΜ1 τηεᾶῃ 
ἄδλιϊυτε, ἴος δἃ8 βοὺὴ ἃ8 ΠΟΥ δᾶνα σα- 
ςεἰνεά τῆς εἰάϊῃρβ οὗ ἴδε κίπγάοπι ΠΟΥ 
ΜΠ διίδοῃ ψσοηρ ἰάεδβ το ἰξ, {πἰπἰκίηρ οὗ 
ἴξ 88. 4 πδιίοπαδὶ Κίπράοτι ἂπὰ οὗ πηὲ ἂἃ8 
τῆς ““8οη οὗ Ὀανίά ", Νὸο τποζουρᾷ 
ΜΟΥ σδη Ὀὲ ἄοηπε {Π]| δα ὅοη οὗ Μαπ 
Ἦ858 σοπΊΕ, ἑ.4., Ε1}} ἃ απίνεσβαὶ Θοβρεῖ ἔοσς 
Βυπηδη 8848 Ῥερὰπ ἴοὸ δε ρῥγεδοπεά 
([υξέετοιῃ). Ὑὶβ 18 ἃ ἐγεβῇ βυρρεϑιίοη, 
ποῖ ἴο δε ἀεβρίβεδ, ου 50 οὔβουζα ἃ βυῦ- 
͵7εςι. Ὑνὲε ἅτε οπὶγυ ἐεεϊπρ' ουσ ΨΨᾺΥ 88 ἴο 
186 πιεληίηρ οἵ βοπης οὗ ( γίβε᾽ β δυίηρβ. 
Μεαπιίμμε, 411 ἐβαὲ γε οἂπ δ6 βυτ8 οἵ ἰδ 
ὕϊδιῖ ΟὨγῖβε ροίπεβ ἴο δοπε Ἴνεηὶ ποὲ ἕὰσ 
ΟΥ̓ τπδὲ ν"1}} ρὰὲ ἃ ρεγίοά ἐο δς δροβίοϊίο 
τηϊββίοῃ. 

γν. 24, 25 Ροϊπὶ ἴο δῃοῖπες δουζος οὗ 
ςοπβοϊδιϊοη---οοπηραηίοηβδίρ τὐϊῇ {π6 
Μαβῖες ἱπ εἰ δυϊδείοη. Α δΒασγὰ ἴοὲ, δυῖ 
ταῖῃς 8ἃ8 ὙνῈ}} δβ γουγε; γοὺ ᾿νουϊὰ ποῖ 
Ἔχρεςὶ ἴο Ὀς Ὀεΐϊες οὔ ἔβδὴ πὸ Μαρίας 



23--27. 

δοῦλος ὁπὲρ τὸν κύριον αὐτοῦ. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ τός 

25. ἀρκετὸν τῷ μαθητῇ "ἵνα γένηται ν ψίδο οι. 
ὡς ὃ διδάσκαλος αὐτοῦ, καὶ ὁ δοῦλος ὡς ὁ κύριος αὐτοῦ. εἰ τὸν α τνα Ἅπεῖ 
᾿ οἰκοδεσπότην 1 Βεελζεβοὺλ ἐκάλεσαν,2 πόσῳ μᾶλλον τοὺς οἰκιακοὺς ὃ τείας 
αὐτοῦ; 26. Μὴ οὖν φοβηθῆτε αὐτούς - οὐδὲν γάρ ἐστι κεκαλυμ- ταν ἐπ 

μένον, ὃ οὐκ ἀποκαλυφθήσεται καὶ κρυπτόν, ὃ οὐ γνωσθήσεται. Ἀπ 
21. ὃ λέγω ὑμῖν ἐν τῇ "σκοτίᾳ, εἴπατε ἐν τῷ ᾿φωτί" καὶ ὃ " εἰς τὸγξι, ἀξ; 

4,1. αἰ! 3. δἷὐκὶ 4. ἀἰδὸ δἰ ὡ 

Ὁ Β δἐδ οικοδεσποτη (ἀΔι.). ὙΝ Η. ρυὶ ιδϊ8 τεδάϊης ἰπ τς πηατρίπ. 

3 σπεκαλεσαν ἰη δ᾿ ΒΟΔΣ αἱ. ἀἀὐοριεά ΒΥ πιοδὲ εἀϊίοτβ. δῷ [48 τῆς τηἰ 416 γοΐςο. 
8. Β διδδὲ τῆς ἀδῖϊνε ἢεῖε δἷβο. 

δηὰ Τιοτά.---Ν ες. 25. ἀρκετὸν, ποῖ 86 ἴῃ 
νὶἱ. 34 ἃ πειῖεγ δάϊεςϊίνε υβεᾶ 85 ἃ πουπ, 
Ῥαυϊ ἃ ργεάϊςαϊς αυδὶγίης πε οἴδυβε ἵνα 
γεν., εἴς., 85 πουη ἴο νεγῦ ἐστι υπάετ- 
βιοοά. ἵνα γένηται ἰπβιεδά οὗἉ τῆς ᾿πῆπί- 
ἔνε; ὁ δοῦλος ἱπβίεδά οὗ τῷ δουλῷ ἀε- 
Ῥεπάεπε κα τῷ ἢ οη ἀρκετὸν, ὈΥ͂ 
αἰιταοιϊίοη οὗ ἴπεῈὶ Ὡδᾶγεσ νογά γένηται 
υἱάε ΝΥ πετ, 8 66, 5).---οἰκοδεσπότην (-τῇ» 
.)} ΡῬοίηϊβ ἴο ἃ τῆογε ἱπείπιδῖθ τεϊδιίοη 

Ῥεΐϊννεεη [ε515 δηά τῆς Τ νεῖνο, [πλὲ οὗ ἃ 
μεδά οὗ ἃ ἢουβε ἴο ἃ ἐδηλν, ἱπιρὶγἱησ 
ρτεαῖεσ ποπουτ ἔογ πε ἰδιεσ, ἀπά βυρρεβῖ- 
πᾷ 8ἂπ δά άςά πιοῖϊνε ἔος ρδίϊεπε δηάυγ- 
πος οὗ ἴδε σοπηγηοη ἴοι.--- οἰκοδεσπότης 
ἰβ ᾿ δὶς Το: ἘαΠίος ψπίδεα βαϊά 
οἰκίας δεσπότης, Τοῦ., ΡΏτγη., Ρ. 373. 
--βεελζεβοὺλ : δη ὉρΙ τοναίσυς ἐδις 
εχϑδοῖ ἔοσπὶ οὗ {πε ννοτὰά δηά πιεδηΐηρ οὗ 
ἴδε πᾶπὶὸ ἢδνα ρίνεη ποῦς ἰγουδὶθ τὸ 
ςοπητηεπίδίογβ τῆδη ἰξ 18 811 υνογῆ. Οοη- 
βυϊ Μεγες αὐ ἴος., Δ εἶδ (Μεγετ) τα- 
τηλτκϑ ἴῆδι ἴ[Π6 ἢδΔπ|6 οἵ ες Ῥείηςα οὗ πα 
ἀεπιοηβ ἰ5 ποῖ γεῖ 50}Πς ἘΠ Εἶν ἐχρίαἰπεά. 
Α αυεβιίοη οὗὨ ἱπίθγεϑί ἰβ : ἀϊά πε Ἔεπεπιῖεβ 
οἵ [εβϑι8 9411 Ηἰπιὶ Βεεϊζεδι] (ος Βεεῖζε- 
08), οὐ ἀϊᾷ τ δῪ πιεγεῖν τεργοδοῦ Ηἰπὶ 
νυ σοππεοῖίοη ἘΠ ΒεοΙ Ζεῦ) Δ εἰ88, 
τακίπρ νεσ. 25 Ὁ ἃ8 ΔἃΠ δχρ᾽ δηδίοσυ ρίοβϑβ 
οἵ τῆς ἀνδηρεῖῖβε, θδβεὰ οὐ ἰχ. 3, χίϊ. 24, 
δάοριβ τῇς διε νίενν ; Ὡς Μεῖίε δπὰ 
Μεγετ τῆς ἔοσπιθσ. Τῆς τεδάϊπρ οἵ σοάεχ 
Β, οἰκοδεσπότῃ, ἕανουτΒ [ἢς 5βεςοπά 
δἰιεσηαῖῖνε. Τῆς ἀδῖϊνε τεαυΐτεβ {πὰ 
νετῦ ἐπικάλεσαν ἴο δε ἴάκεη ἰπ ἴῃς βεη88 
οὗ ἴἰο οὐδὲ ὕὑρ ἴο οὔθ. ἀαβευπγὶηρ ἴπδὲ 
τἰῆε ενδηροῖϑὲ στεροσγίβ ννογτάβ οὔ 76βὰ8 
ἰπϑιεδά οὗ εἰνίπ ἃ ςοπηπιεηξ οὗ ἢΙ8. οὐγῃ, 
1ΠΕΥῪ πᾶν αυΐτε νν 61} σοπίδίη τῆς ἰπίογπηα- 
ἴοπ (παὶ, ἀπιοὴσ {πε οσοπιετηρίσουβ 
ερίτμοῖβ ἀρρ!εὰ τὸ [εἐ5ὺ8 Ὀγ Ηΐ8 ἐπεπιΐεβ, 
νγὯ5 τὴἷῖ8 πᾶτε. [ἴ πᾶν ἢᾶνε ὕδεεη ἃ 
δρίϊε] ρυη ρου ἴδε πᾶπὶς, πιδβῖεγ 
οἵ τῆς δοιιξε.---πόσῳ μᾶλλον ἱπιρ|1ε8 ἴῃ δὲ 
811} ψόοσβα πᾶγλδβ ἢ] ῬῈ ἀρρ]εὰ το ἴῃς 
ὙὝνεῖϊνε. ΠΤ ἱεέϊς γετῥοπ εἰ ἐυεπέης, τοτατκβ 

Οτοιίαβ, οἰκία ἱπ ργοοῦ δ ερίτπεῖβ 
γόητας, ἱπιροδβίοτε8, Δρρ]!ε ἴο {6 ἃροβ- 
1[ε8 ἀῃὰ ΟἸ τ βείδηβ Ὀγ (εἰβιιβ αηά σ]Ἱρίδη, 
δηὰ τπ6 τνοσὰβ8 οὗ Ταοίξυβ.: εοπυϊείος ἐπ 
οὐϊο κενιαπὶ ρεμεγὶς, ἀπὰ ἴῃς σεπεγαὶ υ80 
οὗ ἄθεοι 48 ἃ ΒΥποῆγτη ἴον Ο(Ἠγίβιίδηβ.--- 
οἰκιακοὺς (Δ φαίη ἰη νετ. 36), [ῃοβε Ὀεΐοηρ- 
ἱπῷ ἴο ἃ πουβεΠο]α οἵ Δ ΠΏ}ν (ἔτοπι οἰκία, 
ΜΏσηος 4'80 ἴῃς πιοῖς οοπηπιοη οἰκεῖος 
θελτγίης ἃ 5ϊ πΊ}]ᾶτ πηεδηϊηρ). 

γν. 26, 27. μὴ οὖν φοβηθῇτε: “ἔεας 
ποῖ," δηά δραΐῃ “ (εῶσ ποῖ " 1ῃ νοσ. 28, 
ἃηά γεῖ Δρδὶπ, 31, 8808 [εβϑυ8, Κπον πα 
Ψ6}} ννδδὶ τεπιριδιίίοη ἔπαγε τνουἱὰ θὲ ἴο 
ἔεδσ. οὖν σοππεςίβ Ψἱτ νν. 24, 25 ; ἔδασ 
ποῖ {δε ἱπονίτδῦϊς ἴογ 8411 οοηπεοῖεά ἢ 
ΠΊΣ 88 γοῖ ᾶΓς, ἴδε ἰΐ σαἰπιῖγ. γάρ δὺρ- 
Ρ᾽᾽ε5 ἃ τεάϑοη ἴογ ἔδαγίςββῃββδβ ἀτίβίπρ ουϊ 
οὗ ἐπεὶγ νοσδίίϊοη. [5 ἱηνοίνεδ ἱπ {Π6 
δροϑίοϊίς οδ᾽] προ (πὲ ἴῃοβε ννῆο Ἔχεσςοῖβα 
ἰξ βῃουϊά δἰίγαςξ ρυ δὶς διιεπιίοη. ὙΠοσο- 
ἕοσε, ἔδασ ποῖ νηδὲ οᾶπποῖ ὃς δνοϊἀεά ἰξ 
γου ννουὰ ὃς οὗ ΔΩῪ υ86. Εδδτγ βυι 18 ποῖ 
Δῃ ΔΡΟΒ[]6 Δι πΊοῖς ἤδη 8 βοϊἀΐεσ οσ ἃ 
βαῖϊοσ, πὸ θοΙΏ τ Κα σοοΟΙΪΥ τς τίβκβ οὗ 
{πεῖν ο41Π|Ππν.---ὠ κεκαλυμμένον, ἀποκαλυφ- 
θήσεται; κρυπτὸν, γνωσθήσεται: ἴδε ἵνο 
Ῥαΐτβ οἵ ψογάβ εἰη ρου ἃ οοπίγαβε ὃ6- 
ὑνεεη Μαβίεσ δηά ἀϊβοι ρίεβ 848 ἴο γεϊδιϊνα 
ῬΟδΊΙον. ΑΒ πιονεπιεπῖβ ἀδνεῖορ ΠΟΥ 
ςοπὶς πιο υὑπάδγ ἴδς ρυῦὶῖς ογο. 
ΑἸ σῖβε᾿β τεδομβίηρ δπὰ σοπάυος ψεῖς ποῖ 
Ψ ΠΟΙ σονετεά ἀπά Πἰάάδη. ὙΠεῖς ν88 
ἐπουρῇ ἘΥΠΆΡΟΙΝ ἴο ἐπϑυγα ΔπΊρ]ς οί εἷ- 
οἶϑηι δηὰ ποβεγ. Βαῖ, γεϊδείνεῖν, Ηἰ8 
τΑἸ ἰΒΊΓΥ ῬνΔ8 οὔβουτε σοπιραγεὰᾷ ἴο ἔπαξ 
οὔτε ἀροβὶῖδβ 'π δἴϊεσ γδᾶγβ ἴο νος ἢ τ 
δάάτεββ ἰοοΐβ ἔοσινασά, Ὑμοτζείογε, πιοσθ 
ποῖ 1658, [ἰ δυ]Διίοπ ἴο Ὀς Ἰοοκοά ἔοσ. Τὴ 
ζαϊυτεβ ἀποκαλ. γνωσ. νυ (ἢ ς τεϊδίϊνο 
νἱγίυδ! Ἔχργαβδ ἱπιεπιίοη ; οὐ ΜΚ. ἱν. 
22, ΝΜ Ὦετε ἵνα οςουζδ; ἴπ6 πίἀδη ἰΒ Ὠἰδἄδη 
ἴῃ οτάεγ ἴο ὃς τενεαϊεά, ὙΤηδὲ ἰβ ἴῃς ἴα 
οὗ ἴπε σάᾶβς ἴο ψνϊοἢ ἀροβῖεβ πιυβὲ γεσοη- 
οἶς τπεπηβεῖνεβ.--- ες. 27. σκοτίᾳ, ἔπ8 
ἄἀατκηςδββ οὗ τῆς ἰπίτα] βδίασε ; ἴπε Ὀεχίη- 
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Ὁ ΟΒ. χαὶν. οὖς ἀκούετε, κηρύξατε ἐπὶ τῶν " δωμάτων. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Χ. 

48. καὶ μὴ ᾿φοβηθῆτεϊ 

ἮΝ πῇ ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων Σ τὸ σῶμα, τὴν δὲ ψυχὴν μὴ δυναμένων 

ἐπ εἰς σῶμα ἀπολέσαι ἐν γεέννῃ. 

ε ᾿ Ρει. {. 
πωλεῖται; καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν οὐ πεσεῖται ἐπὶ τὴν γῆν" ἄνευ τοῦ 

πατρὸς ὑμῶν: 30 ὑμῶν δὲ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς πᾶσαι 

᾿ ἐν ἐδριθμημέναι εἰσί. 31. μὴ οὖν φοβηθῆτε“ πολλῶν στρουθίων δια- 

1 80 ἴῃ ΒΌΣ, δἀοριεὰ Ὁ  Η. Μαδηγν Μϑ895. Βᾶνε φοβεισθε. 

3 ΜΟΌΔΣ δαᾶνε ἴδε ΑἰἊεχδηάσγίδη ἴοτπι ἀποκτεννοντων. 

8 φοβεισθε ποτε ἰῃ δ ΒΟ ἀραϊπεὶ Ὁ. 

« φοβεισθε ἱπ δ᾽ ΒΌΙ, (ΤίβοΒ., Ἢ αἱ.) 

πίηρβ οὗ ρτεδῖ Ἔροςῃ-πιαϊκίηρ πιονοπγεπίβ 

ΚρΩΝ Αἰ ϑον τυεναθίς τῆς Ἰΐρῆι οὗ ρυῦ- 

Ἰίοϊεν ψἤεπ οαυδεβ Ὀερὶῃ ἴ0 τηᾶκα ἃ ποῖβε 

ἴῃ τῆε ννἱάς ννοσ]ά.---εἷς τὸ οὖς : ἃ Ρῆγαβε 
οὐττοηὶ δηοηρς τεεκβ ἴος οοηβάεπείαὶ 
οοπιπηιηϊςδιίοηβ. ΕῸσ βυςἢ Τοπηπιιπίςδ- 

τίοηβ ἴο ἀϊβοὶρίεβ πε δΌδΙ8 υϑεά ἴῃς ἴεγπὶ 

ὐπν, το ψηίβρει. λαληϑέν πιᾶγ ὃς 

υπϑετβιοοά -- ψῃδῖ γα πεᾶς βροίκεη ἱπίο 
τῆς εαι.---δωμάτων, οπ ἴδε τοοίβ ; ποῖ ἃ 
ἹΙΚεῖν ρίδιξογπι ἔτοπὶ οὺγ τνεβίεγη ροΐπὶ 
οὗ νΐίενν, δὰῖ τῆς Μαέ-τοοξεὰ πουβε8 οὗ 
τῆς Εαβὲ ἃσθ ἴῃ νίενν. δῶμα ἰη οἰαβδίςβ 
ταθᾶηβ ἤοιδε; ἰπ ϑερί. δπά Ν. Τὶ, {πε 

Βαϊ τοοῖ οὗ ἃ ἢουβε; ἱπ πιοάδγη Οτεεκ, 
τειγᾶςο. Μία Κεπηςεάγ, δονγοιβ οὗΓ Ν. Τ. 
Οτεεᾷ, Ὁ. 121.---“κηρύξατε, ρτοοϊαἴπι ὙΠ ἢ 
Ἰουά νοῖςς, βυϊτα δῖε το γοὺγ ςοπιπιαπάϊηρ, 
Ῥοϑίοη, νᾶες δυάϊεπος, ἀπά ρτεαὶ τῆ επια. 

νν. 28.-.3:..- Νεὲν δπιίδοιϊα ἴο ἔξ 
ἅταννῃ ἔτοτλ ἃ ρτεδίεσ ἔδασ, ἀπά ἔγοτῃ ἴῃ6 
Ῥϑίεγπαὶ ργονίδεπος οἵ αοά. φοβήθητε 

ἀπὸ |ἰκεὲ τῇς Ηεῦτενν Ἷ ἐπ, ὃδυῖ 

δἰθο οὴς οὗ βενεγαῖ ψνᾶυβ ἱπ νος ἴΠε 
ατθεκβ οοηπεοιεὰ {π|8 νεῖ ὙΠ [19 
οὔ)εςι.---τὸ σῶμα: τῃδῖ ἰδ 411 {πε Ρετβεου- 
ἸΟΥ 88 βυςἢ οδη ἰπυτε οὐ ἀεβου Ηξς 
ποῖ οπἷν οδηποῖ ἰπ)υσε τμε βουΐ, θυϊ τῇς 
τοῖα ἣς δ584118 τῆς Ῥγοῖςαὶ βἰάς {πε 
δῖε τῇς βρίτίτιαί.---τὸν δννάμενον καὶ 
ψ. καὶ σι ΝΟ ἰβ8 ἐπαιῦὸ Οοά, 5Δγ 
τοοβὶ οσοπιπιεηϊδίοσβ.Ό Νοῖ 80, 1 Ὀεϊϊενε. 
ννουϊὰ ΟΠ γίϑε ργεβεπὲ αοὰ υὑπάδσ {πὶ8 
ἀϑρεοὶ ἰῃ βιιοἢ οἷοθα σοηπεοιίοη Ψ ΠΗ τῆς 
Ἑδιθοῖ νὯο οᾶτα8 ἐνεῃ ἔοσ ἴῃ βράστοννβ ἢ 
ννμαῖ ἰδ τὸ Ὀς φιθδιν ἐεαγεὰ ἰ8 ποῖ πε 
βπαὶ οοηδεπηπαίίοη, δυὶ μαι ννῃῖο ἢ 1εδἀ8 
το ἐπ ἐεριρίαείοῃ το ἔογβακε τῆς σδυβς οὗ 
αοά ουἐὲ οἵ τερατὰ ἰο 861 {-ἰπιεγεϑὲ οσ βεῖζ- 
τεβενδίίοη. ϑΠΟΥΕΪΥ τἴῃε οουπδβεὶ ἰβ: 
ἰεᾶς ποῖ ἰῃς ρεσβεουΐοσ, δυϊ ἴ[Π6 [απιρίεγ, 
ποῖ ἴδε πιδῃ ψ8ο Κί118 γοῦ ἔογ γοὺς Πάεϊ- 
ἵν, Ὀὰῖ τπὸ πιᾶπ ΨΠῸ τναπὶβ ἴὸ δγ νοῦ 

οὔ, ἀπά τῆς ἀδν]] ννῆοξε ἀρεῖ ἣε ἰ8.---Ν ἐγ. 
290 στρουθία, ἀϊπι. ἔος στρονθός, 5π|}1 
Οἰτάβ ἰπ ρεπεγαὶ, βράσσονββ ἱπ ρϑγιίου- 
1Δτ.-- ἀσσαρίον, ἃ δτ458 ςοἰῃ, [αἰτίη ας, 
ἐν οἵ ἃ δραχμή -- ἀδουϊ ξΔ. ὙΤΒε 5π|211- 
Ὧ688 Οὗ ἴδ ὑγίος πιβκαβ 1 ργοῦδδὶς τμδῖ 
Βρδττον"β ἅτε πιεδηὶ (ΕἸ 125. 6). ΚΝ ε ἃγῈ 
δρί ἴο "νοπᾶος τμδὶ ϑῤάγγοτος Ὠδᾶ ἃ ργίος 
αἱ 411.---ν. .. οὐ Ιοοῖκβ ἴκὲ ἃ Ηεῦτγα- 
ἰδπι, Ὀυϊ ἐουηάᾶ «αἷδο ἱἰπ ατεεκ νυτίζετβ, 
“ἐ ρᾳηποῖ δα οΑ]]εὰ εἰπε ἃ Ογαςοίβπ) οἵ ἃ 
Ἡδεδγαίβηι ; ἴῃ ὄνεῖν Τοἂβδα ἴῃς νυτίϊοσ 
αἰπιβ αἱ ρτεδίες διηρπαβὶβ ἔπη τνουῦἱά 
Ῥὲ ςοηνεγεά ὃν οὐδείς, »ν»ῃϊ ἢ ΡτΤΟΡΕΣΙΥ 
ταςᾶπϑ τῇς βάπὶα [Ὠΐηρ, Ῥὰϊ πδά Ὀεςοπις 
ννελκεπεὰ ὃῪ υϑᾶρε᾽" (ὑνίπεσ, 8 26) .---ἐπὶ 
τὴν γῆν. ΟἾτγΒ. ῬαΑΓΑρΡΏγαΑΒβΕΒ : εἰς παγίδα 
(σοπι. 34)» 'νῆεπος Βεηρεὶ οοπ)]εοιυτεὰ 
δὲ τῆς ρῥτὶπηιεῖνε τεδάϊηρ τνᾶ8. ποῖ γῆν 
Ῥυϊ πάγην, ἴδε ἤτβι βυ]δῦϊς οὗ ἃ ἰἰτὶς 
υδεὰ τνοτά (41Ππιρ οὐ. Βυῖ ΥΜειβιείῃ 
πὰ Ετζβοῆς πᾶνε ροϊπιεᾶ ουἱ {πὲ ἐπὶ 
ἅἄοεβ ποῖ 8υἱϊ [δι τεδδϊπρ. ὙὉΤῆε ἰάδα ἰ8 
τηδιῖ ποῖ ἃ βίπρὶε βρᾶττον ἀϊ88 ἔγοπιὶ δΔηΥ 
οᾶυβε οὐ Μίπρ οἵ ρεζοῦ, δπά [4118 ἀεδά 
ἴο ἴδε εὐγίῃ, --ἄνεν τ. πατρὸς υ., Οτίβεη 
( Οεἴϑβυπι, ἱ. 9) γεπλαγκβ: “ ποίδίηρ υ86- 
ὋΪ Δπιοπρ πιὲπ Τςοπηδβ8 ἰηῖο δχίβίεηοα 
νους αοά " (ἀθεεί). ΟἸἾγδῖ Ἔχργεββαβ 
ἃ πιο δὐϑβοίυϊε (δ ἴῃ Ῥτεον!άεηςδ, 
“ἢ τηεληαϑβὲ ογοδίυσε ρᾶ5865 ποῖ ουΐ οὗ 
εχίβίθεπος υποῦδβεγνεὰ οἵ γους Εδῖμοι ᾽".-- 
Νεσ. 30. ὑμῶν, εἐπιρῃδίίς ροβίεἰοῃ : γοΟΗ 
Βιαῖγβ.--- τρίχες: οὔτε] ε νδ]ι6 411} τορεῖπεσ, 
ςᾶη δα ἰοβὶ ουϊ ἀειτίπχαπὶ τὸ .Ὰ οτ 
ΒεδΙ ἢ. --πᾶσαι, 411, ἐνεῖῪ οὔα νιθους 
εχοθριίοη.--ὺπριθμημέναι, ςουπίεά. Μεη 
ςουπὲ ΟΠΪΥ νδ]υδοϊς ἐπίπρβ, ροϊά ρίεςςϑβ, 
8ῆδερ, εἴς. Νοῖε ἴδε ρεγίεοι ραγιεοὶρίβ. 
ΎΠΕΥ πᾶνε θοοπ ςουπίεά οηοε ἴοσ 8}}, ἀπά 
τῃεῖς πυσηρεῖ ποϊεάᾶ ; οπς δαὶγ οαπποῖ 5Ὸ 
Δπιίβϑϑίπρ υπορβεγναά.---Ν τ. 31:1. “- σ. 
διαφέρετε: οποα ποθ, ἃ5 ἰῃ νὶ. 26, ἃ 
ςοπιραγίϑοη Ὀεῖννεεπ πιεη πᾶ Ὀϊγάβ 88 
ἴο ναῖυε: γε οὗ ποῦς ψνοτῖῃ Πᾶπ πΊΔηΥ 
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φέρετε ὑμεῖς. 32. Πᾶς οὖν ὅστις " ὁμολογήσει ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν ε οἴεο οἾΚ, 
κἰϊ. δ(πίι8 

τῶν ἀνθρώπων, ὁμολογήσω κἀγὼ ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου “ διὰ 
τοῦ ἐνὶ οὐρανοῖφ. 33. ὅστις δ᾽ ἂν " ἀρνήσηταί με ἔμπροσθεν τῶν » Ὁ, χκνί. 
ἀνθρώπων, ἀρνήσομαι αὐτὸν κἀγὼ 3 ἔμπροσθεν τοῦ πατρός μου τοῦ Ἐὶἧτ. 

1κ. 

ἐν ὃ οὐρανοῖς. 34. Μὴ νομίσητε ὅτι ἦλθον ' βαλεῖν εἰρήνην ἐπὶ τὴν ' 1055 χχ. 
γῆν᾽ οὐκ ἦλθον βαλεῖν εἰρήνην, ἀλλὰ μάχαιραν. 35. ἦλθον 3. 
διχάσαι ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, καὶ θυγατέρα κατὰ τῆς 

85. [42.1ϊ]. 

μητρὸς αὐτῆς, καὶ νύμφην κατὰ τῆς πενθερᾶς αὐτῆς" 26. καὶ ἐχθροὶ 
τοῦ ἀνθρώπου οἱ οἰκιακοὶ αὐτοῦ. 37. Ὁ φιλῶν πατέρα ἢ μητέρα 
ὑπὲρ ἐμέ, οὐκ ἔστι μου ἄξιος " καὶ ὁ φιλῶν υἱὸν ἢ θυγατέρα ὑπὲρ 

1 τοὺς θεΐοτε ουρανοις ἰπ ΒΟΣ. 3 καγω αντον ἴῃ  ΒΌΔΣ. 
8 τοῖς Ὀεΐοτε ουρ. ἰπ ΒΧ (ΥΝ.Η. ἄορι ἔδε γί. θοιἢ ἴῃ σ δηά ἰῃ 3). 

βρᾶστουβ; οπε παὶγ οὗ γοῦγ πεδά 88 τυ ἢ 
ΜΌΓΙΣ τὸ αοἄ 28 οης βράσσονν. “1 ἰβ ἃ 
Ἰοῖεβ ἴο βαύ δαὶ ἴπεῖα ἱβ ἃ ρτεδὶ 
ἀϊβετεηςς δεῖνγεεη ΠΊΔΩΥ͂ δράίγονδ δηά 
ἃ Βυπηδη δεΐην ᾽ (ΗοῖιΣ., Η.0.). Τπεσε 
ἰβ τϑδ]ν πὸ οοτηρατίβδοη δεϊνεεη ἔπεσ. 
[τ νᾶ ἷν ΒΌΟΝ βἰτηρῖα ςοσηρασίβοηβ (8δὲ 
716βυ5 ἰηβίηυλιεά Ηἰἴ86 ἀοοισίης οὗ τῆς 
δυβοϊ πο ἡψοστῃ οὗ πλδη. 

νν. 32,33. δοίονιπ γοζεγεπος ἐο ἐδ 
ἥκαὶ ωάρνιεπέ. οὖν γοϊπίβ Ῥαοῖς ἴοὸ 
νεῖ. 27, ςοπίδίπίηρ ἱπίυποϊίοη ἴο πιᾶα 
Ορεπ ρῥτγοοϊδιηδιίίοη οὐ ἴῃς {ἰγυτῃ.--- πᾶς 
ὅστις : ποπιίπαῖίνε αὐϑβοίΐυϊς δὲ ἴῃς πεδά 
οὗ τῃς δβεηίεηος.--δν ἐμοὶ, ἐν αὐτῳ: 
οὔβεσνς ἴπεβα ρῆγαβαβ αἰϊεσ ἴῃ νεῖ 1ῃ 
νεσ. 32 οοπιρασεὰ ψ ἢ {πὲ ὑ56 οὗ ἴπ6 
δοουβαῖνε με, αὐτὸν ἰῃ τῆς [Ο]]ονηρ 
νεῖβε: “᾿οηΐεββ ἐμ τῆς," “ἄξῃγ πιε,ἢ 
“ροηΐδ85 ἐπ Ὠϊπι,᾽" “ἄδην πίη". ΟΠτν- 
βοβίοτη Β ζοπητηδηΐ 8: Ῥὲ ΠΟηΐεβ8 ὉΥ ἴῃς 
ξτλος οὗ ΟἸτῖβε, ψε ἄξεγπυ ἀεβιϊταϊε οὗ 
βίαςς. Οτσίρε (Ογεπιεγ, Οσέφηαε, ἱ. Ὁ. 
80) ἱπιετργεῖβ πε ναγγίπρ οοπβίγυςτοη 
88 ἰηάϊςαιίπρ παι τῆς ῥγοῆὶ οὗ τῆς 1411}- 
[αι] ἀϊβεῖρ!ε 11ε8 ἴῃ ἐε]ΠἸονβῃΐρ νἱε ΟὨγῖβὲ 
δηά (ἢ 1085 οὗἩ τπ6 υὑπίαιτῃέυϊ ἴῃ τῆς ἰδοκ 
οὗ βυςἢ [οἸ]οννβηῖρ. (ὄρα δὲ, εἰ μὴ τὸ 
πλεονέκτημα τοῦ ἐν αὐτῷ ὁμολογοῦν- 
τος, ἤδη ὄντως ἐν χριστῷ δηλοῦται, 
ἐκ τοῦ, ““κάγὼ ἐν αὐτῷ " ὁμολογεῖν" τὸ 

κακὸν τοῦ ἀρνουμένου, ἐκ τοῦ μὴ 
συνῆφθαι τῇ ἀρνήσει τὸ “ἐν ἐμοὶ," ἢ 
τὸ ““ἐν αὐτῷ ". 

γν. 34:39. Τῆς ψδοῖς ἐογεροῖπρ ἀϊ8- 
οουγδα, ὉΥ ἰ8 δηπουποεπΊοηῖβ δηὰ ςοῦ- 
βοϊδιίοηβ, ἱπιρ} 165. τπαὶ ἀγεδᾶ εχρεγίεποαβ 
ἃτε ἴῃ βίοτς ἴοσς ἰῆς ἀροβὶὶεβ οἵ πε ἐδίτῃ. 
Τὸ τε ἱπεχρεγίεποε τπε υεδιίοη της 
Ὡδῖυγα! ν βυρρεϑὲ ἰἴ5ε]ζ, νἣγ ὃ Οδη ἴῃς 
πὸνν ταὶ σίοη ποῖ ργοραψαῖς [1861 αυΐεῖ]ν 
δηὰ ρεδοςϑῦϊυ ὃ |εβὺ8 πιεεῖβ ἴῃς 40168- 
εἴοπ οὗ τῆς βυγρτιίβδεά ἀϊβοίρὶς τῖτἢ ἃ ἀς- 

----- -- ----«. 

εἰάεὰ περδῖϊνε.---Ν ες. 34. μὴ νομίσητε, ἄο 
ποῖ ἱπχαρίπε, ἃ5 γοῦ ἅγε νεσν ᾿ἰ κεν το ἄο 
(σ,. ν. τη). --ἦλθον βαλεῖν: τῆς δὲ οὗ τῆς 
ἰπβηϊτίνας ἴο εχργεδβ δἰπὶ 18 Ἷουησηοη ἴῃ 
Μαῖϊ., Ὀὰϊ ΟἩγίβὲ ἢδβ ἤεγε ἰῇ νίαν τεβυϊὲ 
ταῖμεγ τδᾶπη ρύτροβε, ψίοῦ ἀγα ποὶ 
ολγεδι ν ἀἰκιϊπρυ δηςά ἰη ϑοτίριατε. Ἐὸς 
βαλεῖν [κε Πα5 δοῦναι, ροΒ5:Ἷγ τἱὮ ἃ 
ἔεεϊϊπρ ἴπᾶὲ τἢς ἔογπιες ννοσὰ ἄοεβ ποῖ 
δυἱξ εἰρήνην. [ἰ 8 υδεὰ ϑρεςία!ν Ἰ τα- 
ἔετεπος ἴο μάχαιραν. Τῆς δοτῖδὲ ροϊπῖβ 
ἴο ἃ δυάάεῃ βιπρὶε δοιῖΐοπυ. Ομ γίβε οαπις 
ἴο Ὀτίηρ ρεᾶςε οἡ δαγζίῃ, Ὀυϊ ποῖ ἰῃ δῃὴ 
ἰγηπηδάϊδιε τηδρίςδὶ νΑΥ; ρεᾶος δὲ ᾿δδὶ 
ττουρῃ ννὰσ (ὑνεῖίβ8β, Μαδῖι. Ἐνδπᾷ..).-- 
μάχαιραν ΣΊμαΚο βυθδιίεας68 διακέρισμόν: 
Ὡς οοπηεοιίπρ Πἰπκ τῆᾶν δὲ ἴπαῖ τς 

δινογσά αϊνίἀεβ ἰῆ ἵψὸ (Ηδεῦ. ἱν. 12). 
Οτοιαβ βᾶγβ ἴπδὲ Ὁν τῆς ψνογὰ {πεῖα 
βῃουϊὰ Ὀς υπάετβιοοά : “πο εἰ πὶ βεά 
ἀἰδβοίἀϊαπι ᾽".--ν ες. 35. εβοσγίριίοη οὗ 
τῆς ἀϊδοοτά.---διχάσαι, ἴο ἀϊνίἀα π΄ ἔννο 
(δίχα), ἰο βεραγαῖς ἰῃ {ξεϊίπῷ δπά ἰη- 
ἰεγαβῖ, ἤεγα οπν ἱπ ΝΟΤ.; νετῖῆεβ τε 
ἴσαι οὐὗἩἨ Οτοῖίιιβ᾽ σοτηπηεπε 8485 ἴο δ6 
“' βυνογὰ ᾽", --ἄνθρωπον κατὰ τοῦ πατρὸς 
αὐτοῦ. [Ιῃ τη δηά τῆς [0] νης 
οἴαυδεβ ἰξ 18 ἴς γομηρ ἴῃμδῖ δῖε βεῖ 
αρδϊπβῖ ἴῃς οἷά, “1η δ}1 ρτεδὶ τενοΐυ- 
τίοηβ οὗ (πουρῆς ἴδε σἤδληρε Ὀερὶπϑ ἔγοπι 
τῆς γουηρ ᾿ ἴδκε, Οαπιδεϊάρε ατ. Τ.).--- 
γύμφην, ἃ γουηρ νἱΐε, ετε 85 ορροβεὰ 
ἴο πενθερᾶς, ἃ ἀδιιρπίετ-π-Ἶανν. ---ν ἐσ. 36. 
ἐχθροὶ : τῇς ρῥτεάϊςαιε βίδηδίηρ ἢἤγβε ἕο 
Επη ΡΠ Δβὶβ; ἐπερεΐες, ποῖ ἐτἰεπ 8 8ἃ5 οὔθ 
νουϊὰ εχρεοῖ, [86 τηεπιρεσθ οὗ οπθ᾿ 8 
ἴΑταῖν (οἰκιακοὶ, 48 ἰπ νϑσ. 25). ΤὴΘ 
558 66 τορζοάυςεβ ἔγεεῖϊυ Μίςδῃ νἱΐ. 6.--- 
εἴ. 37. ϑυςῇ ἃ βίαϊς οὗ τηδίζεσβ ἱπιροβεϑ 

τῆς πεοδββν οὗ πιδκίηρ ἃ νεσὺ ραϊπξι) 
«ποῖος δεΐψεδθη τεϊδεῖνεβ δηά {τυτῃ.--- 
φιλῶν : {Π18 νετΌ ἀεποίεβ παίυσαδὶ αὔεο- 
τίοη 88 ἀϊβιίποι ἄοπὶ ἀγαπάω, νὩϊοΒ 
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168 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ Χ, 38--42. 

ἐμέ, οὐκ ἔστι μου ἅἄξιος- 38. καὶ ὃς οὐ λαμβάνει τὸν σταυρὸν 
αὐτοῦ καὶ ἀκολουθεῖ ὀπίσω μου, οὐκ ἔστι μου ἄξιος. 29. ὁ εὑρὼν 

τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει αὐτήν καὶ ὁ ἀπολέσας τὴν ψυχὴν αὐτοῦ 
ἕνεκεν ἐμοῦ εὑρήσει αὐτήν. 40. Ὁ δεχόμενος ὑμᾶς ἐμὲ δέχεται - 

4; μενος προφήτην ’ εἰς ὄνομα προφήτου μισθὸν προφήτου λήψεται" 

τὰ αἰΐς, καὶ ὁ δεχόμενος δίκαιον εἰς ὄνομα δικαίου μισθὸν δικαίου λήψεται " 
Οὔ. Χ' 

20. 
1 εν. {{. 

15 (Ὠεσε 
Ιγ τι ο“» 

«οἱ γαίετ). μισθὸν αὐτοῦ. 

τὸς αν ἰῃ ΒΌ. 

Ῥοϊπίβ ἴο ἶονε οἵ δὴ εἰπίςδὶ κὶπά. ὙΤδἊ 
ἀϊδεϊποϊίοι σοττεβροπάβ ἰοὸ ἴπδι Ὀεῦνεεη 
ανιαγέ δηὰ αἀϊρεγε. Μὶάε Ττεπςῖ, ὅγπο- 
πγνι5, δῃὰ Οσοπιεσ, 8. ν., ἀγαπάω.-- 
μον ἄξιος. Τῆς Μδβίεσ 18 Ῥβεγοσῃρίοτσυ ; 
ὐβοϊυιϊεῖν ἀεπιδηάβ ρῥγεΐδειεπος οὗ Ηΐβ 
σᾶυβε ἴο 41] οἷαί πὶβ οἵ δασίῃ!]ν σεϊδιίοηβ. 
-- νεῖ. 38. σταυρὸν. ὙὝΠετΕ ἰβ ΠεΓΕ ΠΟ 
ἩΘΟΟΒΒΆσΥ Δ]]υδίοπ ἴὸ ἴῃς ἀεδίῃ οἵ [εβὺ8 
Ἡϊπηβεῖῦ ὉΥ οτυςϊβχίοα, τπουρἢ οπς 
Ῥοββεββίηρ βυςἢ ἱπδίρῃς ἱπίο τῆς οουτβα 
οὗ ἐνεηίβ, 48 [πἰ8 ννποῖὶς ἀΐϊβοουγβε ἰπάϊ- 
οδίθβ, τῆῦβὲ πᾶνε κπονῃ αυϊα νν 61] 
Ψψ εη Ης υἱϊετεά τ[ῃἢε6 ννοτὰβ ψνῆδὶ 
αναϊϊεὰ Ηἰπι56 1, τὴς νοσϑὲ Ροββίθ]6 ὑσο- 
δῖε ᾿ξ ποῖ ςεγίδίθβ. Τα τείεσεηςα 18 ἴο 
τῆς ουβῖοπι οὗ 6 Τοοπάεπιπεά ρεγβοῃ 
ολγγγίηρ ἢ18 οὐνῇ οσοββ. εδὶῃ ὃν ογιοὶ- 
Ἀχίοη, ᾿πουρἢ ποὲ ργδοιϊβεὰ διποπρ {πα 
1εννβ, νου] δὲ ξΑπ Πᾶς ἴο ἐπ επὶ τῆσου ἢ 
Ἑοπιδη οὐβίοῃ. Μέαάε ατοιίυβ ἔοσ ατεεῖκ 
δηά Εοιηδηῃ ρῆσγδβεβ, ςοπιαϊπίπρ ἤρυγα- 
τἶνα 4115] 08 ἴο ἴπε οσγοββ. ΤῊ 8 βεηΐεηςα 
δηὰ τῆς πεχὶ Ψ}}} σους ἀβδι5 ἰη τη 15 
αοβρεὶ (Μαῖς. χνΐὶ. 24, 25).--- εσ. 30. 
ρὸν «νον, ἀπολέσει, ἀκόλίσας, “ον. 
εὑρήσει: οτυςίΠχίοη, δαί ἱρποπιϊπίου, 
848 ἃ οσἰ πλίπδ]---Ὡουῖδῖα ; ὃδυῖϊ Βοσείδ]ς 
τπουρὰ ἰε ὃς ἰξ πιδᾶπβ βαϊνδιίου. Τῆΐβ 
Ῥαγδάοχ ἰ8 οπὲ οὗ Ο γίϑτ᾽ 5 στεδῖ, ἄεερ, γεῖ 
ὄνεῖ τὰς τνογάβ. [τ ἴὐγηβ οἡ ἃ ἀουδὶε 
βεηβς οὔ ἰἢς ἴεστὶ ψυχή 48 ἀεποίίηρ πον 
τῆς ἴοννες πονν ἴπε Πίρμονγ 116. ἘνοσΥ 
ψνῖβα τῇδ υπάετβίαπάβ δηά δοῖβ οη ἴῃ 8 
τααχίπι, “ ἁγίπρ ἴο ᾿ΐνςε᾽". 

νν. 40-42ὥ. Τῆς [ο]]οννὶπρ βεηΐθποαβ 
ταῖρι ὕανα Ὀεδη βροκδὴ ἱπ ςοππεοίίοη 
δαηὴ τῆς εατὶν ΘΔ] 16 ἀπ πγϑϑίοη, ἀπ ᾶγα 
δοοοχάϊηρΙ τεραγάεβά ὃν Δ εἰβ8β 48 τῆς 
ςοποϊυβίοη οὗ τῆς ἱπδιγυςοη8 [Πςη ρίνεη. 
1μυκς ρἶνεβ τπεὶς ρἰδὶ (χ. 16) δἱ {πε οἷοβα 
οἵ τῆς ᾿πϑίγυςείοηβ ἴο ἴῃς βενεπίγυ. Αἴϊτεσγ 
υἱξεσίπρ τῆᾶτν ἀνν τ] δίοσῃ βαγίηρβ, [6508 
ἰλκεβ οᾶτε ἴο τῇδε {πε ἰαδὶ σπεογίηρ. 
Ἧς ρτγοπιῖίβεβ ρτεαΐ τεννατάβ ἴῸ ἴῆοβε 

42. καὶ ὃς ἐὰν 1 ἢ ποτίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων ποτήριον ' ψυχροῦ 
μόνον εἰς ὄνομα μαθητοῦ, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὗ μὴ ἀπολέσῃ τὸν 

ΨὯΟ τεοεῖνα ἴμε πιϊββίοπαγίεβ, ποτε ὃν 
“ φρεπίηρ ἴῃς πουδα6β οἵ ἴα Ῥνῃοῖς ννογί ἃ 
το {Π6πὶ,᾽ ΟἤγΥ505.---Ν ες. 40. ἐμε δέχεται: 
ἤγβε τῃς ῥγίποιρὶς 18 ἰαἱά ἄοννῃ παῖ τὸ 
τεοεῖνε (δ πιεββεῆζοσ ἰβ ἴο σεοεῖνα τῆς 
Μαβῖεσ Ψῇο βεπὲ δἰπὶ (Μαῖϊ. χχν. 40), 45 
ἴο τεοεῖνς ἴῃς Μαβίεσ 18 ἴο γεςεῖνες αοά. 
--νεῦ. 41. Τδεη ἰπ ἴνο ἀϊβείηςι ἔοστηβ 
τῆς ἰᾶνν 18 βιδιεὰ τῃδῖ ἴο δεΐτίεπά ἴδε τε- 
Ῥτεβεηϊδιίνε οὗ Οἤγίϑὲ ἀπά αοά δηϑιγεβ 
τῆς τεννασά δεϊοηρίηρ ἴο παῖ τεργεβεηϊδ- 
εἶνε.---εἰς ὄνομα, δανίπρ τερατὰ ἰο τε 
ἴαλειϊ ἴπαὶ ἢς 18 ἃ ριορῃεῖ οἵ τἱρῃϊεουβ 
τῆλη. Ὑῆε ρσορδεῖ 15 ἴῃς ρῥχίποῖραὶ οὔ εςς 
οὔ τπουρῃῖ, παιυγαιν, ἰῃ σοππεςείοη ντἢ 
ἃ τηαϊββίοπ ἴο ργεᾶςῇ (τὰ. Βυῖ ΟἸγίϑε 
Κηονβ (νἱϊ. 156) ται {μετὰ ἂζὲ ἔαϊβε 
Ῥιορῇεῖβ 88 Μ6}} 48 ἴσυε ; {πεγϑίοσα ἔτοση 
νοοσδίίοη Ης [4115 ὕαοκ οὔ ρεζσβοπαῖ 
οὔδγαςίοεσ. Ἡδσσε 88 ὄνεσυννῆεσε Ψνε δεα 
δον )εδουϑῖὶν Ης πιδάς τῆς εἰς ἰη-- 
ἴεγαεϑὲ βυρσεπιθ. “86ς,᾽" βαὰυβ ΟἾσΥβ., 
ςοπησηεπίηρ Οἡ νεῖ. 8, “ον Ηδ σᾶγεβ 
ἔοτ τοῖς πλογαῖβ, ποῖ 1658 πη ἔογ 186 
τηϊγαςῖεϑ, βδῃονὶηρ ἴπαὶ τῆς τηίΐγϑοϊεβ 
νήἡϊπουξ [Πς τηοσγαῖβ ἀγα πουρῆῖ ᾽" (Ησοπι. 
32). 80 Πεῖε ες βδᾶυ8 ἰη εῇεςῖ: ἰεξ τῆς 
ΡῬιορῆεῖ ὃε οὗ πο δοσουπὶ ὑπ|6885 ἢ δὲ 
ἃ )υ8ῖ, ροοά πιδῃ. ὙΤῃς διηάλπιθηιδὶ 
πιδιζεσ 18 οπασζαςίοσ, δηὰά ἴῆς πεχὶ δεϑὶ 
τῆϊηρ ἰ8. βίποεσε σεϑρεοὶ ἴος 3, τὸ τῇς 
ἰδῖξεσ Ὁ" γίϑε ὑσγοπιῖβεβ πε τειναγὰ οἵ ἴῃς 
ἔοστηεσ. --ὦ δεχόμενος δίκαιον... μισθὸν 
δ. λήψεται: ἃ δίτοηρ, δοϊά 5βιἰαξεπιεπὶ 
ταδᾶς ἴο ὑγοτηοῖς ἔτ επάϊν ἔξεϊ πρὶ τονναγά8 
πε τῆοσγὰὶ πετοαβ οὗ τῇς ψουϊά ἰπ πα 
Βεαγίβ οὗ ογάϊπαγυν ρεορῖε ; ποῖ {π6 υἱέετ- 
πος οὗ ἃ ἀϊάδςεις τπεοϊορίαῃ βοϊεπιῆ- 
ΟΠ πιραβυτσὶπρ πἰ8 ᾿νογάβ. Ὑεῖ ἴποσε ἰ8 
ἃ ρτεδὲ ῥγίποϊρίε υπάεε γίηρ, Ἔββεπεῖδιν 
{πε βαπὶα 48 {παῖ ἱπνοϊνεά ἴῃ 851. Ρδυ]8 
ἀοοιτίης οὗ δε οδιίοη ὃν δ. Τῆς 
τδῃ ψνῆο [48 ᾿Εὐοάποβα ἐπουρῃ ἴο 
τενεσζοπος ἴῃς ἰδεαὶ οὗ ροοάπεββ δρρζοχὶ- 
ταδίοὶν οὐ Ῥεγίες εν σεδὶ βεὰ ἱπ δποίπεσ, 

ὩὩπτ-π πεν --α τ 



ΧΙ. 1--3. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 169 

ΧΙ. τ. Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ̓ Ιησοῦς διατάσσων τοῖς δώδεκα 
μαθηταῖς αὐτοῦ, "μετέβη ἐκεῖθεν τοῦ διδάσκειν καὶ κηρύσσειν ἐν « ΟΕ. χἱ!. ο; 
ταῖς πόλεσιν αὐτῶν. 

.40(τὶ 8 
ρον νὴ 

2. Ὁ ΔΕ Ἰωάννης ἀκούσας ἐν τῷ " δεσμωτηρίῳ τὰ ἔργα τοῦ ν Αείε ν. οἱ, 
Χριστοῦ, πέμψας δύο! τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, εἶπεν αὐτῷ, 3. “Σὺ 5 

ΤΜΒΟΘΑΣ δᾶνε δια. ὄνο ἰβ ἃ Παγπηοηϊβεϊς 4ββί πυ]δείοσ ἴο 1, 

᾿δουρῃ ποξ ἱπ Ὠἰπιβεῖξ, 5ῃδ]}, ἴῃ τῆς 
τηοσζδὶ ογσάεσς οὗ ἰδ υνοστ]ά, Ὀς οουπίεά 48 
ἃ ξοοὰ τηδῃ.---Ν εσ. 42. Τῆς ἰαβὶ ννοσζά, 
ἃηὰ ἴδε τοοδὲ ὑεδυζί! ; βροΐκεη ἢ 
ἄξερ ραῖῃοβ 88 δὴ δείἀάε ; δδουΐϊ τῆς 
ἀϊδβοίρίεβ σδῖμοσ ἴπᾶη ἴο πεῖ, τδουσἢ 
δεασὰ ὈγῪ ἴθεσω. “ΨΥ μοβοανοσ 5}8}} ἀο 
186 5π18168ὲ βεσγνίος, ννεῖς ἰξ δὰϊ ἴο ρῖνα 
ἃ ἀτίηκ ἴο οὔς οὗ ἴδεβε {|| οπεβ (ἕνα 
τῶν μικρῶν τούτων, 4: Μαῖι. χχν. 40) 
ἰπ τῆς παπια οὗ ἃ ἀϊδβοϊρίε, 1 ἀεοΐδγε 
βο επιηἷν ἐνεη Ὦδ 5411 υνἱίπουϊ [41] ἢδανα 
δἰ8 ἀρρτορτίαϊς σγεννασά." --ψυχροῦ : εχ- 
Ρτεβδῖνε ννογά ἴοσ ψναῖεσ, ἱπάϊσδιίπρ τῃς 
αυδι εν να]υςἃ ὉΥ {πε (Πἰγβίν ; Πτεγα ν ἃ 
οὰρ οὗ τῆς εοοΐ, δυρρεβιίηρ ὈΥ σοπίγαβε 
1με δεδὶ οὗ τπε δύῃ δπά ἐῃῆε ἤδγος τηϊγδὲ 
οὔτδε ννεασυ ἵγάνεῖΐετ. Νο 8:81} ὕοοῃ 
τδαῖ σὰρ ἰπ Ραϊεβιίπε ̓ ' “1 τῆϊ8 ποῖ 
πὰ ἀγγν ἰαπά, πεσε οὔς δὴ νδπάᾶδγ ἴοσγ 
πουτα ψπουῖϊ ςοπλίηρ ΟἹ ἃ ὕσγοοῖ οὕ δῃ 
δοςεββίῖς οἰβίεγη, γοῦ βαῪ "τΠδηκ γοι᾿ ἴοσ 
ἃ ἀτίπκ οἵ ἔγεβῃ νιδῖεσ ψ Ὦ νεσν ἀϊβεγεπὶ 
{εεἰϊπρβ ἰμδη ννὲ ἀο δἱ ποζης ᾿᾿ (Εὐυττεσ, 
Ἡγψαπάσγμπρεη ἀμγοὰλ ἀας Ἡεἰρε Τιαπά, 
Ῥ. 118). --- ΕγΙΖΒοῆς τοσλᾶτκβ οἡ (δα 
Ῥδυοὶεν οὗ ραγίῖςοϊεβ ἰῇ νν. 34-42 88 ἱπάϊ- 
οδεης τῇς επιοιίοηδὶ ςοπαϊιίοη οὗ τῆς 

ες. 
Οπάρτεε ΧΙ. |88ῦὉ8 Ἰυ ΒῸ ΒΥ ΑΝῸ 

Ἰυροιῖινο ΗΒ ΟΟΝΤΕΜΡΟΒΑΒΙΕΒ. δε 
ἃτε ποὶ (0 ΒΈΡΡοβε ΔηῪ οἷοβε σοππεοιίοη 
ἰπ εἰπς Ὀεῖγνεεη ἴῃς ἐνεηβ τεϊδιεὰ ἰπ ἐπῖ8 
οδαρίες δηὰ ἴδ ΟΔ]1}|εδπ πιϊβϑίοπ. Τῆς 
τενοσβε 8 ἱπρ|16ἃ ἰη τῆς νᾶρυς ἱπίγοάυο- 
ἸΟΓΥ διδιεπιεηῖ, παῖ ἤθη [658 ἢδά 
ςοτῃρ!εἰεὰ Ηἰδ8 Ἰηείγαυςτίοηβ ἴο ἴῃς Τ νεῖν 
Ηε ψγεπὲ διναὺ οἱ ἃ τϑδοδίηρ ἀπά ργεδοῦ- 
ἰπξ ἰοὺς διηοηρ ἴπε ἴοντιβ. Τῆς ἱπιροτ- 
ταὴῖ τηΐηρ ἰ8 ἴο τϑαϊβε ἐπδὶ δ]} παῖ 8 τε - 
Ιαϊεά βεζς πιυβὲ πᾶνε ἴδκαη ρἷδος δῆες 
ἰδεῖς δδὰ ὕδεῃ ἰἰπὴς ἴοσ ἴ86 πηεῖμοάϑ, 
δἰπη8, βρί ξ, ἀπά Δ οὗ 11 οὗὨ 6βϑι8 ἴὸ 
τοληϊδει ἐποσηξοῖνοβ, δηὰ 80 ἴο Ὀδοοσδ 
ἴδε βυδ)εοὶ οὗἩ βεποσζαὶ γεπΊασκ. [ἰ ννᾶβ ἃ 
τηλῖϊες οὗ οουτβε ἴμδὲὶ ἃ τηδῃ οὗ β0.8 
ἄεριθ, οτἰί παι γ, υποοηνεπιίοπδιγ, 
ἘΠΕΙΡΎ δηὰ ἔδαιϊεββ ἱπάερεπάεπος νου] 
δοοηεσ ος ἰδίξες ργονοΐε οσὶτἰςίβτι οἵ 81] 
ϑηδάςβ; ἴτοπὶ πη11ἃ, ποπεβὲ ἄουδὲ ἴο ἄε- 
εἰάδεά τερτοραιϊίοη. Ηονψενεσ ρορυΐδσ δἱ 
βτϑὶ, Ης πιυβῖ Ῥεςσοπια δὲ ͵δϑὲ σοπιρᾶσγα- 

εἰνεῖὶν ἰβοϊδιε ἃ. ΒΥ τῆς τἰπιε ἴδε ἐνεπίβ 
δεῖς τεϊδίεἀ οἼουτγοά, ἴῃς τεδοϊίοη δδά 
ΠΥ δεῖ ἰπ, δῃὰ ἴῃς παιγαϊΐνε βῆοννβ ον 
εχίεπδῖνς ἰδ ννΆ8, Ὄπ γασίηρ υνἱτΐη [18 
ΒΡΠεῖα οἵ ἱπῆυεηςς ἐπε Ὀεβὶ ἰη τῆς ἰαπὰ 
τερστεβεηῖοά ὃῪ τῆς Βαριίβε ; τῆς ςοπὶ- 
ταεγοίδὶ οἶαββ τεργαβεηίεά Ὁγ τῆτες οἰεἰς8 
παᾶηηεά; {πε ργοίεββίοῃδὶ οἶ585---ἰῆς “" τνΐβα 
δηὰ υπάετειαπάϊηρ ᾿᾿; ἀπά (δε ζϑδὶοίβ ἴῃ 
τε! ρίοη. 

γες. σ. ὅτε ἐτέλεσεν διατάσσων. Τῆς 
Ῥατγιίοῖρ!ς ἤδτς ἢ ἃ νετὸ εἰρη γίπρ τὸ 
(εᾶβε ἃ8 οὗδη Ὑ νετῦβ εἰσί γί ἴο 
Ῥερίπ, ςοπείπυς, Ῥεζβενεσε, εἴς., υἱὰάδ 
Θοοάνηηῃ, ὃὶ 870. ἐκεῖθεν, ἔτοπὶ [Πα ρίαςε, 
δε ρίαος γθεγα τῆς πιϊββίοη νγ88 ρίνεη ἴὸ 
τῆς Τνεῖνε. νΠεῖς τη δῖ ψνᾶ8 νὲ ἀο ποῖ 
Κηον; ἜΚΘΟΔΟΙΥ ἴῃ βοπὴς ρίαςς οὗἉ τεῖίγε- 
πιεηὶ (ἄδπβ ἰδ σεισαϊϊς, τθγοιῃ).---πό- 
λεσιν αὐτῶν: τπς ρτοπουη ἄοεβ ποῖ σεῖδς 
ἴο ἴῃς ἀϊδβοῖρ]ε8 (φαϑηταῖῃ 88 Ετί ζβοῆς 
ταΐηκβ, θὰ: ἴο τῆς ρεορῖς οἵ Οαϊεε. 
ἍΜῈΠς Ης 8βεπὶ ουἱ ἔῃε ΤΙ νεῖνε ἴο ρσεδςῇ, 
Ης οοπιϊηυεὰ ρῥτεδοῃίηρς Η πιβεῖ ζ, ΟὨΪΥ 
δνοϊάἀϊπρ ἴῃ Ρίδοεβ ἔμεν νἱ δἰ τε, “ ρἰνίπρ' 
τοοτῇ ἴο ἴῃ επὶ δπά ἐΐπ)α ἴο ἄο ἐμεῖς σγοσῖ, 
ἴοσ, ἢ Ηἰπι ργεβεηῖ δηά Βεαδϊηρ, πὸ 
οης Ψψου]ά πᾶνε σαγϑά ἴο σῸ πϑᾶσ {ῃεη1,᾽" 
ΟΒγγβοβ., ἤοπι. 36. 

γν. 2.6. Μερδαρε ὕγονι ἐκε Βαῤέϊεὶ 
Κι νἱῖ. 18,23). γετ. 2. δεσμωτηρίῳ 

τοι δεσμόω, δεσμός, ἃ Ὀοπά), ἱπ ῥτίβοη 
ἴῃ ἴῃς ἰογίσεββ οἵ Μδοῆξγυβ ὉγῪ ἴπε Πεδλά 
ϑεδ(] βερῇ., Απείᾳ.,18, 5, 2),8 ἕδοϊ αἰγεδάν 
ΔΙΙυἀεα το ἰπ ἱν. 12. ΒΥ ἢῖβ εἰπης ἢ6 88 
Ὅεεπ ἃ ρείβοηεσ ἃ ροοὰ Ψψῃϊε, ἴοη, 
Ἑπουρἢ ἴο ἄδνεῖορ ἃ ῥγίβομ νιοοά.---ἀκού- 
σας: ποὶ 80 Οἷοβε ἃ ῥσγίϑοποσ δυῖ τῃδὲ 
πϊεπάβ δηὰ ἔοϊϊοννεῖβ οἂπ ρεῖ δοςαββ ἴο 
πῖπὶ (ο΄. Μαῖξ. χχν. 36, 43).---τὰ ἔργα τοῦ 
χριστοῦ: {Π16 ἴΠ6 δυῦ)εςι ἱπ ψνῃϊο ἢ της 
Βαριεῖϑε [8 οἰ ον ἱπιεγεβιεά. ΥΉ δε ἰ8 }6βὰ8 
ἀοίπρ ὃ Βυῖ ἴδε ενδηρεῖίδε ἄοες ποῖ 
ΒΑΥ ἴδε ννοσΐίκβ οὗ ζεξης, θυῖ οὗ ἐλ ΟἈγὶςὲ, 
ἴ.ε., οἵ ἴδε τῆδη ὑνῆο νγὰβ δεϊϊενεά τὸ ὃς 
ἴδε ΟΕ τίβε, ἴπ6 νοσκ Ὡς ἢ νεῖς 80ρ- 
οβαά ἴο ροΐπι Ηἰπι οὔ δἃ8β τῆς ΟΠτγίβι. 
ἢ παῖ βρίγι: γερογίςα, ὑνβεῖποσ βἰ ΠΡΙῪ 

85 πεννβ, Γ ΒΥπΊρδΙὮΥ οὐ ψ ἢ ᾿εδίουδβυ, 
ποὶ ἱπάϊςαιεά.---πέμψας: ἴπε πεννβ δεῖ 
7ομη ου πιυβίπρ, πὰ ᾿εὰ ἴο ἃ τῆδεββαρε οὗ 
Ἰπαυίγυ---διὰ τ. μαθητῶν αὐτοῦ, ὮὉΥ δὶ8 
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ς Ἰόβαν εἶ ὃ "ἐρχόμενος, ἢ ἕτερον “ὁ προσδοκῶμεν; 4. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 
ὦ 7 

Σ. 37. 
ὰ ΓΡῖ. 21; 

νἱὶ. το; 

Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Πορευθέντες ἀπαγγείλατε Ἰωάννῃ, ἃ ἀκούετε 
καὶ βλέπετε" 5. τυφλοὶ " ἀναβλέπουσι, καὶ 1 χωλοὶ περιπατοῦσι - 

λακαι. λεπροὶ καθαρίζονται, καὶ κωφοὶ ἀκούουσι - νεκροὶ ἐγείρονται, καὶ 
2 
18, 14 (411 τὶ δοςτε.). 8 ΟΒ. χχ. 34. ΜΚ. χ. 4:. [(Κ. χνὶϊὶ, 4ὶ (π ἴο σϑοονος εἰφῃι). 

Δ ΤΏς τοχίϑ βδον βοηὶς υηἰπηροτίαπε νατίδείοῃβ ἰπ τεῖ, ἴο ἴδε καὶ ἰῃ δῖα δηά δε 
[οϊ]ονίης οἴδυβεβ. [τ τδς Ῥεδὶ Μ9595. πεῖς ἰ5 ἃ και Ὀεΐοσε νέκροι. 

ἀϊδοίρ]εβ, ροββί ον ἴδς βαπὶς πιεη ΨῆΟ 
Ῥεουρδι ἴῃς πενϑ. Ὑεγε ψουϊά Ὀε ςοη- 
βίδπξ σςοπιίπρ δῃηὰ σοὶπρ δεΐννεεη Ο411|ες 
δά Μδομβῖυβ. τῇς οοπδβίσυςιίοη ἰδ 
Ἡεδταϊβεὶς τὸ βεηῖ ὃγ ἴδε Ὠαπὰ οἵ.---Ν ες. 
3. εἶπεν αὐτῷ, καἰά ἴο [65:8 ὈΥῪ ἔδεπὶ, 
οὗ οουζες.---Σὺ εἶ: τἰῃς ᾳυεβείοη ἃ ρστᾶνα 
οπς δπᾶ δπΊρ μαι Δ ΠΥ ἐχργεββεᾶ: Τλοι, 
ἃτὶ Τῇου ὁ ἐρχόμενος) Ατὶ Τῇου Ηδ 
ψοτΣ 1 δροῖα οὗ 45 ἴῃς Οης οοπιηρ δέος 
τῶ Ψ ἤδη 1 νν25 δαρεἰϑίηρ ἰπ τε Ἰογάδη 
(1. σα)} [ε8 ἃ φυεβείοη ἩνΠοῖμοσ [6818 
Ὅς ἱπάεεά τπὲ Ολγιςσί. Τιυκεγοῖῃ, Αϑίπβ 
οἡ ἴδε μγροιμεδβὶβ ἴμδὲ ἴογ ρορυϊδγ } εννῖβ᾽ 
ορὶ πίοη ἴῃς Ομγίβε δηά τς σοπιῖπρ Οπα 
(4 ργορδεὶ [κε Μοϑβεβ) ὑγεσα ἀϊβετγεηξ ρεῖ- 
ΒΟΏΒ, ἱπίεγργεῖβ ἴῃς αυεβιίοη ἴδ 08: “ Ατὲ 
Του, [6808, ννῆοπὶ 1 Κπον ἴο ὃς ἴῃς 
ΟἸγίβε, 4180 με σοπηὶης Ργορδεῖ, οἱ πηυδὲ 
ψε ἐχρεοῖ δποῖποσ ἴο ἧι τδδὲ τόϊε ὃ" --Ὦἢ 
ἕτερον, ποῖ ἄλλον, ννΣῆϊο;“ Ψψουϊά δᾶνε 
Ῥεδη ποτα ἀρρσζορτίδίς οπ 1 υείογοῖῃ᾽ 5 
νίεν ξΞξ, ἃ πυπλεγίοδ! γ ἀϊδεῖπος Ῥεζβοῃ. 
ἔτ. κυρρεδῖβ ἃ ἀϊβετεπί Κίπὰ οἵ ρεγβοη..-- 
π κι : ΤᾺΔῪ 6 ρτγαβεηῖ ᾿πάϊοδεῖνα 
(ἔος ΠΟΝΑῚ 48 ΒεζΖᾷ δπά Εσί[ζβομα ἴᾶκα ἰΐ, 
ΟἵΥἡὁ γγεβεπὶὲ βυδήυποῖϊϊνς ἀε]! θεγδῖῖνα τε 
ουρδεννε ἴο ἰοοῖ ὃ (Μεγεῖ-νν εἶδβ, ΗοἱεΖ., 
Η.0.), τῆς Ἰαϊτες ργείεσδαθϊε. Ψνμαῖ ννδβ 
τῆς σπύπης οὐ Ῥβυσβοϊορίςδὶ ρεηεβίβ οὗ 
τῆς ᾳυεθιίοη ἢ ουδὲ ἴῃ ΙοδπΒ οὐνπ 
ταϊηὰ, ος ἄουδε, Ὀγεά οὗἩ εῆνυ οἵ ὑδαίουδυ, 
ἰῃ τῆς πιϊπᾶϑ οὔ "8 ἀϊβοῖρ]εβ, οσ ποῖ ἀουδὲ 
οη Βαριίβι'β ραγῖ, δυὲ ταῖῃεσ ἱπορίεπι 
ταὶ ὃ) ΑἸτεγηδῖῖνα (2), υπίνεγβαὶ νυ ἢ 
τῆς {λίπε (εχοερὲ Τεγ]]δη, νἀ6 ἐδ 
ῥγαεογὶῤῥ., 8, 46 δαῤέϊς., το) ; (1) σοπιτηοη 
ἈΠΊΟΠΩ πιοάεγη σοπιπιεπίδίοτϑ ; (3) ἔδν- 
ουτεὰ ὉΥ Κείπι, Ὑν εἰζβᾶοκετς, αηὰ ΗοἱΖ., 
Η.Ο.: “Ῥερίππεηᾶς ᾿Ὀἰἱβροβίτομ Ζυπὶ 
ΟἸδυθεη δὴ ]εβϑ8 Μεβείαηίιδι".Ό. ΤῆΆ 
νίενν οὗ τῆς ἐλίΠετβ ἰ8 Ὀαϑεά οἢ ἃ βεῆβε οὗ 
ἄδοογυτα δπὰ ἱτηρ ἰοῖς τεϊΐαποαε οα τῇς 
Ἔχαᾶοὶ πἰβίοσίςαὶ ναῖυς οὗἩ ἴῃ βίδίεπιεπὶβ 
ἴῃ ἡουγί αοβρεὶ; Νο. (3), τῆς Ὀυδάϊηρ 
ξαἢ Βυροιῆεβιβ, ἰβ Ῥαβεὰ οἡ ἴοο βοςρῖϊ- 
(Ά] ἃ νίενν 85 ἴο {πε Πἰδίοσίς νδῖυις οὕ ενεη 
ἴδε ϑυποριεῖςαὶ δοσουπίβ οἵ οΠπ᾿ 5 εαγὶ 
τοϊαιτίοηα ἱ 1εβυ8; Νο. (1) Πα5 Ἔνεῖγ- 
τηΐηρ ἴῃ ἰϊ8 ἕδνου. ὙΤῆςε Ἤεἤεοι οὗ οοη- 
Βπεπιεπὶ οἡ [μη ̓ 5 ργορπεῖϊο τεπιρεσ, ἐπ 6 

δεπεσαὶ ἴθηοσ οὗ 18 ομαρίεσς νυν ῖοι οὗνί- 
Οὐδὶγν αἰπηβ δὲ Ἄχῃ!θἰτίηρ ἴῃς πιογαὶ ἰβοῖδ- 
τίοῃ οὗ 6508, ἀῦονα εἶ «ῆς νἱάς ἀϊβετ- 
ἔπος Ὀεΐψεεη τῆς ἵννο ταδῃ, 411} σηδῖα ἔος 
ἰν 76508, ἰὲ ἢδὰ πονν Ὀεοοπὶς δνίάεπι, 
ΨᾺΒ ἃ νογὺ ἀϊβεσζθηὶ βοσί οἵ Μεββίδῃ ἔγτοτι 
ψ παῖ ἴπε Βαριεῖβὲ μαὰ ρῥγεάϊοιεά δηὰ ἀε- 
βἰάεγαιεά (υἱά τετηδεκβ ου οἤδρ. ἰϊΐ. ΣΣ- 
15. Ώεγε νεσα ἴῃς ἄχεα ἀπά ἔδῃ δηὰ 
ἴῃς Ποῖ ννἱπᾶά ἂπά ἢγε οὗ Ἰἰυάρτηεπι} 
Τοο τοῦς ρῥδίίεπος, ἰοΐεγαπος, σαηιῖα- 
ΠΕ588, ΒυτΏρδίῃυ, ρσϑηϊα!γ, πα] τνϊβάοσα 
ἰπ (ἢϊ8 ΟἾγίδε ἴοσ ἢ58 ἰδβίβ. 

γν. 4:6. Απεῖσεν οΥΓ Ἴεξιι5. Μετ. 4. 
ἀπαγγείλατε |. : ροὸ Ὀδοΐς Δηά τεροτί ἴο 
ἀπ ἴοι κὶς βαιβίδοϊοη.---ἃ ἀκ, καὶ 
λέπετε, ννῆδιὶ γοῦ ᾶτ6 βεεὶπρ ἀπά ἢδᾶδσ- 

ἴῃ, ποῖ 80 πλυοῇ δὲ Ὡς τπηοπιεπέ, ἐπουρἢ 
10 Κα ρίνεβ ἰὲ τπαὶ ἕυση (νίϊ. 21), Ὀυὲ 
ὨΔΌΪΙΔΙΙγ. ὙΠΕΥ ννεσς ποῖ ἴο [61] ἐπεὶς 
τηδβίες δηγίπίηρ πονν, Ὀὰϊ [υδὲ δὲ ΤΠΟῪ 
μιδά τοϊὰ πίπι θείοσα. Τῆς οπε πεν εἷβ- 
τηεδηῖ ἰ8 [ἢδὲ ἐπε λοῖβ γε βίδιςα ἱπ ἴθγπΊ8 
Βιιεά ἴο τεοδ]] ργορμεῖὶς ογϑοῖθβ (1βδίδῃ 
Χχχχν. 5, ἴχὶ. 1), νν 116, ἱπ μαζί, ἃ ῃἰβίοσὶς 
τοοῖϊ] οὗ γεοθηξ πιῖίγαςε8 (Μδιι. νἱϊ!., ἰχ.). 
Ῥτγοδδῦϊν με ῥγεοῖβε ννοσάβ οὗ [688 ἃγε 
ποῖ Ἔχᾶςιὶν τεργοάυςοά, Ὀὰϊ τῇς βἜῆθα ἰ8 
οὈνίουβ. ΤΕ! Ἰοδη γουὺς βέοσυ ονεῖ ἀρδίῃ 
δηᾶ τεπιὶπὰ πἰπὶ οὗ ποβα ρσορδεῖϊς ἐεχίβ. 
1εἰ Πἰπιὶ βευάν τῆς ἔννο τορεῖμες δηά ἄγαν, 
δ8 οὐνῃ σοποϊυϑίοῃ. [{ ννᾶβ ἃ νἱγίυδὶ ἰῃ- 
νιτδϊίοη ἴο ]οἢπ ἰο γενίβϑε ἢῖ5 Μεββίδηϊς 
ἰάβα 'π ορε ες ψουϊὰ ἀΐδοονες πδὲ δἵϊοσ 
811 ἰους νν»ἃ8 ἴῃς ςὨϊεῖ Μεβϑβίδηὶς Ἵματίβηι. 
πτν ες. 5. ἀναβλέπουσιν : υδεὰ 4180 ἱπ 
οἰαββίοβ ἴὸ Ἔγργεβθ τεσονεσυ οὗ βἰρῃι.-- 
κωφοὶ, πεῖς ἰδκεὴ ἴο πηεαῃ ἐδαΐ, τπουρ ἢ 
ἴῃ ἰχ. 32, 33, ἰξ πιδδπβ ἀμνεδ, βΒμοννίπρ ἴῃ δὲ 
ἴδε Ῥιόρῆθου, ἰβαϊδἢ χχχν. 5, ἰβ ἰῃ 86 
Βρεδκειῖβ τπουρῃίβ. --- πτωχοὶ: νᾶριε 
νοτζά, της τηθδη ᾿ἰΐεγαὶ ροοὸσ (Ὡς Δ.) 
οἵ βρί γίξυδὶ ροοσ, οσ πε ψνμοΐς ρεορὶς ἰῃ 
118 πδίϊοπδὶ πιίβεσγ (ΥΝ εἶββ, Μαῖῖ. Εναδῃ.), 
δεβὲ ἀεῆπεά ὃγ βιιςἢ ἃ ἰςχὶ δβ ἰχ. 36, ἀπ 
ΒΓ ἢ ἔλοῖβ 85 πὶ στεροζίεά ἰῃ ἰχ. 1ο- 13.--- 
εὐαγγελίζονται : πηϊρῃς Ὀς πιίἀάϊς -- ἰῃς 
Ῥοοῦ ῥγεᾶςῖ, δῃηᾶ 8βὸ ἴδκεῃ ὃν Ευιῆγ. 
Ζίξ. (αἴ8ο 8 δη δἰιεγηδεῖνε Ὁγ ΤὨΘΟΡ"γ.), 
ἴον ““ψνῆδὲ σἂπ ὃς ροοσγεσ ἔμδη ἤβμιηξ 
(ἁλιεντικῆς) ὃ" Τὲῆς ροος ἰπ {παὶ ςᾶ56-Ξ 
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πτωχοὶ ᾿εὐαγγελίζονται - 6. καὶ μακάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν! μὴ ἔσκανδα- Ἡεῦ. ἱν. 
νε λισθῇ ἐν ἐμοί." 

λέγειν τοῖς ὄχλοις περὶ ᾿Ιωάννου, “Τί ἐξήλθετε εἰς τὴν ἔρημον 
θεάσασθαι; 8, "κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου ' σαλευόμενον ; 

Ἴ. Τούτων δὲ πορευομένων, ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ΠῚ 
ἐς. ΕΝ 

: Χ 571.,ἀανὶ 
, ΜᾺ. νὶ. 

ἀλλὰ τί δ τὰ νἱ 
ἐξήλθετε ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις 5 ἠμφιεσμένον; ϑ3.μἶ,). 
ἰδού, οἱ τὰ μαλακὰ ' φοροῦντες ἐν τοῖς οἴκοις τῶν βασιλέων εἰσίν 

8. ὃ 0Ἐ. χίϊ, 
40 ([8. 

9. ἀλλὰ τί ἐξήλθετε ἰδεῖν; προφήτην “; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισ- ΡΝ 
σότερον προφήτου - 1ο. οὗτος γάρ δ ἐστι περὶ οὗ γέγραπται, “ Ἰδού, ' 2": ταν, 
ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατα- 

᾿ ἂν ἴῃ ΒΡ (ΥΝ.Η.). 

Ὁ. χὶΐ, εὃ. 

οι. χἱϊ!. 4. σ Οοε. χν. ΠΟΤῚ 

ἘΝΒΌΖ οπιῖς ἐματιοις, τ ἰςὮ ὯΔ5 οοτλς ἴῃ ποτὶ Γἰς, (νἱϊ 25). 
ΣΊΝΒΟΡ ομϊ εἰσιν. 

4.Ν92)8882 μανε προφητὴν ιδειν ἰοττηίηρ ἴῃς 2ηά χυεδβείοη 
δ ΙΝ ΒΌΖ οποῖς γαρ, τνξίς ἢ μᾶ58 βεδη ἱπίσοδυςεά ἰο οἷεας ἴῃς βεπβε ψίο ἢ ἴξ ταῖμοσ 

Ὀβουσεβ. ο 

ἴῃς Τ νεῖνε βεπὶ ουὖΐ τὸ ργεδοῦ ἰἢς Κὶπρ- 
ἄοῃΏ. ὙΤμδῖ, ἴοο, ννῶβ Ἵμπαγδοίογίβιὶς οὗ 
τῆς τιονεπηεηΐ, ᾿πουρἢ ποῖ ἐλέ ομασδοῖεσ. 
ἰβεὶς ἱπιεηἀςᾶ, νν Ὡς ἰ6 ἴῃδι [πῃ ροοσ, ἴδς 
δοοίδ!γ ἱπδιρηϊἤοαπεὶ πὰ περίεςίεά, ἅτε 
ενδηρεϊ ἰβεὰ (ραδβίνα, 848 ἰπ Ηςῦ. ἱν. 2). 
--ν ες. 6. άριος (υἱάε ν. 3), Ροββεββεά 
οἴ τᾶτε ξεϊἰςϊγ. Ὑῆς ψνοσζά ἱπιρ!εβ τῃδὲ 
ἴδοβε ῆο, οὔ βοπὶδ βτουπά οἵ οἴπεσ, ἀϊὰ 
ποῖ βυγτηδἷς ονεῦ [6808 ΕΣ ΝΟΙῪ ἴεν. 
Ἐνεη Ἰοΐπ ποῖ ἀπιοηρς πε} Οη σκαν- 
δαλίζω υἱάφ αἄ. ν. 29. ἐν ἐμοί, ἰπ δηγ- 
τοῖπρ τοϊδιίηρ ἴο τὰν Ῥυδὶὶς πιϊπἰβῖσυ, 88 
δρρελγίηρ ἱποοπδβίβίεπι ἡ τὰν Μεββιδηὶς 
νοςδιίοη. 

γν. 7.15. δκνάρνιεπέ ὁ ϑξεςμς εοπεενη- 
ἱηρ κε ΒαῤῥιΞέ (ἸΚ. νἱῖ. 24-30). Οδάγδο- 
τεγ 8:1 411} τηδρτιδπίπιοῦβ, ν Ὡς Ἰετείηρ ἴς 
ὃε βεεὴ ἴῆδι Ης ἰβ ἄννᾶῖς οὗ ]οδπ’ 5 11π|1 15 
δηὰ ἀεΐεοῖβι Μεγ. 7. τούτων δὲ πορ- 
ενομένων : ὙὯ|16 [ΟΠ π᾿ 8 Πλδββαηρετῖβ 'νεῦα 
ἐπ τῆς ἃςῖ οὗ ξοὶπε, 7688 Ὀερᾶπ δἱ οπος, 
νδουϊ δὴν ἀεῖδγ, ἴο πιᾶκε ἃ βίδίεπιεπε 
Ὡς ἢ Ης ἀεεπιεά πεοαββαγυ ἴο ὑσενεπὶ ἰη- 
Ἰυγίουθ ἐπέεσεμοςβ ἔγοπι πε πιεββᾶσε οὗ 
ἴδε Βαρεῖβῖ, οσ ἔς σοπβίγυςτίοη Ηδ πδὰ 
Ραὶΐ οη ἰξ δ8 ἱπιρὶ γίηρ ἀοαυδὲ τεραγάϊηρ 
Ἡἱπιβεῖί.---τοῖς ὄχλοις : [Ὡς ἱπιεττοραιίοη 
δΒαᾷ τακδη ρίδος ἱπ ῥργεβεῆςς οἵ τηϑηγ. 
]εβὺβ Ψ88 Αἰννᾶυβ ἱπ ἃ Ἵοζοψνά, Ὄχοδρὶ 
ψ ἤεη Ηδ Ἰοοῖκ βρεοίδὶ βῖερβ ἴο εἽβοᾶρε. 
Τῆε ἐρεοϊδίογβ δαὰ νναϊςῃεὰ νυν τ Ἰπίδγεβι 
ψ δὶ Τεβὰβ ννουἹά βδὺῪ δρουὲῖ ἴπε ἕδπιουβ 
τδη. Ὑποτγοαίΐοσγα, ριογέ τηυβῖ ὃς δδίά ; ἃ 
οἄτεδι! ορἱπίοπ Ἔχργεββεά.-- -τί ἐξήλθετε 
εν θεάσασθαι: [ἃ τηῖρῃε θεὲ τἀκδη ἔογ 
ξτδηιεά ἐἢλιὶ πιοβὲ οὔπεπὶ πδά θδεη ἴποτα. 
Τῆς ᾿σαἰεοπειίςαὶ τιειποά οἵ βεδείπρ Ηἰ8 

80 Τίβο;. αηὰ νν.Η. 

ορίηΐοπ οὐὗὁἩἨὨ Θ ΪΙῸΒΗ Ἰἰνεῖγ πᾶ ἱπιργεβ- 
Βῖνα ἴο ΒΌΟΝ δὴ δυάδεηπςε. ὙΠΕΥ Πδά 
ἕοῃς ἴο βὲς 88 ννῈ]] ἃ8 ἤεᾶγ δηὰ Ὀε Ὀδρ- 
τἰθεά, ουτίοπίεν ρίδυβ ἃ ρτεαὶ ραζί ἴῃ 
Ρορυΐϊαγ γεϊρίουβ πιονεπιοπίβ.. κάλαμον, 
ΡΙεπν οὗ τεεάβ ἴὸ δὲ βεεῆ. ““᾿ΓΚ0Ἶἢδὲ ἃ 
νδϑὲ βρᾶος οἵ {ΐπια 1168 θεῖννεθη ἴῃς ἄδγϑ 
οὔ τῆς Βαριϊβὲ ἀπά υ8] Ηον πᾶνε ἰῇ6 
εἰπιε8 ομδηρεά Ὑδὲ {πὸ βίγεδπη ἢἤονβ 
ἴπ τῆς οἷά δεά. 9511 ψεπεῖν δῖοννβ τῆς 
ϑπηὰ Διηοπῇ ἴῃς βἰρΒίπρ τεεάβ.""-- Εὐγτοσ, 
Ἡγανἀεγμηρέη, 1856. ΜΆΠῪ οοτηπηεπίᾶ- 
ἴοτβ (ατοῖ., ννεῖ., Ετίιζβομς, Πα Νν. ἰη- 
βἰδὲ οἡ ἰακίπρ καλ. ΠΠΈγΑΙν τε ἀϊά γε ρο, 
εἴς,, ἴο 5ε6 8 τες, οὐ ἴπ6 γεεὰβ οῃ τῆς 
7οτάδῃ Ῥαπκβ βῆακεη ὃν τπε νίπά ὃ ΤὨΪβ 
18 ῆαὶ δῃὰ ργοβαῖίςσ. Μαπηίξεβιϊυ τῆς ἱπάϊ- 
νἱἀυδ!βεὰ γερὰ ἰβ ἃ ἤρυγε οὗ δη ἱποοη- 
βίδπι, ψψεδῖς τηδη ; 188 ἘπΠΟῸΡὮ ἰπ ἸΟἢ π᾿ 8 
Ῥιεβεηῖ διίυάς ἰο βιυρρεβὲ βυο ἃ 
τπουρδε, [που ρἢ ποῖ ἴο ᾿υδειδν ἱξ.---Ν ἐσ. 
8. ἀλλὰ δβδυπιε8 (ῃς περαῖΐνα ἀπδυνες 
ἴο ἴῃς ῥγενίουβ φυεβιίοη ἃπὰ εἰερβϑηιν 
ςοππεοῖβ νυν ἱἢ ἰδ τῆς ζοοννίηρς τὸ “Νο; 
ΜΕ], τπςη, ἀϊά γου, εἴς. }.""---ἂν μαλακοῖς, 
πευΐεσ, ἱμάτιοις ποῖ πεοδδβασυ, ἰῃ ργεοὶ- 
οὐβ ραιπηθηϊβ οὗ δὴν πηδίοσίαι, διϊκ, 
ΜΜ ΟΠ ἐπ, ᾿ἱπεπ; τῆς ἤης βαγηηεπιβ βιιρρεβ- 
εἶνε οἵ τεβηεπιεπῖ, Ἰυχυτγ, οῇετηίηδον. ---- 
ἰδοὺ οἱ τ. μ. φοροῦντες : ἰδοὺ ροὶπίβ ἴο ἃ 
ψγο]!-Κπονγῃ ἐγυϊῃ, δεγνίηρ ἴῃς βδπὶς ρυτ- 
Ῥοβε 8ἃ8 δή πεῖε; ἴῆοβα αεονςξίοριεα ἴο 
νεᾶσ, φορ.» ἐτεφυεηίδῖϊνα, 86 ἀϊδιίηςι ἴτοτη 
φέροντες, ψὨϊοῦ ψνου]ά πιεδη δεδτίηρ 
Ψ ποῦς τείεσεπος ἴο Βαδί!.---οἴκοις τ. 
βασ- ἰπ Ῥαΐδοεβ ψεἱςῃ σουγείετβ ἔγεαυεπι. 
7εβὰ8 Κποννβ τμεἰς βεχίὉ]ς, διιρεγῆπε ννᾶγβ8 
ΜῈ}; πονν ἀϊδδετεπὶ ἴτοπι ἔδοξα οἵ (ἶια 
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Κ Οἱ. παὶν. σκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σον.᾿ 

ἿΝ Κ ἐγήγερται ἐν ' γεννητοῖς γυναικῶν μείζων Ἰωάννου τοῦ βαπτιστοῦ " 

ὁ δὲ " μικρότερος ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν μείζων αὐτοῦ ἐστιν" 
τὰ ΟὮ. χχίὶΐ. 32. ΜΕ, ἵν. 38:1. 1Κ. υἱὲ. 28; ἰχ. 48. 

2. 
1 Βεσςε δηά ἰῃ 

με. νἱὶ. 28. 

τυδεῖγ οἷλὰ δπὰ τυάεῖϊν πιδππεγεᾶ, υπ- 
ςοπιρτοπηἰβίηρς Βαρεῖδι ᾿ἰ--πνεσ. ο. ὰ 
τί ἐξ.: οπς πιοσε αυεβιίοη, βμοσζίεσ, δυγυρῖ, 
πεοεάϊηρ ἴο 6 βιιρρίεπιεπίθά Ὁ δποῖπες 
(ΝΝ εἰ58- Μεγετ)--τνγ (πε, βαγίουβίν, 
Μεπὶ γε οὔ ἢ προφήτην ἰδεῖν ;---ἰο δες 
ἃ ΡῬνοῤῥεὲ )---΄ναί, γεαῖὶ τὶρῆς δὲ ἰδλβὲ; ἃ 
ΡῬτορπεῖ, ἱπάεςά, ἢ 411 τμδὲ οης ἐχρεςῖβ 
ἴπ ἃ ργορδεῖ--- νἱροόγοιβ πιογϑὶ οοπνίοτίοπ, 
ἱπιερτίεν, δίσεηρὶη οὗὨ ν}}]}, ἔξαγεββ ζεαὶ 
ἔοτ ἰγυ τ ἀπὰ τὶ ρῃεουβηεββ; υτέοτῖν τες 
ἰτοτὰ ἴῃς ἔξεθ!]επε85 ἀπά εἰπιθ- βεγνιπρ οὗ 
ἴδοβε πο ὑδεπᾶὰ [κα τεεάβ ἴο ὄνεσὺ 
Ὀγαδίἢ οὗ νἱπά, ογ ον οὐβεαυϊουϑῖγ δ6- 
ἴοτε ρτεδίπεββ.---καὶ περισσότερον π᾿, 
ἃ Ρτορῇεξ δηά πιοζε, βοπιειῃϊηρ αρονε {πὸ 
τυρίςδὶ ργορβεῖ ψίαε ου ν. 47). Τῆς 
οἴαιιδαε ἱπίισγοάυςοα ὈΥ ναί, 48 λέγω ὑμῖν 
βῆοννδ, ὄχρσγεβϑεβ Οἤγίβε᾽ Β οὐνῃ Ορίηΐοῃ, 
ποῖ ἴῃ ρεορὶε᾽β (Νν εἰ55). --- εσ. το. 
οὗτος. .. γέγραπται. Τἢε περισσό- 
τερον νετδεά δπὰ εχρ᾽αἰπεὰ ὉΥ ἃ ρτο- 
δοῖὶς οἰϊταῖίοη. ὙΥῆαε ογδοῖς 18 ἴάκεη 
τοπὶ Μαΐδοῃι [1]|.,) αἰϊοιεὰ βὸο 88 ἴο 
ταᾶκε ἴῃς Μεβϑίδηϊς τείδσεπος ἀρραζεηῖ--- 

υ ομαπσεὰ ἱπίο σον. ΒΥ δρρί γίπρ ἔπε 
οτδοῖε ἴο ]οδη, [6805 ᾿:ἀθητῆεϑ μίπὶ τ 
ἴδε πιοϑβεηρεῦ νΠοπὶ αοά νν88 ἴο βεπά ἴὸ 
Ῥτερᾶσε Μεβϑίδῃ 8 νγᾶυ. ΤῊΪδβ ἰ8 ἢϊ8 ἀΪ5- 
εἰποιίοη, περισσότερον, 45 σοτηρατεὰ νυ ἢ 
οἴπασ ρσορῃεῖβ. Βαϊ, δῇϊεσ 1, τ β 18. δῇ 
δχίογῃδὶ αἀἰβιϊποιίομ, 8δπ δος δπέ, 50 ἴο 
Βρεδκ. ϑοπῖα ργορῃεῖ τηυδῖ ῬῈ ἴῃς ἔογε- 
τύππεσ, ᾿ξ Μοϑβδἢ ἰ5 ἴο οοπὶς δὲ δὶϊ, τῆς 
14ϑι ἰπ ἔπε βειῖεβ ννῆο ἔογειεῖ! Η 5 σοπιὶπης, 
δηάὰ Ἰοῖπ Πᾶρρεπβ ἴο ὃὈς ἴπδὲ οπε--ἃ 
τηδῖτεσ οὗ ροοὰ ἔοσίιῃπε σγαῖπεσ ἔπδη οὗ 
ταοτὶῖ. ϑοιηειίπρ πιοῦα ἰ8 πεεάεά ἴο 
7αδειν τμὲ περισσότερον, ἀπά τηδῖε ἰΐ ἃ 
Ῥτορεῦ βυῦ)εσι ἔοσ ευΐοσγ. Ὑπαῖ 5 ἔοσίἢ- 
ςοπηΐηρ ἰῃ τῆς 5εααεὶ. 

γν.Ὶ τ1-12. Τῇϊβ 8 ἴῃς ἔωυγίδεοτ [5118- 
ςδἴίοπ οὗ τἴῆε περισσ. ἀεβίἀεταϊεά. Μετ. 
τι. ἀμὴν λέγω ὑμῖν. ΕἸγϑὶ ΟἸτίδε εχ- 
Ῥίεββεβ Ηἰβ ρεΐβοπδὶ Ἴοηνίςϊίοθ. ἰπ 
Βοίδιηπ ἴεγπιβ. νδῖ ἐοϊ]οννβ τοίεσβ ἴο 
798}πη᾿8 ἱπιγίηβιὶς ννοσῖῃ, ποῖ ἴο ἢ 8 Ὠϊβίοσίο 
Ῥοβίτίου 8458 ἴῃς Ἰογεγσγυηποσ. Τῆς ἰδίζεσ 
τεϑίβ οη ἴπε γὑγορδείϊς οἱϊδίίοη. Ὁ γίϑι᾽ 8 
Αἰπὶ ποῦν ἰβ ἴο βαῪ ἴπαὶ τῆς Βαδριϊβι᾽8 
εμαγαείον 18 εν] ἴο [18 ῥοκίέϊοπ : τῆδϊ 
ἢς ἰβ8 έ ἴο ΡῈ ἴῃς ἔογσεγσυππεσ. ΕῸγ 
ΘΟ γίβε θεΐπρ ἴῆς Ἰογευηπεσ ἰβ πὸ πηδέϊο 
οὗ ἴυοκ. ἀοά Ψ1 85εεὲ ἴπδὃὲ {πε σῖρπι 
τδῃ οσουρίεβ {πε ροβιοη; παῦ, ποῆς 
δυὲ τῆς τίρμς πὰρ σδῃ βυσσςββε ἢν Ρετ- 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΙ. 

ΣΙ. ᾿Αμὴν λέγω ὁμῖν, οὐκ 

ἔοστα τῆς ρασί. --- οὐκ ἐγήγερται, ἰδεῖο 
Βαῖ ποῖ αγίβεη ; ρδβϑίνε τυ τ ά16 
βΒεῆβε, δυϊ [Π6 τί ϑίησ πορ σὶμδ πηριΐμδ, 
“βιγγεχις αἰϊνὶπηἰαΒ, ηυοπιοάο δοχίβίυηξ 
νετὶ Ῥχορπεῖδε," Εἰβπεγ; οὔ Με. χχίν. 
ΣΙ, ΓΚ. νἱῖ. τ6, υἱάφ αἷδο Ἰυάρεβ ἱϊ. τᾶ, 
11, ο.-ἂν γεννητοῖς γυναικῶν -ἰ ΔΙΠΟΩ 
τηληκίηδ, ἃ βοίϊεπιπη ΨΑΥ οὗ ὄχργεββί πα 
ἴδε ἰάεα. Τῇς πιεδηίΐης, ποννενοσ, ἰβ ποῖ 
τπαῖ ]οδη 15 τὴηε ρτεδῖεδὲ τηδη πὲ ὄνοῦ 
Ἰϊνεά. ὙὮὨα σοπιρατίβοῃ τῆονεβ ὑἱπΐῃ 
πε βρῆετς οἵ ΗἩεῦτγενν ργορἤῇεου, δηὰ 
Ῥσδςτς δ! τηθᾶπβ: ἰοδη ἴῃς ρτεαίεβι οὗ 
811 [ῃς ρσορβεῖβ. Α Ροϊά ᾿υάρτηεπε ποῖ 
ΦΆΒΪν δοςερίεά ὃν {πὸ ρορυΐαςα, ψὯῸ 
Δἰνναγ8 {πη Κ τῆς ἀοδά στεδίος ἴπδη τΠ6 
τινίησ, ΟὨγίϑι ὄχργεββαβ Ἡ ἰπιδο}  βισοη ΡΥ 
Ῥεοαυβὲ Ης πιεδηβ ἴο ΒδῪ δοιῃεί πα 
δὲ πιῖρμε ἀρρεᾶσ ἀϊβραγαρίησ. Βυῖ Ης 
ἰα 'ἰῃ εαγηθϑὲ ἰὴ Ηἰ8 Πίρἢ δβιπιδῖθ, ΟἹΪΥ 
ἴε ἰδ ποῖ ἰο Ὀ6 υπάετβϑίοοά 845 δδββεγίί πρ 
7οἢπ᾽ 8 βυρογίοσι εν ἰπ 811 τεβρεςῖβ, 4.6.» 
ἴῃ δυϊποιβῃίρ. Τῆς ροΐπὲ οἵ νίενν ἰ5 
εαῤαεὶέν ἰο γεπάεν εβοοίυε φεγυΐοε ἐο ἐπα 
Κιηράονι ὁ. Οοά. ---ἢὃ δὲ μικρότερος. 
ΟὨγυϑβοβίοπιὶ. ἴοοκ [(ἢΐβ 88 τείετγίπρ ἴο 
7εδβυβ, δπὰ, σοππεςεῖπρ ἐν τ. β. τ. οὐρ. 
ΜΠ μείζων, Ῥτουρδε οὐξ τῆς βεῆβε: Ης 
ΨὯΟ 18 (ἴῃς 1658 ἴῃ ἅρε δηᾷ ἔδῃμε ἰβ στεδίεσ 
ἀπδη Τοῆπ ἐπ ἐπε Κίπράοπι οὗ Ηδανεη. 
Τῆς ορίπίοη πιὶρῃὲ Ὀς ἀϊβτεραγάεά 858 δῇ 
ἐχερεῖῖσαὶ οὐυτοϑίίν, δά ἰξ ποῖ θδεπ 
δἀοριεὰ ΌὉΥ 50 τηδηΥ, ποῖ ΟΥ̓ δπιοηῦ 
τῆς αποίεπὶ8 (Ηἰας., Απιδσ., Ὑπεορῆν., 
ΕπιΠγ.), Ὀυὲ αἶθο ἀπιοηρ πιοάεγηβ (Ετα53., 
Γὰτ., ἘΠ Ζβομα). Ιπ ἰἢς αρεῖγασε ἴξ 18 
ἃ Ῥοββί δὶς ἱπεεγργεϊδιίοη, δὰ ἰξ ὄχρσεββεβ 
8 ἴγυε ἰάελ, θὰῖ ποῖ οπα [6β8 ψγ)88 "ἰΚεὶν 
ἴο υἱΐες ἴΠεη. Νοὸ ἄουδε [οἶπ᾿Β ἰπ. 
αυΐτν δὰ ταϊβεὰ πε φυεβείοη οὗ Οἢτίβι 
βίδπάϊηρ, δηὰ πηρῃϊς βεοῦλ ἴὸ (δ]ῖ ἴοσ 
σοπιρδτίβοῃ δεΐννεεη αυεβίϊοπεν δηὰ 4065- 
τἰοπεά, Βυὶϊ ΟὨγίβε᾽ β πιδὶπ σοποοόση ννὰ8 
ποῖ ἴο ρεῖ ἔπε ρδορὶβ ἴο ἐπίηκ πίρηϊν οὗ 
Ηϊπηβεῖζ, δυῖ ἴο ᾶνα πίρῃ ἱμβουρῆῖβ οὗ 
πε Κίπράοπιθ. Ἦνῃδὶ Ης βαυβ, ᾿πεγείοσγε, 
ἰ5 δι δὴν οπε ἰη τῆς Κίηράοπι, (που ρῃ 
οὗ οοτηραγαῖίνεῖϊν Ππ||6 ἀσοουπέ, 18 ρτεδῖες 
τῆδη ]οῆῆ. Ἐνθη ἴα ἰ᾿εδβϑὲ ἰ8; ἴοσ 
του μικρότερος, ἐνεη ν»ΙἘἢ τῆς ἀτεϊοῖς, 
ἄοεβ ποὲ πεοδββδυ!ν τηδᾶπ μικρότατος 
(8ο Βεπρεῖ), ἰξ ἀπιουπίβ ἴο ἔμπα, Τῆς 
Δἰῆτπιδῖῖνε ΠοΙἀ8 ἐνεη ἱπ οᾶβε οὗ ἴδε 
Βίρμεβὶ ἄερτες οὗἉ ἱπίεσιοσίε νυ. ὙὉῇς ἰπι- 
ῬΠρβησα ἰ8 [δαὶ ]οῇπ τνᾶβ ποῖ ἰπ τπ6 
ἰπράοτηῃ 88 ἃ [ἰδιογίςα! πιονεπηθηὶ (4 
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12. ἀπὸ δὲ τῶν ἡμερῶν ᾿Ιωάννου τοῦ βαπτιστοῦ ἕως ἄρτι, ἦ βασιλεία α δὲ τοᾶ 

τῶν οὐρανῶν " βιάζεται, καὶ βιασταὶ " ἁρπάζουσιν αὑτήν. 13. πάντες 16 (παϊάδιο 

γὰρ οἱ προφῆται καὶ ὁ νόμος ἕως Ἰωάννου προεφήτευσαν 1 " 14. καὶ ο( ̓ Ἐδι ι. 
ἁρπαγ- 

μόν). 

ΤἸΜΒΟΌΖ δΒανε ἴ86 δυρτηεηῖ δὲ ἔδε Ὀερίπηΐηρς (επροφ.). Δ Πα πο αὐρτηεηί. 

εἰπιρῖς τρδίῖοσ οἵ ἴδοι), ἂπὰ ἔπε ροῖϊῃε οὗ 
τοπηρδτίβοῃ ἰ8 ἴῃς ἀοπηίπαηΐϊ βρίσ. Τῆς 
ΤΏΟΙΑΙ βίεγῃηςββ οὗ ἰοῦπ Ψγᾶ5 δ᾽8 στεδῖ- 
Ὧε58 δηὰ 480 Πὶβ ννεακπεββ. [ἰ τηδὰς 
δίπι ἀουδὲ [6δ08, κερὶ Πἰπὶ δἱοοῦ ἴτοπὶ ἴδε 
κίηψάοπ, αἀπὰ ρἱδοεὰ πὶ Ὀεΐονν δτν οπα 
ῆο ἰῃ ἴδε ἰεαβϑὲ ἄερτεε υπάετειοοά 
ΤΟ είβι' 5 σταςίουβ βρίγιϊ, .9., οπς οἵὗ ἴῃς 
Ὑνεῖνε οΔ]]εὰ ἴῃ χ. 42 “τῇδε ΠΕῚῈ Ομ 68 ᾽ν 
Με. 12Δ. Ὑῶἴε Ββίδίεπιεπὶ ᾿πδὲ σοπΊ- 

τοοηϊοά οὐ δὰ ἴο ὃς πιδάς 'π ἰδὲ ἰη- 
τεγεδῖβ οὗ ἰσυ ἢ ἀπά ἴῃς Κιηράοπι οὗ αοά, 
δυῖϊ μανίην πιδᾶς ἴξ [688 γενεγὶβ 18 
ἰεάδυτε ἴο ἃ ἴοῃε οὗ δυΐοσυ. Τῆΐβνεῦβε 
ἰμῷ οτεδίςἃ τη ἀϊνογβυ οὗ ορίηίοη, 
νι ἢ ἴς ννουἱὰ ἴδε Ἰοπρ ἴο τεσουπῖ. ἷ 
Βπὰ ἴῃ ἰ τννο Ἰπουρῆιβ: οπα ἐχρεεδβεᾶ, 
δε οἴδιος ἱπιρ!εὰ. (1) ΤΏοτα ἢ88 ὕεεη ἃ 
Ῥονψεσία! πιονεπιεπὶ βίποε Ομ 8 {ἰπὶ6 
τονναγὰβ τπε Κίηράοπι οἵ αοἄ. (2) ΤΒε 
τοονεπιεπὶ ἀετγίνεά ἰἰ8 ἰηϊκία! ἱπιρεῖυβ 
δοὴ Ἰοη. Ὑτ{Τὴῶὴς ἰαϊίες τπουρῆς ἰδ 
Ἰλίεπὶ ἴῃ ἀπὸ δὲ τῶν ἡμ. ἰωάν. Τῆς 
τηονεπιεηῖ ἀδιε8 ἔγοπι [οἤη ; πε πᾶ5 ἴπ6 
οτεάϊε οὗ βίδγείπρ ἰΞ. Τῇ ᾿πουρῆς 18 
εββεπείδὶ ἴο τῆς σοηπεοίίοη. [ΙΕ ἰδ ἴῃς 
υἱεϊπηαῖς ᾿υβεϊδοδείοη οὗ ἴῃς περισσότερον 
(νεσ. 9). ὙΤδε δροβεῖς Ῥαυΐ δὐδυςεά 48 
οπα δερυπιεηῖ ἴοσ δὶβ δροβίεβῃιρ Τα] εά 
ἷπ ᾳυεδβείοη ὈῪ Δ Αἰ8ὲ8 “κεζόςς, ΨὨΪΟἢ ἴῃ 
διὲβ νἱενν ννγᾶβ ποῖ δἂῃ δοοίδεπε δυϊ Οοά- 
ἵνεη, δηά ἄυςε ἴο ἤίπεββ ἔοσ τε ψοσῖ 
Δ Οος. ἰϊ. 1.4, 1, 1- 18). -- 99 ΟΠσγίδε πεγα 
ἷπ εἴδεσι ρίονε8 οὔ π᾿Β βέπεββ ἕοσ τῇς 
Ῥοβίείοη οὗ ἔογεγυπποσ ὉῪ {πὸ δυσςεββ οὗ 
ἢϊ8 πηϊπβγ. Ης δά δοιυδῖγν πιδᾶὰς 
ἴδε Κίηράοπι οοπιθ. ὙὍὙπᾶὶ ννᾶβ ἴπ6 ἴσυ δ 
θλβὶβ οὗ δ (π|6Ὸ ἴο τῆ8 ποπουγδαῦϊα 
ΔρρεϊἸδείοπ, “᾿ρσγερᾶσες οὗ τἴπεὲ νυ"; 
νπίδουι τῆδὲ [ἢ δά Ὀδδη δὴ εἰ ΡῈ {π|6, 
τπουρὴ Ὀαβεά οὔ δὴν πυπιδεῖ οἵ ῥτο- 
ῬΠεοῖεβ. Ὑπδὶ βυοοδββ ρσονεά ἢβίμεββ, 
δάεᾳυδία ἐπάοντηθπι τ] ποτα] ἔοτγος, 
δηὰ ΡΟΨΕΙ ἴο ἱπιργεββ ἂἀπά πῖον πΊθῃ. 
ΤΌϊδ Ὀεΐῃρ βεεὲπ ἴο δὲ ΟὨγίβι᾿β πγεδηΐπρ, 
ἴδεῖθ ἰδ ΠῸ τοοῦῦ ἴοσ ἄουδὲ δ8 ἴὸ ἴδὲ 
απίνιμς οὗ ἴδε τνοτάβ βιάζεται, βιασταὶ. 
ὙΤΒΕΥ ςοπιδίῃ ἃ ἔδνουγαῦῖς, δεηϊρπαπι 
εδιπηδῖς οὗ [ἢ τηονεμηεηὶ φοίηρ οπ, ποῖ 
8η υηίλνουσδῦῖε, 88, ἀιηοηρ οἴπετβ, ὟΝ εἰδ8 
τλίηκο, ἰακίηρ τπὲ6 ψνοτάβ ἰὸ ροϊπὶ ἴο ἃ 
Ῥτιειηδίυτε διίετηρὶ ἴὸ Ὀτίηρ ἰῃ ἴῃς Κίηρ- 
ἄοτῃ Ὁν ἃ [4186 ΨΆΥ 8ἃ5 ἃ ΡοϊϊεῖςαἹ ογεᾶ- 
ὕοη (ννεῖεα- Μεγεῖ). Οἱ οουτβα ἴδεσο 

ΜΕΤα ΠΊΔΩΥ ἀείεςί5, οὈνίουβ, ρίατίηρ, ἰῃ 
τῆς πιονετηεπῖ, 848 ἴπετα δἰννδυδ ἅΓα. 
7εβὺ8β Κηδνν {Πεπὶ νν6]}, θυ: Ηδ νὰ ποῖ 
ἷπ τ1πῸ τηοοὰ ͵υβϑὲ {πη ἴο τεοπιδεῖς ο 
{πεπὶ, Ὀυς ταῖπεγ, τδκίηῃρς ἃ ὕτοδά, 
δεπεγουβ νίονν, ἴο Ροΐπε ἴο 16 πιονε- 
τηεπὶ 28 ἃ οἷς ἃ5 σοηνί ποίη ῥγοοῦ οἵ 
70 Πη᾽8 πιογὰὶ ἔογες δπὰ πίβῆ ρτορπεῖίς 
επδοντηεπι, ὙΤῆε ἴννο νοτγάβ βιαῖζ., 
βιασ. εἰρπα! δε ἐπ νίρουτ οὗὨ {6 τηονε- 
τηθηῖ. 7δε Κίηράοπι νν88 Ὀείῃρ βεϊζεά, 
οἀριυτοὰ ΌΥ ἃ βιογπηίπρ ραγτῖγ. Τα 
νεῖῦ πτιρῃς Ὅς πιίδάϊα ν., δπά ἰβ βὸ 
1λκεη ὃν Βεηρ., "6686 νὶ αὐδδβὶ οδέγυάίι,᾽" 
ἴγυδ τὸ ἕδοῖ, Ὀυῖ τῆς ρδδββίνα ἰ8 ἀεπηδπὰεὰ 
ΌΥ ἴδε πουη [οἸϊοννίπρ. Τῆε Κίηράοπι 
ἰδ ἐοτς ἢ ν ἰακεη (βιαίως κρατεῖται, 
ΗἩεβυςυ8) ὉΥ ἴῃς βιασταὶ. ὙΠετῖς 8 
Ῥτορ δ Ϊν ἃ ἴδοὶς τεΐεσεηος ἴο τππ κὶπά οὗ 
Ῥεορὶς ῆὴο ψεσς βιοσγηίηρ τς Κίπράοπι, 
ἔγοπι ἔδε ροῖπε οὗ νίενν, ποῖ 80 πιυςἢ οὗ 
]εβὺβ, 45 οὔ ἴποβϑε ψῆο ἀεεπιεὰ {πεπιβεῖνεβ 
τῃς τρια! οἰτίζεηβ οὗ ἴτε ἱεηράοηι. 
“ ῬΌΒΙΙοΔπ8 ἃπά βἰππεγβ ᾽" ([χ. 9-12}, ἴῃς 
ἰρπογαπὶ (χί. 25. νῃαὲῖ δ σϑῦϑῖς] 
τηουρῶς Θογθε8 δηδ Ῥματίβεεβ. Οδυβὲ 
οὗ ργοίουπά καἰδέδοτίοη το [ε8.8 (νετσ. 25). 

γν. 13-156. Οοποίυκίοη οὗ Βρεεοῦ δδουΐϊ 
]1οππη. Μετ. 13. Τῆς τπουρῆς Ποῖα ἰβ 
Ὠίηιεά γαῖπες ἰπδῃ ἔν ἐχργεββεά, Ιἰ 
Βᾶ5 εξ βιρρεβιεὰ ἔπδὲ ἴῃς δεηβε νουἹὰ 
Ὀεοοτὴς Οοἰδᾶσγοσ ἰἔ νν. 12 δπὰ 13 ΜΈΣ 
τηδᾶς ἰὁὸ οἤδηρε ρίδοεβ (Μαϊἀοπαίυβ). 
ὙΠ8 ἱπνεγβδίοη τπῆῖρῃξ ΡῈ Ἰυϑιῆεὰ ὈΥ 
τείδγεποα τὸ ἴ[,Κ. χνὶ. τό, εσα ἴδε ἴνο 
τπουρῃῖβ τα ρίνθη ἴῃ τῆς ἰνεζβα οζάεσ. 
γΜνεηὰς (1... ].» 1. 75) οπ τῆϊ8β ἀπά οἵδες 
στουπάβ ἄτγᾶηρεβ ἴῃς νεῖβεβ 13, 14, 12. 
Βυῖ ἀνδὴ δἂβ ἴῃεὺ βίδπᾶ τῆς ννογτὰβ οδῃ 
θὲ πιδάς ἰὸ υἱεϊά αὶ δβιϊίηρ βεηβα, δδτ- 
τιοηἰβίηρ ἢ ἀπὲ ρέπεσαὶ αἰπὶ, ἴῃς 
εὐυἱονν οὗ οῆη. Τῆς βυτγίδος ἰάεα ἰδ 
{πᾶῖ τῇς ψνοϊς Ο. Τ'., ρσορῃεῖβ οὗ οοῦτβε, 
δηά ἐνβὴ {πε ἴἂνν ἴπ [8 ̓Ῥιξαϊοεῖνς δϑρεςίβ 
(Όγν βυπιδοῖϊς σἰῖεβ δηὰ ἐογεββαδονίηρ ἰη- 
βιΠτυ1]10Π5} Ροϊηιϊεὰ ξοτιναγά ἰο ἃ Κίπράοπι 
οὗ αοά. Ὅδε Κίπράοπι οοπιίηρ--ἰῃς 
θυτάεη οὗ Ο. Τ. τενεϊδιίοηυ. Βυὲ Ψψῃδὶ 
εη ὃ Τὸ νῆδὲ δηὰ πιᾶκα [ΐ8 οῦβεγνα- 
του ἡ Τὸ εχρίδίη ἴδε ἱπιρδίϊεπος οἵ ἴῃ 6 
βἴοσπιετβ : {πεῖγ ἀείοσπιϊπαιϊίοη ἴὸ δανα 
αἱ ἰαϑὶ Ὁγ 411] πιβεδῃβ, ἀπ ἴῃ βοΐῃβ ἔοσπι, 
ψῆδιὶ Πδά 8ο ἰοὴρ Ῥεεη ἑογείοἱ ἢ (Υν εἶβδ). 
Νο; δυὲ ἴο ἀεῆπε ὉΥ Τοπίγαβε μη 8 



174 
εἰ θέλετε δέξασθαι, αὐτός ἐστιν Ἠλίας ὁ μέλλων ἔρχεσθαι. 
ἔχων ὦτα ἀκούειν,; ἀκουέτω. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΙ. 

15. ὁ 

16. Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν 
ταύτην ; ὁμοία ἐστὶ παιδαρίοις Σ ἐν ἀγοραῖς καθημένοις,} καὶ προσ- 
φωνοῦσι τοῖς ἑταίροις αὐτῶν, καὶ λέγουσιν," 17. Ηὐλήσαμεν ὑμῖν, 
καὶ οὐκ ὠρχήσασθε- ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ἐκόψασθε. 

1 ΒΌ οπιὶξ ἀκονειν, νυ δῖ ἢ ἢ48 οοῖμδ ἴῃ ἔγοση Μίς. δηὰ 1Κ. ψεσς τὰς αἀάϊείοη οἱ 
τοῖ8 νοτά ἴο ἴῃς ρῆσαβε ἰβ ὑδιδὶ. 

3 καιδιοις ἴῃ 411 υηςα]8. 

8 καθημένοις Ὀεΐοτε ἐν ἰῃ  ΒΟΌΙ, εἷς., ψἱὨ ταῖς Ὀείοτε ἀγοραῖς ἰη δ3 ΒΖ. 

4ΝΒΌΖ δᾶνε α προσφωνουντα ... λεγουσιν, δΔηά ἴοτ ἐταιροις ΒΟΌΙΔΣ αἱ. 
δᾶνδ ετέροις. 

δ 3Β0Ζ οπξ υμιν, ννὨΪΟὮ τᾶν δᾶνε Ὀδεη δάάεά ἰο δεβϑβίπιαῖς ἸὩ ἤγδὲ οἴδαδβε. 

Ῥοβίείοη. Οὔϑβεῖνε ἕως !. ζοε8 ποῖ 18 
ἴῃς βυδ)εοῖ, Βαϊ ννἱτἢ ἐπα νεῖ. Ρτορμεῖβ 
(απὰ Ἔνθ ἰανν) ἐδ Ἰοδπ ῥγοῤλεείφά. ΤΣ 
βιιρφεβείοη 15 [μδὶ ἢε ἰ8 ποῖ ἃ πῆεγα Ἷοῦ- 
εἰπυδῖος οὗ ἴδε ργορδεείς 11π6, ὁπα πῖοσς 
τερεαϊίηρ ἴῃς τηεββᾶρε : ἴΒς κίηράοπι 
«οἱἱἱ οονιδ. Ηἱἷδβ διποῖξίοη ἰ8 ρεου δῖ δηὰ 
ἐχοοριίοηδι. Κνμδὶ ἰβ ἢ Μετ. 14 εχ- 
Ἰλῖπβ. Ης ἰβ ἴδς ΕἸ 48 οὗ Μαίδοῃι, 
ογαϊά οὗ τὰς ατεδὶ δυ, ὑβδεγεζ ἴῃ οὗ 

τῆς Κίηράοπι, ἴδε πιᾶπ ΨὯῸ δβᾶγβ ποὶ 
τοΊοἶΥ “τὰς Κιίηράοπι νν}}} οοπλα,᾽" δὰϊ 
“ἢ6 Κιίπράοπι ἰ8 Βεῖς; βᾶγβ ἴδ, δηά 
τηλκεβ βοοά ἴδε βαγίηρ, Ὀτίπρίηρ ἀδουῖ ἃ 
δῖ πιονετηεηΐ οἵ τερεπίδηοε.---αἰ θέλετε 

ἔξξασϑαι: τῆς ἰδεπεϊποδείοη οὐ [οδη ἢ 
Εἰ δ το θὲ ἰᾶκαη ονρρε σγαηο, ποῖ 88 ἃ 
Ῥεοβαὶς βἰδίε πιεῖ οὗ ἴδο:. Ηδεζε, 88 
αἴνναγθ, Ομγίβε ἰἄδθδιβεβ, 8εἶζεβ ἴῃρ 
εββεηιίαὶ ἐταῖῃ. ΙΟἤπ νν88 4] ἰῃς ΕἸ1] 4 ἢ 
ται νουϊὰ ἐνεῦ σοηλδ, νοσίν ἴ0 σαργα- 
βεηῖϊ δὶπὶ ἴῃ βδρίτιξ, δαηά ρεγίογπιίηρσ τῇς 
ξυποξίοη αϑείρπεά τὸ ΕἸ1|}4Ὁ} γεάίυΐυμς ἴπ 
Ῥιορῇςου. οτὴς οὗ τῇς Βδίπεγε ἀϊ18- 
εἰησυίϊθμεά ἐννο δάνεπίβ οἵ ΕἸ )}4}, οὴς ἴῃ 
βρίσίε ἰῃ ἔπε Βαρεῖβι, δποῖμεσ ᾿ἰτοσαὶν δὲ 
τῆς δεοοηά οοπλίης οὗ ΟἸτίδι, ϑεγνις 
ἐχερεβὶβ οὗ {δα ἰεϊξες. δέξασθαι Πᾶ5 πο 
εχργεββεά οὐ]εςῖ : δε οὐὈ]εςὶ 15 τῆς βἰδίε- 
ταξηῖϊ ΠΠονῖπει Ἰμυϊτξεσοῖ ἢ δυρρ]ῖε5 
“Π1π|᾽" τ τῆς Βαριϊδῖ. [Ιπ τῇς 
Μνεῖβδβ ἥπάβ α ἰδοῖξ δἰ υβίοη ἴο τῆς ἱπι- 
Ῥεηϊΐεπος οὗ {δε βεορὶε: Ὑε δε ποῖ 
ὙἱΠἔἶπσ Ὀεοαυβε γε κπον ἴπαὲ ΕἸ} Π᾿ 8 
ςοπιίην πιε8ῃ8 ἃ Βι1ΠἸΠΊΟΏ8 ἴΟ τερεπίδηςε. 
- ες. 15... Α ὄ ρτονεγϑίδὶ ἔοσπιὶ οὗ βρεδθςῖ 
οἴξῃ υδεὰά ὉΥ []|ε808 δεγ ἱπιρογίαπε 
αἰϊεζδηςοβ, ποῖς ἔος ἴῆς ἢἤγδὲ {πιὸ ἴῃ 
Μαῖι, τε ἰτυϊῇ ἀεπιαπάίηρ αἰξεπεῖνε 
διὰ ἱπιεϊζεπὲ βᾶσβ (εᾶσβ ννογί ἢ πανίηρ ; 
τλκίηρ ἰῃ τῆς ννοσὰβ δηὰ ἐλεὶν ἡπῤογῆ. 18 
τπαὲ Ἰοδη ἰ8 ΕἸ αῃ. [ΙΕ ἱπηρ] 165. συ οὶ--- 
τδαιὶ τὰς Κιηράοτῃ ἰβ Βετα δηὰ ἰδς Κίηρ, 
δηὰ (παι ἰδς Κίηράοπι ἰ8 τηοσὰὶ τοὶ 
Ροϊτἰςα!. 

γν. 1τ6-9ο.. Κωάρνιεμέ οΓ Ῥἔστις οπ 
Ηἰὶς γεϊϊρίομς εοπέεπιῤῥογαγὶες (Τὶς. νυἱὶ. 
31-35). [{ ἰ5 δάνίβανίε ποῖ ἴο δβϑυπ)α ἃ5 
ἃ τηδίίεσ οὗ σουτδα ἴπαὲ ἴπεδβε 'νογάὰβ νγεσγα 
Βροόίβῃ δὲ ἴπῸ βᾶτης {πὸ 85 {8086 ροίῃδ 
Ῥεΐοτε. Τῆς ἀϊδοουγδα σεγίδ ΠΙῪ Ἄρρβᾶγβ 
σοπεϊπυουδ, ἀηὰ ΠυκΚε ρῖνεβ [πΐ8 αζίετ- 
πος ἰῃ {δε 8ᾶπ|6 οοπηεξοίίΊοη 88 οὖς 
δνδηρεῖ δὲ, ἔσγοπὶ ὙΠΟ ΜῈ ΠΊΑΥ ἰηΐεσ 
παῖ τὲ βίοοά 80 ἴῃ ἰῃς σοπγιοη βουτγοα. 
Βυῖ ἐνεὲῃ ἔπεα ἴδε οοππεοίΐοη τ ΔῪ 
δᾶνα ὕδεεη ἰορίοαὶ τίποτ (ἤδη τεπηροζαὶ ; 
Ρίδοςὰ Ῥεβίάς ννβαὲ βοεβ Ὀείοσε, δεσαυβε 
ἐοηϊδίηΐης ἃ τεΐεσεπος ἴο Ϊοῆη, δηὰ 
Ὀεσάυβε ἴπα Τοπίεηϊβ ἅτε οὗ ἃ οτἰἰςαὶ 
παίυτε. Νεσ. τό. τίνι ὁμοιώσω: ἴδε 
ῬδγϑΌϊε ἰβ ἱπιγοδυςεα ὃγ ἃ ᾳιεκίίοῃ, 88 ἱξ 
τις τπουρῆς Πδά ᾿π8ὲ βίσυοῖκ Ηἰπι.---τὴν 
γενεὰν ταύτην. Τῇ οοοδδβίοη οἡ Ὡς ἢ 
186 ννογὰβ (ο]οννίηρ νγετε βροίκεη τνουἹὰ 
τηᾶῖε ἴξ οἰδασ νῃο ψνεγε τοίεσγεά το. Ουσ 
ξυϊάς ταυβέ ὃς ἴδ6 ᾿νογάβ {πεπιβεῖνεβ. 
6 δι )εςῖ8Β οὗ τεπιδκ ἂτεὲ ποῖ ἰῆς 

βιασταὶ οὗ νετ. 12, ποῖ ἴῃς ὄχλοι ἴο 
ψδοτ 6808 δά Ὀεεη βρεακίηρ. Νείπεσς 
816 πεν ἴδε νψῇῃοῖς ρεπογδιίοη οὗ [εν 
τπεη ᾿ἰνίη σιν ἱποϊαάίηρ 1εθὰ8 δπά Ἰοῆη 
(ΕἸβπεῖ) ; οὐ Ἄνεη ἴῃς Ὀυ]Κκ οὗ τῆς εἰν 5 ἢ 
Ῥεορῖς, σοπϊεπηροτγατίεβ οὗ ἰεδυ8β. [ἰ τνν88 
ποῖ ΟὨπείβείβ δαῦδίι ἴο τπῆᾶκε ϑενοῖα 
Δηϊπιδάνεβίοπβ ου ἴἴε “Ρεορὶς οὗ τς 
ἰδπὰ,᾽" νῇο ἔοσπιδά {με ἴαγρε τηδ) οὐ οὗ 
τδε ρορυϊδίίοη. Ης αἴνναγβ βροῖε οὗ 
ἴῆεπι Ὑἱἢ δυτηραῖῃυ ἀπά ῥἱγ {- 37, 
χ. 6). γενεά τπηὶρδέ πιεδη ἴδε νδοῖς Ρ 
οὗ πιὲπ ἔπεπ ἰἰνίπρσ, δὰ ἴξ τηῖρῃι αἷ8ο 
ταδδῃ ἃ ραγιίουϊας οἶΔ88 οὗ πιεῃ τηδικεὰ 
οὔ ὉΥ οετίαὶπ ἀεβηϊες οἰμλδγδοιοσγίβεῖςβ. 
116 80 υϑδά ἴῃ χίϊ. 30, 41, 42, 45; χνὶ. 
4. Τῇῆε οἶδββ οἵ “" σᾶςεβ "ἴδετε βροΐεη οὗ 
18 ἱπ οῆς οὯ5ε ἴῃς ϑογῖίρεβ δηὰ Ῥῃατσίβες, 
δηὰ ἰπ ἴδε οἷδοῦ {δε Ῥμδγίβεεβ δηᾶ 
ϑαάδυςςεβ. Ετσοπὶ ἱπίεγηδὶ ενίάεηςς ἴῃ 6 
τεΐεσεπος ἤασθ αἶβο ἰ8β πιδίπἷν ἴο ἴῃς 
Ῥμαγίβεαβ. [ἐ ἰβ ἃ οἶδβϑ νῆο βδροῖε οὗ 



15-τρο. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔΙΟΝ τῆς 

18. Ἦλθε γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσι, 
Δαιμόνιον ἔχει. 

ΣΦ Β δᾶνς ἔργων 
ἅτ οὗ Μ9595. (ἱποϊυάδΐἜησ ΟὈ.) τέκνων πιᾶν ὃὈς βιδρεοῖ 
τεράϊης, ἰπ ικ. 

1εδβυ8 88 τερογιε ἱπ νεσ. τς. ἍΏΟ οδῃ 
ἴδον αν Ὀεεη Ὀυὲ ἰἢς τη ὙὯΟ δβκεὰ : 
ὙῺΥ ἀοεβ Ηες εαὶ νὰ Ρυδ] οαπ8 δηά 
δἰηησζα (ἴχ. Σ1)ὴ ὃ ὙΠεβα νἱϊς σαἰαπιηΐοβ 
ἅτε αὶ αν οοπια ουΐ οὗἉ ἴπδὶ ἔδδβι, ἰῇ 
ἴδε βᾶσῃθ βδηςιτηοπίουβ οἰγοῖθσ. [Ἃὑκς 
ενϊάε πεῖν υπἀειβιοοῦ τὰς ῬΒαγίβοεβ δηὰ 
ἰανγεσβ (νομικοὶ) ἴο ὃς ἴπ 458 γείειτεὰ 
ἴο, συϊδεά ρεοῦδθϊν ὉΥῪ ἢὶβ οὐνγὴ ἰπ)- 
Ῥγεββίοῃ 88 ἴὸ ἴπ6 ἱπιροσζὲ οὗ ἴῃς ραββᾶρε 
ἐοῖδξ κι. νἱὶ. 30). --- παιδίος. .. 
γοραῖς : [εϑ8 ἰκΚεη8 ἰδὲ Ῥμδείβαίς 

γενεά ἴο Οἰ]άτεη ἰπ ἴπε πηδτκεῖ- ρίδος 
ἰαγίπρ δὲ πγαετίαρεβ δηὰ πιπεσαὶβ, 68 Ηδ 

[αὰ ἀξαντιοοα οἴξῃ βδεη ἴπεπὶ ἰῃ Ναζα- 
τεῖβ. Τς ῥΪδυ, 88 ἰ8 δρί ἴο βᾶρρεη, 88 
δηάεά ἴῃ ἃ αυδττεὶ.---προσφ. τοῖς ἑτέροις 
«ν΄. λέγονσιν. ὙΠεῖε ἅτε ΝΟ ρδγῖίςβ, 
ἴδε τιυδὶοϊδη8 δηὰ ἴπε σεϑὲ ψΠῸ ἂτς εχ- 
Ῥεοϊεά ἴο ἄαπος ος πιουγῃ δοςοσάϊηρ ἴοὸ 
ἴδε ἴτπο, δηά ΤΠ Ὺ ἃγα δὲ οσσοβϑδ ΡΌγροβεβ, 
ἴᾷς πιοοάβ ποῖ δρτεείηρ: ἑτέροις, ἴῃ 6 
δεδὲ αἰτεκίεὰ τεδάϊηρ, τηδυ Ροΐὶπι ἴο 1818 
ἀϊβοσεράπου ἱπ ἰθηῖρεσ -Ξ ἃ εἰ ἀϊ βΈσε πεν 
ἱποϊπεὰ.---ηἡὐλήσαμεν : ἴῃς ἤυτε ἰπ π|8 
οΆ36 υδοὰά ἔοτ πιοισγιπηδηΐ, ΠΟ, 48 ἰῃ χ. 23, 
ἴο Ἔχρσεβ8 ρτίεἰ.---ἐθρηνήσαμεν : γε πανα 
εχργεββαὰ ρτίεζ ΌῪ βἰηρὶηρ ππογαὶ ἀἶγρεβ, 
{κα τῆς τιουτηΐϊηρ νοσηθη Πίγεὰ ἴοσ (ῃς 
Ῥύυγροβα (υἱάε αὐ ἰχ. 23). --ἐκόψασθε: ἀπά 
γε πᾶνα ποῖ δεᾶὶῖ γνοὺς ὑσεαβδὶβ ἰπ τὸ- 
βροηῃβίνε βοσσονν. ὙΠὶβ ἰβ (πΠ6 ραγδῦϊε ἴὸ 
ψΒο ἢ [εβὺ8 δά ὰβ ἃ ςοπιπηεηῖαγυ. ὙΠ Π- 
οὐὔὲ τἰὰς αἱά οὔ {δε ἰδιῖεσ τῆς σεπεγαὶ 
ἱπιροτῖ ἰ8 ραν. Τϑε γενεά Δηἰπχαάνετιεά 
οἱ δῖἊ ᾿ἰκςε οἰ] άγεπ, ποὲ ἱπ 4 ροοά δι 
ἴῃ ἃ Ῥαά βεηβε: ποῖ ομἑ]-Πκὰ δὺς 115}. 
ὙΒΕΥ ίαγ αὲ τεϊϊρίοπ ; νὰ 411 ἐμεῖς 
βεαπηίηρ ξαιμεβίηεββ ἴῃ γα] τ {τὶ ῆςιβ. 
ΤΕΥ ὅσα αἷ8δο δοκίς, ἐλϑεϊἀϊουβ, ρίνεπ ἴὸ 

188 ἴδυϊ:-Πηάϊηρ, δαβὶγ οἤεηάεά, 
Βεβε ἃἅσε σεοορηϊβδῦϊα ἐξαΐυτεβ οὗ [868 

ῬΒασίβεεβ. ὙΒΕΥ Μετὰ ρτεαῖ ζεδὶοῖβ ἀηὰ 
δοἰβίδηβ, γεῖ ποῖ ἰῃ δαζηαβὲ, σϑίπεσ 
ἴδτβ οὗ δαγῃοβίπεβδ, ἃ8 βεεὴ ἴῃ ἀϊβεγεπε 

ΨΑΥ8 ἴῃ ]οδπ δηὰ [ε508. ΤΠον ὑνεσε δαγά 
ἴο ρίεαβε : εαυ δ} ἀϊββαιιβῆεά νυν] Ιομ πα 
κοὰ ἶτἢ 1}εθυ8; 5Βαιβῆεά νυν ἢ ποιπίηρ 
δυξ πες οὐ δγιβοίαὶ ἐογπδ᾽ 5π). 
ΤΟΥ μεῖς ἴδε ΟὨΪῪ τοθη ἰπ Ιβγϑοὶ οὗ 
Ψἤοπὶ ἴπε86 τπΐηρα οουἹά 6 βαϊά τ 
ΕἸαρμδβίβ, ἂπὰ ἰξ σηδ ὃε ἰδίεῃ ἴος 

19. ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, 
καὶ λέγουσιν, Ἰδού, ἄνθρωπος " φάγος καὶ “ οἰνοπότης, τελωνῶν » 

φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων] ἡ 

ν ΜὨΙΟὮ Τίδοι. δηὰ ΝΗ. αἄορι, ὙΒουρῃ βυρροτίεά ὃγ ἃ ρτεδὶ 

τλονῃ. 
Τὰ νι: 

οὗ δβδβιῃλ]διίοη ἴὸ (πὰ 

διαπιεά τθαὲ ΟἸγίβι' δ δηϊπιδάνεγβίομβ 
Μεσς οἱ ἰοἰεὦ ὉῪ ργοπουποαά ἰηβίδποεβ οὗ 
τὰς ἴγρε--νες. 18. Τῆε σοπηπιαπίαγυ οὨ 
τῆς Ραγαῦϊες βῃονίηρ ἰμδὲ ἰξ ψγὰ8 ἴδ6 
τεςεριίοη ρίνεη ἰο Ϊοῆη δηὰ Ἡ πιβεϊ ἐμαὶ 
βιρρεβιεὰ 11.---μήτε ἐσθ. μήτε πιν. : εδί- 
πᾷ ἀπά ἀγίπκίης ἴῃς ἔννο ραγίβ οὗ ἀϊεῖ : 
ποῖ εδἰίηρ πος ἀσίηιίῃρ -Ξ- σεπιδυκδοῖν 
Δοδίεπιίουβ, δβοεῖς, δαὶ δΐ8 τεϊρίουβ 
Βαδῖε ; μήτε ποῖ οὗτε, τὸ τε88 ποῖ 
ΤΛΘΣΕΪΥ ἴῃς ἕλος, Ὀυϊ τς ορίῃιοη ἀδουῖ 
7οβπ. Μιάδε ποῖεβ οὰ ςῆδρ. ν. 34.---δαι- 
μόνιον ἔχει: ἰδ ροββαβϑβεί, τηδᾶ, υνἱιῃ 
πε πιδάπῃθϑββ οὗ ἃ ρίοοπιυ δυδβίεγιγ. 
Τῆς Ῥῃηατίβες οουἹά νγεᾶσ βίοοπιν δἰγβ ἴῃ 
[αϑιῖηρ (ν!. 16), θυ [μαι ννᾶ5 σεέίηρ. ὙΒ6 
Βαριεἰβὶ ννὰ8 ἱπ δαγηεϑὲ ἢ ὮΪ8 πιοσοβα, 
δενθγεῖν αὐϑιπεπε 11. ΡΙΔΥῪ ἔος τβϑῦι, 
δτῖτη τα] Πγ ἔογ Πἰπὶ; δηὰ {παν ἀ 8 Κοὰ ἰξ 
δηὰ δῆγδηϊ ἔγοπὶ ἰϊ ἃ8 βοπιειῃΐηρ ννεϊγά. 
Νοης Ὁυὰϊ Ῥῃδτγίβεαβ ννουἹά ἄδτε ἴο ΒΑ 
ΒΌΟΒ ἃ τῆίηρ ἀδουϊ ἃ πιᾶῃ ᾿ἰκε 71 μη. 
ΎΠΕΥ ἅτα δἰννυ8 80 βυτςα, δηά 80 τοδάγν ἴο 
)μάρε. Οτάϊπδγυ ρεορῖς ψγουἹά τεβρεοῖ 
πε αβοεεὶς οὗ πε νυ] άεσπαββ, βου Ρἢ ἐΠΕΥ 
ἀϊά ποὶ ἱπγιίδῖς ἰπ|.---Ν ἐσ. το. ὁ υἱὸς τ᾿ 
α.: οὈνίουκίν [εἐβὰ8 Πετα τεΐεσβ ἴο Ηἰπὶ- 
5861 1ἴπ τϊγά ρούβοη μετα ννα πιὶρῃς πανα 
εχρεοϊςὰ τῆς ἤτβι. Αραὶπ ἴῃς πονν ἔΔπ|}}- 
ἰτ 1116, ἀεβπίπρ ἰ[861 28 νγε 5ὸ δίοῃβ ὉῪ 
νατὶςἀ 86, Ροϊηϊίπρ [ε808 ουξ ἃ5. ἃπ εχ- 
σεριίοπδὶ ρεζβοῃ, ννἢ]]ς ἀνοϊἀϊηρ αἱ}: οου- 
νεπιίίοπδὶ ἴεγπὶβ ἴο ἀεῆης [πε Ἔχοθριϊοπδὶ 
εἰεσιεηῖ. --- ἐσθίων καὶ πίνων : τῃ6 ““ϑοη 
οἵ Μδῃ᾽" ἰβ οπε ννῆο δαίβ δηά ἀγίηκβ, ἐ.ς., 
ποη-Αβοδῖὶς δηὰ βοςῖδὶ, οὴς οὗ ἴῆς πιᾶσκβ 
ἱπεεγργαίδιίνε οὔτ εἴτ|6 τὸ μσίαη, ,γαΐεν- 
μαὶ.---καὶ ι, ἃη {ΠῈῪ 848Υ: Ψψ δι 
Οτς ἰδ ουτίουβ ἴο Κπον. ϑυγεῖν {818 
ξεηίαὶ!, αἰεπάϊν ἔγρα οὗ πηδπποοά ψἹ]] 
Ρίδδβε ! -- ἰδοὺ, ΙοἿ βοδηἀδιἰβεά βαηςεϊ- 
τηοπίουβηεβδ ροϊπῖβ 118 ἤἥπρες δὲ Ηἰπὶ 
δηά υἱίοτϑ ρτοβϑ, Ουϊγαρθουβ οδΙ υπηη68.--- 
φάγος, οἰνοπότης, φίλος, δπ εαέεγ νυ ἢ 
εἰ ρ ἢ δβἰ8 τὸ ἃ ρἰυκίοη (α νοσά οὗ ἰδία 
στχεεκ, ᾿οῦ., ΡΏγγῃ., 434), ἃ τοὶπε-δίδδεν; 
δηὰ, ογβε ἴβδη εἰἕπεσ, ἴοσ φίλος ἰ8 υεὰ 
ἐπ ἃ βἰπίβιες βεῆβε δηά ἱτῃρ]1ς8 παῖ [ε808 
ννδ8 ἴῃ οοτηγαᾶς οὗ ἴῃς νογβί σμδγδοίοσβ, 
δηὰ [κε τῆθπὶ ἰπ ςοηάυςῖ. Α τηδὶϊςίουβ 
πἰοκ-παπια αἱ ἢσϑῖ, ἰξ ἰδ πον ἃ πᾶπηα οὗ 
δΒοπουζς: ἴῃς 5βἰππεσ᾽ 8 ἴονεσ. Τῇ ὅϑοῦ οὗ 



τη). 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΙ. 

20. Τότε ἤρξατο " ὀνειδίζειν τὰς πόλεις, ἐν αἷς ἐγένοντο 

διςῦι. οἱ αἱ πλεῖσται δυνάμεις αὐτοῦ, ὅτι οὐ μετενόησαν. 21. “οδαί σοι, 

Ἔἴκ. σ. 1.93 Χοραζίν, οὗαί σοι, βηθσαῖδάν, ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο 

δε κε αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, "πάλαι ἂν ἐν ᾿σάκκῳ καὶ 
Γ ταν" σποδῷ μετενόησαν. 
εξ ΕΗ τ, Ἶερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ ἡμῖν. 

22. " πλὴν λέγω ὑμῖν, Τύρῳ καὶ Σιδῶνι ἀνεκτό- 
23. Καὶ σύ, Καπερναούμ, 

: ἡ 1 ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα,: ἕως ἄδου καταβιβασθήσῃ 3. ὅτι εἰ ἐν 
υ ΤΡ ΧΜμ, Σοδόμοις ἐγένοντο 5 αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν σοί, ἔμειναν ὁ ἂν 

δ εὶ ἴθ 1.Κ.. 

ΤΊΜΒΟΡΙ, ὅγτγ. Ουγ. τεδά μὴ εωξ ονραγον νψωθηση, ν»Ὡϊο ἢ τορος δἀϊοτα ἄορι. 
ΥΝ εἰββ τπῖπῖκβ ἰξ Βδ8 πὸ βεπβε, ἃ8 μὴ ἰπρ 
τεδάϊηρ ἣ ἕως οὐρ. ὑψώθης. 

3 ΒΡ δᾶνε καταβηση (ἿΝ.Η.). 

ἃ Ὠεφαῖϊνε δηδννεῖ, Εἶνεδ 86 [86 σὰ 

8 9 ΒΟῸ πᾶνε ἐγενηθησαν (Τίδοι., ΥΝ. Η.). 

4 εμεινεν ἰπ ΒΟ (ΥΝ.Η.). 

Μδῃ ἴαῖκεβ ἔμ εβ8εὲ δ υτηπίςβ 88 ἃ τπΐηρ οὗ 
οουζδε ἃπά ροεβ οἡ Ηἰδβ ρτδοίουιβ ΨΆΥ. 
11 ἰ6 ποῖ πδοδββαγυ ἴ0 γεῆςςι (Πε8ςε οματ- 
δοιετίβεϊςβ οὗ [εβὰβ ἀπά Ἰοβη Ῥδοῖκ ἱπίο 
τῆς Ραγαῦδῖε, δπὰ (ο ἰδεπιν τποπὶ ΠὮ 
τπε Ρἱρίηρ δπά νναϊϊπρ οἰ] άγεη. Ὑεῖ 
τῆς ραγαδὶς ἰ8 8δὸ οοπϑιγιοιεὰ 85 ἴο εχ- 
διίδῖς [Πα πὶ ν ΕΓ οἰ ΘΑΥν ἴῃ πεῖν ἀϊδείπςτῖνς 
Ῥεου]ατίεἰςβ ΌῪ τεργεδεπείηρ ἴδε οἰ] άγεη 
ποῖ τῃδγεὶν Ἔπιρίουεᾶ ἴῃ οἷδυ δηᾶ φυδττεῖ- 
Ἰπρ ονοσ 1μεὶς ρᾷπιεβ, νης νου ά πᾶνς 
βυῆιςεά 28 ἃ ρἰςΐυτε οὔεδε τε]! ρίοι8 } εννβ, 
δυὶ 88 ρίαγὶπρ δἱ τηδιτίαζεβ δηά διπεγαὶβ, 
ἴδε ΤΌΓΠΊΘΙ Βυτηδο βίη τς ἰοΥ οὗ τπε 
7εδυ8-οἰτοῖς, τῆς Ἰαϊῖετ ἔπε βδάπεββ οὗ ἴῃς 
Βαρείβε-οἶγοϊς (υἱάδ τὴν Ῥαγαδοϊϊς Τεαελ- 
ἱηρ 97 ΟἈγίϑέ, Ῥ. 420).---καὶ ἐδικαιώθη, 
εἰς. ΤῊϊβ βεπίεποα Εβιβ ἃ βποπιῖίς ΟΣ 
Ῥτονεσῦῖαὶ δϑρεοὶ (“ νεγῦα ρσονεγυίυσα 
τοάοϊετε ν᾽ ἀδητυτ,"" Κυϊηοεῖ, 5. π|}1γῖγ, 
Ἐοβεηπι!]]ετ), ἀπά τῆς δοτίϑβε οἵ ἐδικ. πιδὺ 
δε ἰᾶκθῃ 245 δη ἰπβίδπος οὗ ἴδε ρηογηῖς 
δογίβι, εχργεδϑίῖνε οὗ ννῆδὲ 18 πβυ δὶ ; ἃ ἴδνν 
ἷπ ἴῃε πιογὰὶ βρίοσγε, 88 εἴβενῆεγε τῇς 
δοτίβε ἰ8β επιρίογε ἴο Ἴχργεββ ἴῃς υϑιιδὶ 
σουτδε ἰῃ (Π6 παῖυγαϊὶ βρῇῆεσε, 4.9.» ἰπ 
]4τλεβ '. τι. ΜΝ εῖββ- Μεγεγ βιγοῃρὶν 
ἀεπίεβ ὑπαὶ ποτα ἃσγα Δ ἰπβίδποςβ οὗ 
ΒΌΟΝ υ8ὲ οὗ ἴῃς δογίβε ίη ἴπε Ν. ΤΌ (Οη 
1Π18 δογίβε υἱάς ἀοοάνίπ, δγπέας, ἢ. 53, 
δηὰ Βδυπιϊεΐπ, 8 523, ἡ Ὦοτο ἰξ 8 ςα11εἀ τῇς 
δογίδὲ οὗἨ Ἴχρογίδηςθ, “ ἄες Εσίδῃσυπρβ- 
ΨΔΏΓΠεὶς ",.)-- ἀπὸ, ἴῃ, ἰπ νίενν οὗ (υἱάε 
Βυιχτιπιδληηβ Ογαρι., Ρ. 232, ου ἀπὸ ἰη 

Ν. Τι).--ἔργων : ἴδε τεαάϊηρ οὗ δ᾿ Β, ἀπά 

ἸΠΚεΙ͂Υ ἰο Ῥ6 ἴδε ἴγυς οπς ἰυδὲ Ῥεσδιιβα 
τέκνων ἰ5 τῆς τεδάϊπρ ἰπ [ὺκε. [τ ἰδ δΔῃ 
δρρεδὶ ἰο γεβυϊΐβ, ἰο ἡγεέέ (νἱϊ. 20), το τῇς 
ἔυῖϊυτο. Ηἰδβίοσίςαϊ ἰῃ ἴογπι, τῆς βίδίῖε- 

ταεπὲ ἰβ ἴῃ τεαϊν ἃ ργορβθου. Ἐδβοῖ, 
ἰηάεεά (ἄργαῤλα, Ὁ. πὴ, αζου ἐδικ. 48 
τῆς (εγσοπεουβ) ἰσαηβίδιϊοπ οὔτης Ἡεῦτον 
Ῥτορπεῖς διίασε υϑεὰ ἱπ ἴῃς Ατγαπιαῖς 
οτὶρίπδὶ ξ πον ᾿ψῸ ἅτε οοπάεοπχηςᾶ, δῖ 
ψΑ1 ἃ νὮ116. ΤὨΣ καὶ δὲ τῆς Ὀερίπηίης 
οὗ ἴῃς οἴδυβε ἰ8 ποῖ Ξε  "" θυ ᾽", [ἰ βίαῖθβ ἃ 
ἴλοϊ 85 τους ἃ πηδῖῖοσ οὗ οουζβα 88 ἰ8 ἴῃ 6 
ςοπάεπηηδιίοη οὗ πε ὑηννῖβ6ὲ. ΝΝ βάοτι, 
οοηδεπιπεά Ὀγ ἐπε ἰοο ἰδ, 18 αἴνναυβ, οὗ 
οουγδα, υϑεϊηεά ἱπ τῆς Ἰοπς τὰη ΌῪ Ποσ 
ΟΣ ΚΒ οσ ΌΥ Βὲσ οῃη]άγθη. 

γν. 20-.-2. Κοήεοίϊοης ὃγ Ἄεδιις οπ 
ἐκε ΘΉΡΑ ρίυεπ ἰο Ηϊνι ὃν ἐΐπε ἰοτσης 
9. Οαἰϊῖεε (Κ. χ. 13-15). ΜΝ τ. 2ο. τότε, 
ἐλέη, ςαπθηοῖ ὃς ρῥτεββεά. [Ἃςἃὸκὸ ρῖνεβ 
186 ΤΟ] ονπρ ννοσάὰβ ἰῃ ἱπβίγυςξϊοηβ ἴο τη 6 
ϑενεπῖυ. Τῆς ταδὶ Πἰβιογὶςδὶ οςοδβίοῃ ἰβ 
ἀπκπονῃ. [Ιξ τᾶ 6 ἃ τγαπιπίβοαπος 
ποτὶ ἴῃς ῥγεδοῃίπρ ἴουσ ἰῃ ἴπε βυπᾶ- 
ξορυεβ οἵ Οε]|Πςεε (Μι. ἵν. 23). ΤΒς 
τεβεοιίοπβ νοῦ τηδάς δῇϊεσ 1εβ8 ἢδά 
νἱβί[δὰ τῆδηΥ ἴοννη8 δπὰ ψτουρῆς ΤΊΔΩΥ 
ννοπάεγ! ννοσκβ (δυνάμεις).---οὐ - 
γόησαν : 115 ἴῃς ρεπεγαὶ δοϊ ; πὸ ἄδερ, 
Ρεγπηαπαπὶ οπδηρα οὗ τηϊπὰ δπά δεαγῖ. 
ΟἸὨγῖβε ἀρρεασγίπα ἃπιοης τἴπδῖ ἃ πἰπα 
ἄλγυβ' ννοπάεσ, ἵἴδεη ἔογροιίίζεση ὃν τῆς 
τ Δ)]οσὶ ἣν Ῥγεοοςσυρίεα νυ τῇ ταδιογίαὶ ἱπέετ- 
εβί8.---  εσ. 2:. Χοραζίν, Βηθσαϊδάν : τε 
ἴοτπιεσ ποῖ ἀρδίη τηθητοηεά πῃ Θοβρεΐβ, 
ἴῃς Ἰαϊξεγ βεϊάοση (υἱάφ ΜΚ. νἱ. 45, νἱϊ!. 
22: 1. ἰχ. τοὶ. γεῖ βοθπεβ οὗ ἱπιρογίβηϊ 
Ἔνδηρεῖῖς ἱποίἀεηίβ, Ργοῦ Δ οοππεςίεᾶ 
νἢ της βυπάροόρυς πιίηἰδίσυ ἱπ 4116 6 
(ἰν. 23. ΤΠε αοβρεἶβ σε ὑτίεῖ σεσογὰβ 
οὗ ἃ τηϊπίβιγν οτονάεά τἱτθ δναπίβ. 
ΤΠεβε ἴννο ἰοννπβ τῇδΥ δα παπηδά αἱοηξ 
ἢ Οδρεγπδυγη Ὀεςαυβε 411 ἔὔγες τνεσο 
ἐπ νίενν Ψετε ΟἨτῖδε βίοοάὰ ἤθη Ης 
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24. πλὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι γῇ Σοδόμων ἀνεκτό- ν 8. χχνι 
τερον ἔσται ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ σοί. 45. Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ εἶκιδνν 
“ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, ““" ᾿Εξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, κύριε 38, αν. τσ 
τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ " σοφῶν καὶ [ἴα φεδεα 

ἴοι 
τοθαν Ἐδ βαζαον 

ΔΝ ΒῸ Βανε {δε δίπιρὶς ἔκρυψας. 

αὐϊετοά ἐπα ταργοδοῖι} ννογάβ, βδὺ ου 
τῆς ἴορ οὗ ἴδε 8111 αονε Οδρεγηδυπι: 
Βειπβαιᾶβ οὐ 186 δαβίεσῃ 5δοσε οἱ ἰοσάδῃ, 
}.βὲ αϑονὲ σνπεσα ἰξ {4118 ἰηίο τῆς ἰακε:; 
Οδογαζίῃ ου ἴδε τγεβίεγῃ βἰάς οῃ ἴῃς τοδά 
ἴο ὕγτς τοπὶ Οδρεγηδῦυσῃ (Εὐγτεσ, 7 αη- 
ἀεγμηρέν, Ῥ. 370). ὙΠΟΥ τηΔῪ 4150 πανα 
Βδδη ρσοβρεσουβ Ὀυιβίπεββ σε γε8 βαϊεοϊεα 
ἴο τεργεβεὴξ [6 φςοτηπ,εσοίαὶ βἰάς οἵ 
7 εν δἢ παϊίοπδὶ 1. Ἡδπος ἴπὸ τείοσ- 
επςδ ἴο 7 γε ἀπὰ δίάοη, οἥεῃ ἴδε βυδ͵εςς 
οὗ ρσορβδεῖς απίτηδάνεγβίοη, γεῖ ποῖ 80 
δίαπηεοσίῃν ἰῃ πεῖς ἱπιρεηϊέεπος 85 ἴδς 
οἰεβ νοῦ Παὰ βεθη ΟἾγίδι᾽' 5 ννοσζβ.--- 
ἐν σάκκῳ καὶ σποδῷ: ἴῃ υἱδοῖκ βδοκοϊοιῃ, 
δηᾶ νἱϊὰ δϑῆεβ οὐ ἴῃς πεδά, οἵ. βίξεἰηρ 
ἴῃ Δ51ὴ68 ἷκε οὐ (11. 8). --- νεῖ. 22. 
πλὴν: τςοπιταςίεὰ ἔτοπι πλέον -- τποσο- 
ονεσ, ἴος ἴῃς τεβῖ, ἴο ρυξ τῆε τηδίϊεσ 
Βῃοτγεῖν; ποῖ δάνεγβαϊίνε πεῖς, ἰπουρῇ 
βοχηειίπιδ8 80 υδεὰ.---νες. 223. Τῆς 
ἀϊνετβιτν ἴῃ τῆς τεδάϊηρ μὴ ος ἡ ἕως, εἰς., 
ἄοεβ ποῖ δες: [ῃε βεῆβε. [π ἴῃς οπς 
ς886 ἴῃς ψοτγάβ δἀἀγεββεὰ ἴο Ὁδρεσηδυπ) 
εοηταίη ἃ βῖδίεπιεηῖ οὗἩ ἕδος ὃγ 6818; ἰπ 
πε οἵδες ἃ τείδσεποβ ἴὸ ἃ ἔδεε! ηρ' ῥγενδι]- 
ἰηφ ἴῃ Οαρεσηδυτι ἱπ τεραγὰ ἰο ἴῃς ἔδοῖδ. 
Τῆς ἕλος ἱτηρ!!εα ἱπ εἰ πεν οᾶβε 18 ἀϊ8- 
ἐποιίοη οα βοπῖε ρτοιπά, ὑγοῦρδοϊν ὃ6- 
οᾶυβα ΟΔρεγηδυπὶ τοῦς τῆδη 41} οἵδεσς 
Ῥίαοςβ νν88 ἑδνουσεά Ὀγ ΟΠ γίβι᾽ 5 ργσεϑθῆςβ 
δηὰ αςἴίνν. Βυῖ (δῖε πιᾶν, 88 ΒοπΊ8 
ταἰπς (τοι, ἔοβεπ., θὲ Δ είίε, εἴς.), 
δε ἃ τεΐίεγεποα ἴο ἰσδάβξ ρσζοβρεσί(γ. 
“ ἙΪοσεδαὶ Ο. ρ᾽βοδῖυ τηεγοδίυ, εἴ αυδὲ 
8114 εββε βοϊεπὶ ςοπηπιοάδ δὰ πιᾶσγε βιίδγ- 
πὸ υτϑίυτη ̓̓  (ατοῖ.). ὙτΤδε τεΐεγεπος ἴο 
Ὑγτε δηὰ ϑίάοῃ, ἱσαάς σεπίσγεδ, πιᾶκεβ 
1815 ποῖ δὴ ἰάϊε βυρρεβίίοῃ. Απὰ ἰξ ἰβ 
ποῖ υπἰπηροτίδηϊ ἴοὸ ἵκεαρ 1Π18 δβρεςὶ ἰῃ 
τηϊηᾷ, ἃ8 Οδρεσηδυπὶ ἢ ἴῃς οἵπε ἔνο 
αεἰκίεβ (ἤεη Ῥεοοσης τερσζεβεηίαῖίνεβ οἱ ἴῃς 
τδάϊηρ βρίτς, δηά βῆονν υ8 ὈΥ βδιηρὶς 
δονν ἴδδῖ δρίγιξ τεοεϊνεά ἴῃς αοβρεὶ οὐδε 
Κιηράοπι. Οδρεγηδυτῃ ἡ] υδιγαίεά {πε οοπι- 
τῦοη οδασαςιεσίβις τηοβὶ βἰρτια!γ. Μοβὲ 
Ρτοβρεοῦβ, τιοδὲ ὑσίνι!ερσεὰ βρίγι τ}, 
δηά--τηοκῖ ὑπδυτηρδίπεῖς, 6 ρορυϊδιίοῃ 
Ῥεὶπρ ἰδκεῃ δϑ ἃ ψῃοῖς. δου ἀπ 655 
85 υὑπχεςερίϊνε 85 ςουπίετίεϊς ΡΙ εἴν τὸ- 
Ῥιεβεηῖϊεὰ Ὁγ Ῥδατίβαίβπι, που ρὮ ποὶ 50 

ΧΊΚ, χ.ο.. Βα. χἷν. 1; χυ. 9. 
οἱ δεξίη- 

Σ ΊΚ. χ. εἱ (71ἐν 88). Με. χχῆϊ. ς4 (Ο τί οιΐδη). 

οβεπεῖνε ἴῃ ἴεπηρες δηᾶ ἰδηρυαφε. Νὸ 
οδἰυσπηην, Ὀαϊ ΒἰΓΡΙΥ ἰμνίποῖθῖς ἰπάϊδετι- 
επςε.---ὅως οὐρανοῦ, ἕως ἅδον : ρτονετῦ Δ] 
ἐχργεββίοηβ ἴος ἴῇε ρτεδῖεβὲ εχδ᾽ἰδιϊοη 
δηὰ ἀεερεβὶ ἀερτδάδιίοη. ΤΠε τεέεγοπος 
ἰπ τῆς ἰδεῖεσ ρῆγαβε 8 ποῖ ἴο ἴῃς δηῖυτε 
νι σ] ἃ, θὰ τὸ ἐπα ἰυάρτηεης ἀὰγ οὗὨ [βγαεὶ 
π᾿ δ ἢ Οαρεσηαυπὶ ψουϊὰ δα ἰηνοϊνεά. 
Τδς ρῥσορβεῖς δυα οἱ εαῦο 8εε8 Οδρετ- 
πϑυηι ἴῃ συΐηβ 85 ἰξ αἴεζυνατὰβ βαὰνν ἴῃ 
Ῥεδυξδι! τοτιρῖς ἀδπιο ἰϑῃ θά (ς ΒΑΡ. χχίν. 
2 

νν. 25-27. ἔζέξως τσογελίῤῥίηρ (Τκ. 
χ. 21, 22). [{ ἴδ υδιιαὶ ἴο (411 ἐν Ὲ δος 
αἱΐεσαπος ἃ ὑῥγαγεσ, δυῖ ἱξ ἰβ αἴ οὔςβ 
ῬΓΆΥΕΙ, Ῥγαίβε, δῃηἃ βε] -οοτησησηίης ἱπ ἃ 
ἄενουϊ δρίσὶῖ. ΤΏ οσοαϑίοη ἰβ ὑρκπονῃ. 
Μαιῖπον ρίνεβ ἰξ ἰπ οἷοβε σοππεοιίοη 
ἢ τῆς Τοπιρίαίης ἀραίπδε τῃ6 οἰτε8 
(ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ), Ὀυϊ Γυκα δεῖβ ἴὶ ἴῃ 
5111 οΙοβεσ ςοπηδοίίοπ (ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ) 
ἢ ἀπὸ τεϊυγη οὗ πε ϑενεπῖγυ. Ασοοτά- 
ἱπξ ἴο βοπὶβ τηοάεξγῃ ογίτοβ, ἰξ ἢδά πὸ 
οὐςαβίου δὲ 411 ἰπ πε [Ππ|Ρ οἵ ους [,οτγά, 
δῖ 8 Βἰ ΠΙΡΙΥ ἃ οοπγροβίκίοη οὗ 1,υκε᾽ 8, 
δηά Ὀοιτοννεὰ ἔτοπι πὶ ὉῪ ἴπ6 δυῖΐῃοσς 
οἵ Μαῖπεν: ἃ Ὦγιηπ ἱπ ψνπὶσῃ τπὰ 
Ῥαδυϊΐπα πιϊββίοη ἴο ἴῆς πδδῖῃδπ 85 τῃε 
νἱοἴίοτν οὗ Οἢγίβὲ ὀνεσ ϑαϊδπ᾽ βΒ ἀοπιϊπίοη 
ἵπ τῆς τννοτ]ὰ 18 ςεἰεῦχαιϊιεά, δπά ρίνεμ 
'π ςοηπαοιίοη νυ τῆς ἱπταρίηαγυ τηΐ5- 
δίοπ οὔ τὲ ϑενεπῖν (υἱάήε Ῥἢείδετετ, 
ὑτνοελγὶςίσπέλιι, Ρ. 445). Βυῖ [κε 5 
ῥσείδοε 8:18 68 ἴῃς Ῥείεῦ τπδὲ μα Πδά 
Ὠεῖα, 858 ζπγουρμουῖ, ἃ ἰγδάϊτίοη ογαΐ οἵ 
ντἰεῖεη [ὁ 5ὸ οη, δηὰ τῇς ΡεοΡασίον 5 
ἀπαὶ 1ὲ ννᾶβ [ἌΚεη ὈοΙ Ὁ πὶ ἀπά Ὁγ 
Μαῖίδενν ἴτοπὶ ἃ ςοπηηοη ἀοουπιεηΐ. 
Μννεπάς (1.. }..» ΡΡ. 90, 91) ψίνεβ ἰξ 8. δῇ 
εχίγαοι ἔγοπὶ ἴδε οὗ Σορία, ἀπὰ 
ΒΌΡΡΟΒΕΒ ἴπδὶ ἰϊ [0] οννεὰ ἃ γεροσῖ οὗ τῆς 
τεΐυγη οὗ ἴῃς ἀϊδοῖρ᾽ 68 (ἢς Ὑ νν εἶνε) ἔγοπι 
τῃεὶς πγδϑίοη. 

νεῖ. 25. ἀποκριθείς, ἀηδννετίηρ, ποῖ 
ποοεββασῖϊν, ἴοὸ δηγίμπίηρ βαϊά, δυϊ τὸ 
ΒΟΙΏ6 Ων ΤΟΠηΘηΣ ῥχζονοςδίϊννε οὗ βυςῖ 

του ρῆιβ.---ἐξομολογοῦμαί σοι ( - Ὁ 

ΓΤ ΤΠ, αεη. χχίχ. 35, εἴς). [1ἢ ἢ]. 6 

τῆϊβ σοπηρουπά πιεδῆβ ἴο τῇδκα {1.11} οοη- 
12 
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ΣΙΝ. χα. οἱ." συνετῶν, καὶ " ἀπεκάλυψας αὐτὰ " νηπίοις. 

“ εὐδοκία ' ἔμπροσθέν σον. 
ἀςίε χἥϊὶ. . 
τος (τᾷ οὕτως ἐγένετο 

81 (οε. ΜᾺ 
το. Ρπ ὑπὸ τοῦ πατρός μου" 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΙ. 

26. ναὶ ὁ πατήρ, ὅτι 
27. Πάντα μοι παρεδόθη 

καὶ οὐδεὶς ὁ ἐπιγινώσκει τὸν υἱόν, εἰ μὴ ὁ 

ΡΣ Ὧι. πατήρ οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει, εἰ μὴ ὁ υἱός, καὶ αὶ ἐὰν 
οσι. ἰΐ. 29. 
: Οος. ἐξ... Ηδθ. ν. 13. ς ΕρΆ. ἱ. 5.7. ΡΒ], ἱἱ. “3. ἀ: Οος. χἱϊὶ. 12. 

1 φξυδοκια ἐγένετο ἰπ 3 Β, πιακίηρ ενδοκια ποτα εἰ ρῃδιίς. 

[εδβϑίου (οὗ β5ἰπη)]. Ηδετσε ἰξ ΞΖ [ὸ πλάκα 
παπὶς δοκηουνϊεάρτηεπε οὗ ἃ βἰιυδιΐοη ἴῃ 
ἃ 5ρίτὶς ραγιν οὗ τεϑὶρπδιίοη, ραγεϊν οὗ 
τηδηκερίνίηρ.---ὄκρυψας. Τῆς [Δςϊ δίδιεὰ 
ἰδ τεξειτεά ἴο τῆς οαυβαιν οὗὁἨἩ αοά, δε 
τεϊρίουβ ροΐπε οὗ νίενν ; Ὀαὲ ἴξ Ὠᾶρρεπβ 
δοοοσάϊηρ ἴο ἴαννβ νὩοἢ οαη δὲ ἅβοεσ- 
ταϊηςά.---ταῦτα : (Ὡς εχδοῖ τεΐεγεπος ὑη- 
Κηονγη, Ὀὰϊ (ἢε βιδίεπηεπε πο] ά8 Ψἱτἢ 
τείεσεπος ἴο ΟἸτίβι᾽ 5 ψμοἷς ἰθδοῃῖπρ ἀπά 
Βεδίϊηρ ταϊηἰβίσυ, δηά ἴδε τενεϊδιίοη οὗ 
τῆς Κιηράοπι {πον οοπίδίπεά.--- σοφῶν 
καὶ σννετῶν : τῆς τείετεπος ποτα ἀουδι- 
1ε88 ἰβΒ ἴο τῆς ΕΑδΡίβ αδπά βοσίδεβ, ἴῃς 
δορεριεά προναις οἵ ἣν νι βάοπι οὗ 
ἴδγαεὶ. Οὐ. σο καὶ ἐπ ων ἰη 
Ῥευε, ἱν. ΠΩΣ ἴο τ ΤΗΣ τεη- 
ἀοτίης “" ννῖβε δηὰ ῤγμάεηἐ" ἰῃ ΑΝ. ἰ8 
ταϊ βίεδάϊηρ ; “ ννῖϑε ἀπά νπάδγεέαπαϊηρ " 
ἰπ ΚΟ. ἴβ Βεϊξες. --7νηπίοις ({τ. νη δπὰ 
ἔπος, ποη-βρεακὶπρ) πιεᾶπβ ἴῆοβϑα ὑῆῸ 
ΨΕΙῈ 85 ἱρηοσζαπὲ οἵ βογίδε-ἶοτε 25 Ῥαδεβ 
(σ΄. ]ομη νἱΐϊ. 49 ἀπά Ηςδ. ν. 1:3). Τπεῖσς 
ἰσηόζάπος νψγ88 {Ππεὶσ βαϊνδιίοη, 85 {ΠΟΘ  ΌῪ 
οἷ εβϑοαρεά {πὰ πηεπίδὶ ργεοοςυραίίοη 

νυ ῥτεςοποείνοά ἰἄάθαβ οπ τηοσγαὶ δηά 
τεϊ σίου βιιδ)εςῖϑ, νυνὶ ἢ τηδάς ἴῃς βοσὶθεβ8 
ἰπδοοα}ββίδῖε το ΟΠ τίβι᾿ β ἰηῆμυεηςε (υἱάδ ΤΥ 
Ῥαναδοὶΐς Τεαολίηρ, ῬΡ. 333,334). [6818 
Εἶνεβ τπαηκβ υἱτ 411 Ηἰ8 Ὠεαγὲ ἴοσ ἴῃ6 
τεςορεῖνιν οὗ τπ6 ῬάΡε65, ποῖ ἰπ ες βᾶπὶ 
δεῃ86ε ΟΣ ἴο δε βᾶτης εχίεηϊ ἴογ ἴῃς ποη- 
τεςερῖϊνε αδἰἰευάς οὗὨἨ ἴῃς ννῖϑε (νὰ Ὡς 
Ὑεῖϊς δηᾶὰ Βεεῖκ δραίπβε Μευες δηὰ 
γνεῖβ8). Νὸο ἀϊδβεϊποιϊίοη ἱπάεεά 18 δχ- 
Ῥιεββεά, δαῖ 1 γσοεβ πους βαγίηρ, ἀπὰ 
ἴδε πεχί οἴδυβα ἱπιρ 1168 ἴξ.---ν ἐγ, 26. ναί 
τελίδιπιβ ννἱτ βοΐϊθεμηη Ἔπιρηδϑίὶβ ννῆδὲ 
τοῖς ἀρρεᾶς ἀουθιζα!, υἱς., τπδὲ 1688 
88 ςοπίεπε ΨὙὩ της βίας οὐ πιαίζεσβ 
(νἱάε ΚΊοιΖ, Ῥευαν., ἷἱ. 140). ΟΥ̓ νετ. 9.-- 
πατήρ: ποτηϊηδιίνε ἔοι νορσδῖϊνε.---ὅτι, 
εοδυδβε, ἱπίσοδυςίηρ ἴΠ6 τεάβοη ἔος τ ϊ5 
ςοπιίοηιτπηδηϊ.---οὕτως, 48 6 δοῖυα] ἰδλοῖϑ 
δβἰδηά, ἐτηρδδῖϊς ("δίς πγαχίπιχε ἤοῇ δἱϊτοσ," 
ἘτὶιΖβοε).--εὐδοκία, ἃ ρίεδβυτε, δῃ 
οσοαδβίοῃ οὗ ρ᾽δαβυσα; ἤδῆςς ἃ Ῥύγροβε, 
ἃ δἰδῖε οὗ πιδίίεγβ επηδοάγίπρ ἴῃς Ὀινὶπα 
ΜΗ, ἃ Ηεἰεηἰβεὶς ψοσγά, 48 ἰβ δἷοςο (ἢς 
νει εὐδοκέω (( τ Οοτ. ἱ. 21, Πεγα ἴδ 
ψΒοΐε τποιρῆς 18. δίπλα). ΟΠγῖδὲ τὸ- 
εἰστβ Ηἰπιβεῖῇ τὸ αοά ν}}. Βυῖ Ηἰ8 

ἐγαπαυ εν ἰΒ ἄυς 1Ἰκεννῖβθ ἴο ἱπείρμς 
ἱπῖο ἴδε ἴα ὉΥ ψ Ὡς πᾶν Ὀϊνὶπα 
τλονειηεηῖϊβ ἢπᾶ βυρροσὲ ἃηοης πα 
γήπιοι ταίπες {μ8π ἀπιοηρ ἰῃς σοφοί.--- 
Μετ. 27. πάντα, 411] {Ππίπρβ Ὡδοδββαυυ 
ἴον ἴδ τεα! βϑαϊίοη οὗ δα κίπράοπι (Ηοἷ!Ζ., 
Η.Ο0.). Τῆς πάντα πεεά ποῖ ὃς τεβιτςιεὰ 
ἴο τπ6 διάϊπρ δηᾶ σενεαϊϊπρ διποϊίομα 
(ννεῖδβ, Νὄβρεη). Η!άϊηρ, ἱπάεεά, ννὰ8 
ὯΟ διποιίοη οὗ ΟἾτγίβε᾽ 5. 6 νν»Ὰ58 δἰνναυβ 
δηά ΟὨΪν ἃ τϑνεαᾶῖεσ. Εοσ ἴἶ ργεβεηϊ 
7εβὺβ 88 οὐἷΐν ἃ ἔενν δαδες, Ὀυξ ἴδ 
ἕπξυτα ἰΒ Ηἴ8: ΟΠ γι βιϊδηϊτυ τῆς οοπιίης 
τεἰϊρίοη.---παρεδόθη, δοτῖϑι, ψψεζε ρίνεη. 
Ὗνε πιίρβε βανε εχρεοίεά τς ξαϊυγα. [Ιξὲ 
ΙΏΔΥ Ὀ6 Δποίδπες ᾿πβίδηςς οὗ ἴῃς δογίβε 
υδεὰ ἴος 6 Ἡεῦτγεν ργορῃειίς δυο 
ρὲ αὐ νεῖ. 10). ἴἷπ Μι. χχνίϊϊ, 18 
δόθη ἀραίπ ἴο Ἔχργεββ πε βᾶτηε [που ρῃῖ. 
ΤΒε τεΐεσεηςε Ργου ΔΎ 18 ἴο ἴπ6 εἴεγπαὶ 
Ῥύτροβε οὗ ἀοά: οὐ τῆς υδεὲ οὗἉ τῃς 
ϑογῖβὲ ἰη Ν. Τ., νἱάς ποῖ οἡ τπὶβ Ρ88- 
βᾶξε ἴῃ Οδπρ. α. Τ.--ἐπιγινώσκει, 
τβογουρ ϊγ Κποννβ.--τὸν νἱὸν... πατήρ, 
ΟὨγίβι 8 σοπγίοσὶ πιά ἔς νδαβργοδά 
ἀπθείϊεῖ δηὰ πικίβιηἀετειαπάϊπρ ἴῃ τε- 
ἔεσεπος ἴο Ηἰπιβεῖξ ἰβ ἴμαὶ Ηἰβ Ῥαέλεγ 
Κπον)β Ηἰπὶ ρεγίδβοιϊ γ. Νὸ οπε εἶδε ἀοεςβ, 
ποῖ Ἔνθ Ϊοῆη. Ηε ἰβ υἱέειν δἷοπε ἰπ 
δες νοτϊά. ϑοὴ μεῖς 88 ἃ Θοάναγά 
τείεγεπος, πίσσα! ατιϑίηρ οὐἕ οὗ {δὲ 
βιτυδιίοη. Τῆς ὅοη οὗ Μίαμ ἷἰβ8 διε δῃ 
ενὶϊ ᾿ἱνεσ, Ης ἢ8 ὑρΡ Ηἰβ πεᾶτὲ ἴὸ 
μεᾶνθη δηὰ 588: αοά τὴν Εδίῆπες Κηοννβ 
τὴα, Ηἰβ ϑοῃ. Ὑῆε τπουρῆς πὶ ἴῃς ἢγβε 
οἴδυδε ἰδ σοπηεοϊδά ἢ [ἢ 18 οπα ἴδ88 : 
πε ἔαΐυγε 8 πλίπθ, δηὰ ἔοσ {πε ργεβεπί 
ΤΩΥ οσοπηΐοτε ἰβ ἰπ {πὸ Εδίμετ᾽β Κηον- 
Ἰεάρε οἵ πιε.---οὐδὲ τὸν πατέρα. .. ὁ 
υἱὸς : ἃ τεβεςιίοπ παίυγα!ν βυρρεβίθά 
Ὁ τῃς ἑοτεροίηρ βιδίεπηεπί. [ἐ 15 ἱρῃο- 
τᾶπος οὗ ἰῃς Εδιίπεὶ ἰπαὶ ογεδῖθβ πη}8- 
οοποερίίοη οὗ ἴῃς ὅϑοη. Ὁοηνεπείοπαὶ, 
πιοσαὶ δηά τγεϊϊρίουβ ἰάβαβὶβ ἰεδὰ τὸ σηΐβ- 
)υάρπιεπὶ οὗ οπα ψνῆο ὃὈγ 41] Ης 8ὰγ8 δηά 
ἄοεβ ἰ8 γενεδιἱηρ αοά 458 Ης ἴγυϊν ἰ8 πὰ 
ν115. ὙῊς πιθη ψνο Κπονν ἰεᾶβὲ δρουΐ 
Οοά ἃγὰ ἴμοβε βυρροβεά ἴο Κπονν σῃηοϑῖ, 
ἃπὰ ννῆο ἤᾶνε θέε τηοβὲ τεδάγ ἴοὸ ᾿ἰυάρα 
Ηἰπι, ἴῃ6 ““Ψῖδς. δηδ υπάετβίδπάϊηρ᾽". 
Ηεπος τε δἀάϊεϊοπαὶ τεβεςιίοη, καὶ ᾧ 
ἐὰν βούληται ο ν. ἀποκαλύψαι. [εβὺ8 
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βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. 

χχίν. 36; χχνἱϊΐ. το. Μικ. χἱΐξὶ. 42. 
ἰδ ξέηξ οἵ πελσίηςβς, τ". 16. 
ῬΏΠεα,. 20 (5ἰς. ᾿ἰ. 27, ἴ8ε που). 

Βεῖα δϑβεγίβ ἘΠῚ ἱπηροτίαπος 88 [ῆς τὰ 
νελῖες οὗ αοά, βαγίπρ ἰπ εἤεοῖ : κ᾿ Τῆς 
νἶδε ἀεβρίδε τὶς, ῬυΕ (πεν οαπποῖ ἀο 
ψπουξ π6. ὙΤῆσουρἢ πὴ δίοπα οἂπ 
ῆεν αδιεαίπ τῆδὲ Κπονϊεάσε οὗ ἀοά 
ΨΠΙΟΣ [ΠΕῪ ρῥγοΐθββ ἴο ἀδϑίσε δῦονς 81] 
είηρβ." ΤὨϊβ ννᾶβ ἵἴβεγε δπά ἴπδη ἴπε 
βἰπηρὶς "ἰδιοσὶς ἕδος. [|6βὺ8 νγἂϑ ἴῃ 8 οὔἜ 
Ρείβοῦ ἴῃ [δγϑθὶ ΨῆῸ ἰσυΐν οοηςεῖνεά 
αοά. Τβεῦυδε οἵ βούληται ἰ8 ποτςε Δ} ]ς : 
ποῖ ἴο ψΒοσηβοανεσ Ης τενεδὶβ Ηΐπὶ, Ρυϊ 
ἴο ψΒοσηβοανεσ Ης ἰβ ῥίεαφτεά ἴο τενβαὶ 
Ηἰπι. ὙΤδε επιρμδβίβ βεεπὶ8 ἴὸ ἰΐε οα 
τῆς ἱποϊπαίϊοπ, νβοτεδβ ἰῃ Με. 1. τὸ 

ἌΡΡεδβ ἴο ὄχργεββ ἴῃς τνὶβῇ, πὰ 
ἐβουλήθη ταῖμοῖ (6 ἀε!!θεγαΐς ρύγροβα. 
]εβὺβ πηδεῖβ τς δαυρθτν Γοοπίεπιρὲ οὗ 
ἴῃς “ἴδ᾽ 1 ἃ ἀϊρηϊβεά δββεγιίίοη 
τιαῖ ἰτ ἀδρεηάβ οἱ [8 ἱποϊπδιίοη  βεῖμες 
1ΠῈῪ ἅτ ἴο Κπον αοά οὐ ποῖ. Ου (δες 
ἀϊδβέϊηςείοη δεῖννεεπ βούλομαι Δηὰ θέλω, 
υἱάφ Οτεπιεσ, Ψνδείογθυς, 8. ν. βού- 
λομαι. Αςοοτάϊηρ ἴο Πἰπὶ 86 ἔοΟΣ ΠΊΕ τε- 
τεβοηῖ8 {πε ἀϊγεοϊίοη οὗ τς Μη], τπὲ 
αἰῖες τῆς ΜΠ] αοιῖῖνεα (Αθξεςι. ΤεὶθὉ). 
Ηξεηςε βονλ. ςἀπ αἰννᾶγβ βίαπὰ ἴοσ θελ., 
Ῥυξ ποῖ υἱέες υεγεά. 

γν. 28-3.θ. Το ργαείοιις5 ἱπυϊἑαξίοη. 
Εμπ|Ὶ οὗ Ο. Τ΄ τεπιηίβοεηςαβ, γοπλασκβ 
ΗοῖϊιΖ., Η.Ο., οἰεῖπρ 15αἰδῇῃ χῖν. 3; χχνι!. 
12; ἷν. 1.3; ]6-. νί. τό; χχχὶ. 2, 25, 
ἃπὰ ἐβρεοῖδιν ϑίγαοῃ νἱ. 24, 25, 28, 29 ; 
11. 23.225. ὃδὲ Ννεῖῖε διδὰ ἰοπρ θεΐογε 
τείειτεὰ το ἴῃς ἰΔϑ8ι-τηεπιοπεὰᾷ ραββᾶρς, 
δηὰ Ρβείάεγες 88 σεοςηεῖὶν (ὕγελ., 513) 
τηδάβς ἰξ ἴῃ Ὀαβἰβ οἵ τς δββεζίίοῃ ἴπδῖ 
τοῖ5 θαδυτα] Ἰορίοη 18 ἃ ςοπηροβίτίοη ουϊ 
οἵ δίγαςῃ: ὃὉγ ἴπε ἐνδηρεῖιβῖ, ΤῊ ραββᾶρε 
ἴῃ ϑίγασῃ 18 5 ἕο ονβ.: ἐγγίσατε τρὸς 
μὲ ἀπαίδεντοι, καὶ αὐλίσθητε ἐν οἴκῳ 
παιδείας. διότι ὑστερεῖτε ἐν τούτοις, 
καὶ αἱ ψυχαὶ ὑμῶν διψῶσι σφόδρα. 
ἤνοιξα τὸ στόμα μου, καὶ ἐλάλησα, 
κτήσασθε ἑαυτοῖς ἄγεν ἀργυρίον. τὸν 
τράχηλον ὑμῶν ὕποθετε ὑπὸ ζνγὸν, καὶ 
ἐξιδβασθω ἡ Ψψυχὴ ὑμῶν παιδείαν" 
ἐγγύς ἐστιν εὑρεῖν αὐτήν. ἴδετε ἐν 
ὀφθαλμοῖς ὑμῶν ὅτι ὀλίγον ἐκοπίασα, 
καὶ εἴρον ἐμαυτῷ πολλὴν ἀνάπαυσιν." 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

28. 
ἘΣ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ " ἀναπαύσω ὑμᾶς. 

ἔ υἱάε (ἢ. ἱν. το. 
31, οὐ κοπιάσουσι. 
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ἐδεῦτε πρό πάντες οἷ « ὁ υἱό. 
ροδ μέ - ἀὐθοϊαιεῖν 

29. ἄρατε βιατθ δῃὰ 

ξ ὕετο δηά ἰη ] δ ἱν. 6. αν. ἰΐ. 3 ἢ 
δὶς. 11, 27, ἐκοπίασα). Βχ Οος. :8. 

ΎΒεῖΘ 816 υὑπαυεβίίοηαῦν κΚιίπάγεά 
τπουρῆῖβ ἀπά σοτγεβροηάϊηρ ρἤγδβαβ, ἃ8 
ἔνεῃ Εγρκο Ροϊπιβ ουὔῖξ ("" ϑγγδοι 468 τηδρηδ 
δἰ πα Πἰτααΐης ἄϊςίς"), πᾶ {{ ϑίγαοβ δὰ 
Ὀεεη ἃ τεςοσηϊδεά Ηδοῦτενν ρσορμεῖ οης 
οουἱά παν ἱπιδρίηεά Μαιῖπενν ρἰνίπα 
16 ρίδε οὗἉ τπΐ8 τμεϊοσίοδὶ ραββαρθ, Ῥσα- 
λεεὰ ννἹἢ Δῃ “88 ἰξ ἰ8 ψτι θη ᾿ς. [ἐ ἰ8 
ποῖ Ἔνβῆ ἱποοποείνδοϊς ἐπαὶ ἃ γεδάδσ οὗ 
οὖς αοβρεῖ δὲ δῃ εασὶν ρεγοά ποῖεά ουἡ 
ἴῃς πιατρίπ Ρἤγαβεβ οὐ ]εά ἔγοπι Θίγας Β δ8 
ἀεβοσγίρεινς οὗ ἴῃς δἰἰυὰς οὗ τῇς. οὔ 
ἅπις σοφός ἰοννᾶτ8 τηδῃ ἴο βῆον ὮΟΥ 
ΜΠ Πρ με ννᾶ8 ἴο σοπητηυηϊςαῖα ἴπε Κηον,- 
ἱεάρε οὗ τῆς Εαϊπε:-αοά, δηὰ ἰδὲ δἰθ 
ποῖεβ ἰουηᾶ {πεῖς ννὰῪ ἱπίο (δες ἰοχῖ, 
Βυὲ ΨὮΥ ἄουδε ἴπς φεπυίΐπεπεββ οὗ τπϊ8 
ἰορίοπ ὁ Ἰῖ βεεπιβ ἴῃ πδίυγαὶ ςοποϊ υβίοῃ 
οἵ ΟὨγίβε᾽β βο οαυν ; δχργεβδίηρ Ηἰβ 
ἰπίεηβε γδαγηὶπρ ἔοσς τεςερίϊνε βοῃοῖδγβ 
δὶ ἃ ἴσης ἤθη Ης νγὰβ ραίπῇν σοη- 
βοίουβ οὔ ἴδε ργενδίεπε υὑπτγεοερεϊνιγ. 
Τῆς νοσάβ ἄο ποῖ 5π|ε1] οὗ ἔπε ἰδπιρ. 
ὙΠΟΥ οοπια βίγαίρῃς ἔτοπὶ ἃ βαάδεηπεὰ 
γεῖ τεπάεσ!Υ δῇεοιοπαῖα, ὑπεπιρὶττετεά 
δεαζῖ ; βἰπιρὶθ, ραϊπεῖϊο, βίποεσε. Ης 
τὰ δανε Κπονῃ ϑίγας ἢ ἴτοπὶ Ὀογυποοΐά, 
δηὰ εοῆοεβ ΤΊΔΥ πᾶνε υὑποοπβοίουβίν 
βυρσρεδιεὰ ἐπεπιδεῖνεβ, ἀπά ὕεεη υὑβεά 
ψ ἢ τογαὶ ἐγεεάοσι αυϊῖα σοπηρϑε Ὀἷγ ἢ 
Ῥεσίεςϊ οτἱ ρί πα! ν οὗ ἰπου σῇ δηὰ ρῆγδξε. 
Ὑδπετείεγεπος ἴο τυϊβάοπι ἴῃ νεσ. 10 πιδῖκεβ 
ἴῃε βυρροϑίτίοῃ ποῖ ρστδιυϊίουβ ἴπδὲ [6508 
ΤΩΔῪ Ἔνε ἕδνα δά [Π6 ράββᾶρε ἴῃ ϑίσαο ἢ 
ζοΠΒΟΪΟΥΒΙΥ ργεβεηΐ ἴο Ηἰβ σηϊπᾶά, δπά 
τδδῖ Ης υβεὰ ᾿ξ, μα] 28 ἃ φυοϊδτίοη, Πα] 
88 ἃ Ῥεῖβοῃδὶ τηδηϊΐεβῖο Τῆς ρδαββᾶρε 
8 ἴδε επά οἵα ρὑγαγεγ οὗ ὕέξιις, ἰῃς ὅοπ 
οὗ ϑίγσαςῃ, ἴῃ ψῃῖοἢ ἐπαὲ δδεῖϊεσ [εβι8, 
Ῥεγβοηδῖίηρ νυ βάοπι, δἀάγεββεβ ἢ15 ἔε Ἰονν- 
ταθη, ἰηνιεἶηρ ποτ ἴὸ βῆαγςε (ΠῈ Ὀεπεῆιςβ 
ΨΜΏΙΟἢ σοφία Π48 σοηξεττεὰ οἡ ΠἰπΊ5ε]ξ, 
ΨΥ βδουϊά ποῖ Ϊεβι8 οὗ Νζαγειῇ οἵοβε 
Ἡἰς ὑγαγες στῇ ἃ δἰ μι ας δάγεββ ἰπ ἰῃς 
Ὡδηιδ οὗ ίβάοπι ἴο ἴῆοβε Ψῆο ἅγα πηοβὲ 
ἘΚεΙ͂Υ ἴο Ῥεοοπὶς δες οπιάγθη---οβα 
ὙΠΟβΕ δας βούζονν παῖὶῃ ορεπεὰ Τῆΐβ 
νῖενν τιῖρῃς πιεεῖ Μαγιίπεαυ᾽ 8 οδ)εοιίοπ 
ἴο τεραγάϊηρ {Π|8 ἱορίοι ἃ8 δυΐδεπῖιο, ἰπδὲ 

4 ΟΓἴιδα αδονς ἴῃς ἘΝ. εῖνεβ ἴῃς (οον- 
ἰηρ ἱἰγαπϑίδείοη : “ γῶν πεᾶγ ὑπίο πιε, γα 
υπἰεαγπεὰ, απὰ Ἰοᾶσε ἱπ ἴῃς Πουδε οἵ ἰη- 
βἰγτιςσιίοη. Θ6Ὺ ὙΒεγείογε ὅγε γε ἰδοκίπρ ἰῃ 
18εβε τπίηρβ, απ γουγ 5ο0}5 ἀγα νεγΥ τῃ γϑῖν ὃ 
1 ορεπεὰ τὶν πιο ἀπά σρακε, Οεῖ Ὠωγ 

ἴοῦ γουγδεῖνεβ που πιόπογ. Ῥυΐ γουγ 
ΘΟ υπάεγ ἴῃ6 γοκε, απὰ Ἰεὶ γουγ 50] 
τεςεῖνα ἰπβιγυοιίίοη. ὅ6 ἰ5 τὰ αἱ ἢδηά ἴο 
Βηά. Βεμοὶὰ νυ γοῖγ εγε8 ον ἴπαὶ 1 
Ἰαθουγεά Ὀὰϊ αὶ Ππ||6, απὰ ἰουηὰ ογ πιγϑβεϊζ 
πλιςὶν γαῖ." 
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ἐΑξίς αν. το, τὸν ἐζυγόν μου ἐφ᾽ ὑμᾶς, καὶ μάθετε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι πρᾷός 1 εἰμι καὶ 
ὁ (Β. αἰ 4. ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ καὶ εὑρήσετε ' ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς ὑμῶν. 

Βεν. χίν. 
Ι:Ι 

ἀοταὶν. 
ΚΙΜΚ, νἱ. 35. οι. ἰϊ. 4. 

᾿πρανς ἰπ ΠΕ ΒΟΌ (Τίδοι., ΜΗ... 

ἴε ἴδ ποῖ σοπηρϑῖῖδῖς νυν τς Βα παν οὗ 
7εβὺ8 τῆλε Ης βῃουϊὰ 80 βρεαὶς οἵ Ηἰπι- 
8ε1 (δ εαὲ οΓ Αμέλογίεν, Ῥ. 583. ΨΥ 
βῃουϊά Ης Ὡοὶ ἀο 45 δποῖπες [εβὺ8 δά 
ἄοπε Ῥεΐοτς Ηἰπὶ: βρεῖς ἱπ τῆς πᾶῆης οὗ 
ννϊϑάοπι, ἀπὰ ἀρργορείαϊε μεσ διιγίδυϊεβ ὃ 

γες. 28. ὅτε: υἱάδ αὐ ἵν. το, ἀραὶη 
αὐυϊποτίτατῖνε δυὲ Κίπάϊν.---κοπιῶντες καὶ 
πεῷο γοι, ἴῃς ἰδιϊσυεὰ δηὰ Ὀυτ- 
ἀεηςά. ΤὨϊδ [8 ἴο δε ἴα κεη τηεϊδρῃοσίς δ! γ. 
Τς Κίπά οὗ ρεορῖς [εβ18 ἜἼχρεοῖβ ἴο δ6- 
σοσῆς “ ἀϊδοὶρ!ε5 ἱπάεεά᾽" ἅτε πηδὴ ἡ }Ο 
αν βουρδὶ Ἰοηρ, δαγη δεῖν, δας ἴῃ ναΐῃ, 
ἴον ἴἰῆς τωριμμηε Σ ὐ εμδνα τῆς Κπον]εάρε οὗ 
αοά, ὙΤδετε ἰδ ἢο Ὀυτάδη 80 ἤθᾶνυ 88 
μδὶ οὗ ττῦῖ δουρῆϊ δπὰ ποῖ ἰουπά. 
ΘοΠοῖασβ οὗ τῆς ἘΔΌδί5, ἴἰκὸ 8540] οὗ 
Τλεϑυβ, Κηον ἰτ νε]}. [πη οοπιίην ἴπδπος 
το ΟἸτίϑ8ι᾽ 8 βοῆοοὶ 1ΠῸῪ νου ἤηά τεβὲ 
ΌΥ ραββίῃρ ἤοπὶ ἰεϊῖεσ ἴο βρίγιζ, ἴτοπι 
ἔοτπὶ ἴο τειν, ἴτοπὶ ΠεάγθαΥ ἴὸ (α- 
ταἰπῖγ, ἴτοπι ἰγϑάϊεἰοπβ οἵ τῆς ραβί ἴο τῇς 
Ῥγεβεηξ νοΐος οὗ ἀοά.---καγὼ αηὰ 1 εἐπ|- 
Ῥμαῖιίς, ἢ βἰάς ρίαπος δὲ τῆς τερυϊεά 
“86 ῆῸ ἄο ποῖ ρῖνε τεβϑὲ (ἢ 
Μεγετ ἀσαίηβε ΝΥ εἰ85).---  εσ. 29. νγόν: 
οὐττοπῖ ρῆγαβα ἴο Ἔχργαβ8 ἴῃς σεϊδιίοη οὗἅἁ 
ἃ ἀϊδβεὶρίε ἴἰο ἃ πιδβίεσσ. Ὑὴὲ ἘΑΡΡὶ5 
Βροκε οὔ με “ γοκε οὗ ἴδε ἴανν". 7εβὺ8 
568 τπεὶς ρῆγαβεβ ΨΠ1|ς ἀγανπρ πιεη 
ΑΌΝΑΥ τοπὶ ἐμεῖς ἱπῆμπεηποε.---μάθετε ἀπ᾽ 
ἐμοῦ: ποὶ τηεοῖν ἰεάγη ἔγοση ΠΊΥ δχ- 
δτηρίς (Βυξιπιάπη, Ογαρι., 324; ὁπ, ἴῃδὲ 
ἴ6, ἕτοτη ἴῃς ο486 οὗ, Ῥυῖΐῖ, πιοζτε σοτῆρσε- 
Ἡεηβίνου, βεῖ γουγ ἰελσηΐηρ ἴτοπὶ πη ; 
ἕλκε πιὲ 28 γουζ Μαϑβίεσ ἴῃ γσεϊϊρίοη. Τῆς 
τοίηρ ἴο θὲ ἰεαγηεά 18 ποῖ πιεσγεὶν ἃ πλογαὶ 
Ἰεββοη, δυπηγ, δὰῖ τπῈ Ποῖς ττατῃ 
δαῦους αοά «πὰ τίρῃιεουβπεββ. Βυὲ 
τῆς πιοοὰ οὗ Μαβίεσ δηὰ βοῦοΐδσ στηυβὲ 
ςοτγεβροηᾶ, Ης πιεεῖὶς 45 ἴπεὺ δᾶνε θῈ- 
οοπὶς ὈΥῪ βοσγονίωϊ Ἔχροσίδσηοθ. Ἡδξπηοα 
ὅτι πραὺς . .. τῇ καρδίᾳ: ποὲ ἐλαέ, 
Ὁυϊ 70Υ 1 4π|, εἴς. δὲ σοπηςοκίοη 
8 ἴπεῖς Ὀεῦνδεπ τπὶ8 βρίγε δπὰ Κπον- 
Ἰεάρε οὗ αοὐ)» ὙΤηίΐβ: ἃ ρεουά πιδῃ 
φςαπποὲ κπὸν αοὰἁ. ἀοά Κπονεῖδ τπς 
Ῥιουά ἴδ οἱ (8. Ἴχχχνυι. 6), δπὰ 
ἴεν Κπον αοά δία οὔ. ἀοὰ ρίνειἢ 
τῆς ρήδος οὐ ἱπιίπιαῖς κπον)εάρε οὗ 
ἩΗ Ϊπιβεῖζ το ἐπε Ἰοννγ.---ἀνάπαυσιν : γεςέ, 
ΒΟ 48 σοσηε8 Ουρῇ βπάϊηρ {δε 
ἔτος Οοά, ος τπτουρῇ βαιβίδοϊου οὗ 
ἀεεῖτε, οἵ τῆς Βυπρεσ οὗ ἴπε βου].--- ετ, 

Ὅν. 30. ὁ γὰρ ζυγός μου ἢ χρηστός, καὶ τὸ φορτίον μου ἔλαφρόν ἐστιν." 

30. ,» Κίηαγ ἴο ψγεᾶσ. ΟἾγίβι 8 
ἀοοείσης Αἰ8β δπά βαδιίβῆεβ οὖζ ψδοῖς 
δρ᾽τίτυδὶ πδῖυγε-- -τοᾶδοη, δεᾶσῖ, Ἴοη- 
βοίδποθ, “τῆς δυγδοὶ σοαϑοηδῦΌϊοηθβθ οὗ 
ΟὨείδβι "".-- φορτίον, [Ὡς Ὀυγάεη οὔ ΟὈ]χα- 
εἰοη.--ἀλαφρόν: ἰῃ οπα τεβρεοῖ Ομ γίβι 8 
Ὀυγάεη ἰδ8 ἴῃς μεδνίεβὲε οἵ 11] θεοδυδε Ηἰβ 
τΏοσδὶ ἰάεαὶ ἰ8 {πε πίρῃεδι. Βαΐ τὲ οῃ 
ἴλδὲ δοοουπε ἰξ ἰβ ᾿ρῃς, ΓΑ, ποῦ]α 
ἰάς 418 ἱπϑρίσε απὰά δἰἴγαςξ ; νυΐρασ ἰάθαδὶβ 
816 Ορργεββῖνε. Ο σίβε᾽5 οοπητηδηάπηεπὶ 
ἰ8 ἀϊδίσυϊο, θυξ ποῖ [κε ἔθδὲ οὔδα ΒδδΡί8, 
εγίευομς. (Μίας γι Οῥεπ Ἑαεε.) 

ΟΗΑΡΤΕΕ ΧΙ]. ΟΟΝΡΙΙΟΤΒ ΨΙΤῊ ΤῊΚ 
ῬΗΑΕΙΒΕΕΒ. ΤῊΐδ σπαρῖίεν ἀο᾽ ᾿πεδίθβ (πς 
διονίηρ αἰϊεπαιίίοηυ Ὀεΐνεεη 1εβὺ8 ἀπά 
τῆς Ῥῃαγίβεεβ πὰ βογῖρεβ. Τῆς ποῖς οὗ 
εἰπις (ἐν ἐκείνῷ τῷ καιρῷ, νεῖ. 1) Ροϊπίβ 
ὉδΔοΚ ἴο τῆς βἰτυδείοη ἴῃ νΙοἢ ἐδ ργάγοῦ 
χὶ, 25-30 ννᾶβ υἱἱεγεὰ (υἱάξ νετ. 25, ᾿νῆεα 
ἴπε 5βαπὶῈ Ἴχρσγεβϑίοῃ ἰ8 υ8εἄ). ΑἹ] τῇς 
ἱποίάεπιβ τεοογάςἃ τενεδὶ ἴῃς Ἴδριείϊοιβ 
τηοοά οἵ βγεῖ 8 “"βδίπί8 δηὰ βᾶρεβ᾽". 
ΤΥ μάνα πον» ζοστηεά ἃ ἰποσουρῆϊν θδά 
ορίπίοῃ οὗ }εβὺ8 δηὰ Ηἰἱ ὄδοπιρδηγν. 
ΤΕΥ τεραγὰ Ηἰπὶ 85 ἱπησηοσγαὶ ἱπ 1ἰ8 
(χί. 10); ἱγσγεϊρίουβ, σαραδὶς δνεη οὗ 
ὈΙΆΒΡΒΕΠΙΥ (Αββυπιηρ (ἢ ἀϊνίηα Ρῥγα- 
τοραιῖῖνα οὗ ἐογρίνίηρ 5'η, ἰχ. 3); δῃ 
ΑἸν οὗ ϑαίδη ὄνεη ἴπ Ηἰἴβ8 θεπεῆςδηςα 
χὶ!. 24. Ης οδὴ ἄο ποιπίηρ τἰρδι. 
ες 5ΠΊ8 }|εϑὲ, πηοδὲ ἱπηοοεπὲ δοϊίοη ἰ8 

8ῃ οἤεηςε. 
νν. 1-8. Ρίμελίηρ εαγς οὗ ον ὁπ ἐΐὰφ 

ϑδϑαδῥαίᾳ (ΜΚ. ἰϊ. 23-28; ἴ(κ. νἱ. τ- 5). 
ϑαρῦδιῃ οὔβεγνάπος Μγ85 οπς οἵ ἴῃς ἰεδά- 
ἴῃς σαυβε8 οὗ οοπῆϊςς Ῥεΐννεεη [6805 δπὰ 
πὸ ρυλτάϊδηβ οὗὨ τοὶ βίου πὰ πιογαϊγ. 
Τηΐβ ἰ8 τῆς Ατβὲ οὐ βενεγαὶ δποουπῃῖοσβ 
τεροσίεά Ὺ ἴῃς ενδηρεῖ βε. Ασοογάϊπρ 
ἴο ΝΥ εἰββ ἣς ἔοϊΐοννβ Μαζί, Ὀυὲ υυἱτἢ βαγ- 
ἱῃρ8 ἰδίκεὺπ ἀϊγεςεῖυ ἔτοπὶ ἔς Αροβίοϊϊς 

ἀρυδῷ σάββασιν: ὅδ ν.Ι, 2. ν: ἀλδεῖνε ρίυγαὶ, ἃ5 
ἱξ οτὰ σάββατεατος, οἶπεῖ οα8685 (ρεπί- 
τἶνς, βίπριϊας ἀπά ρίυγαὶ, ἀδεῖνο, βίπρυϊασ, 
δοουδδῖϊνα, Ῥίαταὶ) τε ἰοσστηεά ἔτοπὶ σάβ 
βατον (υἱάε νετ. 2).---διὰ τῶν σπορίμων 
ταῖρμε πιδᾶη τσοὺ ἢ ἤεϊὰβ δάαριεά ἴοσ 
νης σταίη, δὰ τἰῃς σοπίεχὲ τοαυΐγεβ 
εἰἀβ δοῖυδιν βοῦνη; δεῖ ἀβ οὗ Ἴοσῃ.--- 

ἐπείνασαν: ἴος τῇς ἴοτπι υἱάφ ἵν. 2. 
ΤῊ ψψογά βυρρὶϊεβ τῇς πιοῖίνς ἔοσ δα 
δοιϊίοα, νης Ματκ ἰεανεβ ναᾶζυε.--- 
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ΧΙ]. εξ. ἘΝ ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἐπορεύθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς σάββασι « μετο κά 

διὰ τῶν "σπορίμων - οἱ δὲ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπείνασαν, καὶ ἤρξαντο ΧΕΙ 
δτίλειν “στάχυας καὶ ἐσθίειν. : Ξ' ἰα 

2. οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἰδόντες τ τ 
αὐτῷ, ““᾿Ιδού, οἱ μαθηταί σου ποιοῦσιν, ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν 

σαββάτῳ." 4. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐκ “ ἀνέγνωτε τί ἐποίησε δι χια. 4: 
Δαβίδ, ὅτε ἐπείνασεν αὐτὸς 1 καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ; 4. πῶς εἰσῆλθεν, Ἐπ γ, 15“,- 
εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς ἄρτους "τῆς προθέσεως ἔφαγεν," ἴδ δακαῖς 
οὖς 5 οὐκ ἐξὸν ἣν αὐτῷ φαγεῖν, οὐδὲ 
ἱερεῦσι μόνοις ; 5. Ἢ οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῷ νόμῳ, ὅτι τοῖς σάββασιν 

τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, εἰ μὴ τοῖς ε μεῖς τὰ 
νες. 7. 

οἱ ἱερεῖς ἐν τῷ ἱερῷ τὸ σάββατον ᾿βεβηλοῦσι, καὶ 5 ἀναίτιοί εἰσι ; 

1 Τῆς ἀντος (1,Σ) οοπιεβ ἔγοτῃ ΜΚ. (11. 25) ; ἰξ 18 οπυϊξεεά ἱπ 9 ΒΟΌῸΔ αἱ. 

3 ἐφαγον ἴῃ ΝΒ. 
5. 'η ΒΌ. 

ἤρξαντο: ρεῖδδρβ εὐ ρἢδβὶβ βῃμουϊά ὃς 
μὲ ου τη ΐ5 ϑιοϊα, Νο βοοπεγ δαὰ ἰἢς 
δερμπ ἴο μ᾽ ποῖς ἐαγβ ἤδη ἴδυε τναβ ἐουπά. 
Ῥαγίβοεβ ουὐ ἴῃς οὐοοκ ἴογ οἤεποεβ. 
580 Οασσ, σδδ. α. Τ.---Ν ες. 2. ὃ οὐκ 
ἔξεστιν π. ε«. σαββάτῳ. ΤῊς επιρἢδβἰβ 
δεῖς 1168 ου ἴπε ἰδδὲ ψογά. Τὸ Πεὶρ οπε- 
5617 ἤδη ΒΌΠΡΥΥ ΒΒ τς Βαπᾶὰ ννᾶβ 
Βυτηδπεὶν δ] ονγεά ἴῃ τς Πευϊετοπογηΐς 
ἴα (Ῥευς. χχΐ. 25), ΟἿΪΥ ἴο ὅδε ἴδα 
εἰς κῖς νγαβ ἑογσϑίἀάθη 8 ἱπνοϊνίπρ νυδδβῖε. 
Βυϊ δοοοσγάϊηρ ἰο ἴδε βογίρεβ "νηδὶ ννὰβ 
ΙΑ Ὰ] οα οἵδε ἄδυβ ννᾶβ υπϊλννῆ οα 
ϑαρθαῖῃ, Ὀεσαυβε ρίυοκίπρ δᾶτβ ννᾶ8 
γεαῤίηπρ. “ Μεῖεπβ ϑαρθαῖο νεῖ ἰδπ|]]υπ|, 
τεῦβ εβι" (Τιἱρμβιίοοι τεπάετίηρ ἃ ρδββαρε 
ποσὶ ἴῃς Ταϊτηυ). Γυκς δά ἀβ ψώχοντες, 
τρίς στὰ ἴῃς μαπάβ. Ης ἰοοῖς τπε 
οἥεπος ἴο ὃὉς ἐλγεέσλίηρ. Μιοτζοβοορίς 
οἤεπος ἱπ εἰμ οδβε, ργονίπηρ γίριά 
ἵζαεῖα τλαῖϊος ἴῃ τς ἔδυ -βπάετθ. Βυῖ 
ποπεβὲ οδ)εςιίοη ἰ5 ποῖ ἱποοποείναδίς τὸ 
οηδ ὙὙὯΟ το ΠΊΡετΒ τῆς ἱπιεγάϊςς ρἱαςςά 
ὃν οἷά ϑοοιεβῃ Ρἱεῖν οὐ ἴῃς υβ8εὲ οὗ ἴδε 
τᾶΆζο οὐ ϑαῦραῖῃ. γε τυυϑὲ ὃς ͵π8ὲ 
ενεῃ ἰὸ Ῥμασίβεεβ. 

νν. 3-8. ΟἈγίφἐ'ς ἀδίεποε. 
1ο]ά. τὴ Ηε 88: ε1ἀ8 ἀΐβοῖ ρ᾽εβ Ὀγ Ἔβχδιηρῖςβ: 
Ῥανίὰ δηὰ τῇς ῥτίεβίβ ; ἴο δοΐῃ με 14]1- 
Βηδοιβ νου ἀεῖεγ (νν. 3-5); (2) Ης 
ἰπάϊοδιεβ τῇς ρῥγίποί ρ᾽εβ ἱηνοϊνεὰ ἱπ (Ὡς 
εχδσηρῖςβ (νν. 6-8). Τῆς οδβε οὗ αν! 
Ψ85 ἀρροβίίς δεσδιιβε (α) ἰξ ννᾶβ ἃ ςδβὲ οὗ 
ελείηρ, (δ) ἴξὲ ργοῦδθϊνγ Ππαρρεηεᾶ ου 
ϑδδ δίῃ, (ε) ᾿ξ ςοποεγηθᾶ ποῖ οηἱγν Πανὶ ά 
Ῥυξ, 48 ἰπ πα ργεβεηῖ πβίδηςς, γοϊϊοισενς ; 
τδετζείοσε οἱ ᾿ αὐτοῦ, νεῖ. 3, οΔΤΟ ΠΥ 
δάάδεά. (ὁ) ἄοεβ ποῖ ἔογτῃ δη εἰἊεπιεηὶ ἴῃ 
ἴῆς ἀείεηςα, δυξ ἰξ Βεῖρβ ἴο δοοουπὲ ἔοσ 
ἴα τεΐεσεπος ἰο Ῥανὶ 8 οοηδυςῖ. [Ιῃ 
ἰμαὶ νἱενν [εδὺ8 τηῦδὲ πᾶνε τεραγάεὰά ἴῃς 
ἃςι οὗ Παν!ϊὰ 884 ϑαδθαδιες ἱποιάεπι, ἀπά 

[τ 8 νο- 

ΤὨε τεδάϊηρ οἵ Τ' Ε. (εφαγεν ον!) ἰ8 ἴτοπι ΜΙ. 

τῆι ἴἃ ΔΒ πᾶν ποῖ ὑπηδίυγα! γ ὃς ἰπ- 
ξειτεὰ οτὰ ἵ 84π|. χχὶ. 6. Μίά 1ἰρῆι- 
ἔοοϊ, σα ἴος.---Τ 8 νγἃ8 Ργο Δ ΌΪῪ 80 [6 
οὐστεηπὲ Ορίπίοθ. Ὅῇς βάτης τσαπιᾶσὶς 
ΔΡΡΙΪεΒ ἴο τῆς δἰϊεπάδπιβ οἵ δανίά. 
Ἑτοτῃ τῆς Πβίοσυ οὴς τϊρῆς ραῖπεσς τπδὶ 
Βανιὰ ννὰβ τεδὶν δίοπε, δῃηὰ ΟἿΪΥ ρσε- 
τεπάεά ἰο πᾶνε ςοπιραπίοπβ. Βυῖ ἰῷ 88 
18 Ῥσοῦδῦῖα, ἰξ ννᾶβ ὑβυδιν δϑβυτηεὰ ταὶ 
δε 88 δοςοπιρδηίεά, [εδι8 ϑνου]ά ὃς ͵05- 
εἰῆεά ἴῃ ῥσοσεεάϊηρ οἡ 1πδὲ δϑβυπιρίίοη, 
ΨΠδίενοσ τῆς ἕδος ννὰβ (υἱέ ϑοῦδηζ, αὐ 
ἰοε).---εῖ. 4. εἰσῆλθεν, ἔφαγον, ἐε 
επίεγεά, ἐδεν δῖε. Ματὶς μ88 ἔφαγεν. 
Νν εἶββ Ἄχρι πϑ ἴῃς Βαγβῇ Ἴῆδηρε οἵ 8ι}- 
7εςῖ Όγ ςοπιριπαιίοη οὗ δροβέοϊ!ς βουγος 
ΜΠ Μαῖκ. Ὑῶε ἵνο νετὺβ ροίϊηϊ ἴο ἔννο 
οἴπηοεβ ἀραίηϑβι ἴῃς ἴᾶνν : επιεσίηρ ἃ ΠΟΙ͂Ὺ 
ῥίαοε, εαιῖτρ ΠοΙν ὀγεαά. ὙὉΤῆε βίη οὗ ἴῃς 
ἀἰβοὶρ᾽εβ νν88 αραίπβϑε ἃ ΠΟΙ ἐΐριδ. Βυΐ 
τς Ρῥείποῖρ!ε ἱηνοϊνεά ννᾶ8 ἴπε βᾶπιὲ ΞΞ- 
ςεγεπιοηΐδὶ τυΐεβ τη Ῥὲ ονεττυϊεὰ ὉΥ 
Βίρμει ςοπβίἀεγαιίοπβ.---ὃ οὐκ ἐξὸν ἦν. 
οὖς ἱἰπ Μδτκ δῃὰ 1ὺκε ἀρτεείηρ ψἱἢ 
ἄρτους, ἀπά Πεῖα αἷβο πη Τὶ Ε., θυ ὃ 
ἄἀουδεῖε858 ἰῃς ἴσις τεδάϊηρ ; ἀραίῃ ῥσε- 
βεπιΐηρ ἃ ὑγοῦϊεπὶ πῃ οοτηραζαῖίνε Ἔχερεβὶβ 
(υἱάς ΔΝ εῖδ8- Μεγε). ὃ οὐρῆξ ἴο πιεᾶπ 
““ΜΏΙΟΣ ἐλὲπρ ἰ νᾺ8 ποῖ ἰαννία] τὸ ἄο,"᾽ 
Ῥυῖ ἰξ πᾶν Ὀς τεπάογεά “ψ ῃὶς ἢ ἀἰηά οὗ 
δγεαά," εἴς.---εἰ μὴ, ἐχεερέ, Δ ϑοΙ τοῖν υη- 
ἰαννῖαϊ, ἐχοερὲ ἰῃ οα8ε οὗ ρυΐεβίβ.--τν ἐσ, 5. 
Τδῖβ τείεγεηος ἴο ἴδε τὸς δίχα! 
Ιεαὰβ οὐ ἴο ἔπε βεζςοπὰ ἱπβίδηςς ἰᾶκαη 
ἴτοπὶ {πεῖς δυβιεπηδῖῖς Ὀγεδο οὗ ἴδε 
τεοππίςα! ϑαρθδιῃ ἴᾶνν πῃ τῆς ἀΐϊδοπαγρε 
οὗἨ βδοεγάοιδι ἀυὶν.---ἢ οὐκ ἀνέγνωτε, 
δᾶνε γὰ ποῖ τεδὰ ὃ ποῖ οὗ Ἴοουγβε {πε 
βιἰδίετηεπε (ο] νης, δυὶ ἀϊτεςτίουβ οἡ 
ΨΈΙΘὮ βυςἢ ἃ ςοπδίγυςστίοη οουϊὰ ὃς ρυϊΐ, 
88 πῃ Νυπ)ῦ. χχν. 9, ςοποετηίηρ ἴδα 
Ῥυτης οἤδεγίηρ οὗἩ ἔννο ἰατηρβ. ΤεΥ Βαά 
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8 ἐστιν α 6. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι τοῦ ἱεροῦ μείζων : ἐστὶν ὧδε. 
οἱάς 
νἱΐ. ο, τσ. 

11. 
ΔΕ.ΥῪ. 

ἴδ ραϑε, ἀνθρώπου." 
ἰῃῃ νεσ. 37). 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΙ]. 

ἡ. εἰ δὲ ἐγνώ- 
κειτε τί ὃ ἐστιν, “Ἔλεον 3 θέλω καὶ οὐ θυσίαν, οὐκ ἂν 'ὶ κατεδικάσατε 

᾽ τοὺς ἀναιτίους. 8. κύριος γάρ ἐστι καὶ ἢ τοῦ σαββάτου ὁ υἱὸς τοῦ 

1 μεῖζον ἰη Μ᾿ ΒῸ αἱ. μειζων (1,Δ) ἰδ ἃ τηϊδ) άρεά δἰεπιρὶ ἂὲ σοττγεςι ον 

3 ΤῊϊβ ἰδ ἀποῖδμος ργαπηπιδιῖοδὶ οοττεςιίοη (σέάε ἰχ. 13), ἐλεος ἴῃ ἡ ΒΟΌ. 

8 και οπιίτιεά ἰῃ 9 ΒΟ, εἰς. 

τελὰ οἴεη Ἵδπουρῃ, Ῥὰξ μαᾶ ποὲ υπάετ- 
βἰοοά. Αβ8 Ευΐῆν. Ζίρ. τεπιασίκα, [6808 
τεργοδοῦεβ ἔπεπὶ ἴοσ ἐπεῖγ νδίη ἸδΌοΟυτ, ἃ5 
ποῖ υπάετγβίαπάϊηρ ννῆδὶ {πεν τεδά (μὴ 
ἐπιγινώσκουσιν ἃ ἀγανινώσ νδτ).Ξ: μον 
βηλοῦσι, ρΡτοίδληε, οἡ ἴδε Ῥπατίβαϊς νίενν 
οὔ πε ϑαῦδδιῃ ἴανν, ἃ8 ἀπ δυβοϊυϊε ῥσο- 
πιδιτίοη οὗ ννοσκ. Ῥεγῆδρβ πε ΡΒ ασίβεεβ 
τῃεπιδεῖνεβ υδεὰ τπϊ5 τνοσὰ 48 ἃ ἱεομηϊςαδὶ 
ἔεγπι, Δρρίἰοδῦϊες ὄνεθ ἴο ρεγγη!ββ 8] 8 
ϑαδθδιῃ Ἰαδουσγ. 80 ϑοῆδηζ δίϊεγ ϑοβότϊι- 
δη. 

κ γν. 6.8. Τὰ ῥγὶπείῤ[ϊες ἱπυοϊσεά. ΤὮ 
ἔαοϊβ βἰαίεἃ γαῖϑβε αυεβδίίοηβ 88 ἴο ἴδε 
τελβοῆβ. Τδς Ῥαδιίβεεβ ψεσῈ πιεῃ οὗ 
τυῖεβ, ποῖ δοουδιίοτηθὰ ἴο ργὸ ὕδοκ ου 
ΒΠΒε ρίεν, Ὅς ραββίοῃ ἴοσ τηϊπυῖίϑ 
1Π1εὦ τεβεςιίοθπ. ὙΤμε τεδβϑοηβ ἢδνε 

Ὀεαη αἰσεδάν πἰπιεά ἰῃ τῆς βιδίεπιεης οὗ 
ἴῆε ςᾶδβεβ: ὅτε ἐπείνασεν, νεῖ. 3; ἐν τῷ 
ἱερῷ, νετ. 5: ἀπ σεν, τῆς ἐδιηῤίε; Ἀαπιδῃ 
πεεάβ, πίρῆετ οἰαῖπι8. Τμεβε ἀγα γείεσσεά 
ἴο ἰπ ἰηνεγβε ογάεσ ἱπ νν. 6-7.---τ΄ν εσ. 6. 
λέγω δὲ ὑμῖν : δο΄επιη Δίηττηδίίοη, ν᾿ Ἡ 
ἃ ςοτίαίη ἴοης ἱπ ἴπε νοῖςε.---τοῦ ἱεροῦ 
μειζόν. ὙΠουρῃ ἔπε πιρμὲ ποὶ μᾶνε 
τῃουρδὲ οὗ {πε τηδίϊεσ Ὀείοσε, ἴῃς οἱδί πὶ 
οὗ τᾷε τεπιρὶς ἴο ονεῖσγυϊε ἴῃς ϑαῦυδιῃ 
ἵλνν ουϊά Ῥςὲ δάἀπιιτιεὰ ὃν ἴῃς ῬΠδγίβεαβ. 
Ὑβετγοίοσε, ]ε8ὺ5 σουϊὰ θδ486Ὲ οπ ἰξ δη 
δτρυπηεηξ α ἡογίϊονὶ. ὍΘ ϑδδρδιῃ παιδὶ 
ἵνα ΨΑΥ ἴο ἴδε τοπηρὶς δηά ἰΐβ ίρπεσ 

ἱπίεγεβίβ, ἐβογείοτε ἴὸ βοπιειίηρ' πίρμεσ 
8:11. ννΒαὶ νναβ8 1μδὲ βοπιεϊ βίη ὁ ΟἾ τῖβὲ 
Ηἱἰπιβεῖξ, ἀοοογάϊηρ ἴο ἴδε αἰτηοβὶ υπδηϊ- 
τοουϑ ορίηίοη οἵ ἱπξεγργεΐεγβ, δηςίεπί δηᾶ 
τηοάετη ; ψΏδηος ἀουδεῖε5β {πε μείζων οὗ 
Τ. ΚΕ. Βυϊῖ ]εβὺ8 πιῖρῃε θὲ τῆϊπκίηβ 
ταῖδες οὔ τῆς ἀἰηράοηι ἐξα οἵ τῆς κίπρ; 
ἃ ρτελίεν ἐρέεγεςέ ἰβ ἱπνοῖνεά πεῖς, (πδὲ 
οὔ ἴδε Κίπράοπι οὗ αοἄ. Ἐτίἐζβοδε ἰακεβ 
μεῖζον 45 -Ξ (εδομβίηρ πιεῆ, δπὰ οὐτίπρ 
πεῖ οὗ νίςς ἴδῃ ροίπρ οὔ. [τᾶν ὃς 
δεκεά: Ηον ἀϊὰ τῆς ἱπίεγεβὲ οοπὶς ἴῃ ὃ 
ΤὨς ἀϊδοῖρ᾽εβ ννεγα 10] οννίηρ [εβυ8, δυὶ 
Ψ αὶ 8 Ης δϑου ὃ ΨΥ δαὶ οτγεαιεά 
δε υτρεηογ ) ΨΠεπος οᾶτης ἴὲ παῖ ἴῃς 
ἀϊβοὶρ᾽ε8 πεεάςὰ ἴο ῥ᾽ υοἷς δᾶγβ οὗ βίδη ἀϊηρσ 
οοσῃ ὃ ν᾽ε ἀο ποῖ πον. Τδδῖ ἰβ οὔς 
Οὗ (δε τπῆδὴν ἰαεμπα ἱπ τῆς ἐνδηρεῖίο 
δἰδίοσγ. Βυῖ ἰξ τῆᾶν ὃς δδβϑυπηιεὰ τπδὶ 

11 οοπηεβ ἰπ ἔγοηι [6 ῥμᾶτα]!}, 

ἴδετε τ,ὲϑ βοιηει πίη ὑγρεπὲ ροΐπρ οἢ 
ἱπ ςοππεοιίοη ἢ ΟἾτίβι ̓ 8 πιἰπί ΞΊΓΥ, 
ὙΒΕΓΕΌΥ Ης δπά Ηἰβ ςοπιρδηΐοῃβ ἵνεσα 
ονεγίᾶκεη Ὁ Ὦ εχίσεπις πυηζεῖ, δο τπδὲ 
ΠΕ ψνεῖς ἔδίη ἴο δὲ ππργεραγεά ἰοοὰ 
(ἀκατέργαστον σῖτον, Εὐτῆγ. Ζὶρ. οῃ 
νεσ. 7).-τν εσ. 7. ΤῊς ρῥχίποίρ]ς οὗ μυπιδῃ 
πεεὰ εἰαἰεὰ πῃ ἴεγτηβ οὗ ἃ ἰλνουγίξς ῥγοὸ- 
Ῥειὶς ογδοὶς (1χ. 13).---οαἰ δὲ ἐγνώκειτε 

ον οὐκ ἂν κατεδικάσατε: [᾿ς ἔοτπΊ οὗ 
ἀχρζεβδίοῃ, ἃ ἐπὸ ἰπάϊοδεϊνα ἴπ ργοῦδεῖβ, 
ὙἹὮ ἃ ραϑὶ ἰη ἀϊοδιῖνα νυν ἂν ἰη ἀροάοβἰβ, 
ἱπιρὶϊεβ τπαὲ τῆς βυρροβί(ίοη 18 σΟΠΊΓΑΙΥ 
ἴο ἴδοι (Βυτίοη, Ν. Τ. Μοοάβ δπὰ Τεπβεδ, 
β 2438. Τῇε Ῥῃαδγίβεεβ ἀϊὰ ποῖ Κκπονν 
ψ παῖ ἴῃς ογαςῖς πιδαηῖ; ἤδποα οἡ ἃ ῥζγα- 
νίοιβ οοσαξίοη [6818 θδάς ἴπεπὶ ρὸ δηὰ 
Ἰεάσῃ (ἰχ. 13). 1{ πεῖς ρεάδπιεσυ δ πάςὰ 
ἔδεπὶ ἴο ἀϊδιϊηςτίοπβ οὗἩ δίρδες δηὰ ἰοννεσ 
ἐπ ἰπβιεκυκίοηβ, ος σγαῖμοσς πιδάθ ἴδ οπὶ 
τεοκοη {πε 1εδϑὲ ἔπε ρτεδῖεξε οοτηπγδηά, 
ταϊηυτία τεβιίηρ ορεάϊεηος, ᾿ξ 51}}} πόσα 
ἀελδεηεά {πεῖς πεδγίβ ἴο τῆς οἷαί πιβ οὗ 
ΤΆΘΙΟΥ δἂηὰ δυπιαπιγ. ΟΥ̓ οουζεα τῃϊ8 
ἰάοϊαισν ψεπὶ οπ ἔτοπὶ δαά ἴο 'νοζβε. 
Ἐὸοτ ἴπ6 [εἰν οἵ ἃ ἰδίες, ἐεπιρίεἶςβ8 {παν 
ἴῃς ἰανν ννᾶβ ρτεδῖεσ ἴῃδὴ ἴδε ἔεηρὶς 
ἩοΪιΖ., ἴπ Ἡ.Ο., ᾳυοιϊίπρ Δ εθει).--- 
ναιτίονς: ἀουνὶν συ |658: δ8 Ὀδνίά 

Μ 18 ἰπσουρῇ ἱπιρεσίουβ Βυηρεν, ἃ5 ἴῃς 
Ῥτίεβῖβ νεγα ἤδη βυδοτγάϊπαιηρ Θαρδία, 
ἴο τετηρίε, γεαυϊγεπιεηῖδ.---νει. 8. ΤῊ 
Μετ Ἰορίοη ἰ5 θεδὲ υπάετβίοοά ἤδη 
τακθη δἱοηρ νι ἰπδὶ ἴπ Μασ 1Ϊ. 27 ΞΞ 
ἴῆς ϑαρῦδιῃ ἔοσ τῆδῃ, ποῖ τπδῃ ἴοσ ἴδ6 
ϑαδδαιῃ. Τὰς ᾳυεδιίοπ ἰδ: ἢ οδδ ἐξ 
τρασεῖν βίδϊε ἃ ἔλςϊ, οσ ἄοεβ ἰξ αἷβο Ἷοῃ- 
τίη ἴῃς ταιίοπαὶς οὗ ἴῃς ίδοῖ ὃ τῇπδλῖ 
ἀερεπάβ οὐ ἴδε βεπβὲ ψγ͵ὰ ρίνε ἴο {868 
τες 805 οὐ Μαη. Αβ ἃ [δοβιπίςδὶ πᾶπιὲ -ξ 
Μεββίδῃ, 1ἴ βίαν δββεσίβ ἴπ6 δυῖποσ 
οὗ Ηἰπὶ ννῖῆο δεδγβ ἰξ ἴο ἀεϊεσηίπα ΠΟῪ 
τῆς ϑαρθαϊῃ ἰ8 ἴο ὃς οὐβεγνεᾶ ἴῃ τῆς 
Κίηράοπι οὗ αοἄ. ΑΒ ἃ πᾶπης οὗ Βυγη  ν, 
ταλκιπρ πὸ οδίτυβῖνε ἐχοεριίοηδὶ οἷδίπιβ, 
π|κε ὅοη οὗ δανίὰ οὐ Μεββίδῇ, ἰϊ δυρρεβὶδ 
ἃ τεᾶβοῃ ἴοσ ἴῃς ἰογάβῃϊρ ἱπ βυτῃρδίὮυ 
νὰ τς εἰσὶ ρῥγίποῖρ]α ἐπιροάϊεά ἰῃ 
πε ργορῃεῖίο ογαοῖὶς. Τα εἰ{]ς ἄοεβ οὶ 
ἰπάεεἀἁ πιεᾶῃ πιδηκίπαᾶ, ΟΓΥ ΔΩ πηδῃ, 
ἄονιο φμίυϊς, 88 ατοιίυβ δηὰ Κυϊηοεῖ 



6--αι. 

9. Καὶ ’ μεταβὰς ἐκεῖθεν, ἦλθεν εἰς τὴν συναγωγὴν αὐτῶν. 
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10. } 6Β. χί. τ. 

καὶ ἰδού, ἄνθρωπος ἦν τὴν; χεῖρα ἔχων " ξηράν - καὶ ἐπηρώτησαν Κ Ρατα!!. κπά 
αὐτόν, λέγοντες, “Εἰ ἔξεσι τοῖς σάββασι θεραπεύειν 3; " ἵνα κατη- 

11. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Τίς ἔσται ὃ ἐξ ὑμῶν γορήσωσιν αὐτοῦ. 

7οδα ν. 5. 

ἄνθρωπος, ὃς ἕξει πρόβατον ἕν, καὶ ἐὰν ἐμπέσῃ τοῦτο τοῖς σάββασιν 

Δ ΒΟ οὶ ἣν τὴν. Τε ἰεχὲ οἵ ΜΕ. δβ ἴῃ Τ. Κ. μα8 Ῥδδϑὴ ἱπβυεηςεά ὃγ δαὶ ἱπ 
Μι. (13. ἡ). 

3 80 ἰη ΒΟ ΑΝ. Η.), θεραπευσαι ἰπ δ ὈΙ, (Τί5ςἢ.). 
8 εσται ἰ8 οτηϊεἃ ἴῃ ΟἸΧΣ, δπὰ Ὀγδοκεῖεά ἴῃ ΚΝ.Η. 

τπτηῖ. Ιἔ Ροϊπίβ ἴο [εβυβ, Ὀυϊ το Ηἰπὶ ποῖ 
88 ῃ Ἐχοεριοηδ] πιδη (“ ἀεσ εἰηζίραγερε,᾽" 
νεῖββ), υϊ 48 τῆς γεῤγεςεπέαέιυς τῆλ, 
τηαϊπιδἰηΐπρ βοϊ δεῖν τ ἨυπιαπίεΥ, 
βίἰδηάϊηρ ἴοσ ἔπε ἀμριαν ἱπιογεβὲ, 45 86 
Ῥμασίβεεβ βἰοοὰ ἴοσ τς βυρροβεά αὐυίηδ, 
ἴῃς τεὰϊὶ ἀϊνίπε ἱπίεγεβὲ δείηρ ἰδεπείςδὶ 
νὰ τὰς Ὠυπιαη. ὙὍὙῇηε ταάϊοαὶ δητϊί- 
τη εβὶ8 θεϊννεεη [688 ἀπὰ ἴῃς Ῥμαγίβεεβ 
ΙΔῪ ἷπ τπεὶς τεβρεςῖῖνε ἰάεαβ οἵ σά. 1ὶ 
ἰς. ἱπιογεβιίηρ ἴο ἢπά ἃ ρ]ϊπιρβε οὗ ἴδε 
ττὺς 86εη8ε οἵ [Πἰ5 ἰορίομ ἴῃ ΟὨγγβοβίοπι: 
περὶ ἑαντοῦ λέγων. Ὁ δὲ Μάρκος καὶ 
περὶ τῆς κοινῆς φύσεως αὐτὸν τοῦτο 
εἰρηκέναι φησίν. Ηοπι. χχχίχ.---κύριος, 
ποῖ ἴο ἴδε εἤπεςι οὗ αὐγορδίίοη δυϊ οὗ ἰη- 
τετργεϊδιίοη πὰ σεβιογαιϊίοη ἴο ἴσας υ8ε. 
Τῆς ες ΚΙ ταδὶ 15 ἃ δεπεῆςεης ἱπβιίτα- 
τίοπ, αοάΒ Ποίαν ἴο ννεδσυ πίε, δηὰ 
τι Κιηράοιι οὗ ἤσανεη, νῆοβε τουδὶ ἰανῦ 
ἰβ ἴονε, [88 Ὧο ἱπίεγεϑὶ ἰῃ [18 Δ ο  τίοη. 

νγν. 9-:|4ᾳ. Α ϑαδδϑαΐίᾷ εμγε (ΜΚ. {ἰ]. 
τ--6:; [κι νὶ. 6-11): ποῖ πεοαββαγιν 
Βαρρεπίηρ ἱπηπιεάιαιεῖγ δῆεσ. Μαδίιπεν 
πὰ 1ωυκὸ (ΟἸονν Μασ 8 ογάεσγ, ψνῃ]οἢ 18 
τορίςδὶ, ποῖ μἰβεοτίς δὶ ; ἀποῖμεσ ᾿πβίδηςα 
οἵ ςοἰ βίου. 45 ἴο ϑαδθδι ἢ ορβεσνδηςε.--- 
Νες. 9. καὶ μεταβὰς... . αὐτῶν. Τῇε 
αὐτῶν δεεΠΊ5 ἴο ἱπΊΡΪΥ ὑπαὶ οὺς ἐνδηρεῖ- 
ἰδὲ τὩκεβ ἴῆε ογάε 45 οης οἵ οἷοββ ἴεπὶ- 
Ρογδὶ βεαυξηςε (Δ᾽ τίς βᾶυ8 βίγῃρ Υ “ ἱπῖο 
ἃ βυπδροριυς," [.. 1). [Ιῃ τῆδι οδβε ἰῃς 
αὐτῶν Ψουϊὰ τείες ἴο ἴπε ἔδυϊ- ἅπάϊηρ 
Ῥῃατίϑεεβ οἵ ἴῃς ργενίουβ παιγδῖϊνε, 
Ρίᾳυςα Ὁγ ΟἸγίβι'Β ἀείεπςς δπὰ Ῥεηῖ ου 
{τες πιιβοῃίεῦ (υἱάε ΜΝ εἰβ5- Μεγε). 
Τῆε παιγαῖῖνα σοπιοβ 'π ΒαρΡὶΪγ ἤετα 88 
ΠΠαβιγαϊτίηρς {πε βοορε οἱ τς ρῥχίποῖρὶς οὗ 
Βυτλδηῖν ἰαϊά ἄονῃ ἰπ σοππεοιίοη νυ "ἢ 
πε ρῥγενίουβ ἰποίάεης.--- τ. το. καὶ 
ἰδοὺ, πεῖς, 45 ἴῃ υἱῖ!. 2, ἰχ. 2, ἱπισοάδυςηρ 
ἰπ ἃ νεῖν τυδηπεσ πε βίοτυ. --ξηράν, ἃ 
ἀνν Ὠαπᾶ, ροββιν ἃ ζἈγλ}]1ᾶγ ἐχργεββίομ 
ἴῃ Ηδεῦγενν ραϊποΐορυ (Πε ΝΜ εῖϊε) ; υ8ε- 
1ε55, ἰῃετείοσε ἃ βειίοιιβ ἐπου ρἢ δ ςτίοη 
ἴοι ἃ οτκίηρ πιᾶπ (4 πιδβοη, δοςογάϊηρ 
το Ηεῦτεν ἀοβρεῖ, Ϊ|ετοπε αὐ ἰοε.), 
ἐβρεοῖδ!ν 1ἢ ἰξ τνὰβ (ἢς γί φλέ παπᾶ, 88 

ΤΙ ἱβ ἔουπὰ ἰῃ ΧΒΔ τεὶϊ. 

1υκες βιδίεβι Βυξ ἐδε οὔτε ψγᾶ8 ποῖ 
Ὀγρεπὶ ἴοσ ἃ ἄδυ, Ἴοουἱά 5βιαπὰ ονεῖ; 
«δεγείοτε ἃ ροοά ἐεβὲ οᾶβεὲ 88 δείννεεῃ 
τῖνδὶ οοποδρεοηβ οὐ ΘΑ δι ἶανν.---πηρώ- 
τῆσαν. Τῇ Ῥῃδγίβεεβ δβκεὰ ἃ φυδϑίίου 
δυρρεβίεά ΌὉΓΥ ἴῃς οᾶδβε, ἃ ἰΐ εῶρεσς ἴο 
βίοτοκε 1εβὺ8 δηὰ ρυῖ Ηἰΐπὶ ἴο τῆς ῥγοοῖ. 

Ατὶς ΒΆγ8 ἴμεν οὔβεσνεὰ Ηΐπι, ννδιἷπσ 
ἕο Ηἰπὶ ἴο ἴᾶκε τὰς ἰηϊείαεῖνο. Ὑδα 
ἴοττηδσ δἰξεγηδῖῖνε βυϊ8 τῆς Πγροιπεβίβ 
οὗ ἱπιπιεάϊαϊις ἱετιροσαὶ βεαυδηςα. --εἰ 
ἔξεστιν, εἰς. Αδϑετ λέγοντες ννε ἐχρεοῖ, 
δεοροτγάϊπρ ἴο οἰδβϑὶς ὑβᾶρε, ἃ ἀΐγεςξ 4υε8- 
τίου ψίπουῖ εἰ. Τῆε εἰ ἰ5 ἰπ 118 ῥίδος ἴῃ 
Μδικ (νεσ. 2), δηὰ τῆς ἰπῆυδηςε οὗ δίβ 
ἰεχὶ πᾶν ὃς βυδβρεοϊοὰ ἰὐνεῖβο ἃ8 εχ- 
Ρἰαἰπίηρ ἴῃς ἱποοτζγεοῖπεββ ἰῃ Μαίϊπεν. 
Βυι εἰ ἰπ ἄϊτεος αυςδβιίοπβ ἰδ ποῖ υπ- 
υδ08] ἱπ Ν. Τ. (Με. χίχ. 3; ἔκ. χίϊ. 
23, ΧΧΙΪ. 40), υἱάςό ὙΝιπατ, ὃ 57, 2, ἀπά 
Μεγεγ αὐ ἰος. ἴῃ Μαιϊκβ δοοουπὶ 
Ογῖβε, ποὲ ἴῃς Ῥῃδτγίβεεβ, ρυῖβ ἴπε 4ιι68- 
τίοῃ. 

γν. 11, 12ώ. Ολγίφἐς γεῤίν, Ὁ ἵψνο 
Ποτμε-Ὠγιιβεηρ αυεβιίοηβ ἃπὰ δὴ ἱτγε- 
5|5:10]6 σοηοϊυβίοῃ.---τίς... ἄνθρωπος. 
Οπε ἰβ ἰεπηριεὰ Βεζε, 88 ἴπ νἱΐ. 9, ἴο ρυΐ 
ἐπιρἢαβίβ θη ἄνθρωπος : 80 οὗ γου ποῖ 
ἀεδά το τῆς ἐεεϊϊηρβ οὗ ἃ πιᾶη ἡ ϑυςῇ 
αυεδίϊομβ 88 {Π|8 ἀπά παῖ ἴῃ 1Κ. χν. 4 
ἔο ἴο τῆς τοοῖ οὔ δε πιδῖϊεσ. Ηυπιδη 
ψΜ85 Ψηδὶ ννᾶβ ἰδοκίηρ ἱπ ἴἰῇς Ῥῃδγίβαϊς 
οδδγαςῖοσ.--- πρόβατον οπέ βὮξεει 
Δηβετπρ ἴο ἔπε οὴς ννοσκίπρ Βαπά, 
ψ ἤεποα ΡΕΓΠΔΡΒ 1κε᾿ 8 ἡ δεξιὰ (νὶ. 6).---- 
ἐὰν ἐμπέση. Τῇε οὯ86 βῃρροβεά τηϊρῆς 
αἷτε νγῈ 1] ΒάΡΡεη ; επος ἴῃ ἔπε ῥγοϊδβίβ 

ἐὰν υἱτἢ συ) ηςεῖνςα, ἀηά ἴῃ τς ἀροάοβὶβ 
τῆς ἤθΐυτε ἸΒυδίοι, Ν, Τ. Μοοάβ δπά 
Τεηβεβ, ἢ 250). Α βο δγυ βῆςερ πιϊρῃς 
[411 ἰπηῖο ἃ ἀϊοἢ οὐ ἃ ϑαδῦδι, ἀπά ἴδδι 
ἴθ Μηδὲ 118 οννπασ ννουἹὰ ἀο 1 δε “ψεῖε δῇ 
οτγάϊπασυ ἀνεσᾶρε ἤυσηδη Ὀείηρ, υἱς., 
ἴτ οὐ δ οηςς. δῖ νουά τῆς Ῥᾳαγίξεε 
ἄον [8 δᾶβὺ ἴο βεεὲ ὑγῃδαῖ ἢε νουἹά ὃς 
τεπιρίςά ἴο ἀο ἱξτἢς οπε βῆεερ ννεῦε δ΄8 
ονῇ. Βυῖ ψνουϊὰ δε πᾶνε δἱοννεά βυιςῖ 
δοιίοῃ 48 ἃ ρεπεζαδαὶ γυϊεῦ οπθ ννουϊὰ 



184 

ἢ (αν ἀν. τ εἰς ' βόθυνον, οὐχὶ κρατήσει αὐτὸ καὶ ἐγερεῖ; 12. πόσῳ οὖν διαφέρει 
Ὁ διὸ αὐὰ: ἄνθρωπος προβάτου; ὥστε ἔξεστι τοῖς σάββασι καλῶς ποιεῖν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΊΤΘΑΙΟΝ ΧΙΙ. 

ΓΣ 

Τρ τίν 13. Τότε λέγει τῷ ἀνθρώπῳ, “Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου.}" Καὶ 

προ Εν, ξβέτεινε, καὶ " ἀποκατεστάθη 5 ὑγιὴς ὡς ἢ ἄλλη. 
ΜΕ. ἰχ. 12 

14. Οἱ δὲ 

(οτεόίοτα Φαρισαῖοι " συμβούλιον "ἔλαβον κατ᾽ αὐτοῦ ἐξελθόντες ὃ ὅπως αὐτὸν 
βοςεὶδὶ 
ἰδ). οὗ. τἰϊὶ. το (10 ἐτἰϑοά). 

ΔΜΒΙ, δανε σὸν Ὀείοτε τὴν χειρα. 

Ὦ ΟΕ. χχίϊΐ. τς; χχνὶϊ. :,γ; χχνὶϊ!. ᾿β. 

5 απεκ. ἰῃ ΒΙΦΔΣ αἱ. Ὁ δα8 ἀποκ. 88 ἷἱπ Τ. Ε. 

ΣΊΜΒΟΌΣ ρίἴαςε εξελθοντες αἱ (δε Ὀερίπηΐηρ οὗ ἴδε δοπίεηςε (Σ ννἱτ καὶ δαίοσα 
). 68 εξελθοντ. 

ἰῃέες εὸ ἕοπὶ ἴδε ἕδοι [πὲ [εδι8 ἀσριοὰ 
οὐ δυςδ ηυεδιίοηβ 4χ ἕονεέσ:0. ἴπ ἴδαὶ 
ςὯδ6 ἴδε ἰθεοῦν δηὰ ργαοίίςς οὐ Ἴουη- 
ἸΘΙΏΡΟΥΆΤΥ Ῥματίβεεβ τηυδὲ βᾶνθ Ῥδεῃ 
ταῖϊάεν ἔῆδη ἴῃ ἴδε Ταϊπλυάϊς ρετίοά, νΒδα 
186 τυὴῖς να: ἰξ ἴβεῖε Ῥς πὸ ἄδηρεσ, 
Ἰεανε ἴδε δηίπιδὶ ἰῃ τῆς ἀϊτοῃ 1111 τῃ6 
τοοστον (υἱάα Βυχίοτέ, ϑγη. [υἅ., ς. χν!.). 
Οτοιίυβ βυρρεβὶβ ἐμαὶ ἰαῖες [εὐννἱβ 1ᾶνν 
ΨΆΒ τηλὰθ βιἰείςίες ουὲ οἵ δαϊσεά ἴὸ 
ΟΒεϊβείδηβ.---Ν τσ. 12. πόσῳ οὖν διαφέρει, 
εἴς. ΤὨΪ8 '5 δποῖδες οἵ ἔποβα βἰπιρίε γεῖ 
[Ἀτ- τεδοβίηρ υξϊεσαηοεβ ὈῪ ΜὨΪσἢ ΟΠγίβὲ 
ϑυρβεβιεά ταῖμπες ἔπαπ ἰογπιυϊαῖεά Η!8 
ἁοςίτίπε οὗἩ πε ἱπβηΐξε ψοσὶἢ οὗ πιδῃ. 
ΒΥ δον πιυς ἢ ἀοεβ ἃ υτηδη Ὀείηρ ἀϊεν 
ἴτοπι ἃ δβεερὴὺ Ὑμαὶ ἰβ ἴῃε πιεβιίοη 
ΨΠΙΟΒ ΟἸ σι βίδη οἰν  ]βαϊίοη δ85 ποῖ Ἴνθῃ 
γεῖ δάεᾳυδίεϊΥ δηβυγετεά. Τῆΐδ {Ππ|δ8ῖτα- 
οῃ ἴτοτι ςοπιτηοη [6 ἰβ ποῖ ἴπ Μδγι 
δηδτυκε. Ιμυκος ΠΔ8 βοπιειίπρ' 5: πλ1 τ 
'ἰπ τς ϑαρθδῖῃ οὐτε, τεροτίςά ἰπ χὶν. 1-6. 
ϑοχὴς οτίτἰοβ Ἐπ πκ ἴπδὲ Μαίπεν ςοπὶ- 
δίποδ ἴα ἴνο ἱποϊδεπῖβ, ἀγαννίηρ ἔτοπὶ δἰ 5 
ἴνο βουζοθὸβ Μαζκ δηά ἴῃς ἴ,ορίλ.--- ὥστε, 
τηετείοτς, ἀπὰ 80 ἱπισοδυςὶπρ Ὠετα γαῖ πεῖ 
80 ἱπάερεπάδξηξ βεπίεπος ἔπδπ ἃ ἄερεη- 
ἄεηϊ οἴαυβε ἐχργεββῖίνα οὗ τεβιὶι.---καλῶς 
ποιεῖν: ἰη εἤδεςις, ἴο ἄο ροοά -- εὖ ποιεῖν, 
ἦ.4., ἰπ 186 ῥγεβεηὶ οᾶβςε ἰο μα, θερα- 
πεύειν, ἰΠουρὮ ἱπ Αςῖβ χ. 33,1 Ὅος. νἱΐ. 
37, ἴδε ρῆγαβε βεεπβ ἴο πιεδη ἴὸ ὅο (με 
τηοσα νυ γἰρδς, ἰη νΙοἢ βεηβε Μενυεσ ἀπά 
Μνεῖΐδβ ἴακε ἰξ Βετα αἷδο. Εἰβῃδγ, δηά 
δῆες δἰπὶ Ετίἐσβοῆς, ἰᾶΚα ἰϊ 88 αὶ ῥγίζείαγε 
ἀρεγε, Ῥοϊπιίπρ ἴο ἴδε επβυΐηρ πιίγδοϊς. 
ΒΥ τδί8 Ὀτγίεῦ Ῥέρρβεεῖς υἱΐεγαπος, [ε808 
δὕδερβ ΔΥΔΥ ἴεραὶ ρμεάδηιϊτίεβ δηὰ 
οδϑδυϊδετίεδβ, δηὰ ροεδ βίγαίρῃξ ἴο τῃς 
Βεατγὶ οὗ (δε πιδιίεσ. Βεπεῆςεηις δοιϊίοη 
ὭδνοΣ υπβεδβοηδϑοϊε, οὗ ἴδε ὄββεπος οὗ 
τῆς Κίπράοτῃ οὗ αοά; τδπεζείογε 28 ρες- 
τ ΐβϑιδῖς ἀπά ἱπουπιδεπὲ οα ϑαῦρδῖ ἃ 5 
οὐ οἵδες ἄδυβυ ϑροίεη ουὖὲ οἵ 6 
ἁἀεορῖδβ οὗ Ηἰἴβ τεϊϊίουβ σοπβοίουβηςεβ, 
δηὰ ἃ ἀΐγεςϊ ςογο ασΥ ἔγοπὶ Η 5 Ῥεηίρηδηῖ 

ςοποεριίοη οὗ αοὰ (σίας Ἡοῖ!Ζ., Η. Ο., 

Τὴν ἰδσδμα: ἐΐλε δαπά 

τσογά : εἷπα σοπίαείμ τοἷα σοῦα, φμοά πε 
φῤεεῖενι φηίάσηι υἱοίαίε ϑαδδαίϊ δαδεγε 
ῥοίεγαέ (Οτοιὶι5).--“Ἐκτεινόν σὸν τ΄ χ- 
Βτίεξ δυϊποείταῖῖνε ψογά, ροβϑεββίηρ οι 
ῬὮγβίοδι δηὰ τηοσγαὶ ρονγεσ, σοπνευίης 
ἰδ ἴἰο ἴδε νἱδοσοᾶ τηοῖροσ, ἀπά ἰη- 
δρίσίπρ ἄννεὲ ἰπ βρεοίϊδίοσβ.---καὶ ἐξέτ. καὶ 
ἀπεκατ. Τῆς ἀουδ]ς καὶ δ5ἰρηΐβεβ με 
αυϊοῖς τεβυΐϊε (“ ςεἰετῖεπὶ πιίγδςυ],᾽" 
ΕἸ). ἀτοιίιβ ἴακεβ τῆς βεοοηά νεγῦ 
88 ἃ Ραζίίοἱρίε τεπάεσίηρ : ἢς βίγεϊομεᾶ 
ουξ δίβ τεβιοτεὰ πδηά, δββιιπιίηρ' τπδὲ ποῖ 
1} τεβιογεὰ οοιἹὰ τῆς παπᾶ ὃς εβἰγείοῃεά 
ουῖ. ΤΠε Πεδὶίηρ δἀπὰ ἴῃς ουϊδίτειϊο ίηρ 
τῊΔΥ ὃε ςοποεϊνεὰ οὗ Δ5 ςοπιεπηρογάπεουϑ. 
--οὐγιὴς ὡς ἡ ἄλλη : ἴῃ6 Ἔνδηρεῖϑὲ δ ά8 
1815 το ἀπεκατ, ἴο ἱπάϊςαϊς ἴῃς ςοτρίεῖε- 
Ππεβ88. ἕνε βῃουϊὰ ἢανὲ εχρεοϊθὰ τπϊ8 
δάάδϊιίοη ταῖποσ τοῦ 1ὺκὲ, ἢΟ ὄνοσ 
ἃἰτηβ δὲ πιακίπρ' ὑχγοῃχίπθηξ ἴῃς ρτεδίπεϑβ 
οὗ (ἢς πιίγαοϊς, 48 νν6]1} 85 18 Ὀδπδνοίδηςς. 
πτνε ες. 14. ἐξελθόντες : ονεταννεά ἔοτ ἴῃς 
τηοτηςηΐῖ, ἴῃς Ῥηατγίβαϊς υνἱῖηεββεβ οὗ τῆς 
τηίϊγϑοϊς βοοη σεοονεζεά {ΠοπΊβεῖνεβ, πὰ 
Μεηΐ οὐὔἱ οὗ ἴῃς βυπδροριις ὑν ἢ Ποβῖ]ς 
ἱπίεηϊ.---συμβούλιον ἔλαβον, σοπϑευϊεὰ 
τορεῖδες:-- συμβουλεύεσθαι.---κατ᾽ αὐτοῦ, 
Δραίπδε ΗΠ. Ἡϊπεγίο ἴμεν πδὰ ὕεεη 
οοπίεπε ἢ Βπάϊηρ ἔδυϊε ; πον ἱξ ἰ8 
οοπς ἴο μἱοιτίηρ ραίπβὲ Ηἰβ8 [1ξε---ἃ 
εἰδυῖς ἴο Ηἰβ ροννεζ.---ὅπως, εἴς. : τῃϊς 
εἰδυβε ἱπάϊςαϊεβ ρθπεγα!ν (6 οὑ)εοὲ οὗ 
{πεῖς ρἱ]οιιίηρ, υἱς., τῆαξ ἴξ ςοποετπεά 
τᾶς [ἴὰ οὗἩ ἴῃς οὐποχίουβ οπε. ΤΕΥ 
οοπδυϊίεὰ ποῖ ἕο ἴο σοπιρᾶββ ἴδε 
επά, Ῥυὲξ δἰ ΠΡ ἀρτεεᾶ ἰορεῖμες ἔδαδὶ ἴξ 
ἍΑΔ8 Δηὴ επὰ ἰο δὲ βίεδάϊϊυ κερὶ ἴῃ 
νίεν. Τῆς τηυγάἄσζουβ νν}}} ἢΔ8 οοπις ἴο 
δίπῃ, τς νᾶ 111 ἔΟ]]ονν ἐπ ἄσε σουγβε. 
ϑυςἢ ἰβ ἴπ6 ὃν] ἐγαϊε οὐ ϑαῦδαϊδ οοηίτο- 
νογβίἝϑ. 
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ἀπολέσωσιν. 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΥ ι8ς 

15. Ὁ δὲ Ἰησοῦς γνοὺς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν - καὶ ο ΟἿ τὶ. 90 

ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι ; πολλοί, καὶ ἐθεράπευσεν αὐτοὺς πάντας " 
16. καὶ " ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα μὴ ἢ 

17. ὅπως 5 πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος, 
φανερὸν αὐτὸν " ποιήσωσιν" Ἂ 

(νἱ ἰνα 
μη ββιβεσϑ). 

18. “Ἰδού, ὁ παῖς μου, ὃν ἠρέτισα" ὁ ἀγαπητός μου, εἷς ὃν δ βετε μοά 

“ εὐδόκησεν ἡ ψυχή μου - θήσω τὸ πνεῦμά μου ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ κρίσιν ᾳ νἰ:Β 
τοῖς ἔθνεσιν ἀπαγγελεῖ" οὐκ " ἐρίσει, οὐδὲ " κ͵ 
ἀκούσει τις ἐν ταῖς πλατείαις τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 

δεςΌ8. 88 

εἰ 10. οὐδὲ βετο (ὑΎ. 
2ο. κάλαμον σ δ, 1. 

ὁ συντετριμμένον οὐ κατεάξει, καὶ λῖνον τυφόμενον οὗ σβέσει" ἕως ὁ γοῖς 

ἂν "ἐκβάλῃ εἰς νῖκος τὴν κρίσιν. 
ἄθνη ἐλπιοῦσι.᾽ 

ΜΒ οαῖὲ οχλοι, τι δίς! 8 ἱποοπβίβιεης ἢ πάντας. 

8 538 πανε δἰ ΠΙΡΙΥ ον. 

νν. 15-2:. Ὑεσις γείϊγες ; ῥγοῤλείίς 
ῥογέναϊἐμγε 97 Ηΐς ἐπαγαείεγ. ετῖδεϑ 15 
δηὰ τό δζὲ δὐγίἄρεά ἔγοπι Μς. ἐϊϊ. 7-12, 
ψΒΐο ἢ ςοπίαίπβ ἂπ δοοουηὶ οὗ ἅπ ἐχ- 
τεηεῖνα Πεδιηρ πλϊηἰβίσγ. ὙὍὙδα βεᾳμεὶ οὗ 
τὰς ϑαδραδῖίς Ἔεποουπίεσ 8 νΈσῪ νᾶρτιθ. 
ΎΤὮς οἷς ἔδοϊ ουϊδίαηάϊηρ ἃπά ποίε- 
νοσὮν ἰδ (Ὡς τ ἱτηάγανναὶ οἵ 7 εβιιβ, οοη- 
βοίουβ οὗ μανίην ξῖγοα ἄςερ οἥεηςες, δὰ 
δηχίουβ ἴὸ νοϊὰ ἱγαρὶς οοπβεαιθποοδ 
ἔοσ ἴῃς ργεϑεηΐ. [1ἰ ἰβ τὸ ἴπδὶ ἔδςὶ πηδίπὶν 
δαὶ (τς ενδηρεῖίδὲ διϊδομεβ δὶβ {δῦ 
ἰςίατς οὗ [68ι18, ἱπ ργορβειίς ἰδηρυαρε. 
ἢ ἰδ ὨΑΡΡΙΥ Ὀγουρῆς ἱπ πεγα, ΨΏεσα ἰΐ 

'π8 ὉΥ {δε ςοπίγαβὲ δεΐψεεη τῆς ταὶ 
ἧξπωι δηὰ ]1εβὺ5 δβ Ἴοποείνεὰ ὃν ἴδε 

μαγίβοεβ, ἃ τηϊδογεαπὶ ἀεβεγνίηρ ἴο ἀϊΐε. 
1 ἰβ ποῖ Ὠδοδββδσυ ἴὸ βυρροβε ἵῃδὲ 186 
Ἠἰδιογίςαὶ Ὀαβίβ οὐ 16 ριςΐυγα 8 ἴο ὃς 
ἰουπὰ εχοϊυδίνεϊγ ἴῃ νν. 15, τό, 1] ἴῃς 
τῶοσα ἴδδι ἴδε βιδίεπηεπὶ ΠΟῪ Τσοπίδίη ἰ8 
Ὁυϊ ἃ τηεᾶρτε τεργοἀυςιίοη οὐ Μς. 11]. 
7-12, οτοϊ πρὶ βοτς νυ δ0]ς πιδϊεσίδὶ, 
4.4(., ἴδε ἀετηοηίας οτΥ : “ὙὍΒου αγὶ ἔπ ς 
ϑ8οη οὗ αοά". Τῆς πἰβιοσὶς ἐεαίυγεβ 
Ἀπδνοτίηρ ἴοὸ {π6 Ῥγορδεῖῖὶος οὐ] ἴῃ 
τδε ἀνδηρο δι᾽ 8 πιὰ τᾶν ὃ6 ἰδκεη ἴτοπι 
δε Ὑγῃοῖὶς βίου οὗ Ομ γίβε᾽ 8 ρΌ ]Ϊς ᾿ξ 48 
δἰἐδοτίο το]ά, ἔγοπι ἴῃς Ὀαριῖϑπι οηνγασγάβ. 
Τᾶκε ρῖνεβ μῖ8 Ρίςίυτε οὗ ]εβυ8 δὲ ἴῃς 
δεχίπηΐηρ (ἰν. τό6-30) 85 ἃ ἐτοπιἰβρίεςς, 
Μαῖῖδεν ρῥίδοες πίβ αἱ τπ6 επὰ οἵ ἃ ςοη- 
εἰἀεταῦϊς δεοιϊίοη οὗ (86 βίοσυ, ἂὲ ἃ 
οσἰεἰςαὶ τὐτηΐης Ροΐπε ἴῃ τπὸ Βἰδίογυν, δπὰ 
δε τρεᾶπϑ ἴΠ6 τεδάεσ ἰὸ Ἰοοὶς Ὀδοὶς ονεῖ 
ἴδε ὙδοΙΪς ἕοσ νεσ βοδλιΐοα. Ὑπυβ ἕοσ τς 
εὐδηρεῖϊδὶ νεσ, 18 τΩΔΥ Ροΐπὶ ὕδοκ ἴο 
ἴιε δαριίδπι (111. 13-17)},  Βεη ἴπ6 νοῖςα 
ἥἴτοτὰ Βεάνεη οἂδεὰ 1ε5ι18 Οοά᾽ β Ὀεϊονεά 
8οῃ ; νεσ. 19 ἴο ἰδς τεδοπὶπρ οα ἴπ 6 81] 

21. καὶ ἐν’ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ 
ε 

43. Αςἰ5 ἘΣ; 45. 
Με. ν. αἰ 
Σὶν. 3. 
ἷχ. 30. 

Ὁ νοῦ. 44. ΟὮ. χἱϊὶ. «4. Ἰ δ χ. 4. 

5 3 ΒΟῸ δανε ινα. 

4 Μοεὲ υποίαἶβ οπιΐὶ ἐν, ΔΙΌ ἰδ ἐουπά ἴπ Ὁ ἰξ. νᾳ. 

(νονίη, Ψ Ώεη [μα νοῖςε οὗ 16δὺ8 ννᾶβ 
εασὰ ποῖ ἱπ {πῸ βδίγεεῖ δυὲ οἡ [ἂς 

ταουπίδίη ἴορ, τοπιοῖς ἴτοπὶ (6 οτοννά 
θεῖον ; νεζ. 20 ἴο ἰῃς Βεδιπῷ πιϊπίβετυ 
διηοηρ ἴΠα δίοϊκ, ρῃγϑίςδιγ Ὀσυϊβεά τεςάβ, 
Ῥοος βαβσπης οτεδίυγεβ ἰῃπ ψβοσ [δ 
βδτης οἵ ᾿ξ Ὀυγηΐ Ἰον ; νϑσ. 21: ἴο βυςἢ 
βἰσηίβοδης ἱποίάεηιθ 85 ἴπδὲ οὗ ἴῃς ςεη- 
τυσίοη οὗἩ σδρεζηδυσῃ (νἹϊῖ. 5-13). Βιοδὰ 
ἱπέεγργεϊδιίοη βεσα βεθπβ Ὀεβδῖ. ϑοσης 
ἔεαῖυταδ, 4.6., ἴῃς τείεγεηςς ἴο Ἰυπάρτηεηϊ, 
νεζ. 20, βεοοηὰ οἴδυδε, ἃγε ποῖ ἴο ὃ6 
Ῥτεββεά. 

ὙΤΠδ αυοίδιίοη ἰδ ἃ νεῖν ἔγεβ σγαργο- 
ἁἀυςτίου ἴτοπὶ ἰἢς Ηεῦτονν, νν ἢ οςοδβίοηδὶ 
δβἰὰε ρίδηςεβ δὲ {πε ϑερῖ. [{ 88 Ὀδδθη βυρ- 
ποιά τῆλιὲ τῇς δνδηρεῖ δε ἄγενν πεῖτῃες 
Ὅτὰ ἴῃς Ηεῦτγεν πος ἔτοσῃ ἴῃς ϑερῖ., δυὲ 

ἥοπὶ ἃ Οδδιάες Τάγρυπιὶ ἴῃ 86 ἴῃ ἰδ 
εἴτις (Πνπξξεγοι ἢ). [κ᾿ 18 σεγίδίν ουτίουβ 
ἀπὲ ἣς ββουϊὰ βανα οχηϊειεὰ ἴ8. χἱϊί, 4, 
“Ἧς 5841] ποὶ [21] πος ὃς ἀϊδοουταρεά,᾽" 
εἰς., 4 πχοβὲ ἱτηροτίδηπε δά ἀϊποπδὶ ἐδδίωυσα 
πῃ τῆς ρἱςΐυτο τ Μεββίδῃ 8881} ποῖ ΟΪν 
τοῖ ὕγεακ τῃ6 Ὀχιϊβεὰ τοοὰ, ὃδυῖϊ Ης 
8411 ποῖ Ὀς Ηἰπιβοῖῦ ἃ Ὀγυϊβεά σεεὰ, θὰ 
ΒΠ411 Ὀγανεῖν βίαπά ἕος τ δηὰ τῖρδὶ 
111 τ Υ δὲ Ἰεηρτῃ ἰτυρῃ. Αἀπλχίγαδις 
διἰδίοσίς στηδίθγίαῖβ ἐο {ΠΠπϑίγαῖς ἐμαὶ ῥγο- 
Ῥειὶς ἰγαῖϊξ δῖα τοδν ἴο οὖσ Βαηᾷ πῃ 
ΟἸὨγῖβε᾿ 8 δποουπίοσβ ἢ τῆς ῬΠαγίβοαβ 
(ἰχ. 1- 17, χίῖ. 1-13). Εἰϊῆες Μδεῖποεν μα 
Το] οννοά ἃ Τασευτα, ΟΥ Ὀεεη πκίβἰεὰ ὈῪ 
ἴδε δἰ πι]αγίεν οὗ 18. χἱ, 3 ἀπά 4, οσ ῃς 
ΤαδΆΠ8 νεῖ. 20 ἴο Ὀεᾶσ ἃ ἀοιδ]ςε γεΐεσεηςς, 
δηὰ τεδά : Ηδ 8881} πείίῃες δγεαΐ ὕοσ ὃσ 
ἃ Ὀγυϊςεά τεεᾶ, ποτ δἰΐονν ἴὸ ὃς απμεποδεά 
εἰϊῃεῖ 'π οἴμεῖβ οσ 'ἰῃ Ηἰπιβοῖῖ τῃ6 ἔθος ῦ]ς 
βδτης : ἃ βίγσοηρ, ὕγανε, Ὀυογδηέ, Ὄνεῖ- 
νἱςἰοτίουβ Βεῖο, μεῖρες οὗ ἔπε νεακ, Ηἰπὶ- 
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22. Τότε προσηνέχθη ' αὐτῷ δαιμονιζόμενος τυφλὸς καὶ κωφός’ 
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτόν, ὥστε τὸν τυφλὸν καὶ 2 κωφὸν καὶ λαλεῖν καὶ 

νυ ΜΚ ἢ. τῳ. βλέπειν. 
Ἷ Ἧς οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς Δαβίδ; ἯΣ 

23. καὶ " ἐξίσταντο πάντες οἱ ὄχλοι καὶ ἔλεγον, “Μήτι 
24. Οἱ δὲ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες εἶπον, 

18 αἱ, κε Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια, εἰ μὴ ἐν τῷ Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι 
ν 1 Οοτς. ἱ. ,΄᾿»ν»ν 

13; νἱ!. 33. τῶν δαιμονίων. 
Χ ἥν χὶ. ᾿ μ' 

25. Εἰδὼς δὲ ὁ Ἰησοῦς ὃ τὰς ἐνθυμήσεις αὐτῶν 
Βοι;. χνῇ, εἶπεν αὐτοῖς, “Πᾶσα βασιλεία ἥ μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς " ἐρημοῦται" 
16; χν ϊὶ. 
16. “καὶ πᾶσα πόλις ἢ οἰκία μερισθεῖσα καθ᾽ ἑαυτῆς, οὐ σταθήσεται. 

1Β Ουτ. ϑγτ. Οορ. βανε προσηνεγκαν ν»ἱἢ} δαιμονιζομενον τνφλον και κωφον. 
Μοβὶ Μ88. ΣῚ ἱπ ΤΙ Ε. ΜΝ. δάορε τδε τεδάϊηρ οἱ Β, ρυϊζείηρ Τ. ΚΒ. ἴῃ τῆς τηατρίπ. 

3 9Μ3Ξ8Β0 δηὰ βοῖης νεγβίοῃβ οὔηϊξ τνφλον και, αἴ5ο ἴῃς και δείοτε λαλεῖν. 

5 32) Β0 οπιῖξ ο ἰησους. 

βεῖΓ ἃ βίγδηρες ἴο ὑψεδκηςβ8. -- ἰρέτισα 
νεσ. 18), ἂῃ Ἰοηὶϊς ἔοσπι ἰῃ υδ8ὲ ἱπ Ηεἰ]εη- 
ἰδιὶς Οσεεῖκ, ἤεσε οπὶν ἱπ Ν, Τ᾿, οἴϊεη 
ἰῃ ϑερῖ. ᾿Ξ αἱρέθμαι. Ηεδβυομίυβ ὑπο 
ἡἠρετισάμην ρίνεβ ἀδεαυίϊναϊεηι8 ἠγάπησα, 
ἐπιθύμησα, ἠθέλησα, ἠράσθην. --- κραυ- 
γάσει (νεῖ. 10), ἰαῖε ἔοτπιὶ ἕο κράζω. 
Ῥῃτγυπίσυβ, Ρ. 337» Ποῃ ἀετηη8 85 {Π τεγαῖς 
86 οἵ κρα! ός ἰπβίεδά οὗ κεκραγμός. 
Οη ἴδε ψοτάς οὐδὲ κρ. Ρτίσδευϑ γεγηδικβ: 
“ ϑεηϊίο οἰασηοσεση ἱπῖε!ἶρὶ αυΐ ποία εϑὶ 
δηΐπνὶ οοτηπλοῖ εἰ εἢεγνεβοεητβ", Ης 
οἰῖεβ Ὄχδπιρὶςβ ἔγοπιὶ ϑεπεςα, Ρ᾽υἵδγο, 
Χεπορῆοη, εἴς. --- ἀκούσει 5 ἰΔῖε ἴοτ 
ἀκούσεται. Μειῦβ εἐχργαεββίηρ ογρϑηὶς 
δοῖβ οἵ βίαϊεβ ἤν γε αἷς ἴοττηβ ἴῃ τῆς 
ἔωϊυτε (υἱάς Ευϊπεγίογά, Νεισ Ῥλνγγτιίσις, 
ΡΡ. 138, 376-412).---ὅως, νετ. 20, [οἸονγεά 
ὃῪ βυδ)υποῖῖνε, ἢ ἄν 45 ἴῃ οἰδβϑίςβ, ἰπ 
ἃ οἴδυβε ἱπιτοδυςεὰ ὃγ ἕως τείεττίηρ, ἴο ἃ 
ζαΐυτε οσοπείηρεηον. --- τῷ ὀνόματι, νεῖ. 
21, ἀδίϊνε αἴτες ἐλπιοῦσιν ; ἴῃ ϑερῖ., 15. 
ΧΙ. 4, ἢ ἐπί. ΤΗΐδ ςοπβίσυςεϊοη Πετα 
οηἷν ἴῃ Ν. Τ᾿ 
ν. 22-37. ερμιοπίας δεαϊςά απά 

Ῥλαγίξαὶῖς εαἰμνιην γεῤεϊ ὦ (ΜΙ. 1. 
190-30; [Κ. χὶ. 14-2 -- Μι. ἰχ. 
32-34. ΤὍΤὴῇὴς δΒεαϊϊηρ οὗ ἃ δ]ϊπά δπά 
ἄυπιρ ἀετηοπίας [88 [18 ρίαςε πεγε ποῖ 
ἴος 115 ον βδᾶκδ, δ8 ἃ πηίγδοϊες, δυϊ 
ΒΙΓΊΡΙΥ 8ἃ8 1ῃς ἱπιτοάυςσιίοη ἴο Δῃοῖῃοσ 
ςοπῆϊςι Ῥεϊννεεη [6505 δπὰ ἴπε ῬΠδγίβεεβ. 
1 18 ἃ βίοσυ οὗ ψιοκεά σα απιην τερε]]ςεά. 
ΤΙς ἰταηϑιιίοη ἴσοπὶ τπε ἰδὶγ ρἱοΐυτε οὗ 
«ἢς ἴσυς ]εβὺ5 ἴο τηϊ5 πίάεουβ8 Ῥῃατγίβαϊς 
οδτίσδίυχε 18 ΠΡ ὮΪΥ ἀγαπιδιῖς ἰπ 118 εῆτεςς, 

γν. 22, 23. τυφλὸς καὶ κωφός, Ὀ]1ηὰ 
88 ΜῈ}1 85 ἀυῃ. ὙὉΠπε ἀδστηοπίας ἴῃ ἰχ. 32 
ἀυπιρ οἷν. Βαυΐ ἀυπηδηεββ ἤεσε 4150 18 
τῆς πηδῖπ ζδαΐυσε ; ἤδπος πη ἰαϑὲ οἴδυβα 
κωφὸν οπῖγν, ἀπά λαλεῖν Ῥείοτε βλέπειν ..--- 
ὥστε ἢ Ἰηδηϊτῖνε, ἐχργεϑϑίπρ ἤεσς ποῖ 
ταουεῖν ἰεπάδπου ὃὈιῖ ταδυΐὶ.--- εγ. 23. 
ἐξίσταντο : ποῖ ἱτηρὶ γίπρ δηγιβὶηρ εχ- 

σεριϊοπδ!ν τεπηασκαῦῖς ἰπ τς οὐτε; ἃ 
δβίδπάϊπρ ρῆγαβε (π Μαγὶς δὲ 1681) ἔος 
πε ἱπιργεββίοη τηδᾶς οὔ ἔπε ρεορῖςε. 
ὙΠΟ πενες ροὶ ἴο δὲ ἔδπη δ ν ἢ 
ΟἾσιβι᾽ 5 νοηάδγίαϊ νοσκϑ, 80 8 ἴο ἴδκα 
1π6πὶ 845 τηδίξζεγβ οὗ σουζβα. --- μήτι ἱπὶ- 
ἰκέμφ᾽ ἃ περδῖϊνες δῆβινεγ: εἶεν οδῃ 
τὰν Ὀεϊΐϊενε παῖ {πὰ ἕδος βεεπιβ ἴο 

δβυρξεβὶ Ξ οἀὴ {πἰ8 Ροββίν Ὅς, εἴς. ἢ 
Νοῖ πιυοῦ σδρδοϊυ ἔος (δὰ ἰη πα 
ἂνεζᾶρε [Ιβγδεϊε, γεῖ Ποπεαβί-πεάσιςά 
σοπιρασεδ ἢ τς Ῥδσίβεα. --- ὁ υἱὸς 
Δαβιδ: ἃ ρορυΐατ {{||6 ἴογ τῆς Μεββίδῃ. 

γε. 24. Οἱ δὲ φασισαῖοι. ΤΠΕΥ οὗ 
ζουτβα ἤᾶνα ἃ νεῖν ἀϊβογεης ορίηΐϊοη. 
Ιπῃ Μδεκ ἔἴεβε ψψεσα τῇεῃ οοπὶς ἀοννῃ 
ἔτοπὶ }6γυβαίθγη, ἴο ννδίοῃ, ποῖ ἴο ἴδῃ ποϊὰ 
οὗ εβυ5, Θ41ΠεῸ ποὺ θείην ὑπάογ ἴῃς 
ἀΐγεοι Ἰυτιβάϊοείοη οὗ τῆς ϑαπῃβάγίπι 
ἔλθη (υἱάεοη ΜδτΚ).--- Οὗτος οὐκ ἐκβάλλει, 
εἰς, : τΠπεοτυ επιυποίαϊεά ἔοσ βεοοπὰ εἰπια, 
ὯΠ|655 ἰχ. 34 δε 8Δῃ δπιϊςϊραιίοῃ Ὁν ἴπ6 
δνδηρεϊἰῖ, ΟἹ ἃ βρυτίουϑβ τεδάϊηρ. Ὗνπδὲ 
ἀϊνεοιβϑν οὗ ορίηΐοη  ΟὨ γίβι᾽ 5 πτἰεπὰβ, 
δοοογάϊηρ ἴο Μαζξ, ᾿πουρδι Ηἰπὶ “ Ὀεβίάς 
Ηἰπι8. 1" --πτδά, Μεβϑβίδῃ, ἰπ ἰεαρυς ν ἢ 
Βεείζεδυϑ ἢ ἩΗεγοά ἢαὰ γεὶ δῃοίμεσ 
ἔβεοτυ : Π6 τλᾶγνο]]ουβ ἤεαὶθσ ννᾶβ ]οῆπ 
γεά᾽υϊυτις, ἀπ ἐπάοννεᾶ υντἢ 1η6 ρόννεῖβ 
οὗ ἴδε οἵμαγ ννοτῖά. ΑἹ] τ 5 ἱπιρ 1168 ἐπ αὶ 
τῆς Πελὶηρ᾽ ΠΊ ΠΙβίγΥ ννᾶ8 ἃ ρτεδὶ ἔδεῖ. --- 
οὐκ... εἰ μὴ: ἴδε περαῖῖνα ννγᾶὺ οὗ 
αἰππρ ἰδ βίγοηραγ ἴτπᾶπ τπῸ ροβίξῖνε. 
ες ῬὨαγίβεαςβ ῃδὰ ἴο δάὰ εἰ μὴ ὙΠΕΥ 

ννουἹὰ ρ᾽δάϊγ πανεεβαίὰ : “ Ης ἄοεβ ποῖ 
ςαβῖ οὐυἱ ἀεν!}5 δὲ 411". Βυῖτῃε ἔδοι ννδ8 
υἀπάεπίδοϊε; ἱπεγείογε ἴμεν δά ἴὸ ἰη- 
νεπὶ ἃ ΠΘΟΙΥ ἴοὸ πευίγαὶϑα [18 βἰρηίῇ- 
οδηςε.- ἄρχοντι, υνἱέδους σιίςϊς, τηῖρῃς 
τηδδῃ, ἂς ῥγίπος, τπεγεΐογε 016 ἴο ᾿οπι- 
ταυπίοαῖε βυοἢ ροννεσ. 80 Μεγεσ, ὟΝ εἶββ, 
εἰ αἰ. Βαυὶ {π6 δγίίςῖς τῇδ θὲ οπιττεὰ 
αἴεγ Βεελζεβοὺλ 45 αἴετς βασιλεύς, οΓ 
ου δοζοιηὶ οὗ τῆς [ο]]ονίπα ρεηίκῖνς. 
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26. καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς τον Σατανᾶν ἐκβάλλει, ἐφ᾽ ἑαυτὸν ἐμερίσθη " πῶς 

οὖν σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ ; 2]. καὶ εἰ ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ γ Βοπι. ἰκ. 
31. 2 Γοτ.. 

ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι ἐκβάλλουσι ; διὰ τοῦτο ας ΡΒῇ: 

αὐτοὶ ὑμῶν ἔσονται κριταί. 28. εἰ δὲ ἐγὼ ἐν Πνεύματι Θεοῦ 3 πμάνκα, 
ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἢ ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. το 

ΤΙ ΒΌῸ Βᾶνα κριται ἔσονται υμων. 

τα(ΐῃ αἱ] τὸ 
τοδοὶ). 

3 Μοϑὲ υποΐδἱβ δανα ἄγω αὐέεν εν Πνευματι θεον, οη ῬΕΙΟὮ [Π6 ἐπι ρῃδ518 ουρῆῖ ἴο 16. 

80 ϑοῆδηζ. Δ ΠΒεῖπεν τῆς ῬΠατγίβααβ 
δεϊϊενεά τι ῖ8 ἘΠΕΟΓῪ τῆδὺ ὃς ἀουδιεὰ. Ι᾿ 
Μ88 ἘποῦΡ ἢ παῖ ἴἴ ννὰβ ρἰδυβιῦϊε. Τὸ 
τεᾶβοη υἱ ἢ βυοἢ τηεῃ ἰΒ ναῖη. Ὑεῖ [εϑ05 
ἀιϊὰ τεάβοη ἕοσ ἴδε Ὀεηεῆι οὗ ἀϊβοϊ ῃ168. 

γν. 25-23..0 Τἀπ ἐκεονν λοι ἴο 
δὲ αὐειιγά.---ετ. 25. εἰδὼς τὰς ἐνθυ- 
μήσεις. [εδ5 ποῖ ΟΥΪΥ δΒεατὰ {πεὶγ 
τοογάς, Ὀὰυϊ Κηενν τπεὶς τπουσδτθ, τὸ 
τηλ᾽ οίουβ ἔξ ]ηρ8 πο Ρτοπιριεὰ πεῖς 
νογάβ, πὰ ξίτονε 50 ἴο γγεβεπηῖ {πὸ οᾶβε 
88 ἴο σοηνίοε ἴπεπλ οὗ Ὁδὰ (Δ δπὰ ἀϊ5- 
Βοπαβίγ.-- πᾶσα βασιλεία, εἰς. : δίαϊε- 
ταεπὶ οἵ ἂπ δχίοτῃ νἀ εἶν Ἔχορ ῆεὰ ἴῃ 
δυπίδη Αἴδίτβ : ἀἰϊνί βίο ἔδι8] ἴο βι δ: Ἐν 
πῃ κίηράοπιβ ἃπά οἰεἴεβ. --- σταθήσεται : 
:δὲ ζαΐυτε ραββίνς ἢ πη ἱπίγαηβίεῖνα 
δεηβα, υἱάα ΝΝίπετῖ, ἢ 38, 1.--τνεγ. 26 
ἈΡΡΙΪεδ ἰὰς αχίοπι ἰο ϑαΐδῃ. εἶ, ἱπίγο- 
ἄυςεβ ἃ πἰπιρίας ρατγιίσυϊασ βυρροβίτοα 
ψϊδουῖ τεΐδεσγεπος ἴο [15 ἐγ ἢ.---ἐμερίσϑη: 
ἴδε δοχίϊβὲ πδ5 τῆς ἴοτος οὗ ἃ ρεζγίεοϊ. 
ϑαΐδη Ἵοδβίϊπρ οὐδ ϑαΐδῃ τρεδῃβ δε]ξ- 
βιυϊ βοαιίου ; ἐῤδο ζαεέο, 5ε1}-ἀϊνίβίοπ τε- 
8115. Αραΐηϑὲ ἰῃς ἀγριιπιεπὶ 1 τρις ΡῈ 
οδἠεοιεὰ: Κίπράοτηϑ πὰ οἰϊίεβ ἀο 
Ῥεοοπις ἀϊνίἀεὰ ἀραϊπβὲ {πο πηβεῖνεβ, σα- 
ξλιάϊεβεα οὗ ἴδια Ἴοηβεαυεποαβ, ὑ ἢν 
ποῖ αἷ5ο ϑαίδη) ΨΥ βῃουϊὰ ποῖ τπδὶ 
Βάρρεη ἰο ϑδίδπ᾽ β Κίηράοπι Ποῦ Πᾶ85 
δδρρεπεά ὄνεη ἴο ἴδε ΟΠ γί βείδη Ομυγοῖ ὃ 
76ϑ08 βεεπὶβ ἴο βᾶνε Ἵογεάϊα ϑδϊδη υνἱτἢ 
ΤΏοΟΤα δϑίυτεπα88 ἔπδη 18 ροββεβϑβεάῦ ὉΥ 
βἰδίεβ, οἱτ6β, πὰ σπυγοῆεβ. ϑαδῖδῃ ΠΊΔΥ 
δε ψίςκεά, Ηε βᾶν8 ἴπ εἴπεςϊ, δυῖ δε 18 
ποῖ ἃ ἴοοϊ. ὙΠεη 1ἴ 88 ἴο ὃε ςοπδίἀετεὰ 
τῆδὲ σοτασλιηῖῖῖεβ σοτηπηῖς 011168. νυ οἢ 
ἱπάϊινίδυα]8Β ἀανοϊά. Μεὴ ννᾶσ δραϊηβε 
εδοὴ οΟἴπεσ ἴο {πεῖς σοτηπιοη υπάοίπρ, 
ψ»η0 Ψψουἱὰ θὲ ννῖδεσ ἱπ ἐμεῖς οὐντ δῇδίτβ. 
Ὅπε ϑαΐδη τπηὶρῃὶ οαϑὶ ουϊ δηποῖίποσ, δυῖ 
ΠΟ ϑαΐδῃ ΨἍ}} σαδὲ οὐκ Ὠἰπηβε!, Απὰ 
τῆδὲ 18 τῆς οαβδ6 ρυὲῖ ὃν 1εϑὺ8. ϑοπῖε, 
4... Ὧς Ννεῖϊε δηά Ἐσίϊζβοῃς, ἴδκε ὃ 
Σατανὰς τ΄ Σ. ἐκβάλλει 88 -- οπς ϑαΐδῃ 
φταϑιϊηρ ουἕ δῃοῖμεσ. Βυῖ {πᾶὶ 158 ποῖ 
ΟἸ γί βε β τηεαηΐπρ. Ηε 80 ρυῖβ πε οδδε 
88 ἴο πιᾶκα ἴῃς δὐβυγάϊυ ενίάεηι. Ἐκ 
ἀγῥοίπεεὶ Ἠς δὰ ἃ τὶρῃξ τὸ ρυῖ ἰξ 50; 
ἴοσ (ες ἸπεοσΥ ννα5 ἴπαι ϑαΐδη ἀΐγεςι  Υ 
ετηρονγετεὰ δηὰ εηδυϊεὰ Ηἰπὶ ἴο ἀεἶϊνες 

τῆεῃ ἴτοπὶ ἢ᾽8 (ϑαῖδπ᾽ 8) ροινετ.---Ν ΕΣ 27. 
Το τῇς ρῥγενίουβ σοηνίποὶπρ ἀγριπιθηξ 
6518 δά ἀβ δὴ αγριρηιφηέμπι αὐ πομιίπενι, 
αϑεὰ οπ ἴπε Ἐχοσοῖϊβπι ἵἴπεη ρῥγαοιβεά 

διηοησ ἴῃς [ενν8, ὙΠ Πίσῃ τς τνου]ὰ 
ΒΡΌέΑΣ τῆς ῬΒαγίβεαβ ἰουπὰ ηο ἔλαϊε.---οἵ 
νἱοὶ ὑμῶν, ποῖ οἴοουγεε Οἢτίβε᾽ 5 ἀϊβείρ]ε5 
(8ο πιοϑβὶ οὗ πε Εδίμετγβ), ἴοσ πε Ῥῃαγίξαὶς 
Ῥταὐυάϊες ἀραίηβϑε Ηἰπὶ ᾿ννουἹὰ δχιεηὰ τὸ 
{μεπὶ, θυ τῆεη Ῥεϊοηρίπρ ἴο ἴπε δδῃϊα 
βοῃοοὶ οἵ γεϊϊσἷοιβ ἴγρε, {|κ6- πγπἀςεὰ. 
ΒΥ τεϊεγτίπρ ἴο τπεὶσ ρετξογηίδηςαϑ [εϑὺ8 
Ῥυϊ της ῬΠατγίβθεβ ἴῃ ἃ ἀ!] πη πΊᾶ. ΣΤ ΤΟΣ 
ΠΕ πηυδὲ οοηάεπιη ὈοΟϊΏ ἔοτπιβ οἵ ἀϊ8- 
Ῥοββεβϑίοῃ οἵ Ἔεχρίδἷὶπ νυν ΠΕΥ τηδὰς ἃ 
ἀϊβεγεηςα. ὙΝμδὲ ἔμεν ψουἹὰ πᾶνε βαϊά 
νε ἄο ποῖ κπον, δὲ τι ἰΒ ποῖ ἀϊβίςυϊε τὸ 
δυρρεβῖ τελβοῆβ. Τα ]ενν 18} δχογοίβιβ 
ορετγαϊςὰ ἰπ ςοηνεπιίοηαὶ ξαβϑῃϊοη Ὀγ τ8ὲ 
οὗ μεγῦβ δηὰ πιδρίοδὶ ἔοσγηυδ, ἀπά ἴπε 
τα β0}18 ὑνεσα Ῥγο Δ ΌΪΥ ἰπδιρηίῆςαπε, Τῆς 
ταςτῖςα νν88 βαποϊίοπεὰ δΥ ουδβίοπι, ἀπά 
ΔτΠ}1685. Βυῖ ἰπ οαδιπρ οὐὔδ ἄδν 8, δ8 

ἷπ 411 οἵπες τπίηρβ, [6808 ννᾶ8 ογί ρίηδὶ, 
δηά Ηἰδ8 πιεϊποὰ ννᾶβ ἐοο εβεείμαΙ. Ηΐϊ8 
Ῥοννεσ, πηδηϊεβὶ τὸ δἷ!, ννγὰβ Ηἷβ οἤεηςε.--- 
κριταὶ. [6818 ποὺ τῶδκεϑ ἴῃς {εἰ]ονν- 
ταὶ εἱοηἰβῖβ οὗ ἴῃς Ῥῃδγίβααβ πεῖς Ἰάρεδ. 
Οπ ἃ ἔπϊυτε οοσδβίοη Ης ν"}}} πλακα μη 
τῆς Βαρεῖβε ἐμεῖς υάρε (χχὶ. 21-27). ϑυςῇ 
Βοτηθ- τ Ὠγυβὲβ ἡνεσε νογυὺ ἱποοηνεηΐεηί, 

Μεῖ. 28. Τῆἶε αἰϊεγμπαίϊυε: ἰξ ποῖ Ὁ 
ϑαΐδηῃ πὲπ Υ τῇς ϑρίγι: οὔ Οοά, 
ἢ δὴ ἱπονίταθὶς ἰηΐδσγεπος 848 ἴὸ ἴῃ6 
ψοτκοῖ ἂπὰ Ηἰ8β ννοσκ.---ἐν πνεύματι θεοῦ. 
1υκε μα5 ἐν δακτύλῳ θ, Τῆς ἔοτπιεῖ 
Β66ΠῚΒ ΠΊΟΓΕ ἴῃ Κεδρίηρ νἱτἢ ὑπε σοππεο- 
τίοπ οὗ τἸπουρῃϊ Ὧ8 ἀδίεπαϊηρ ἴῃς εἰς] 
οδαγδοίες οἵ Οἤγίβιβ νοτὶς δβϑαϊ θεὰ Ὁ 
ἴῃς Ῥματγίβεεθ. [1{| ἱπάεεά, ἔπε βρίσίε οὗ 
αοὰἁ νετε σεραγάδά ἔγοπὶ ἴῃς ελαγίςνιαΐϊς 
Ῥοϊπὶ οὗ νίενν, 48 ἴῃς δουτςε οὗ τπιϊγασυΐοιβ 
εἶδ, τὲ ἔνο εχργεββίουβ ψουϊὰ ὃς 
ΒΥποηγτήουβ. Βυῖ πεῖ ἰ8 τεᾶβοῃ ἴο 
δεϊϊενε ἐπὶ ὈῪ τῇς τἶτης οὺσ αοδρεῖ ννᾶβ8 
ντιτῖεπ τῆς Ῥαυϊπε σοποδρίίοπ οὗ ἴδε 
ΗοΙ͂Υ ϑρί τι ε᾽8 Ἰηἔτπιεηος 48 οἠ εν δἐλίοαὶ 
δῃὰ τὩηριανεηί, 48 ἀϊδβιϊποῖ ἴσοτὶ ἴπδὶ οὗ 
ἔπε ῥτίπιηεῖνε ἀροβίοϊς σπυσοῖ, ἴῃ ννὩὶ ἢ 
ἴ 88 οδαγίβπιδιῖὶς δηᾶὰ τσγαπβοοηάθηξ, 
μά καϊπεὰ ουγγοπου (υἱάέ τὴν δέ. Ραμὶ"ς 
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209. ἢ πῶς δύναταί τις εἰσελθεῖν εἷς τὴν οἰκίαν τοῦ ἰσχυροῦ καὶ τὰ 
σκεύη αὐτοῦ διαρπάσαι,: ἐὰν μὴ πρῶτον δήση τὸν ἰσχυρόν; καὶ 
τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει.2 30. ὁ μὴ ὃν μετ᾽ ἐμοῦ, κατ᾽ ἐμοῦ 

ΣΒΟΧΣ δαᾶνς ἴδε εἰτηρῖς αρπασαι. 
ΜΚ. οσ ἴἰο ἴῃς πεχί οἴδιβε. 

διαρπασαι (Δ ὉΙ.Δ αἱ.) οοπίοτηιδ εἰξπας ἰο 

ΞΜῸΣ (Τί5.Β.) Ββανε διαρπαση. ΒΟΙ, αἱ. ῥί. Ββανο διαρπασει, δ ἰῃ Τ. ΒΕ. 

Οοποοῤῥέϊοη οΥΓ ΟἈγίείακὶἐν, οὮδΔΡ. χί!1.). 
Α ἴγδςε οὗ ἴδε πεν Ῥαιυ πε νίενν ΠΊΔΥ ὃς 
ἰουηὰ ἴῃ Μί. χ. 20: “Ιζ ἰδ ποὶ γε ἴῃαὶ 
βρεαῖς, θυϊ τῇς ϑρίγίξε οὗ γοὺσγ Εδιβεῖ 
βρεδιείηρ ἱπ νου". τᾷμες ἱπβυεηος ἰδ 
«οἰἐλίπ, ἀπὰ ἴῃς ργοάυςς ἰ8 ποῖ υπϊηςς]]1}- 
εἰθῖε υἱϊεγαηος, ᾿ἰκα ἐμαὶ οὗ ἴπε βρεδίκεσ 
νὴ τοηρσυεβ (1 Οοσ. χίϊ., χίν.), Ὀυς ψγῖβε, 
βίησεζα ΔΡΟΪΟΡΎ ἴοσ ἴῃς [δ 8. Βυῖ ΨὮΥ 
1ποη ἀϊά Τυΐκε ποὲ δάορε {πἰ8 Ραυϊπε 
ΡῬῆγαβδε ἢ Βεοδυβα ομα οἱ δίβ πηδίῃ δἰπιβ 
ψ 88 ἴο Ὀγίηρ οὔ ἴδ ταϊγαςυ]ουβηςββ οὗ 
ΟἸἈγίβι βΒ μεαὶΐπρ ννοτίκβ; δὲ πον ᾿νεγα 
ἄοης ὉΥ ἴῃ νεσὺ βηρεῖ οὗ αοἁ (Εχοά. 
νἱἱ!. 15).---ἐφθασεν. τί σβοῦς [Δ Κ68 ἐμ ῖ8 
ψοσὰ βιγ εἶν 88 δ ρτιιγίπρ ποῖ τηςταῖν : 
τῆς Κιπράοπι οὗ αοά [88 σοσης πἰρῇ γοῦ 
(ἤγγικεν, ΓΚ. χ. 9), θυῖ: δᾶ85 οοπια 
πιρῇ βοοπες ἴμδη γοὺ εἐχρεοῖϊεςά. Τῆς 
τοῖα βΈΠΕΙαΙ δεῆδβε, δοννενεῖ, 5ε6πὶ8 
τοοβῖ βυ 4016, 88 ἰξ ἰ8Β ἴα υϑυδ] 5686 ἴῃ 
δε Ν. Τ. ὙΤῇε ροίηξ δὲ ἴβϑβδυς 848: ἄο 
τῆς ονεηῖϊβ ἰπ υσβιίοη τηεᾶη ϑαΐδη᾽ 8 
Κίπράοπι σοπιε οσ οὐδ᾽ 5 Κίπράοπι οοπὶε ἢ 
[τ πιυϑὲ δε οπε οἵ οἴμεσ; πΊᾶκα ὉΡ γοὺγ 
τηϊηἀβ νοῦ. --τν ες. 29. Τὸ δΒεῖρ ἴδεπὶ 
ἴο ἀεςὶάε [εβὺ8 ἴῇσγοννβ ουἕξ νεῖ δΔποῖμεσ 
ΔΙΔΌΟΪΪς [της οὗ τπουρῆϊ.---ἢ, 1 411 τῆδὲ 

ἴμανε βαϊά ἄοεβ ποῖ σοηνίηος γου σοη- 
εἰάεν (Πἷ8. ΤῊ ρασγαῦῖε ϑεεπιβ ὑαβεὰ ὁπ 
18. χΙῖχ. 24, 25, δηὰ [ἷκεὲ 411] ΟὮγίϑι 8 
Ῥασδροϊὶς υἱέεταποεβ ἀρρεαὶβ ἴο οογηπιοῃ 
δεηβ6ά. Τῇε ἔπετῆε 15, βροϊϊπρ ἴπ6 
βροΐϊες, ἀπά πε δγρυπιεηςὶ {πὶ τῆς επίετ- 
εἶδε ἱτπιρ 168 λοςεϊς ῥηγῥοςς πὰ βυςοαββ 

τῇ τ τωῤενίον ῥοισεγ. Τῇ δρρ]!ςαϊίοη 
ἷἰθ: ἔπε ἀεπιοηΐας 8 ἃ οσαρεϊνε οὗ ϑαίΐδῃ ; 
πῃ δβεεκίηρ ἴο οὐτε Ηἰπὶ 1 δῇον τῃγβοϊῆ 
ϑαΐδη᾽ β ΦμΦΡῚν ; ἴῃ Δοιυα!Πγ ουγίηρ Ὠΐπὶ 
1 βῇονν τῇγβεϊ ῦ ϑαίδη᾽ βΒ ηαςέ}ν.---τοῦ 
ἰσχνροῦ: τῇς ἀτγίίοε 8 εἰἴμε ρεηοσίο, 
οσ ἱπάϊνί ἀιια! ἰϑίηρ αῇεῦ τῇς τηᾶηπεῖ οὗ 
Ῥϑσϑῦοϊὶς βρεθῇ. Ρχγονεσθβ δηὰ ραγδῦϊε8 
Δββυσῃθ δοσυδίηίαπος ἢ {δεῖς οἤασδο- 
ἴεγβ. ἐλωνρευιμ ἐαταίζας (αεη. 
χχχί. 37); αι, βεῖζε (]Ἰυάρεβ χχί. 
ἀ). -διαρπάσει. τλδκα ἃ οἷεδῃ βύνεερ οὗ 
11] τηδι 5 ἰῇ ἴδ6 πουβα, ἴδε οὐΠΟῚ, 
ϑουπὰ μαπά δπά ἐοοΐ, Ῥεὶπρ υἱέεγῖγ Βεῖρ- 
1ε588β.ὡ Τὴε ὑδὲ οὗ {πὶ8 ςοπηρουπὰ νεῖῸ 
Ῥοϊπέβ ἴο ἴδε τπογουρῆπεββ οὗ {πὸ ουγεβ 
ὙΤΟΌΡΒΕ Οἡ ἀεπιοηίδςβ, 85 ἰῃ ἴῃς ο256 οὗ 
τῆς ἀετηοηίας οὗ αδάλτγα: αυϊεῖ, οἱοιδεά, 

δδη8 (ΜΚ. ν. 15).-τὴῆεσ. 39. πα Ῥερφὶπϑ 
αἴ {π|8 ροΐπξ ἴο αν πα ἔξεϊϊηρ ἴδαὲ 
δΒεζα, ἃ5 εἰβείνῃεζε, ουζ ενδηρε δὲ στουρβ 
βαγίπρα οὗ Κιπάτεά οδασζαοίες ἱπβίεδὰ οὗ 
ἐχαςιὶν τερτοάυςίηρ ΟἸτίβε᾽ 8. οσάβ 88 
Βροΐςϑῃ ἴο [ἢ ῬὨαγίβεεβ. Τῆς Ἴοππεο- 
θη ἰβ οὕδοῦτε, ἀπὰ (δε ἱπέεγργείδιίοπβ 
τῃετεΐοσε Ἴςοπῆίοϊίηρ. Οπ ἢγεὶ νἱον 
οὔς ψουὰ βὰῪ ἰπαὶ ἴἰῃ6ς δάδλρε βϑαζῃδ 
τορος δρρτορτγίδις ἰπ γεέεγεηςε ἴο 1υκο- 
νΆΓΤΩ ἀιβοὶρ᾽εβ οσ υπάεοϊεὰ πδᾶγογ ἴμδῃ 
ἴο ἴῆε ῬΒδγίβεεβ, νῆο πιδάς πὸ ργδίεπος 
οὗ δεΐπρῷ οἡ ΟΠ γίβε 8 δἰάς. ϑοηῖς δοσογά- 
ἱποῖὶν (“.5., ΒΙεεῖ, αὔες ΕἸνεῖῖ δηὰ 
ὈΠημαπα) ἢᾶνε 8ο υηδετείοοά ἰι. Οἰδεῖϑ, 
ἱποϊυάδίηρ ατοείυδ, ΥΝ εἰϑεείη, ᾿ς δνεῖϊε, 
ἴακε ἴμε ἐγώ οὗἩ ἐπε δάαρε ἴο δε ϑαίδη, 
δηά τεπάεσ : ἢς δ, ἴκα πηγβεῖξ, ἰ8 ποῖ 
ἢ ϑαΐδη ἰ8 ἀραίπβε μίση. Κυρῖε, Οὗ- 
δεγῦ. δας.) ΒΆγ8 : “ Ῥτὶπγα ρεγβοηᾶ ροδβίϊἃ 
ἐδὲ ἃ βεγνδίοτε ὑζὸ φυδουπαυα δ]ϊα, ργο- 
νεγ ΙΔ! Πεσ, πος βεπβα : φημὶ σοοὶμα σμΐης- 
ἄανι δεῖία σμρε αἰΐο ρεγεμέϊς πὸη ἐδ, ἱξ 
2γο αἀδυενξαγὶο ἐφ ϑεγὶ τοῖσί. μι ἰρίἐην 
ἐβὸ νιέ γα ἰῤεα αἀυεγεαγίμρι ϑαίαμας δε: ες 
οϑέεμάεγίνι, πμὶϊα τῤεοὶς φοοίμς ε7μ5 ῥοίεγο 
νυοερατγὶ.᾽" ὙΤΪΒ σεσίδί νυ Ὀτίηρβ ἴῃς βδγ- 
πε ἱηῖο {πὸ ἢ ἀπε ῥγενίουβ τσγαίῃ οὗ 
τβουρῆῖ, Ὀυῖ ἰΕ 1εβὺ8β πδὰ τηεδπὶ ἴὸ βδΥ 
ἴδλι Ηε βυγεῖνγ ψουϊὰ πᾶν εχρτγεββεά 
Ἡπλ8ε1 Ὁ ἀϊ εγεηιγ. Τῆε ΕδίΠειβ (ΗἰἸᾶγυ, 
7δόγοπια, ΟἾγγβ.) ἴοοῖκ ἴδε ἐγώ το Ὀε [εδβι}8 
δηὰ (πε ὁ μὴ ὃν ἴο Ῥς ϑαίδη. 80 υὑπάετ- 
βίοοἁ ἴπε δάδαρε Ἵοπίδίπβ ἃ ἠουσι ἢ σοη- 
οἱυάίηρ, ἀγρυπιοηὲ αραϊπδὶ ἰμς ποιίοη οὗ 
ἃ ἰεάρσυς Ὀεΐννεθη [εϑὺ8 δηά ϑαίΐδη. Μοϑβὲ 
τηοάετγη ἱπέογργαῖεγβ γοίεσ ἴῃς ὁ μ. ὠ. ἴο [6 
Ῥμαγίβεεβ. ϑοῦδηζ, δονόνεσ, υὑπάοτ- 
βίδηὰβ (6 βαγίπρ 88 τείεσσίπρ ἴο ἴμ6 
υηάεοϊἀεὰ ἀτηοηνς ἴτε Ρεορίς. ἥπε ΟὨΪΥ 
βεγίοιβ οὐ᾽εοϊίου ἴο ἐπὶβ νἱενν ἰβ ἴπαὶ τὶ 
ταθκαβ ἔπε βαυϊηρ ἰγσγεΐεναπε ἴο ἴῃς δἰξυδ- 
τίοη.--σκορπίζει : ἰΔῖς ἴογ τῇς δδείΐεσ 
σκεδάννυμι, υἱάε [ΟὉ., ΡΏγγπ., Ρ. 218. 
ΑΒ ἴο (ἢ8 πιείδρβοσ οὗ ραϊμεσίηρ δηά 
βοδιξεσίηρ, [8 παίυσαὶ δαβίὶα ἰδ οὶ 
ἀρρασεηῖ. Βυΐξ ἱπ 11 οδβεβ, ἤεη οπα 
τηδῃ βοδίζεσβ ναὶ Ὡποῖδβες ραΐδποεσε πεῖς 
δἰτηβ δηὰ ἱπίεσεδίβ τὰ υἱίεσϊυ ἀΐϊνεγβε. 
ϑαΐδη ἰβ8 τῆς ἀιοῃ-τγναβέεσ, ΟἸγίδε {86 
οΟἸ]ςοῖος, ϑανίουτ. 

νν. 31, 32. Ἅεφις ἐπαπρες ΗΣ ἰοπς 
 γονι αγρωπιεμέ 0 τοἶσνιν τναγπίνρ. Μετ. 



20-32. 

᾽ 
ἐστι. καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ, 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

" σκορπίζει. 
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41. Διὰ τοῦτο Σ [Κ. χί. 23. 
ΧΙΙ2; Ε ΠῚ 

λέγω ὑμῖν, Πᾶσα ἁμαρτία καὶ " βλασφημία ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώ- πὴ; 3. ἃ 
ποις ἡ δὲ τοῦ Πνεύματος βλασφημία οὐκ ἀφεθήσεται τοῖς ἀνθρώ- « δ αν τς 

" Ἂν τὰ “ὦ: ᾧ ΜκΟΐ, 28; 
ποις. 424. καὶ ὃς ἂν 3 εἴπῃ λόγον κατὰ τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, νί!, 22. 
ἀφεθήσεται αὐτῷ - ὃς δ᾽ ἂν εἴπῃ κατὰ τοῦ Πνεύματος τοῦ ᾿Αγίου, 
οὐκ ἀφεθήσεται αὐτῷ, οὔτε ἐν τούτῳ τῷ αἰῶνι οὔτε ἐν τῷ μέλλοντι. ξξβεγαῆῃ, 

ΓΒ. χχνὶ. 
δ. Μ,. ἰϊ. γ; χίν. 64. Ομ χ. 33 (αἰζαίηδὶ (οά). 

ΜΒ οὔ τοῖς ἀνθρωποις, νὨϊοἢ δεεῖ ἴο0 ὃς 5ΒΙΠΊΡΙΥ δὴ δοῆο οὗἉ τ. αν- ἴῃ τῆ6 
Ῥτανίοιιβ οἴδιιβε. 

3. οᾳ εαν ἴῃ τηοϑὲ υης]418.. Ὁ 28 ος αν, 88 ἰη Τ. Ε. 

8 Ἐος ονκ ἀαφεθησεται ἰουπὰ ἰπ τηοβὲ ὑποῖα1]8 Β πᾶ ον μὴ αφεθη, νῃΐο ΝΗ. 
Ρίδος ἰῃ πε πηαγρίη. 

31. διὰ τοῦτο σοππεςῖίδ ποῖ τηογεῖν νὴ 
Ριεοεάίηρ νεῖβθ, ὃὰὲ νὰ τἴἢ6 ψ Ποῖα 
Ἰογεροίηρ αὐρυσλεηῖ, Μασγκ πιοῖὰ ἱπὶ- 
τεβϑίνεϊν ἱπίσγοάυςεβ [με Ὁ] βρἤεπηγ- 
ίοπ ΠΕ ἃ βοϊεπιῃ ἀμὴν λέγω ὑμῖν .--- 

πᾶσα ἁμαρτία, εἰς. Α ὑτοδά ρτεϊ ᾿πιίπασΥ 
ἀεοϊαταϊίοη οὗ δες ραγάοπδυϊεπεββ οὗ 
ΒυπΊδῃ 5ἰη οἵ 411 βοσίβ, δηὰ Ἄβρεοΐδ!ν οὗ 
5η8 οὔ ἴδε ἰοῆρυε, ΨΟγὮΥ δηά Ἵοἤδγδο- 
τεγίϑεῖς οὔὐ 71}|ε808, δηὰ πιχαικίῖηρ ννῆδὲ 
ΤΌΪΙο 5 ποτα ἱπηριεδδίνοι ἢ τ. Π. 
βλασ. οὐκ ἀφεθήσεται: ροϊηϊοά, επηρδδῖῖς 
ἐχοερείοη. Ἐνίάεηεν πὸ ϑρίγιε ἤετα ἰ8 
τᾶκεη οἰδίοα!γ. ΗἜ τεργεβεηῖβ τπα 
ΤΊΟΓΔΙ ἰάθδὶ, ἴτε δρβοίϊυϊτεῖϊν ροοά δπὰ 
δοῖγ. ΒΑβρθεταῦ ἀραῖϊπδὲ (πε ϑρίγις 80 
οοποείνεά πυπραγάοπαοϊε---ἰῃδὶ 18. Οὐγ 
Τμοτά᾽ 5 ἀο! θεταῖς Ἰυάρτηεηι.-- βλασφημία, 
ἰη)υσίουβ βρεςςῖ (το βλάπτω ἀπά φήμη), 
ἷπ ϑυς ἢ ἃ 486 Μ}}1} πγχεδῃ βρεακίηρ οἵ ἴῆς 
ΒΟΙ͂Υ Οπε 85 ἰζ Ης νγεσε ὑπποῖυ, οσ, ἰῃ 
τῆς δρϑίγαςι, Ἵοδι]ηρ σοοά ενὶϊ, ποῖ ὃν 
ταϊδιιη ἀεγβιαπάϊηρ δας ΓὨτοιρἢ ΔηΕΙρδῖΩΥ 
ἴο ἴδε ροοὰ.---Νες. 32. 80 βεσίουβ ἃ 
βἰδίευγεπε ἡβεάβ ἴο ῬῈ σδγείυ γ συαγάςά 
δραϊηδέ τι βαρρεμεηβίοη ; ἐπεγείοσε [688 
δἀάβ Δῃ Ἔχρ᾽δπδίοσυ ἀεοϊδγαδιίου.-- -λόγον 
κατὰ τ. ὗ. τ. ἀνθρώπον. 7ε518 ἀΪ8- 
εἰηριιϑηεβ Ὀεΐννεεη ἃ ννογὰ δραϊπϑὶ ἴ1Ὲ 
ϑοη οὗ Μδῃ δηὰ ἃ ννοσὰ δραϊηϑβὶ ἰῆς Ηοἱν 
αμοβ. Τῇε τεΐδγεηςε ἴῃ ἴδε ἤοσπιεσ ἰ5 
ἴο Ηἱπλ56]ξ, ργεβυτηδοῖν, που ρΡ ἢ Ματκ δὲ 
ἴδε οοτγεβροη ἀϊηρ ρἷδος π88 “τῆς 80Π8 
οὗ τηϑθη,᾽" δηά πο βϑρεςῖδὶ τηεπείοη οὗ ἃ 
᾿νᾷρλοηαὶ βοῃ οὔ πηᾶη. ΟἾτίβὲ ρίνεβ (ῃς 

Ατίβεεβ ἴο υπηἀετβίδηά τῃδιὶ τῆς φσγαυα- 
"πε Οἵ {πεῖν οἴεηςς 8 ποῖ παῖ {παν μαναὰ 
βροΐκεῃ ενἱ] οὔ Ηἰπη. [|εβὺ8 μδά πο εχ- 
ςεριίομδὶ δβεπδιϊίνεπεββ δ ἴο ρεζβοῃδὶ 
οθεποεβ. Νὸοσ ἀϊά Ης πηεᾶῃ ἴο βυισρεϑὲ 
ἴῆδαι οἤεποεβ οὗ ἴῃς κίπὰ δραίηβιὶ Ηἰπὶ 
ὝΕΙΕ ΤΏΟΓΕ ΒΕΙΙΟΙ8 ΟΥ̓ 1688 6451: ραγάοη- 
ΑὉἷε ἰδδπ ϑυςο οβδποεβ ἀραίηβὲ οἴπεσ 
ΤΙλεπ, βδύ, ἴῃς ρσορπεῖβ οἵ ἴῆς Βαριῖβι. 
Μδὴγ ἱπιεγριείεσβ, ἱπάεςά, τπῖπῖκ οἴδετ- 

ννἶδα, δἀηά ταργεβεηξ ὈΪΑΒΡΠΕΠΊΥ ἀραϊπϑὶ 
ἴδε ὅοὴ οὔ Μδῃὴ 88 {με πίρμεγ ᾿ἰπγὶξ οὗ 
ἴδε ἐογρίνεαθίεθ. Α ρτᾶνςε σηΐϑίδκε, 1ἱ 
ΒυΓΉΙΥ ταῖηκ. [|]}εβὺ8 νγᾶϑ δ5 ᾿ἰδῦ]ς ἴὸ 
Βοηεδβὲ πιϊβυηδεγβεδπάϊηρ 8Δ8 οἵβεσ ροοά 
τάδ, ἴῃ 50ΠΊ6 τεβρεςίβ πιογε [ἰδ ]ς τπδῃ 
ΔηΥ, Ῥεσδυβε οἵ [πε εχοεριοηδὶ ογί ρί πδ εν 
οἵ Ηἰβ οδβαζγαςίεγ ἀπά οοπάυςι. ΑἹ] πεν 
ταϊηρβ ἂύὰ ᾿ς το Ὅς πιϊδυπάετβιοοά 
δηὰ ἁἀεοτίεα, απ {πὰ δεδβὶ ἴοσ ἃ νυν] ἴο 
Ῥε ἰγεδίεά 48 ἴδε ννοσβῖ. [6818 Κηδνν ἢ 18, 
δηὰ δἱἹοννεὰ ἴος ἰ. Μδη πιῖρδι ἱπεγα- 
ἕοτε Βοηδβεῖν πιίδυπδετβιαπὰ Ἡ πὶ, ἀπά 
Ῥς ἰῃ πο ἄδηρεσ οὗ ἴδε βὶπ αραϊπβὲ ἴῃς 
Ἡοῖν αμδοξβὲ (4.ρ., 8401 οὗ Ταγβῃ8). Ομ 
τὰς οἴδετς βαπᾷ τίδῃ τηΐρμὲ ἀἰβῃοπ δεν 
οαἸυτηηίδῖε ΔΠΥ ογάϊπαγΥ ροοά τηδη, δπὰ 
δε νΕΥῪ πεᾶσ (δ ππραγάοπδοϊς βίη. [ἷἐ 
᾽8 ποῖ ἴπ6 »εαη ἴῃδί πηλκεϑ τῆς ἀϊβεγεηςς, 
δυϊ {πε δουτοε οἵ ἴδε ΪΔβρῃεσωυ. [1{τὴ8 
βουγος δα ἱρποόγᾶπος, τηϊβοοποοριίοη, ἰ1]- 
ἱῃμήοττηεά ργε)υάϊες, δ᾽ βρθειωυ δραϊηβι 
τῆ 50ῃ οἱ" Μδῃ ν"}] θὲ βαυδην ραγάοι- 
ΔΌΪ6 νι ΟΥδοΣ δβίπβ. 16 ἴῃς βουζος ὃ68 
ταδῖϊςς, σοοϊεά ἀΐ511Κε οὗ με ροοά, 861 ἢ ἢ 
Ρτεΐεσεηςς οἵ ψτοηρ, Ὀεοδυβε οὗ [πὰ δά- 
ναηίδρε 1 Ὀτίηρβ, ἴο ἴπε γίρῃς ννπίοἢ Πα 
δοοὰ 56εἷ ἴἰο 6βίδ] ἰ8ἢ, τπθη τῆς 8ἰπ ἰ5 
ποῖ δραίηβε (ες τηᾶπ δυὲ δραίπβὲ (δες 
οαυβε, δηά {πε Ὠἰϊνίης ϑρίτγιε ννῆο ᾿πϑρίγεβ 
Βίηι, δηὰ τπουρ τἰς ἀρεπὲ Ὀς δυῖ ἃ 
Βυπθῖς, ἱτηρεσίεος τδη, [6 βίπποσ ἰδ 
Ρεγ]ΟυΒΙν πϑᾶσ τῆς ὑηρδγάοηδοϊς ροἰπί. 
7εβὺ8 νυιδῃβά πε Ῥδγίβεεβ ἴο υπάδεγϑίδηά 
ἀπδῖ, ἰη Ηἰἴβ8 Ἰυάρτηεηε, ἐπᾶὶ ννὰβ {πεῖς 
Ῥοϑίκίοῃ.---οὔτε; οὔτε ἀπαῖγβε ἴῃς περᾶ- 
τίου οὗ ρδγάοπμ, Ἵοποεῖνθά δ8 αϑεοϊηρ 
ῬΟΐΒ ννοτά8, ἱπῖο 118 ραγίβ ἔοσ βάκε οἵ 
εἰ ρ μαβίβ (υἱάε ου Υ. 34-36). Ῥορπιδιῖς 
ἱπίεσεηςεβ, θαβεά οἡ ἴῃς ἀουδὶε περαιίοη, 
ἴο ροββίδ!ς ραγάοῃ αῆες ἀεδι, ἀγε ρσε- 
οαγίοιβ. [ἱρπείοος (Ηοτ. ΗςὉ.) εχρί ἰπβ 
τὰς ἀουδῖς περδιίίοη ὉῪ τείεσεπος ἴο τῆα 
7 8ῃ Ιερὰ] ἀοοίτίης ἐπαῖ, ἰῃ οοπέγαβε 
ἴο οἴδες 5βἰπ8, ρσοίδπίηρ ἴῃς πᾶπὶε οὗ αοὰ 



[90 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΣῚ: 

33. Ἢ ποιήσατε τὸ δένδρον καλόν, καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ καλόν, ἢ 
ποιήσατε τὸ δένδρον σαπρὸν, καὶ τὸν καρπὸν αὐτοῦ σαπρόν" ἐκ γὰρ 
τοῦ καρποῦ τὸ δένδρον γινώσκεται. 84. Γεννήματα ἐχιδνῶν, πῶς 

δ. νἱ 45. δύνασθε ἀγαθὰ λαλεῖν, πονηροὶ ὄντες ; ἐκ γὰρ τοῦ " περισσεύματος 
ΨΙ. 

8. ὕοι. τῆς καρδίας τὸ στόμα λαλεῖ. 

εἶα. 
52. 

35. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ 

αἰῇ, θησαυροῦ τῆς καρδίας "ἐκβάλλει τὰ 3 ἀγαθά - καὶ ὁ πονηρὸς ἄνϑρω- 

35 τ υκτας πος ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ ἐκβάλλει πονηρά. 36. λέγω δὲ ὑμῖν, 

ἀἷν τὴ, 4 ὅτι πᾶν ῥῆμα ἀργόν, ὃ ἐὰν λαλήσωσιν ὃ οἱ ἄνθρωποι, ὅ ἀποδώσουσι 
Αςεις χίχ. Ἢ 
ο. Ῥεῖ. πέρι 

ἶν. 5. 
αὐτοῦ “λόγον ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως. 37. ἐκ γὰρ τῶν λόγων σου 

δικαιωθήσῃ, καὶ ἐκ τῶν λόγων σου καταδικασθήσῃ.᾽" 

1 Μοβὲ υποίδἱβ οὐχί τῆς καρδιας. [ἰ οοπηε8 ἔγοην [,ἰς. (νὶ. 45). 

3 Β αἱ. οπιῖὶ τα, ννϑϊςἢ, βοννενεσ, ἰ8 ἐουπά ἴῃ ΦΟΤΔΣ ἀπά τεϊδίπεά ὃ ὟΝ. ου 
δε πηδτρίπ. 

3 Ἐοσ ο «αν λαλησωσιν ΒΟ ἢᾶνε ο λαλησουσιν, Ὁ λαλουσιν. 

ςουἹὰ ὃε εχρίαϊεά οΟπν ὉῪ ἀεδίμ, υη- 
Ραγάομαρίς ἴθ ἐλπὶς 1ὲ. ΒΒ βρβεπιΥ 
δραϊπδὶ τῆς Ηοῖν αποδβῖ, βᾶγβ 6808, ἱπ 
οοηβοίουβ δητὶἐ πεβὶβ, ραγάοηδοϊς πεῖ Πεσ 
Βεῖς ποῦ ἴδπεσε : ““πεαὺς δηΐς τηοσίεπ), 
πεαὰς Ρὲσ πιογίετῃ "". 

γν. 33-3)η. Κιιάγεά Γορία. ΧΝῈὮ τῆς 
Μοσγᾷ Ἴοησογηίπρ ὈΙΑΒΡΏΘΤΙΥ ἐπε 861: 
ἀείεβηςα οὔ |ε808 δραΐϊπβὲ Ρμδείβαϊς 
ΤΑΙ απΊΠΥ τοδοβοά [18 ουϊπιπαϊίου ἀπά 
τΟΌΔΟΙΥ (48 ἴῃ Μαγκ᾽ 8 σερογῇ) ἰζ8. οἷοβε. 
Ὧδ δβεπίθηςεβ ἐοϊονίηρ βεοπὶ ἴο Ῥὲ 

δοοζεϊίοηϑβ σαῖδεσς ἤδη 8η ογρδηὶς ΕἸνΩ οὗ 
τῆς ἀΐδοουτβε. ὙΠΕΥῪ βυρδβίβητ δ !ν τα- 
Ῥτοάυςα βαγίπρβ ἰουπά ἰπ ϑεγπίοῦ οῃ 
Μουηῖ (νί!. 16-20), ἴπετε ἀϊγεοιεά ἀραϊπδὲ 
ἴαϊδε ριορδεῖβ, πεῖεὲ ἀραίηβε λίβα γα- 
Τρ οη βε8.--τ ες. 35 18 ἰουπὰ ἴῃ 1Κ6᾽ 8 
νεγβίοῃ οὗ τῆς ϑεγπιοη (νί. 45). ΤΕΥ 
τηῖὶρδς μᾶνα Ὀεε τγεπιαγκβ πιδάς ἴο ἴῃ 8 
ἀϊδοὶρῖεβ δδοις ἴδε ῬΠαγίβεεβ, 848 ἴῃ 
χνὶ. 6, ἐπουρῃ ἱπ {μεῖς ργεβεπὲ ἴογπι 
ἄϊτοςϊ δάάτγεββ ἰβ ἱπιριἰεὰ (υἱάε νετ. 34). 
Ὑδεὶς εββαητίαὶ ἱτηρογὶ ἰ8 ἰδὲ 1η6 πδίυτα 
οσ Ὠεαζτὶ οἵδ πιδῃ ἀείϊεγππαβ δῖ8 Βρεεοῦ 
δηὰ δοϊΐοη. Οαἰἴνθη ἴδε ἔγεε, ἴῃς ἔγυΐξ 
1ο]ίοννδ. τινες. 33. ποιήσατε -- εἴπατε 
(Εμεδγ. Ζίρ.), πάρε, ργοποῦηςε ; οδἱΐ 
Ῥοιἢ ἴτεε δηὰ ἔγυϊξ ροοά, οἵγ ενὶ]; {πῈῪ 
ταυβὶ Ῥοῖῃ ὃς οὗ οπς Κιπά, ἱπ ἴδοις δπὰ 
ἴῃ τπουρῆς (υἱάε ΚΥρκε, αὦ ἴος.).. ὙΠῸ 
τοΐετεηοα οὔ τὲ δάδρε πᾶβ ὕεεη 
τηυςἢ ἀϊδβουδβεά : ἴο ἴπ6 ῬΠδγίβεαϑ οσ ἴὸ 
Ομτίϑε δ Κγυρίε τερίϊεβ : ἴο Οῃγίβε [ἢ 
γοῦ οσοπποοῖ νὰ νν παῖ ροεβ Ῥεΐογε, ἴὸ 
ἴδε Ῥῃδσγίβααβ ἱ νυ εἢ ννπδῖ (οἱ οννθ. ΑΒ 
80 δάλρε ἴδε βαγίῃρ δάπηϊῖ8 οὗ εἰϊμεσ 
Δρρ!ςδεῖοθ. Τῆς Εδίπειβϑ ἑδνουτεὰ τῆς 
τείοσεηςε ἴο ΟὨγίδὲ, ννῆοπι ΜΙ αγας ἔο ον" 8. 
πινεσς. 34. Γεννήματα ἐχιδνῶν, υἱεῖφ {ἰ]. 
7. ]οδη δπά ]εβὺὰβ ἄριεβ ἰπ τπϊπκίηβ 

τῆς Ῥῃατγίβεεβ ἃ νἱρεσ-σοοᾷ, Βοίῖβ ςοη- 
ςεἶνε ἴπεπὶ 48 τόσα ν Πορεῖοβθ. Τῆο 
Βαριῖβε 'νοηάεγβ ἔπδὲ {πὲ ν βῃουϊά σοπις 
ἴο ἃ Ὀαριβπὶ οὗ τερεπίδηςε. [6808 {πΐπ Κα 
ἐδεπὶ ἴδ οπ ἴδε ΨΔῪ ἴο ἤπδὶ ἱτηρεηΐ- 
ἴεπςθ. Βυὲίῃςε ροίης Ης πιᾶκεβ μεῖς ἰβ 
παῖ, δεὶηρ ναὶ (ΠΕ ἃσε, ἔμεν σοᾶπποῖ 
Ῥυξ δρεὰκ εν]. ὙΤῇῆε ροίΐβοη οὗ ἱδπεὶς 
ῃδίυσε πιυβὲ σοπα οὐϊ 'ἰπ ἐμεῖς τνογάβ. 
ττνες. 35. ὃ ἀγαθὸς ἀ.: ροοά ἱπ ἴῃς 
86Π86 οὗ δεηπίρηδηΐ, ρταςίουβ, κίπάϊγ, [86 
εχίσζεπηα στηογδὶ ὀρροβίίε οὗ ἴῃς τηδϊσπαπὶ 
νἱρεγ- πδίυτα..--θησανροῦ : ἴῃ νεῖ. 34 ἴῃς 
Βεαγὶ 18 οοποαίνοα 88 ἃ ἰοιυπίαίη, οὗ 
ΜΒΙΟΒ βρεεοῦ ἰ8 τῆς ονεγῆον,, Βεγε 88 ἃ 
ἴγεάβυσε Ψψἤοβε βίοσεβ οὔ ἔποιρῆὲ δηά 
{εε]πρ ἴῃς πιουτ ἐγεοῖγ ἀϊϑιγίδυξα8. --- 
ἐκβάλλει δυρρεβίβ βρεεο δ οδδιδοιεγίβεά 
ὈΥ ΘπεγρΎ, ραβϑβίοπ. ὙΠεγα νᾺ5 πο ἰδοῖὶς 
οὗ εἐπλρμδβϑίβ ἰη Ῥηαγίβαϊς σοσῃηπηεπῖδ οη 
71ε808. ΤΕΥ Βἰββεά ουὲ {πεὶς πιδίενοΐςης 
ψοτάβ δὲ Ηιπὶ, δείηρ ποῖ πιδαγίῖθββ Ὀυῖ 
δαά-Πεαγιεὰά. Βυῖοῖ ἐεχεοτειςπεά ἴο οη 
ταδιρίῃ.---νεῖ 36. πᾶν ρ. ν : ΒΡΕΘοἢ 
Βεΐηρ ἴῃς ουΐςοπις οὗ ΜῊ ΡΩΝ πο πμοτὰ 
8 ᾿πδίρηϊβοδηξ, ποῖ Ἔνεη δαὶ ΨΠΙΟὮ ἰ8 
ἀργόν, ᾿πεβεοίυα! (α, ἔργον), ἱπεὶρίὰ, 
“ἼαἸε ἢν 1 18 δὴ ἰηάδχ οὗ ἱβοιρμεῖεβ8- 
Ὧ6588 1 ποῖ οὗ πηδίϊςσε. Τῆΐβ νεῦβα σοῆ- 
ταῖηβ δῃ ἱπιρογίδης νναγηΐηρσ, ὑοῦ Πεσ 
ΒρΌΚθη δὲ [Π|8 εἰπλε οἵ ποῖ.---ἶεγ. 37. ἐκ 
γὰρ τ. λόγων σον. [υᾶρπιεπξ ὉῪ τυογάς 
Ὦετα ταυβῖι ; ἰπ Με. χχν. 31-.46 
"πὰ επί ὉΥ 106 ρῥτεβεῆςα οὔ δῦβεπος οὗ 

ἱπὰ ἀεεάβ. Νὸο Ἴοοπιγδάϊοτίοη, ἔοσ ννοσάὰ8 
τα νἱεννεά 85 ἴδε ἱπάεχ οἵ ἃ φοοὰά οζ ὑδὰ 
μεατὲ: δά ροβίτνεῖγ, κε τῆδὶ οἵ 88 
Ῥμαγίβθεβ, ῆο βροκε νἱοκεάϊυ ; δαά 
περαιίνεϊν, κα τῆδὲ οὗ τὴε τπουρῆι]ς 58, 
Μ ΠΟ βρεαῖκ βεπβοίθββῖγ. Οἡ τῆς τόδοϊ πα 
οὗ ιῃϊ5 ρᾷϑϑαᾶσε οὔ. [1165 ΕΠ]. 



33--.41. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ΙΟῚΙ 

38. Τότε ἀπεκρίθησάν τινες τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων, 

λέγοντες, “Διδάσκαλε, θέλομεν ἀπὸ σοῦ σημεῖον ἰδεῖν." 30. Ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, “Γενεὰ πονηρὰ καὶ " μοιχαλὶς σημεῖον 6 (8. νὶ, 4 
{ἐπιζητεῖ - καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον ᾿Ιωνᾶ 1.ε. 

τοῦ προφήτου. 40. ὥσπερ γὰρ ἦν ᾿Ιωνᾶς ἐν τῇ κοιλίᾳ τοῦ κήτους ενήλεκι ΟΒ. 
τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας, οὕτως ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν μὴ 

τῇ καρδίᾳ τῆς γῆς τρεῖς ἡμέρας καὶ τρεῖς νύκτας. 41. “Ανδρες 

Νινευῖται ἀναστήσονται ἐν τῇ κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ 
κατακρινοῦσιν αὐτήν" ὅτι μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα ᾿Ιωνᾶ - καὶ 

ΤΜΜΒΟΒΡΙΣΣ ἱπϑετῖ ἀντω Ὀείοτε τινες. 

νυ. 38-45. Α εἰρη αϑλσά απὰ γεζμεεά, 
τοὶ λ΄ γεϊαξέυε αἰϊδοοιγες ([κ. χὶ. τό, 
209-36). Βοιῆ Μαῖς. 5 ἀπὰ ἵ1ὐκε᾽β τα- 
Ροτῖβ Ἷονου ἴδε ἱπιργεβδβίου ἱμαὶ ἴῃς 
ἀεπιδηά ἔοσ ἃ βίρτι, ἀπά {με επυποίδιίοη 
οὗ ἴῆε ϑαίϊδηϊς ἸΠΘΟΥΥ 885 ἴὸ ΟἾτγίβε 8 
οὐτε8 οἵ ἀεπιοπίδςβ, ὑγεσα Βυπο;σοπουϑ. 
1Ὶ ἴδεν ψετε τπ6 ἀεπιδηὰ νγ88 ἱπηρυάεπὶ, 
Βγροογίςαὶ, ἰπβυϊείηρ. Ταΐηῖκ οὗ τῆα 
τη ΠΟ ςουἹά 80 δρεδὶς οὗ ΟὨγίβι' 8 μ6]- 
ἱπρ τί βΕγΥ ὑγδηεὶη ἃ βίρτι ἐμαὶ ψουϊά 
βδιϊδίν [μετ 48 ἴοὸ Ηιβ Μεβϑβίδηὶς οἰ δἰ π1 ] 
-- ες. 38. σηρεον: νῆδὶ κὶπά οὗ ἃ 
δἰρι ὙΠΟ (πουρῆῖ ἴΠῈ6 οὐτεα οὗ ἀε- 
τηοηίδοβ ἃ βίρῃ ἔγοτῃ με, ἘΕἰβενῆοσα 
νὰ τελὰ οὗ {πεῖς δβκίηρ ἃ βίρτι ἴτοπὶ 
ἀφαυεη (χνὶ. 1). Ετοπὶ ννῆδι αυλτίετ νν8 
ἴδε βίῃ πονν δεκεά ἴο Ἴοπὶς ἴτοτιὺ 
Ῥειδαρβ ἴῆοβε ῆο τηδάς τς ἀεπιαπὰ 
Βλᾶ ηο ἰάβα ; ποίεε Κπον πος οαγεὰ. 
Τδεὶς φυσδιίοη σολὶν πιεδηΐ : ἴΠ656 8:01|8 
νοηΐϊ ἀο; ἰξ γοῦ ννᾶπὲ υ8 ἴο δεϊϊενε ἱπ 
γου γοῦ πιυδὲ ἀο βοτπηεϊίπρ εἶβε ἴμδη 
οαδὲ ουξ ἄεν!]8. Τῆς ἀρρδγεπὶ γεϑρεοῖ 
δηὰδ εαγηεβίπεβϑ οὗ ἴΐς τεαδϑὲ ἅτ 
ἐεϊρηεὰ : ““ἐδδοῃογ, νὰ ἀεϑῖγε ἔτοστῃ γομ 
(επιρμδεὶς ροβίεἰοῃ) ἴο ες ἃ βίρῃ". [ἰ 
τεπηηβ οπε οὗ ἴπε πιοοῖς Βοπιᾶρε οὗ ἴῃς 
δβοί ἄϊεγβ δὲ τῆς Ῥδββίοῃ (χχνίϊ. 27, 31).--- 
γες. 39. γενεὰ, 45 ἰῃ χί. 16, ἃ πιογαὶ οἶβ88, 
“αυδ6 ἱπ οπιηὶ τηδὶ τα εἰ ἱπιρτοῦρι δῖα 
νῖνι,᾽" ϑαίςες, 8. ν. γενεά.---μοιχαλὶς, υη- 
ταὶ ἢ] τὸ αοἁ 28 ἃ ννἱίε ἴο ἃ δυβδαπά, 
δρὶ ἀεβοτγιριίοῃ οὗ πιδξη ργοϊεβείπρ ροάϊὶ- 
Πεβ8 Ὀϊὲ ὑπροάϊν ἰπ ἔξει πὶ ητεῖ, 
Δη κε 8 δέϊεσ, 88 ἴῃ νὶ. 32 ; ςμαγδοϊοσίβεις ; 
τῆδη τπαὶ πάνθ πὸ ἰΐρῃξ ν᾿ πῖη οτάνε οχ- 
ἴεσηδὶ Ἔνίάεπος, νυν] ἢ ρίνεη τνουἹὰ Ῥε οὗ 
ΠΟ βεσνίςς ἴο ἴπεπι. Ὑπμετσείοσε: οὐ 

: ἴἘ Ὑ{Π6Ππ0Ὲ θὲ ρίνεπ εἰἴπεσ ὈῪ 
ἱκὴνς ΟΥὙ ΌΥ ΔηΥ οὔς εἶβ6. Ηε ἀεο!πεβ, 

ονΐηρ 1 ἴο δ6 νΔῖη, Νὸο βίῃ Ψ}] 
οοηνίπος πεῖ; ΨΥ γίνε οης ᾿---αἰ μὴ, 
εἰς, ; εχοερὲ ἴῃς βίρῃ οὗ Ϊοπᾶῇ ἴῃς 
Ρτορβεῖ, ψ μος ννὰ8 ΠῸ βρη ἰη {πεὶγ 
δϑεηδε. δι 8 τείεσσεά τοὺ Βυΐ ἴοσ 

ν δαὶ ἔο ον να βῃουϊά δᾶνε βαϊὰ : τῆς 
ῬΙΘΒΕΡΙρΕ οὗ τερεπίδηος Ὺ ]οηδῆ ἴο τῇς 

ἱπενιῖθβ. 8ὃ0ο {Κ. χὶ. 30 βεεπβ ἴο 
ἴδίκε ἰἰ. οπδῃ ῥτεδομεὰ γερεπίδπος ἴο 
με τῇεη οὗ Νίπενεῃ 88 ἴπ6 ΟΠΪῪ ᾿νΑΥ οὗ 
Ἔβοᾶρε ἴστοτῃ Ἰπάρτηεης. 71|εϑ08 ροίη!:8 ἴο 
τπδῖ Ὠἰδιοτὶς ᾿πβίαπος ἃπὰ βαγβ8: Βεννδᾶσε 
]1οῆπὰὴῆ νᾶβ ποῖ τῇς οὐΐγ ρῥτγορδβεῖίς 
τθᾶο Ποῖ οἵ τερεπίδηςα ; δυῖ, 48 Νί πονε ἢ 

15 μαϊὰ Ὁρ 88 ἃ τεργοδοῦ ἴο ῆς ρείβοῃβ 
δἀάτεκεεά, το βἰηρὶε Εἰπὶ ουϊλ ννᾶ8 δειϊίηρ. 
-πτνεσ. 40 ρίνεβ δὴ επιίγεῖγ ἀϊεγεης 
ἴση ἴο (δε τεΐεγεποαθ. Τῆς νεγβε οαπποῖ 
Ὁς ἙΤΠδΙ]οηρεά οὐ οτἰτῖςαὶ στουπάβ. [{ἰ 
18 δη ἱπιεγροϊδιίοη ἰξ πλυβὲ πᾶνε ὈεδοοπΊα 
8η δοςερίεὰ ρᾶτί οὗ ἴδε ἰεχὲ θείογε [86 
ἄαιε οἵ οὖς εαγίϊεδὲ Ἵορίεβι [6 ἰξ ὃς 
ξεπυΐπα ἴπεπ }|ε808 ροιϊπῖβ ἴο Ηἰβ σε- 
βυγγοςτίοη 88 ἴῃς ἀρργορτίδίβ βίρτηι ἔοσ ἂἃπ 
τη δεϊϊενίηρ, ρεπεγδίίοη, βαγίπρ ἴῃ εἤεςς: 
γου ν»}} σοπείπυς ἴο ἀϊβθεϊίενα ἰπ βρίξα 
οὗ 4111 οδῇ βὩΥ οὐ ἄο, πὰ δὲ ἴαϑὲ γοὰ 
ΜΠ ρὰῖ τῆς ἴο ἀεδίῃ. Βυῖ 1 ν}}} τίβε 
ἀραΐῃ, ἃ βίρῃ: ἴογ γοὺς σοηδιβίοη ἴξ ποῖ 
ἔοσ γουγ σοηνοβϑίοπθ. ΕῸΓΣ ορροβῖϊε νίεννβ 
Οὐ {πῖβ ἱπιεγρτειϊδείοη οὗ ἴῆε δἷρῃ οὗ 
7οὁπδῆ, υἱάε Μεγετ αὐ ἰος. ἀπιὰ ΗοἸἐζτααππ 
1η Η.Ο.-τ νεῖ. 4:1. Αρρ]!οαῖίοη οὗ τῇς 
τείεγεπος ἰῇ νεῖ. 390. Τῆς πιεη οὗ 
Νίπενεῃ ἃγα οἰϊεὰ ἱπ σοηδεπιπδίίοηι οὗ 
πε [Θννϑἢ ςοπιεπηρογασγίεβ οὗ [εβιι5. ΟΝ 
βίπηα ὑδ6 οὗὨ Πίβίοσὶς ραγαὶ!εἰβ ἵπ χὶ. 
20-24.---πλεῖον Ἰωνᾶ, ποτε ἔδδη ]οπδῇ, 
φ΄. νεῖτ. 6; τεῖετβ εἰπε ἴὸ }1εϑὺ8 ρεῖ- 
ΒΟΠΑΪΥ 48 οοπιραγεὰ ψἱ Ιοηδῃ, οὐ ἴὸ 
Η!8 πιϊπἰβίσυ 88 σοτηραγεά ψἱτῃ [ΟΠ ἢ 8. 
Ιπ τῆς ᾿Ιδιῖες οαβς {πε πχεαπίπρ ἰβ: [ποτα 
ἰθ ἴδ πῖοσε ἰῃ ναὶ ἰ5 πον ροίπρ οἡ 
δτουπά γοιυ ἴο βδυξ γοῦ ὉΡ ἴο τερεπίδπος 
τ8δη ἴῃ δηγιπίηρ ]οηδῃ βαίά ἴο 1πΠῸ τηεῃ 
οἵ Νίπενεῃ (δο Οτοῖίι5).--τ ες. 41. 

ίλισσα ἰδ πεχὶ ριεβδβεά ἱπίο 
186 βεγνίος οὗ ρυκείηρ υὑπδοϊΐενεῖβ ἴο 
8βῆδιιθβ. Τῶε ἴογπὶ βασίλισσα νν»ὲ8 σοη- 
ἀεπιπεᾶ ὃῪ Ῥἤγγηῃ., δας ΕἸβηεσ οἰξεβ ἰη- 
βίδῃοςεβ ἴτοπΊὶ Ῥεπιοβϑίπεηεβ δἀηὰ οἴμεῖ 
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εἴ αὶ δ. ἰδού, πλεῖον ᾿Ιωνᾶ ὧδε. 42. ες βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ 

γι ὅαν, κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὐτήν - ὅτι ἦλθεν ἐκ 
ΕΝ, α 3:. τῶν ὃ περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος καὶ ἰδού, 

18. δ. πλεῖον Σολομῶντος ὧδε. 43. Ὅταν δὲ τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ 
εκ Ἐς, ιἶ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται δι᾽ ' ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν, 
γῇ “Ἰωάο καὶ οὐχ εὑρίσκει. 44. τότε λέγει, ᾿Επιστρέψω εἷς τὸν οἶκόν μου, 

γ 11 δα, νῃ. ὅθεν ἐξῆλθον - καὶ ἔλθὸν εὑρίσκει ’ σχολάζοντα, " σεσαρωμένον καὶ 
(ἴο ΒανἊῈ: 

ἰοίκοτεν ΚΊΚ. χὶ. ας; χυ. 8. 

19.802 τεδὰ εἰ τὸν οἰκοὸν μον επιστρεψω. Το τελάϊπρ ἴῃ Τ' ΚΕ, ἰο δεδίπιϊϊδιοά 
ἴο [ἷκ (χὶ. 24). 

οο ντίϊετβ. 1. ΑἸῬετγα αἷδο (Οὔδεσν. 
1101.) οἰϊε8 δη ἱπβίδηςς ἔτοπῃ Αἰμεπδυβ, 

11:8. χιιϊ, 595: βασίλισσ᾽ ἔσει Βαβυλῶνος. 
ὙΠε τεΐεγεπος ἰβ ἴο ἴδε βίογυ ἱπ τ Κίπρβ 
χ. ἂπὰ 2 Οδζοη. ἰχ. Ἴοποεγπίηρ ἴδ6 

- Οὐδ οὗ 5περᾶ νἱβιεπρ ϑοϊοπιοῃ.---κ 
τῶν περάτων τῆς γῆς. ΕἸδηεῖ αυοίεβ ἴῃ 
ἰαρσαειοπ, τδε εχβογίβεῖοῃ οὗ Ὑρδῥον 
Ὡοῖ ἴο ρτυάρε ἴο γὼ ἃ ἰοῃξ ΨΆΥ ἴο Πεᾶσ 
1δοκε ἕο ὑτοΐεωυ ἴο ἴεδοβ δηγιμίησ 
υδείυ!].---πλεῖον Σ., ἀραίῃ ἃ οἷαίπι οὗ 
διρεσίοσ Ὑ ἴοσ ἴδ ς ῥγεβεηῖϊ νος ἴῃς ρτεαλὶ 
Ῥεῖβοηβ δηά τπίπρβ οὗ ἴπε ραβδί. Οἡ {δε 
Ἔῤράσθης ἐφοιίϑηη οὗ ἔπεβ6 σοτῃρδσίβοῃβ, 
υἱάσ τὴν Αῤοϊορείϊος, Ῥ. 367; ἃπὰ τε- 
τλεῦρες ὑπδὲ 1εβὺ8 οἰαίτηεά βιρετίοσ Υ 
ποῖ τρογεῖὶν ἔοσ Ηἰπιβεῖ ἀπά Ηἰβ νοσκ, 
Ῥυΐϊ Ἔνθ ἴοσ ἴδε Ἰεαβὲ ἰπ ἴῆε Κίπράοηι οὗ 
Ἡδδνεη (χὶ. 1᾿1). 

γν. 43-45. ΑΙ εοπιῤαγίδοη. ς κι. 
χὶ. 24-26. ἘοττΊΕΙΪΥ ]|εδὺ8 μά ᾿κεπεὰ 
(ὃς εν] ταος οὗ Ῥμαγίβαὶς ταὶ ρου ἰβίβ ἴὸ 
οδάτεη ρ᾽αυίηρ πῃ ἴῃς πιλτκεῖ- ρΙδοα (χί, 
16-10). δῶν 6 υ5ε8 Ἔχρεϊεὰ ἀςπιοῦβ 
ἴο ἀερίςε ἐμεῖς βρίσγίξυδὶ οοηάδπτίοη. ΤᾺ 
βἰσαι Ππυᾶὰς τρονεβ ἰπ ἴδ τερίοη οὗ ρορυϊασ 
ορίπίοπ, ἂπὰ ρίνεβ ἃ δ᾽ ἰπηρβε ἱπίο τ88 
βιυρετγϑι ἰοηβ οὗ ἐπ6 {ἰπ|ό. Νε ραῖδμες 
ποτὰ ἰξ, ἄτϑὲ, ἰπαῖ ἰἢς εθεςιβ οὗ τῆς αγίβ 
οὗ εχογοῖβῖβ νεῖε τε ροσᾶγυ ; ἃπά, βεοοπά, 
86 ρορυῖας Ὡθοσυ ἴο ἐχρίδίη τῆς ἔδοίβ: 
δε ἀεπιοπ τεϊυσπεὰ Ῥεσαυδε με οουἱὰ 
ποῖ πὰ ἃ ᾿οπιίοτίδοϊα ποῦς ἀηγνἤεσα 
εἶδε. Ου ιδῖ8β υἱάε 1 ἱρδείοος, Ηοτ. ΗςὉ. 
Ἴδε ρασδῦϊε τνᾶβ πδίυγα!ν βυρρεβίεά ὉΥ 
τς οὐτα οὗ ἴῃς ἀετηοηίας (νεῖ. 22).--- 
γες. 43. δι᾽ ἀνύδρων τόπων: ἴΠε Ὠδυπίδ 
οὗ ἀεγηοηβ, 88 Ῥορυ αν σοηςεῖνεά, γετα 
Ρίαςεβ υπὶπμδριιεὰ ὈῪ πιδη, ἀεδβεσίβ δηὰ 

ἀνεγδτάβ. Τῆς ἀεπιοη ἱπ ΤΟ 88 νἱ!!. 3 
ἶεβ ἴο ἴῃς Ὀρρεττλοϑὲ ραγὶβ οἵ Εργρι; 

δηὰ ἱπ Βαζυςῇ ἵν. 35 ἃ ἰαπά ἀεβοϊδιεά ὉῪ 
δι ἰδ ἴο Ἐπ ἰοηβηίδά Υ ἀεγηοῃϑ.--- 

αται ζητοῦν: [ἢ ρίτῖῖ ΚΕΕΡ8 τλονίηρ 
δα ἴα υεϑὲ οὗ ἃ τορίης Ρίαςε; πιὸ ἃ 
δυπηδη δεὶπρ 6 ἔδε8 111 δὲ εββε ἰῃ ἴῃς π|ο- 
δοίοπουβ νγᾶδίθ οὗ βαπά.-- οὐκ εὑρίσκει: 

ἴῃ 1υκα εὑρίσκον. ὙΠ ομδηρο ἔτοσι 
Διτὶς ρα ἴὸ ἢΠηϊϊα νεγ ἰ8 δχργοδβίῖνα. 
ἢ ἔδιυγε ἴο κπά ἃ γεβεϊηρ ρίαςς ννδ8 ἂπ 

Ἰριροτίθῆς ἴλεϊ, 48 οη ἱξ ἀερεπάςά τς τὸ- 
βοῖνε ἴο τεΐϊυγῃ ἴο δε ἔοσγηες δδοάε.--- 
γες. 4. ολάζοντα σ. καὶ κ. -- υη- 
τεπαηϊεὰ δηὰ στοδγ ἴοσ ἃ ἰεηδηΐ, ἰμνὶϊ- 
ἱπρ ὉΥ ἰϊ8 οἴεδη, οσπδιηεηϊεὰ ςοηάϊτίοη. 
ΤὮς ερ πεῖ δἰ πΙΡΙν ἀεδβοτῖρε ἴῃ ᾿ἰνεῖν 
ἰςτοσίδὶ τηϑηηοσ ἐδ ς τἰβὶς οὗ τεροββεβδίοῃ. 
ἴ παίυσδὶν ςφοπηπγεηϊδίογβ βεεὶς Βρί σ 08] 

εαυΐϊνδ! επίβ ἔοσ ἰμ6πλ. Οτγηδπηεηῖεα μον, ὃ 
ΜΙ σγάσε, ΒΔ Ὺ βοῦς (Η Ἰαγν, ΟἾγυβ., 
(οάει), νυ ςἰμ, οἴδεῖβ (Οτίρ., 16τ.» 
Ευΐῃγ., ΥΝ εἶββ, εἴς). ὙὉὙῆε ογπδιηδηΐδ- 
τίοη τῆσδὲ Ὀς ἴο [ἢ ἴδδίς οἵ ἴῃς τεπδηξ, 
Απά Ψδδῖ ἰβ (πα Νεϊξμεν ἕοσ δίπ πος 
ἴον ριᾶςε, Ὀυϊ ἴοσ βίῃ Ἴουπίιετγίεϊεἰ 
δταςε; ἃ ἴοσττῃ οὗ ροάϊϊπεββ ψἱῖμους 186 
Ῥοννεσ ; βαποῖ εν ννΠίοἢ 8 Ὀὰὶ ἃ πηδβὶς ἔος 
τηϊψυϊγ. ὙΠ πουδα 8 ἀεςοτγαῖεά τε- 
Ρυϊεά!ν ἔος αοά᾽β οσουρδπου, γεδ]]ν ἔοσς 
18ς ἀδν!]}᾽ 8. Ὃν; ὧν ἰδ 
οοπάετηπεὰ Ὁγ Ῥῆγγπ. ; “Ψδεη γοῦ Πεᾶσ 
Οὔς Βᾶγ σάρωσον δά Πίπιὶ ΒΔ παρα- 
κόρησον "..---Ν εἰ. 45. ἑπτὰ ἕτερα πνεύ- 
ματα, εἴς. ΤὨΪΒβ εδίυτε 18. ἱπιτοδυςεὰ 
ἴο τῆδκε ἴῃς ρίσευτε δῆβινεσ ἴο ἴῃς τηοσγαΐὶ 
σοηάϊιίοη οὗ ἴδε Ῥαγίβεεβ 45 οοηςείνεὰ 
ὃγ [εβ8.. ὙΒΘ ρᾶγαθὶς ἤεγε ρᾶββεβ οὔϊ 
οὗ τῆς τερίοῃ οὗ ρορυΐᾶσ ἱπιαρὶ παιίοπ δηὰ 
παῖυγαὶ ργουδο  ν ἱπίο ἃ τερίοη οὗ 
ἄεερες ρβυοποίοριοδῖ ἱπδείρῃ:.0 ὙΝῈΥ 
βῃουϊά τῆς ἄεπιοῦ νηὶ δββοςίαϊεβ ἰῃ 
ΟΟΟΌΡΔΠΟΥ οὗἩ ἴΠ6 πΒουδβεὺ ΨΝῺΥ ποῖ 
ταῖδμες πᾶνς ἰξ 811 το Ὠίσηβεϊῇ 88 Ὀεΐοσε )--- 
οὕτως ἔσται, εἰς. ΕἸΠΐςΑ] Δρρὶἰςαιίου. 
Τῆς ρεπεζαὶ γα ἱπιρ δὰ ἴδ: τηοσαὶ ἀπά 
τεϊρίουβ τεΐοσπι Δ ὕε, 888 Ὀεβθῆ, 
βυςοεεάεά ὉΥ ἄδερεσ ἀερεῆεσαου. Το 
αυεδιίοη παίυγα!ν βυρρεβῖβ ἰἴ861{: τδδὲ 
18 ἔπε Εἰδεοτίςαἱὶ ταηρε οὗ ἴδε δρρ]οδείου ὃ 
[ι δὲβ δε δηβιννεγεά νατίουβῖν. Ετοῦι 
ἴδε Ἰαννρίνίηνς Ε11 τῆς ῥγεβεπὶ τπης (ΗἹ]., 
7.1); ἴοι, ἔπε εχὶϊς 11} ον (ΟὮγγα., 
ατοιίαβ, εἰς.) ; ἴτοπιὶ ἵμε Βαρεῖβε Ε}} ΠΟῪ 
(νεῖββ, εἴς). ΟΒσίβδε ψίνεβ. πὸ δίπε οὗ 
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' κεκοσμημένον. 45. τότε πορεύεται καὶ ᾿ παραλαμβάνει μεθ᾽ ἑαυτοῦ 111. χἱ. «ς. 
ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα " πονηρότερα ἑαυτοῦ, 

ἐκεῖ" καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα τῶν ὦ 

,. 6. χχίϊὶ. 
καὶ εἰσελθόντα κατοικεῖ 20 (οἵ 

τοιδ6). 
ΟΒ. χνὶϊ. 

πρώτων. οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ ταύτῃ τῇ πονηρᾷ. 46. Ἔτι δὲ Ϊ 5 ξοπιραν. 
αὐτοῦ λαλοῦντος τοῖς ὄχλοις, ἰδού, ἡ μήτηρ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ μεν αρά 

26. εἱστήκεισαν ἔξω, " ζητοῦντες αὐτῷ λαλῆσαι. 47. εἶπε δέ τις αὐτῷ, ο ζξ, χχὶ. 

“ἰδού, ἡ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἔξω ἑστήκασι, ζητοῦντές Μκ. 

σοι λαλῆσαι." 3 48. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε τῷ εἰπόντι ὃ αὐτῷ, “Τίς [ὴᾳ ἐπ. 
ἱπέ. ἐστιν ἡ μήτηρ μου; καὶ τίνες εἰσὶν οἱ ἀδελφοί μου ; " 

ἐκτείνας τὴν χεῖρα αὐτοῦ 4 ἐπὶ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπεν, “᾿Ιδού, ἡ 
49. Καὶ 

μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου. 50. ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ τὸ θέλημα 
τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς, αὐτός μου ἀδελφὸς καὶ ἀδελφὴ καὶ 
μήτηρ ἐστίν.᾽" 

Ὁ ΜΒ οσοῖε δα (Τίεοδ,, ἢ... 
5 Τμο ψβοῖς οἵ νες. 47 8 νγαπείηρ 'π ἐ8 ΒΙ, δἀπά ἰ8 οπηἱειϑὰ ΒΥ ὙΝ.Η, Τίδβοι. ραΐδ 

ἀτ ν τίη Ὀγαοκεῖβ. [{ 18 ἢ Ἐχρ δηδίοσυ ρῖοββ. 

δ λέγοντι ἰπ ἢ ΒΌΖ. 

4 ΝΟΣ οπιῖὲ ἀντον (Τί5.8ᾳ.). ΒΟ τείδίη ἴὲ (ἿΝ.Η. τυϊεμίη Ὀγδοϊκεϊ δ), 

“ὐδδὲ ρετίοά ννᾶβ ἰπ Ηἰΐβ τπουρῃῖβ, ὕΠ16 58 
νε βηά οης ἰπ ἴδε ερίδεῖ μοιχαλὶς 
(νεσ. 39), νυν μοὶ τες 8118 ργορμεῖίς ομαυρεβ 
οἵ υηίλιι πῃ ιπεβ8 ἴο πες Ὀϊνίπε Ηυβραηὰ 
δεαίπεβι [βγϑεὶ, δηὰ ροϊπίβ ἴο (ῃς Ἔχῖϊε 88 
(δα οτίβίὶβ ἂἋὲ ψὩϊσἢ 86 δβογι ου ΒΥ τε- 
Ῥεπιίεὰ οὗ τμαΐϊ βἷηπ. [Ιἐ ἰβ ποὶ δὲ 11] ᾿ἰκεῖγ 
πδὲ ΟὨτίδε᾽Β νἱανν τνᾶβ [ἰπυϊιεὰ το ἴῃς 

Ἰοὰ ἀδιίηρ ἴτοτῃ 10 π᾿ 8 τηϊηἰ βέγυ. 
οτδὶ ἰδννβ πεεὰ ἴδγρε βρᾶςςβ οἵ {πιε ἴοσ 

δάεφυδία ἐχερ  ᾿βοδιίοη. ΤΠ πιοβὶ ἰη- 
βίγυσεῖνε ἐχεπιρ  βοδείου οὗ ἔπε ἄερεπε- 
ΣΆΟΥ ἀεβογρεά 18 βυρρί!εὰ ὃν ἴῃς ρετγίοά 
ποσὰ ΕΖτεα {111 ΟἿ σίβι᾽ Β ἔπιε. ὙΠ ΕΖεᾶ 
δηδεὰ ""αέεγίαΐ ἰδοϊλιτγ. Βυΐξ ἴτοπὶ {πδὲ 
Ρετίοά ἄδιεβ τῃς τεῖξτι οὗ Ἰερα!βπι, ννῃῖ ἢ 
Ἰδδυδὰ ἱπ ἘΔΌὈΙ ΠΙβτα, ἃ ποῦς ϑυρεῖ]ς δπὰ 
Ῥετηϊοίουβ ἰάοϊαίσυ οὗ τῃς ἰδέξογ, ἴῃ 
τῆοτα ἀδδλάϊν τῆδὲ τὸ οσα ἴμ 6 ξαὶγ δβρεοξ 
οἵ Ζελὶ ἕο αοὰ δηὰ γἰρῃιεουβηςβδ. 

νν. 46-5ν. Τὰε γεϊαίϊυες ο77 Ἅε5ι5 
(ΜΙκ. 1. 331-35; [ΓΚ. νἱϊ, 109-21). 
Μαίίδενν δπὰ Μαζίς ρίαος (μΐβ ἱποίάεης 
ἴῃ οοππδοιϊίοη ἢ ἴῃς ἀϊδοοιγδα οσοᾶ- 
βἰοπεὰ ὉΥῪ Ῥμασίβαὶς οδίυπηηγ. ΓἊὺκε 
ἵνεβ ἰξ ἰπ ἃ υΐϊε ἀϊετεμε οοπηςξοιίοη. 
με ροβίτίοη δβδείρῃεά ἰξ ὉῪ Μαῖδμεν 

ἃηά Μδχκ ἰβ δὲ ἰεδϑὶ δειΐηρ, δηὰ τπγουρα 
ἱξ οπε οἂπ υπάεγειδπά ἔπε τοῖν. Νοὶ 
νδηΐϊϊγ: ἃ ἀεεῖγε ἴο πῆᾶκα ἃ ραγδάς οἵ 
«δεὶς Ἰηῆυεπος ονεσ ἐμεῖς ἕατηουβ γεϊδιϊνε 
οη ἴδε ραγὲ οὗ τηοῖμο ἀπά ὕὈσγείῃγεη 
(Οδτγβ., ὙΒθορῆγ., εἴς.)}, δυϊ βο!οτυάα 
Ὅη 5 δοοουηΐ δηὰ ἃ ἀεβίσε ἴο εχίγιοδῖς 
Ἡϊΐπι σοσὰ ἴσουῦδὶς. Τηΐδ ἱποίάδης βῃουὰ 

Ῥε νἱενγεά ἴῃ οοππεοίίου τε ἴῃ 6 βίδίε- 
τηεηΐ ἱπ ΜΙ, {Π, 21 ἐπαὲ πτεπὰβ ἐπουρῆε 
7εβὺ8 δεβίἀς Ηἰπιθε. ὙΒΟῪ νἰδμεά το 
τεβους Ηἰΐτη ἔτοπὶ Ηἰπι5617 δηὰ ἔσοπ τη 
Ὑοβα 111 - Ὁ} Ἠς παά, ἱπιργυάεπεῖγ, 
ἘΠΕΥ Ῥγοῦδοῖν ἐπουρᾷι, ργονοκεά.---Ν ετ. 
46. ἀδελφοὶ, Ὀτοίδῃετβ ἰπ ἴῃ παῖυγαὶ 
δέηδε, 808 οὗ ΜδΊυ ὃν Ϊοβερῃ ὃ Ρτα- 
Βυ πη  Ὀἷγ, ὉὰΣ ἀπ ἀπννείσοτης Πγροιδεβὶβ 
ἴο ΤΏΔΩΥ οὐ ἰδεοϊορίοαὶ ρτουηάβ.--- 
εἱστήκεισαν, ΡΙυρετίεςς, δὰ ᾿ἱὮ βθηβα 
οὗ ἱπιρεγίεοσι (Εσίιζβομε). ὙΒΕΥῪ δΒδά 
δδεη βίδηάϊπρ ὉῪ να [68118 ννᾶ8 βρεᾶκ- 
ἰῃρ.---ἄξω, οπ {πε ουξεκίτιβ οὗ τῆς οσονά, 
οΥ οὐυϊδιὰς {πε Βουδε ἱπίο ψ Ὡς [6808 
επίεγεὰ (Μ|ς. {ϊ]. 10).--τνεσ. 47 (νναπεη 

ἴῃ 3. Β1)) βἰδίεβ ννῃδὲ ἰβ ἱπιρί!εὰ ἰῃ νεσ. 

48 (τῷ ντι), {πδὶ δοπις οπε τερογίεὰ 
ἴο [εβυβ τῆς ῥγεβεῆςς οὗ Ηἰβ γεϊδεῖνεβ. --- 
γες. 48. τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μον. Οπα 
τηῖρῃε πᾶνε ἐχρεοιεά Τεβιβ, οὐὲ οὗ ἀε!!- 
οδοΥ, ἴο ἢᾶνε βροίκὝαη οὐΐϊνγ οὗ Ηΐβ 
Ῥχγείῆσεη, ἰεανίηρ τς δεασίηρς οὗ (δε 
υεδίίοη οπ Ηΐβ τποῖμες ἴο δα ἰπίεστθά, 
ὑὐ (δε πηεπιίοη οὗὨ ἢεγ ρανς ἱπογθδβεά 
δι ρ ἢ 88 ἴο ἔπε (συ τῇ ῥγοοϊαίπιεὰ. Τῆς 
αυεβείοη τερεΐβ ἃ ννε]]-πηεαπὲ θαΐ ἱρποσζαης 
ἱπιοσγέεσεηος οὗ πδίυγαὶ δβεοιϊίου ἢ τῃς 
βονετγεῖρτι οἰδίπηβ οὗ ἀσιν, Ιε τενεδῖβ ἃ 
ΒΙΡΆΙΥ βίγυπρ βρίγις εαβιγ το ῬῈ πιϊβιδκεη 
ἴοσ ἃ τιοσδιὰ δηιπυ δία 5π).--- εῦ. 40. 
ἐκτείνας τ΄ χο: δη εἰοφυεηὶ ρεβίυγε, 
ταρκίηρσ τῇς ννοσἄβ (ο]] ον τη, ἕοσ ἴποβα 
Ῥτεβεηῖ, βυρετῆυου.---ἰδού, εἰς. ὙΠετο 
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194 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΠΙ, 

δ ὍΒ. χανί, ΧΙΠ. τσ. ἘΝ δὲϊΪ τῇ ἡμέρᾳ ἐκεινῃ ἐξελθὼν ὁ ̓Ιησοῦς ἀπὸ 3 τῆς 
ἵν. αὶ ΟἿ. οἰκίας ἐκάθητο παρὰ τὴν θάλασσαν - 2. καὶ "συνήχθησαν πρὸς αὐτὸν 

ζαίιν πρὸς ὄχλοι πολλοί, ὥστε αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον ἐμβάντα καθῆσθαι. καὶ 
τινα). 

ΤΜΒΣ οπιῖξ δε, τυ Ὠίο ἴῃς δηοίεπὲ τανίβοσθ βεαπὶ ἴο δδνε ἰπβοσίδα γερο δεν 88 ἃ 
ττδηβιείοπδὶ ρδσίὶοϊε. 

3.4.2 Βαᾶνο εκ (ΤΊ 5οἷ".). Β διδ8 πεϊπεῖ εκ ἢοσ ὡπὸ (Ὁ. Η. οπιῖε ὡπτοὸ δηά δδνε εκ ἰῃ 
ΤΑΔΙΡ ἢ). 

ΒΊΜΒΟΙΖΣ οπιῖξ το. 

ἃτ:ς ἰάεα! ἰδὲ, ργοτηοίεσβ οὗ ρεῖ βοῃεπιςβ, 
δηὰ τεϊϊρίουβ ἀθνοῖθεεβ μοὶ ἱξ νουἹὰ 
οοβὲ πο εῇοτί ἴο βρεαῖκ ἴδυβ; ποῖ δη δά- 
Ταϊσαῦ ες οἶδδα οὗ ρεορίε. [Ι{ ἀϊά ςοβὲ 
7εβὺ8β δῇ εβογι, ἴοσ Ης ἃ 
ψνάσα δελτὶ δηὰ ὑπὸ]! ρηϊεά παῖυγαὶ 
αἰεςιίοπθ. Βυῖ Ηε βαοτίβοεά ηδίυγδὶ 
αῇεοιίοα οὐ ἴδς αἰϊα οὗ ἀυΐϊγ, 48 Ης 
βΠΑΙν βαςτίβοεεά Ηἰ8 [ἰ{6.--ἶοτ. 50. 
Ῥεδηϊεέίοη οἵ βρίγίτυιὶ Κἰπβιηδπβηρ. Τῆς 
πίσθεβὲ Ὁσοϊμεσβοοῦ Ὀδβεὰ οἡ βρίτιτυ δὶ 
ΔΒιπίτν.---ὅστις γὰρ ἂν ποιήσῃ: α δπογαὶ 
τεβεηΐ βυρροβίειου ἐχργεββε Ὁγ ἴδ6 50- 

)υποῖῖνε ΜῈ} ἂν [Ο]]οννεὰ ὉῪ ργεϑβεπὶ ἴη- 
ἀϊςαῖίνε.---τὸ θέλημα τ. πατρός μ. τ᾿. ἐν 
οὐρανοῖς : [Π18 ῬτΟΌΔΟΪΥ σοπιε8 πδαγεβὲ ἴο 
ΟἸὨτίβε᾽ 5 δοῖυδὶ ννοσάβ. [ἢ βιιο ἢ ἃ βοϊεπηπ 
αἱΐετᾶπος Ης ννὯ8 {ἰκεῖγ ἴὸ τιεπιίοη Ηἰ8 
Ἐδίδεσ, νῇοβα βυρσεπιε οἰ Ηἰ5 Β]1α] 
Βεαζῖ ὄενεσ ονπεὰ. Μαζῖκ μδ8 “πὲ ν}]] 
οἵ αοά"); Ιυκς “τῆσδε ψῆο ἤδᾶσ δηὰ 
ἄο ἴῃς νογὰ οἵ αοά" ; οδνίοιυείγ βεοοηά- 

Ἔμαρτεκ ΧΙΠ. [|ε8Ὁ8 ΤΈΑΛΟΗΙΝΟ ΙΝ 
ῬΑΒΑΒΙΕΒ. ΤΗς ἰταπβιιίοη ἴσοση ἴπ6 
ΒΌΪ]ΓΥ, βοπιῦγε δἰπηοβρβεσε οὗ Ἵμδρ. χίϊ, 
ἱπίο τῆς οδίπι, οἶεασ αδἱζ οὐ ΟἾσγιβι 8 
Ῥαγαδοῖϊὶς ννβάοπι ννουἹὰ Ὀς 48 νγεϊςοτης 
ἴο ἴδε Ἔνδηρεῖίβὲ 458 ἰΐ ἰβ ἴο υ8. Ὑεῖ ὄνβη 
Βεῖα νγεὲ ἀο ποῖ δἰϊορείμε Ἵβοᾶρα τῆς 
βδδάονν οὗὐἨ ὑηρεϊϊεῖ οὐ βρίσιδὶ ἱπδα5- 
ςερο δεν. Ψνε τεδά οὗ πιυςἢ ροοά βεεά 
νιλεῖϊοά, δαὰ βεεά βονῃ δἀπιοηρ ροοά, ἢ58 
οὗ 411 βοσίβ οαυρῆς ἰῃ ἴδε πες. Τα 
δἀορείοη οὗ {πε ραγζδδοῖίς τηεϊῃοά οὗ 
τελοβίηρ, ἱπάεεά, Πδά 118 οτὶρὶπ ἰπ ρατὲ 
ἰῃ ἀϊξαρροϊπιιπε εχραγίεποαβ ; ἐσ ῃ8 
τηϊβαρργεπεηάςεά, δοιϊίομβ τηϊβδυηδεσβιοοά, 
οοταρα ἶηρς ἐμῆς Τέδομεσ ἴο [11 Ῥδςοῖκ ου 
παῖυσγαὶ δηδίορίεβ ἴοσ Ἐχρίπδιίίοη δηὰ 
5εἰ Γἀεξεποθ. ΑἹ] τὰς δυπορείῖβιβ τεοορ- 
Ὠΐδβα ἴΒς ἱπιροτίδπος οὗἉ τ}8 ἴγρε οὔ ἐεδοἢ- 
ἱπρ ὉΥ τπεἰς ἔοσπιδὶ τηδηπες οὗ ἱπεγοδυςΐπρ 
τῆς Βτβέ οἵ ἴπε στοὺρ οὗ βενεπ ρδγβϑῦεβ 
οοπίαϊηεά ἰῃ Μαιμενν᾽β ςο]]εοιϊίοα, ΟΛ 
Με. χίϊ. 3; ΜΙ. ἱν. 2; 1Κ. νἱϊ. 4 
Μαιεδενν 8 ννᾶν οὗἁὨ τηδϑββίηρ τηδίζεσ οὔ [8 
Ββᾶπης Κίπὰ τηοβὲ εβδοιι δ! ἱτῆρταββαβ υ8 
ἢ τς δἰρηίβοαπος οὗὨ ἐπ8 ἐεαΐυσε ἴῃ 
ΘΟ γβι᾽ 5 ἰεδοίηρ τηϊηἰβέσγ. Ὑδαδὶ [εβϑ08 

ΒΡΟΚς 411 [π6 βενεὴη ραγδῦῖεβ ρτουρεὰ 
ἰορεῖμεν πὶ (818 σπαρίεσ δὲ οὔβ εἰπια ἰ8 
ποῖ οεγίδίπ οὐ Ἄνθη {ἰκοῖγ. [Ιἢ ἴδε οοτς- 
τεβροηάϊηρ βεοϊΐοη Μαιῖ σίνεβ οὔ ἔνο 
οἵ τῇς βενεὴ (ϑοῖσον δηδ δ μεέαγά δε). 
[μὰκς Βᾶ5 ἴῃς ϑοτῖσεγ οπἷγ. ὙὍῆὰ ϑοῖσεγ, 
τῆς Ταγές, δῃὰά τῆς γαρ πεὲ τᾶν μᾶνα 
ἐογπιεὰ ἃ βἰηρὶς ἀϊβοουγβα, 88 νεσυ οἱ οβεῖῦ 
«οπηδοῖδά ἴῃ βίγυσίυτε δηᾶά ἱτηροτί. 
Ῥεῖμαρβ ψὰ βῃουἹά γαῖμα βὰν διδὰ ἃ 
Ρίδος ἱπ 1π6 ἀΐϊβοουγβε ἔγοπι ἴῃς Ῥοδῖ, 
ΜΟΙ βϑετὴβ ἴο πᾶνε ὕδδεη ἃ σενίενν οὗ 
ἴῃς ραϑὲ πιϊηἰβίγυ οὐ 7688, Ἴχργεβδίπρ 
οἰίεῆγ ἀϊβαρροϊπίτηεηε ἢ τπ6 τοβυϊὲ, 
Μυοβ θεϑβίἀεβ ρδγδθῖεβ υνουἱὰ δε βροκεϑῃ, 
{8ε ρδγδθϊεβ δείηρ επιρὶογεὰ ἴο ροϊηϊ 188 
ταλογδὶ : πιο βεθάᾶ, {π||6 ἔγυΐϊς, ἀπά γεῖ 
ἃ Ὀερίπηΐπρ πιδάς ἀεβεϊπεά ἴο στον ; [86 
βἰταδίίοη το δε νἱενγεά υνϊτῇ ραϊίδπςς δἀπά 
Βορε. 7υβὲ δονν τηδην οἵ ἴῃς ρδγαῦεϑ 
τερογίεὰ ὃν ἴπ6 ἐνδηρε ἰβὲβ νγεγε βροΐβῃ 
τῆεη ἰδ ἰδ ἱπηροββίδ]ε ἴο ἀδεεγηχίηα. 

νν. 19. ΤΕ Ῥαγαδίε οὗ ἐδε ϑοιϑεν 
(ΜΚ. ἱν. σο; κ. νι, 4-8). Με. 1. 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ. ΤῊς ρατΑῦϊς βίαπάβ 
π ἴ(ἢε 84πης σςοπηεοίίοη ἱἰπ Μαχῖκ (ποῖ ἴῃ 
1Κ6), Ὀυξ ποῖ 48 ζο]οννίηρ ἴῃ ἱτηπιοά δῖα 
[επροσαὶ βεαυεηοθ, ΝΟ βίγεββ ββοιϊά 
θὲ ἰαϊὰ οὐ Μαειιενν"᾽Β ΡῬῆταβα “"οη ἴδδὲ 
ἀδν ".--ὀῳξελθὼν τῆς οἰκίας : τῇς Βοιβα 
π᾿ ψψῃϊςἢ 716βὺ8 8 διρροβεά ἴο βᾶνε βεεη 
θη Ηἰὀ αἰεηὰβ βουρῆς ἴος Ηΐπι, 
τπουρῇ Μαδιμαν πλᾶῖτεβ πὸ τηθηεοη οὗ 
ἰε (υἱάς ΜΚ. [1]. 10).---κάθητο; 45 δὲ 
τῆς τεδοπίηρ οα ἴῃς Π1]] (ν. 1), βδυρρεδεῖνο 
οὗ Ἰεηρίπεηεά ἀΐδοουτδε. Τδς Τοδοποσ 
βδῖ, ἴῃς Πεδᾶγεσβ βιοοά.--- εσ. 2. ὄχλοι 
πολλοί, Ετεαὶ πυπηρεῖβ οὗ ρεορίε ἱπ 811 
{δε δοοουηΐβ, σοπῃρεϊηρ ἔς Τεαςῖες ἴὸ 
νι πάγανν ἴτοπὶ (ἢ βῆογςε ἱπίο ἴῃς βεᾶ, 
δηὰ, βἰζείπρ ἰπ ἃ Ὀοαῖ, ἰο δάάγεββ {μ6 
Ῥεορΐε βιαπάϊηρ ου (με πιδιρίπη. Μυςβ 
τηϊοζαϑῖ, ρορυ συ οὗἩ τῆ6 Ὑδδοθοσ 8111} 

εδί, δηὰ ὄνεῃ ρτονΐηρ; γεῖ Ης Πᾶ8 
γπιθὰ ἃ νϑσν ΒΟΌοσ εϑιϊπγδῖς οὔτ ναΐυς, 
88 ἴδε Ρᾶγαθ]6 [ο]οννίπρ ββοννβ.--- ν ετ. 3. 
ἐν παραβολαῖς : τηΐ5 πιειῃοά οἵἉ ἐεδομίησ 
ΨᾺ8 ποῖ Ρεουϊαγ ἴο [65818--ἰὰῪ: ννᾶ8 
ςοησηος ἃπιοηρ Εδβίεγηβ---δυϊ ΗΒ τ8ς 
οὗ ἰξ ννᾶβ υὑπίᾳυς ἰπ ἐεἰ οἰ γ δηὰ ἱπ ἐθα 



:--1ο, ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ τος 

4. καὶ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὃ γετ. 48. πᾶς ὁ ὄχλος ἐπὶ τὸν " αἰγιαλὸν εἱστήκει. γα αι. 

πολλὰ ἐν "παραβολαῖς, λέγων, ““᾿Ιδού, ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ σπείρειν. “2 

4. καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὐτόν, ἃ μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν - καὶ ἦλθε] μανῇ: 30, 

τὰ πετεινά, καὶ “κατέφαγεν αὐτά -ς. ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰ ἀνα 

"πετρώδη, ὅπου οὐκ εἶχε γῆν πολλήν - καὶ εὐθέως ἐξανέτειλε, διὰ τὸ ΡΝ 
μὴ ἔχειν βάθος 3 γῆς" 6. ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος  ἐκαυματίσθη, καὶ αὐ ΓᾺ 

διὰ τὸ μὴ ἔχειν ῥίζαν, δ ἐξηράνθη. 17. ἄλλα δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὰς 7088 1.17. 
ἀκάνθας, καὶ ἀνέβησαν αἱ ἄκανθαι, καὶ ἀπέπνιζαν ὃ αὐτά. 8. ἄλλα ΜΚ. ἰν. 5, 
᾿δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλήν, καὶ ἐδίδου καρπόν, ὃ μὲν ἑκατόν, εν, ἵν. δ. 

ὃ δὲ ἑξήκοντα, ὃ δὲ τριάκοντα. 9. ὃ ἔχων ὦτα ἀκούειν ὁ ἀκουέτω." 
το. Καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ εἶπον αὐτῳ, “ Διατί ἐν παραβολαῖς ἴθι: το. ᾿ 

χν δ. 
88. ἰ. τσ. 

1 Β Βαβ ελθοντα τα πετεινα κατεφαγεν, ννὩῖς ἢ ΝΗ. ρυὶ ἰα τδς ἰεχὲ, ραοίηρ ηλθον 
τ. π᾿ καὶ ἴῃ (δε τηλτρίπ. 

3 Β δδ8 της Ὀεΐοσε γης. 

59 μᾶνε επνιξαν (Τί6ς..). ΒΟΖΣ αἱ. Δηὰ πιδην πχίη. βάν ἀπεπνιξαν (ΥΝ.Η. 
ΜΓ σπνιξαν ἰπ τηλγρὶπ). 

4 ΒΙ, οπιῖξ ακουειν, νυν οοπΊε8 ἔγοπὶ ρδγα!]]. 

ἐπὶ ος οὗ [86 [᾿εβ80η8 Ἴοηνεγεά. 
Αδδβίγαςὶ α ῥγίογὶ ἀεβηϊείοηβ οὗ ἴῃς ψνογὰ 
βεῖνε ᾿ἰτῖα ρυγροβε; τὰ ἰδάσῃ Ὀεβὶ ψνῃδῖ 
ἃ Ῥαγϑδϊς ἰβ, ἰπ τῆς τηουτῇ οὗ [ε8ι18, ὉῪ 
βιυάγίηνσ ἴδε ΕΙΣ Ηςε βροκε. Τἤεπος 
νε ψαίδεν τπδὶ ἴὸ 8) ἰπ ΡᾶγδὉ 68 
ΠΊΕΆΠΕ ἴο υδὲ {ΠΕ Δ ΠΉ 1] Αγ 'π πδίυγε οσ ἰπ 
δΒυπίδη 16 (ἴῃ με ἴογπὶ οὗ ἃ παγγδίϊνε οὐ 
οἰ δοτιν8ε) ἴο εὐ ρου ὑπ δηλ ας ἔσυ ἢ8 
οὗ τῆς 8ρί τίει] ννοτὶά, 

Νν. 3.9. Τὰε Ραγαδίε.---Νεῖ. 3. ὁ 
σπείρων: εἰϊπεῖ ὁ ρεπετίς, οσ ἴῃς ΘΟΜΟΣ 
οὗ τὰΥ 5βίογυ.---τοῦ σπείρειν: τῆς ἰη ἤηϊῖνα 
οἵ ρυτροβα ϑ ἢ ἀπε ρεπίτῖνε οἵὨ δτίίεϊς, 
νετυ “τεαυεηΐ ἰπ Ν. Τ. δηὰ ἰπ]δῖς ατεεῖ. 
-οϑεσ. 4. παρὰ τὴν ὁδόν: ποῖ ἰἢε 
πἰρῆνναν, οὗ ΒΊΟΝ ἴπετα γνεσα ἔενν, δυῖ 
186 Τοοίρδίῃ, οὗ ψῃῖοἢ τπετα γετα ΤΩ ΔΠΥ͂ 
τπτουρἢ οὐ Ῥεΐνεεη τῃς ἢεά8.---Ν ἐσ. 5. 
ἐπὶ τὰ πετρώδη, προ 5Π4]1οὸνν στουπά, 
ψΏετα ἴῃς τοοῖς τνν 48 πεᾶσ {πε βυγίδος (οὐκ 
εἶχεν γῆν πολλήν).- νεῖ. 6. ἐκανυμα- 
τίσθη, ἴι ψα8 βοογοῃεὰ (ΌΥ ἴῃς 5υπ) ((". 
Ἐεν. χνΐ. 8), ψ ῃῖο ἢ Πδά πιδάς ἰΐ βργίηρ 
ελιϊἰεβῦ : ΡΧΟΏΡΕΪΝ αυϊοκεπεά, βοοη 
ΚΙΠεά.--νεῖ. 7. ἐπὶ τὰς ἀκάνθας. 
ἘπιΖϑοῆς ρῥγείεσδ ἴπε τεδάϊπηρ ἐιᾳ Ὀεσαυβε 
τε βεεὰ {ε1] ποῖ οὐ ἴποτπβ δἰγεδὰν 
δρτυηρ ὑρ, Ὀυὲ οη στουπά []}} οὗἩ τπόγῃ 
βεοάβ οἵ τοοῖβιυ Βυῖ τἢς [ἰδἴῖοσ ἰάςα, 
ΨΒΙοἢ 158. ἴῃς ἴσας οπς, οαη Ὀε ἐχρσγεββεὰ 
αἴδο ὃΥῪ ἐπὶ.-- ἀνέβησαν: τε τποτη8 
ΒΡΙΔΠΡ ὉΡ 85 νγ6}1 25 ἴῃ 6 σογῃ, δηὰ ρτον- 
ἱπῷ πῆοῖς νἱρογουβὶν ραϊπεὰ ἴῃς ὕρρὲσ 
μΒαηά.---ἔπνιξαν. Εὐυτκῆγ. Ζίρ. βπάβ {818 
ἰάεα ἰῃ ἀνέβησαν, ἔος νος Β πα ρίνεβ 88 

ΒΥΠΟΏΥΤΩ ὑπερίσχυσαν. τος 8. καλὴν, 
ξϑηυϊπεῖν βοοά ἰαπὰ ἔτες ἴσοπιὶ 411 τῆς 
4υ}18 οὗ τῆς οἵδε τῆτες: βοῇ, ἄδβερ, 
οἰεδη.---ἐδίδον, γίεἸἀεὰ. Ιπ οἵπεῖ ἰοχὶϑ 
(1. 8, το; νἱϊ. 17) ποιεῖν ἰ8 υ5εά.--- 
ἑκατόν, ἑξήκοντα, τριάκοντα : 41] 5ατἰ8- 
ἴλοΐοσυ; 30 ρψοοάᾶ, ὅο δεῖϊζες, τοὺ δεβί 
(αεη. χχνὶ. 12).--- εσ. 9. ὁ ἔχων ὦτα ἀκ. 
ἀκ. Απ ἰηνϊίταξίοη το τπίπκ οἵ (ῆς Ὠἰδάεη 
τηεδηΐηρ, οἵ σαῖῃεσ ἃ πἰπὶ τῃδὶ πεσε ννὰβ8 
ΒΌΓἢ ἃ πηδδηΐηρ, Τῆς ἀεβοτίρτίοη οὗ τπ6 
Ἰδηὰ ἱπ νῃῖο ἢ τ8ε βόε σαί οἡ ἢΐ8 
ορεζαίίοηβ ψουά ργεβοηΐ πὸ ἀϊ βου εἶε5 
ἴο ἴῃς Βεᾶγεσβ : τ[ἢ6 Ῥεδίεῃ ρδίῃβ, ἴ868 
τΟΟΚΥ 8ροῖβ, ἴἢς ᾿ποσηγ ρδῖομεβ Ψεσζε 1] 
ἑαλτα δῦ ἐδδΐυγεβ οὗ της 6145 ἰῃ Ῥαϊδβείπα, 
δηᾷ τῆς ἴδιες οὗ ἴδε βεεὰ ἱπ εᾶσῇ Ἵδδὲ ννᾶ8 
πη δοοογάδπος υἱἢ σοτηπηοη δχρασγίεηςα. 
Βυῖϊ ΨὮΥ ραΐπὶ ἴῃς ρίοῖυτε ὃ ΝνΠδὶ ἰ5 
τῆς ποτα] οὗ ἴῃς βίοσυ ἡ Τδδῖ [εϑ08 ἰεῖ 
τδεπ ἴο Βηά ουϊ. 

γν. 109-17. Τὰδ ἀϊφοὶῥίες ατὰ απ 6χ- 
ῥίαπαίδοη, ὌὙθετα ἰβ βοπης αἰ συ ἴῃ. 
Τοττηΐηρ ἃ οἶδας ἰάεδ οὗ {μϊ8 ἱπιετϊυάς. 
νῃο αϑκεά ὃ Τῆς Ὑννεἶνε οηΪγ, οσ {πεν 
δηὰ οἴμεῖβ ἢ τΠετη, 485 Μδγκ βέδίεβ 
(Ϊν. το) }})}β Απὰ ψβεη [πηπιεάϊδίεϊ 
δἴτεσ ἰῃς ραγαῦ!β ννὰ8 βροίεῃ, οσ, ἃ8 ννᾶβ. 
τηοσς ᾿ἰΚεῖγ, αἴοσ ἴῃς ἱεδοβίηρ οὗ [ῃς δ 
ψ 8 ονεσ ἢ Τδ οης οετγίδίη ροίης ἰ8 παῖ 
δΔῃ εχρ᾽δηδιίοη ννᾶ8 δεκεὰ δηά ρίνςῃ.-- 
γες. το, διατί ἐν παραβολαῖς : Μαίίπεν 
τηᾶκεβ ἴῃς απεβιίοη τσείεσ ἴο (ῃς πιεϊμοά 
οὗ ἰεδοδίηρ, Μαῦκ δπὰ [κῸὸ τὸ ἴδ 
πιεδηΐηρ οἱ ἴδε ρϑγδῦϊεβ βροκεῃ. Ὑδαὰ 
ἴνο υεδβίίοπβ ὑνεσα οἰοβεῖὶν Ἵοοπηεςοίεά, 
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λαλεῖς αὐτοῖς; 11. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, “Ὅτι ὑμῖν 

δέδοται γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν, ἐκείνοις δὲ 
οὐ δέδοται. 12. ὅστις γὰρ ἔχει, δοθήσεται αὐτῷ καὶ περισι ευθ΄-" 
σεται" ὅστις δὲ οὐκ ἔχει, καὶ ὃ ἔχει, ἀρθήσεται ἀπ᾿ αὐτοῦ. 13. 

8 αἱ, νἱ. 4. διὰ τοῦτο ἐν παραβολαῖς αὐτοῖς λαλῶ, ὅτι βλέποντες οὐ βλέπουσι, 
ῬᾺΪ1. ἰἱ. 

τΤΑςιοχχνί. καὶ ἀκούοντες οὐκ ἀκούουσιν, οὐδὲ συνιοῦσι. 14. καὶ ἢ ἀναπληροῦται 
1Δφωχανίμ, ἀπ᾿ 1 αὐτοῖς ἡ προφητεία Ἡσαΐου, ἡ λέγουσα, “᾿Ακοῇ ἀκούσετε, καὶ 

27. 
ἐ οὐ μὴ συνῆτε" καὶ βλέποντες βλέψετε, καὶ οὐ μὴ ἴδητε. Σς. 
ἐΑΤΊν, 15} ἐπαχύνθη γὰρ ἡ καρδία τοῦ λαοῦ τούτου, καὶ τοῖς ὠσὶ ’ βαρέως 
"αὶ "λεὺν ἥκουσαν, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτῶν " ἐκάμμυσαν - μήποτε ἴδωσι τοῖς 

ἀχανῆ 6) ὀφθαλμοῖς, καὶ τοῖς ὠσὶν ἀκούσωσι, καὶ τῇ καρδίᾳ συνῶσι, καὶ 
ἀμὸν Ὁ 1 ἐπιστρέψωσι, καὶ ἰάσωμαι 3 αὐτούς. τ6. Ὑμῶν δὲ μακάριοι οἱ 

1380 οπιῖξ σαι, ὙΠ ἢ τᾶν μάνα ὕθεη δάάδεὰά ὈῪ ἴδ6 ρταιηπγαγίαπ ἴ0 σλδῖο 86 
ςοπβῖ, οἰδᾶσεσ. 

3 τ᾿ασομαι ἰῃ τηοδὲ υποίαἶδ. Ἐεδάϊηρ οὗ Τ. Κ. ἰη ΧΔ. 

δά Ὀοΐ ἀουδεῖεββ ἴθ ἴῃς πιίπά8. οὗ (δς 
ἀϊδβοὶρῖεβι Α πιο δετιίουβ αἰ βῆςυΥ 
τίβεβ ἰπ σοηηςοιίοη υνἱτῆ ΟἾ σι 5 ἀπβνγεῖῦ 
το {πεῖς ᾳυεδβείοπ, ψνΐο δεαπβ ἴο ΒΥ 
τῶδι Ης δάοριεά τῃς ρδγδθοΐίο τπιεϊῃοά ἱπ 
οτάεγ ἴο ἰάςε τῆς ἔγυῖῃδ οἵ ἴδε Κίῃράοπι 
δοπὶ υπδρίγίυαὶ τη 8. Νοίδιηρ ἰ8 
τοοσγα ςοτίδίη ἴπδη ἴδδὲ [ε8ὰ8 πείτῃεῖ ἀϊὰ 
ποῦ ςουἱὰ δάορι ἀπ βυςῇ ΡοΪΐοΥ, δπὰ 
τῆς ἐνδηρε ϑὲ8 δβογί δεὰ ἰὶ ἴο Ηἱπὶ ἵπεη 
ψε Ββουϊὰ πᾶνε πὸ αἰξεγηδιίνε δυΐ ἴο 
δρτες ἢ ἴποβε ᾿ν ΒΟ, κε ἩοϊἐΖπιᾶπη 
(ΗΠ. 6.) ἀπά 1Π|Ἰομες (ἐς Οἱεἰεληπὶγεάτη 
Ζρν ΡΡ. 131, 149, νυἱάς αἷδβο ἰδ 
ἱπίοίμηρ ἱπ ας Ν. Τ΄, Ρ. 228), πιαΐη- 

τδῖιη τπδὲ ἴῃ ἐνδηρε δι πᾶνα τη ἰδία κεη 
Ηΐδβ πιεαπίηρ, τεδάϊηρ ἱπέοπείοη ἰπ τῇς 
Ἰιφῆς οὐἨ γερηϊί. ΤῈ 18 τηυοῃ Ῥεῖίεσ ἴὸ 
ἱπηραῖε ἃ πιίβίακε ἴο ἐπεπὶ τπᾶη δὴ ἴπ- 
Βυπιδη Ρυγροβα ἴο ΟΒτίβῖ. 

Μετ. 11. τὰ μνστήρια : ἴδε ννοτά, 45 
δεῖς υδεὰ, πιρῃϊ βυρρεβὶ ἰῃς ἰάδδ οἵ ἃ 
ταγβίεσίουβ Ἵβοϊετὶς ἀοςισίπε σοποογηίηρ 
τῆε Κίηράοπι οἵ αοἄ ἴο δε ἰδυ σης ΟὨΪΥ τὸ 
ἃ Ρεἰν!]ερεᾶ ἱπποῖ οἰγοῖθ. Βαυῖ {πε ἴεγηὶ 
ἰπ τῆς Ν. Υ΄ τηεᾶηβ ἐσ π8 οηςς πίάάεη 
ποῦν τενεδλίεά, πιδάς ρεπεγα!ν Κπονῃ, 
δηὰ ἰπ τπεῖγ οὐνὴ πδίυγε ρεσίες νυ ἰπ- 
τς] ῖ 016. 80, ἐ.6.ν ἰῃ ΕΡΉ. 1. 9, ΟΟἱ. ἱ. 
26. [6518 ἀεβίσεὰ ἴο τπῆδῖε ἴῃς ἔγυτἢ8 οὗ 
τς Κιηράοτῃη οὗ σοά κηονστὶ το 41]; ὃν 
ῬΆΓΔΌΪεΒ 16 {πεν οουἱά ποῖ ΡῈ ὑπάετειοοά 
οἴδειννίβε. Ηἰβ αἷπὶ ΨᾺ8 ἴὸ επ]ὶρῃίεη, 
ποῖ ἴο τηγϑβεϊν.--- ες. 12. ΤῊΐΒ. πιογαὶ 
Δροίδπερτη ἰδ ρψίνεη οΟηἷΐγ ἱπ Μαῖι. [ὶ 
οοπίαϊηβ ἃ ρτεαὶ (συϊῃ, ψν βεῖπος βροίζεῃ 
ΟΥ ποῖ οη τδϊ8 οοςαβίοθ. Εοσγ ἴδε Ἴοη- 
αἰγιυςιίοη, υἱάδ δὲ χ. 14.--περισσευθή- 
σεται: δραὶπ ἰπ ΜΙ. χχν. 20, Ψἤεσο 

ἴῃς βαγίπρ ἰ8 τερεαίεά. Τἢΐβ υ86 οὗ τῆς 
Ρϑδδβῖνε ἰῇ ἃ πευῖεσ βεῆβε δεΐοηρβ ἴο ἰδία 
ατεεῖς.---νεσ. 13. διὰ τοῦτο ὅτι. Ματῖς 
δηὰ [κε δᾶνε ἵνα, τῃς ἔογπηες δϑβὶ ρηΐης 
8 τεᾶβοῃ, ἴπε ἰδιίεγ ἀβογὶ δίπρ ἃ ρύγροβε. 
ἴῃ Μαῖῖϊ. }εβὺβ βαυβ: 1 βρεδίς ἰῃ ρδγδῦ!6β 
Ὀεσδυβε βεείηρ ΠΥ ἄο ποῖ ες, εἴς. ; 
ΜΠΐοἢ οὐρῆς παίυγα!ν ἴο πηδᾶπ : ΠΥ δῖ 
ἀ0}} οὗ ἀρργεῃπεπβίοη, ἐπεγείογε 1 ἀ0 τὴν 
Ῥεβῖ ἴο Ἔπὶρμίεη τπεηη.--τνν. 14,15. ΤῊΟ 
Ρτορδεῖὶς οἰξαϊίοη, ρίνεπ ὉῪ Μαίμεν 
ΟἾΪΥ, τῆΔῪ δε ἄυς τὸ δίπι, (πουρῇ ρυΐ 
ἱπῖο ἴδε πιουτἢ οἱ [εβυ8. [{ ἰβ ςοποεῖν- 
ΔΌ]ε, Βοννενεσ, δαὶ [ε88 τηΐρῆς ὑ568 
Ιβαῖδῃ 8 ̓νογάβ ἰη 1881} 8 βριγίῖ, ἰδ.) 
ἰγσοῃῖ Ἀν, ἐχργαββίηρ τῆς διείες ἔεεϊ πη σ 
οἵ οπε ςοπβοίουβ ἴπδι ἢἰ5 δεξὶ εβδογίβ ἴὸ 
ἰδοῦ Πὶβ σουπίγγτηεη σου οἤεῃ ἐπά 
ἐπ ἔδίϊυσε, δηὰ ἴῃ δὶ8. διεϊεγηεββ σεργα- 
ΒΕΠτ ΠΡ ΠΙΓΊ8ε17 88 βεηΐ (ο βῖορ εᾶγβ ἃπά 
ὈΠπὰ εγεβ. ϑυςῖ υἱΐεγαποεβ γα ποῖ ἴο 
δε ἰάκεὴ 45 ἀεἰϊρεγαὶς ἀορτηδεῖς ἱεδςἢ- 
πᾳ. 14, 88 βοπὶς αἴϊερε, ἰἢε ἐνδηρε  βῖβ 
80 ἴοοκ ἴδεπὶ, ἔπ ν [41Π|6ὰ ἴο υπάετειδηὰ 
ἴδε πιϊηὰ οὔ πε Μαβίεσ. ΤΒα συοϊδιίοι 
Θχδοῖν ἔο]οννβ τῆς ϑερί. Βε νεῖ 
καμμύω (νεῖ. 15, ἐκάμμυσαν) ἰβ8. οοη- 
ἀειηπεὰ Ὁν ΡΏγυΥη. 48 δαγράσουβ, ἔπῸ 
τίρῃς ψοσζὰ Ῥεὶπρ καταμύειν.--- ν. τό, 17. 
Ιη ΜΚ. (ἰν. 13) 1εβὺ8 τεργοδοθεβ ἴπ6 
ἀϊβοῖρ!εβ ἕογ τπεῖς ἰρῆογαηςε; βεῖεὲ Ης 
οοηρτδίι δίς ἔπεπὶ οἡ {πεῖγ ἔδουγ οὗ 
δβεείηρ δηὰ Βεασίηρ (βρίγἰ411γ).---ὑμῶν : 
π᾿ ἐπηρῃδεῖς ροδβίείοη, βυρ βεβιπρ σοπίγαδβὲ 
δείννεεη ἀϊϑθοῖρ᾽εβ δηὰ τδς πιυϊϊτυάε, --- 
ακάριοι, υἱάξ οὐ οἤδρ. ν. 3.---ὅτι βλ., 
εζᾶυδε, ἢοῖ ἴον τολαέ, {ΠεῪ 8εε.--ἀμὴν 

Ὺ ἱπιγοδυςίης, δὴ ἱπιροσίδης 
βιδιεσηεηί.---προφῆται καὶ δίκαιοι, δλπις 
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ὀφθαλμοί, ὅτι βλέπουσι - καὶ τὰ ὦτα ὑμῶν,1 ὅτι ἀκούει.Σ 17. ἀμὴν 

γὰρ λέγω ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται καὶ δίκαιοι ἐπεθύμησαν ἰδεῖν ἃ 
βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον καὶ ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν. 

18. Ὑμεῖς οὖν ἀκούσατε τὴν παραβολὴν τοῦ σπείροντος.5 10. Παντὸς 
ἀκούοντος τὸν λόγον τῆς βασιλείας καὶ μὴ συνιέντος, ἔρχεται ὃ 
πονηρός, καὶ ἢ ἁρπάζει τὸ ἐσπαρμένον ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ - οὗτός πι Αεῖο νὯῖ. 
ἐστιν ὃ παρὰ τὴν ὁδὸν σπαρείς. 2ο. Ὁ δὲ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπαρείς, 
οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, καὶ εὐθὺς μετὰ χαρᾶς λαμβάνων 

1 Β οζηΐεβ υμὼν (Ὀταςκειεά ἰη ΥΝ.Η..). 
3 ακονουσι ἴῃ ΒΟΌΧΣ. ακονει 4 ρτατησηδιῖςαὶ οοττεςξίοη (πειξ, ΡΪ. Ὡοπ,. τα). 

3 σπειραντος ἰῃ ἾΒΧ. σπειροντος σΟΠΙΌΓΠΙΒ ἴο νΕΊ, 3. 

ςοτηδπδιίίοη ἂθ ἱπ χ. 41. Τῆς ἐε] οὐ 
ΠΟΥ Τοοηβίβίβ ἰῃ τὸ Ἐπίπρθ βδεεη δηὰ 
Βεατά, ΤΒα ρεγοείνϊπρ δεῆβεβ δηά ἴῃς 
τηΐηρβ ἴο "6 ρεζοείνε ΠΩΡΙΥ βοῇ οἵδεσ, 
πεῖεπες ὉΥ Ἐπετλβοῖνεβ γιοϊά επ]ουτηεπί. 
Τὶ ραββϑᾶρε 8 εἶνε ὉΥ Κ΄. (χ. 23, 24) 
ἴῃ ἃ τῆογς βυϊξδοὶς ςοπηδοϊίοη (τοροσῖ οα 
δεῖς πιϊββίοη ὉΥ ἔπε ϑενεηῖγ). Ηδετα ἰΐ 
οτεδῖαεβ ἃπ Ἴχαρρεγδαίεα ἱπηργεβϑίοη 88 
ἴο ἴδε οαχίεηι οὗ ἴδῈ πὸνν ἀερατίυτα. 
ὙΤΒς ρδγδδοῖϊίς ἐεδοῃίπρ οὗ |68:18, ἃ8 
ἐχερ! βεὰ ἰπ ἴΠ6 ϑόνεῦ ἃπά οἵδμε 
Ῥαζδῦϊεβ ἤεζς Ἴοϊϊεοῖεά, νὰ ποῖ δὴ 
ΔὈβοϊπ οἷν πὸνν ἔεαῖυσε. Ης Πδά δ'ννδαυβ 
Βδεῃ βρδακΙηΚ πποῖο Οἵ 1688 ἰῃ ρδγϑῦ 68 
(“ Εἴβδετβ οὔ Μεη,᾽" ἱν. το ; “ ϑαἷῖ οὗ τῆς 
ΕδειΒ," “Οἷἷν οἡὐ ἃ ΗΠ], ν. 13, 14; 
“Τὸ Βυϊάετβ,᾽" υἱῖ. 24-22; “ἽΜΒοΙε 
πεεὰ ποῖ 4 Ῥῃυβίοίδη," ἰχ. 12; “Νεὺν 
Θδζπιεηὶ δηὰ Νεὲν ΝΊπα," ἰχ. 16, 17, 
εἰς.). ϑοπῆς οὗ τῇς ράᾶγδθῖεβ π᾿ [Π18 
ςοπηφοκίοη, ἴδε Τγέασηζε δηὰ τῇς Ῥεαγὶ, 
δ. 6.» ΤΩΔΥ δ Ψεπ|8 ῥγεβεγνεὰ ἴτοσὴ βοπῖς 
Ἀὴ πδεκνΑ ἰοσροιϊεη βυπάροριις ἀϊΐδ8- 
ςουγθαβ, ΒΔ ἰδοβε ἀεϊϊνετεὰ ἱπ τῇς 
Ῥγεδοδβίπρ ἴους τπσγουρῃ (Δ]1166. 

νν. 18-23. [πέενῤγείαίϊον ὁ ἐπε ϑοτυεν 
ΜΚ. ἱν. 14-20; [κ. νἱϊ, χ1-15). Νεσ. 18. 
ἱμάς, ετηρμαῖίς, γε ῥγίνι!ερεά οπεβ.--- 

τεϊειτίης ἴο ἔα Βαρρίπεβ οἡ ψ Ὡς ἢ 
ἴδεν Βᾶανς Ὀεεη Τσοηρταιϊυϊδιεά.--- τ. τό. 
ἀκούσατε τ. π.: ποῖ, Βεᾶγ ᾿ς ονεσ δραίῃ, 
Βαῖ, δὲ ἰξ πιεδη8.---σπείραντος, δοτίδί, 
οὗ τῆς τᾶ Ψῆο βουνά ἴῃ ἴδε βίοσυ δὲ 
1το]ά.---Ν τ. 19. παι ἀκούοντος, ἰπ 
1ῆε σ496 οὗ δὴν οπς ΨγὯο Ποδγβ, “ἔοσ πε 
οἰαεβῖςὶ ἐάν τις ἀκούσῃ" ((4πιδ. α. Τ.). 
11 τδὺ Ῥε ἃ οϑβε οἵ ἱπίεισυρίεά ςοπβίγις- 
εἴοη, τε βεπίεμος δερίπηΐϊηρ ἢ τῆς 
ἱπιοπεῖίοῃ ἴο πιᾶκε ἴδε ρεηϊίνε ἀε- 

πάεηξ οὐ δῃ ἐκ τῆς καρδίας Ὀεΐοτε 
ἴρα ε (5ο ΟΝ εἰ588).---τὸν ν τῆς βα- 
σιλείας : ἰῃς οῖσεγ, ὑπ|ῖκα δε οἵδε 
ὉΥΑΌΪε8 ἱπ τπ|8 οπαρίετς, ςοπίδίηβ. πὸ 

{πε ἐδαὲ ἰξ οοποεσζης ἴπα κίηράοπι. Βυϊ 

ἷπ ΟἸσίβε 8 ἀϊβοουτβεβ [πδὲ αἰπιοδὲ ψεπὶ 
ψ πους βαγίπρ.--μὴ συνιέντος : “ ηοὶ 
τακίηρ ἱξ ἱπ," ἃ ρῆσαϑε Ψῃο ἢ ΠΔΡΡΙ͂Υ 
ςοτδιη 68 ἴπε6 ΡΒ γδίοδὶ ἕδος οὗ τῆς ραγαῦϊα 
ψ ἢ ἀπο Βρυγαῖνς βεηβε.-- πονηρός, 
πα Εν] οπς, ϑαΐδη, τεργεβεπίεά ὃγῪ ἴῃ 
ἱπποοαηῖ οἰγάβ οὗ πε ραγαῦϊε. ννμδὶ ἃ 
ἀϊδδετεηὶ υ8ὲ οὗ {πε ἐπι] επὶ ἔγοπ [πὲ ἴῃ 
νἱ. 26 1---ἐν τῇ καρδίᾳ: νε Βῃου!ά Βαγάϊν 
ΒΑΥ ΟὗὨ (συ ποῖ υπάετβιοοά τπδὲ ἴὲ δά 
Ὀεεη βονῃ ἱπ ἴπε ἀεαγέ. Βιυϊ Βεαγὲ ἰ8 
υδεᾶ ἰη ϑογίρτυγε ἰπ ἃ ννἱὰς βεῆβα, 45 τῇς 
δεδῖ οἵ ἱπίεϊεςὶ 45 ννε11} δ8 οἵ ἐξεϊίπρ. 
Τῆς νοσὰ ἰπ ἴῃς ςᾶβε βυρροβεὰ ἰβ ἴῃ τῆς 
τηϊπᾶ, 45 ἴῃς βεδὰ 18 ἰπ ἴῆε ρτουπᾶ: οἡ 
ἐξ, 1 ποῖ ἱπ ἰξ; ἴπ ἴξ δ ψοσάβ, ἰξ ποῖ 88 
ἐγυτῃ.---οὗτός ἐστιν, εἴς., {π|8 ἰ8 Βε 
Βονγῃ, εἴς., βαϊὰ οὗ ἰπ6 τηδη, ποῖ οὗ ἴῃς 
βεεά. ϑίρῃ δηὰ τῃίπρ βἰρηϊβεά ᾿άδη- 
εἰδεά, οΥ “τῆ 15 15 τὶν Ὀοάν "ἡ. Ῥτορεσίυ, 
τῆς 5εεὰ βονῃ, εἴς., τεργεβθηῖβ {Π6 οαβα 
οὗ βυςἢ ἃ πίᾶῆ. 80 τπγουρῃουξ ἐπε ἰη- 
τεγργεϊδιίοη.--τνεσ. 2ο. μετὰ χαρᾶς λ.: 
τιῖβ ἰ8 τἴηε πὸνν ἔδαίασε ἴῃ ἴῃς βεσοπὰ 
ἴγρε δάάβά ἴἰο πε πεασγίηρ οὗ {πε ἤγβι; 
μρδεῖης δηὰ τεςεϊνίηρ ἸὮ [ον οδαταςίοσ- 
ἰδεῖς οὗ αυΐοκ εἐπιοϊίομαὶ μον πδίυγεβ, 
Ὁδυῖ ποΐ οὗ {πεπὶ οπἷγν. ἤδαρ δαζηδβῖ 
πδἔυγεβ δἷδο αν ΙΟΥ ἰῃ ἴσα Ἰουπά, 
Ῥυῖ ἢ ἃ ἀϊβεζεποε.---οὐκ ἔχει : ἱπειεδὰ 
οἵ τῆ8 ρασιῖς!ρὶ8 ἔχων ὑπάετς ἴῃς ἱπἤπεηςα 
οὔ ΜΚ.᾿8 τεχὶ (ὟΝ εἰ88).--- πρόσκαιρος, ἴεπη- 
ῥόταῖγ, ζ΄. 2 Οοτ. ἵν. 18.---τἶζεσ. 22. ἀκούων, 
τίς δίοης ρῥσγεάϊοδίεά οὔ τῃθ τηϊγὰ 

ἴγρε, δυῖ τεςεϊνίηρ Ῥοῖῃ πίε] εςίι 4} 
Δηα πηι πα! ἱπιρ!εὰ ; δνεγυιίης 
ὨΘΟΟΒΒΑσΥ Ῥγεβεηΐ Ἔχοαρὶ ρυγν οὗ Πεασῖ, 
Β'ρίεπεβα οὗ πὶπά, Ἡξεαγίηρ 18 ἴο ὃ6 
τάκεϑη πετα ἰπ ἃ ργερῃᾶπί β6η8ε 85 ἀϊβεῖπος 
ἴτοσὰ ἴπε Βεδγίηρ [ῃδὲ ἰβ πο μεαγίηρ (νεζγ. 
13).-- μέριμνα τ. α. ἀπάτη τ΄ π΄: τορεῖπετ 
Ξῷ ψοσ ἀπε 58. [18ὲ (ῸΥ ΠΊΟΠΕΥ δηὰ 
οᾶτε ρῸ ἰορεῖπες δηὰ δείινεεη {δεῖη 
ΒΡΟΙΪ τῇδηΥ Ὧπ δαγπαβῖ τγεϊϊ σίουβ πδίυγε. 
π-ἄκαρπος πιᾶγν τείες εἰπε ἴο τῃ6 πηᾶπ 
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Ὁ ΜᾺ ἵν. 17. αὗτόν " 21. οὐκ ἔχει δὲ ῥίζαν ἐν ἑαυτῷ, ἀλλὰ " πρόσκαιρός ἐστι" 
τῷ Ἦν. γενομένης δὲ θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν λόγον, εὐθὺς σκανδαλίζεται. 

οὔκ. 42. Ὁ δὲ εἰς τὰς ἀκάνθας σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων, 
14; χχί. 
5 206. καὶ ἡ “μέριμνα τοῦ αἰῶνος τούτουϊ καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου 

» ΜΙ ἴν.:9. συμπνίγει τὸν λόγον, 
Ἐφ ἷν. 22. 

καὶ ἄκαρπος γίνεται. 23. Ὁ δὲ ἐπὶ τὴν γῆν 

οἱ. ἡ, 8. τὴν καλὴν 3 σπαρείς, οὗτός ἐστιν ὁ τὸν λόγον ἀκούων καὶ συνιών ὃ" 
ὦ τΡες ὃς 4 δὴ καρποφορεῖ, καὶ ποιεῖ δ΄ μὲν ἑκατόν, ὁ δὲ ἑξήκοντα, ὁ δὲ 

δε δ "τριάκοντα," 
13 ()). 

ᾳ δότε δπά ἰῳ 1(κ. 1, 15. Αςίδ χἱἱ, 4; χν. 36. σ ὅος. νἱ. 2ο. 2 Ὅος. χἱϊ, σ (). Ηδ. ἱ!. 6 (νἰ8 πον). 

1 9 ΒΌ οπιῖὲ τοντον, » Ὠἱοῃ '8 ἀη ἐχρίπδίοσυ δάάϊείοη οὗ τῆς βοσίεβ. 

νεῖ 
ὃ συνιεις ἰη ΙΒΏΌ. 

(Μεγεὴ οὐ ἴοὸ ἴα ψοζγά (λόγον [κι8ὲ 
ἔἕοτε ; Βεηρεῖ, ΝΥ εἰ88) ; βεῆβε ἴπε βδπΊε. 

ΎΒετε ἰβ ἔγυϊξ ἴπ τΠϊ5 σᾶθε ; ἴδε οσοὸρ ἄο68 
ποῖ νι παῦ ἰη τῆς Ὀδάς: ἰξ τεδςῆεβ (ἢ ς 
τοθη δᾶγ, ὃς ἰξ πονεῖ τί ρθηβ.---Ν ἐσ. 23. 
κούων καὶ συνιείςφ. Τῇε βρεοϊῆς ἐεδίυτα 

οὔ ἴῃς ἐουτῖἢ δηὰ δἷοης βδιϊβίδοιοσυ ἴγρε 
ἰθδ ποῖ ὕὑτουρῃξ οὐὲ εἰἴπες ἰπ Με. ος ἴῃ 
ΜΙο. Ὀυϊ οἠἷγ ἰπ κι ΌΥῪ δὶβ ΒΔΡΡΥ 
Ἦγαβε : ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ. 
ἔπε τοῖγά ἴγρε υηάδετβίαπάβ (Μι.) δπά 
τεοεῖνεβ ἱπίὸ τῇς πεᾶτὲ (ΜΚκ.), θὰῖ ἴῃς 
{ουτῖ ἱπ δάάϊείοη τεςςίνεβ ἱπίο ἃ οἰεδῃ, 
ἐ.6., ἃ ““βοοά δπὰ ποηεβὲ," πεαγί.---ὃς δὴ: 
δὴ οοουτϑ Βεῖα ἔοσ (τς ἤγβὲ τἴτης ἰῃ Με., 
δηὰ ΟἿΪΥ ἃ ἴεν {ἰπ|ὲ8 δ᾽ἱορεῖπες ἰπ ἴῃς 
Ν. Τ., δυῖ αἰννᾶγβ Π ππαγκεά ὄχργεβ- 
ϑίνεπεββ. Αοοογάϊηρ ἴὸ Ῥαββον δπά 
Βαῦπιϊεἰη (Ογανεναίτ ἃ, δὶ 66ο, ἀπὰ ὕπέεν- 
“μολμηρέη ὥδεγ Ο. Ῥαγίϊ λείη, Ῥ. οδ), 
ςοππεοίεά ννἱῖθ δῆλος ἰπ οτίριπ δηὰ 
τηδαπίη, δπὰ εἰρη νης τπᾶὲ ἴῃς τπίπρ 
βιαϊεὰ [8 οἷεδσ, βρεοῖδ!]ν ἱπιροτγίδηϊ, 
πδίυγαϊ ἰπ ἴπε ρίνεη οἰτουπιβίδηςεβ.---ὃς 
δὴ ἤεῖα ον ῆο, οὔβεγνα, οὐ οὗ Ἴοοιγβα. 
αἴνεη βυςῇ οοπάϊεϊίοηϑ, ἐτυϊελιπεβ8 σετ- 
ταί ταβυ]8β. --- καρποφορεῖ, Ὀτίηρεῖἢ 
[οσίἢ ἐτυΐϊξ δυο 88 ἰ8 ἀδβίγεα: σὶρ, υ86- 
[α].-ττὸ ἰπ' 1δϑὲ οἴδυβε πᾶν ὃς Ροϊπίεά 
εἰπεῖ ὁ μὲν, ὁ δὲ (Τ. ΚΕ.) οτγ ὃ μὲν, ὃ δὲ 
(Νν. Η.). [πτῆς ἔοτπιεσ οαβε ἴῃ πχοδηΐπρ 
δ: τη|8 τῆδπ Ὀγίηρβ ἰογῖ τοὺ {οἱ ἃ, {παι 
ταδη, εἰς. ; ἰῃ τῆς Ἰαϊῖος, ὃ ἰ8 δοουβαῖίνε 
πευῖες δες ποιεῖ, Δηὰ τείεγβ ἴο ἴῃς ἔγυϊί. 
Ορἰπίοῃ νεὺ τλῦςῃ ἀϊνίἀε, δεηβα ἴῃς 
ΒΆΠΊ6. 

ΤὨΐβ ἱπιεγρτείδείοη οἵ ἴῃς ὅν: ταῖβεβ 
ἔνο αιεϑβιίοηβ: ΝΥδ8 ἰὶ πεεάεὰ ἡ Ὅοςβ ἰξ 
τολ] εχρίαἰη ἴδε ῥραγϑῦϊε ὃ ὑν Ὡς ἢ ἷβ ἴῃ 
εἴεοϊ ἴο δεῖ: [οεβ ἰξ ρτοοοθὰ ἴτοπὶ 
]εδυδὴὺ ΑΒ ἴο τῆς ἐογπιεγ: Ἴουἱά ποῖ 
ἔνεῃ ἴδε ρεπεσαὶ ἤεᾶσεσ, μοὶ ἴο βρεῖς οὗ 

3 ΝΝΒΟΙΩΣ δᾶνε ἐπι τὴν καλὴν γὴν ἱπβίεδά οὗ (πε τεδάϊηρ ἴῃ Τ᾿ Ε., νυ δίο ἢ εοθοεβ 

4 Μ᾽ άε Ὀεῖονν. 

τῆε ὙΜεῖνςε, υηδετϑίδηᾶ ἔπε ραζαῦϊς ννεἱ! 
δπουρῃ Ὅσας, πὸ δίπε ἴδᾶὲ ἰξ τεϊαιεὰ 
ἴο ἴῃς Κίηράοπι νν88 ρίνεη, Ὀυΐ, 88 αἰτεδάυ 
τεπιασκεᾶ, (Παὶ τηῖρῆϊ σὸ ννἱέπουξ βαγίηρ. 
7εβυ5 μδά 411] δἱοηρ Ὀεεη υδὶπρ βἰ μι ἢ τυ 65 
εχρί αἰ πίηρ Ηἰδ τηδαπίηρ γαῖπεγ πδπ πεεά- 
ἱπξ εχρδηδιίου Ὑβεη ραγαθοϊὶς βρεθοῖ 
88 Ποπητπηοη ἀνθ ἱπ ΕΔΌΡΙ πἰςαΐ οἴγο ΕΒ, 
ἃ βοῦγος δῖ οποα οὗ ἐπιίεγίαἰ ππιεηΐ δηά οὗ 
Ἰρῆς το πεᾶγειβι [πη Μι.᾿5 τεροζσί {πῸ 
ἀϊβοίρ[εβ ἀο ποῖ Ἔνδῆ δὶς ἂῃ ὌἼχρίδηδίίοῃ, 
80 1πδὲ ἐπδὲ ρίνεη οοπεβ οὔ ὑδ 8ἃ8 ἃ 
Βυγρτγίβε (Ηοἱὲζ. ἱπ Η. 6.).. Οῇείβε 5 
δυάϊεπος τηρῆς δἱ ἰεαϑὲ σΑυσΥ ΑΑΥ ἴῃς 
ξδπεγαὶ ἱπιργεβδίοη ἐπαὲ ΗἊκ νγᾶβ ἀϊΐβ8- 
Βδιϊϑβεά ψἱ ἢ ἐῆς τεβὺ]ῖ οὗ Ηἴβ πιηϊπί βίγυ, 
ἷπ ΤΊΔΩΥ οᾶ8ε8 ἰῃ ΨΠοἢ Ηἰἴβ8 τεδοπὶπς 
βεεπιεὰ ἴο Ηἰπι [ἷκε βεεά Ἷδβὲ οὐ πηργο- 
ἀυςεῖνε Ρίδοςεβ. [ὲ τηῖρδε τεαχυΐγα ἔυσῖ ποῦ 
τεβεοιίομ, ποτα ἔμδη ἴῃς πηδ]οσ ὑγασα 
σοΑρδῦϊς οὗ, ἰο σοπιργεβεπᾶ δὲ τεδβοῦβ 
οὗ (αἰΐυτε. ϑεϊκπονϊεάρσε πὰ οὔβεγνα- 
τίοη οὗ σπαγαοῖεσ ψψεσε πεεάεά ἕος {Πΐ8. 
ΑΒ ἴο ἴδε ἱπιεγργείδείοη ρίνεη, ἰδ μᾶ8 
θεεη οδ)]εοιεὰ (γεἶββ, 10] Ἰομεσ, το 
τῆδι ἴξ 18. δἱερογίςαὶ ἴῃ πιεϊμοᾶ, δῃ 
παῖ, Ἐς ροίηρ ἱπέο ἀεῖαιβ 88 ἴο τῆς 
νδτῖουβ ρεσβοπβ δηὰ [πίηρβ πιεπιϊοηεά ἴῃ 
τῆς ρᾶγβθϊς δηᾶ {πεὶς ἱπιροτγῖ, ἱξ ἐα118. το 
εἶνε ἴῃς οης πιδίη ἰθββοὴ υνῃίοἢ ἰτ, Π|Κ6 
ἜΝΕΙΥ Ρᾶγαθῖς, ἰ8 ἀδδίρπεά ἴο ἱεαςῖ ; ἴῃ 
Βῃογί, ἴἰῆαι μὲ σδηποῖ 8ε6 ἴδε ᾿νοοά ἕοσ 
πε ἔγεεβ. ΑΒ ἴο {Π|5 [ἴ πηδὺ ὃς τεπλαγκεά: 
(1) Τμογε ἰβ ἃ ἰδηρίθϊς ἀϊεγεπος Ὀειννεθῃ 
ΔΙ ερογν ἀπά ραγδῦϊε. ΑἸ] ροσυ δηὰ ἱπίεσ- 
Ῥτεϊδιίοπ ἄπϑννεσ ἴο δδοῇ οἱἤεσ ρατῖ ὉΥ 
Ῥατγὶ ; ρδγδῦϊες δπά ἱπιεγργείδιίοη ἈΠβυνΕῦ 
ἴο εδοῦ οἵδπες δ8 ψῇῃοΐεβ. (4) Οἤγίβε᾽ 8 
ΡΑΣΔΌΪεβΒ ὅτε ἕοσ ἴδε πιοβὲ ραγῖ ποῖ 
ΔἰΙεροσίεβ. (3) [τ ἀοεβ ποὶ ἔοϊϊουν (πδὶ 
ποης οὗ ἴπεπὶ οἂπ 6. ὙΝῊΥ βῃουϊά {δε 
86 οὗ ΔΙΙεροτν ὃς ἱπιεγάϊοιεά το Ηἱπὶ 
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24. Ἄλλην παραβολὴν "παρέθηκεν αὐτοῖς, λέγων, ““Ὡμοιώθη ἡ τ «ξεία νεῖ. 
βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ σπείροντι! καλὸν σπέρμα ἐν τῷ 
ἀγρῷ αὐτοῦ 2:5. ἐν δὲ τῷ καθεύδειν τοὺς ἀνθρώπους, ἦλθεν αὐτοῦ ὁ ε μι. νἱ!. 
ἐχθρὸς καὶ ἔσπειρε ζιζάνια "ἀνὰ μέσον τοῦ σίτου, καὶ ἀπῆλθεν. ΕἾΝ 

ΤΉΝΒΜΧΔΗΠΣ βΒανε σπειραντι. 

3 ΒΝ ἰξ, νᾷ. βενεγαὶ ουτεῖνεβ δᾶνα ἴδ οοτηρουπὰ ἐπεσπειρεν (Τίδοι., ΝΝ. Η.). 

Μαὺ ἴδε ϑονεσ ποὲ ὃε δῃ δχοεθρίίοη ὃ 
ΤΆδε ἰὰ 15 Βὰβ θεεη δοΪν ἀγρυςὰ ὃν Ἐεὶπε 
ἴῃ ϑ,αλγδίοκεν Κῶν Ῥυοέ. Τἀεοϊορὶε, τ888, 
4. υ. (4) Τδε εχοϊυκίοπ οἵ 80-οδιἹεὰ 
ΔΙΙερογίβιηρ ἱπεεσρσεϊδιίοη τδυ ὃς οαττίεὰ 
ἴο ἃ ρεάδητίς εχίσεπις ἴῃ ςοπηδοϊίοη ννΠἢ 
811 τὴς ραγδῦϊεβ, 28 ἰξ ἰβ, ἱπάεςά, 'π ΤΥ 
ορίῃίοη, Ἂβρεοί ιν ὃν Νεἶβ8β. Ὑδυβνς 
ὅτε ἰοϊά ταὶ ἴῃ ἴπε βαγίηρ “ἴδε ψΒοὶς 
πεοὰ ποῖ 4 ρηγβίοίδη,᾽" [εβϑι8 ἀϊά ποὶῖ 
τλδδῃ ἴο βυρρεϑὶ [πὶ Ηδ νν88 ἃ ρῃγπιςἰδῃ 
Ῥυξ οὨἷγ ἴο Ὠίηι [π6 βρεοίαὶ οἰ δἰ πιβ οἵ ἃ 
οἶδβ8 ου Ηΐβ αἰξεπείου. Βαϊ ἴῃς υεβιίοη 
ΤΩΔΥ Ὅε δδκεὰ ἰῃ δν ΤΥ οᾶβ6: δῖ ννᾶ8 
τῆς ξεπεβὶβ οὗ ἴῃς ρδγαῦῖεῦὺ Ηον ἀϊά ἱξ 
ΕΙΟΝ ἷπ ΟἾτβι ΒΒ πηλὶπά Ὑμε ϑόνψεγ, 
46. ΜΝ Αβ ἴὶ ποῖ δυΐξ ὉΡ οἵὗὨ ᾿ΙΚεπεβϑεβ 
ΒΡΟΠΙΔΠΕΟΙΒΙΥ δβυρρεδιὶηρ {πεπιβεῖνεβ 
τον δηὰ {Πεπ; οἵ Ηἰπβεῖ ἢ ἰο ἃ βοννεσ, 
δηά οὗἩἨ νατίουβ οἶλββεβ οἵ Ἠεᾶγειβ ἴο 
ἀϊβεγεπε κί πᾶβ οὗ 8011} [πὸ τθδξ οᾶβε 
τῃ6 “ 4]Πἐροσγῖς αὶ" ἱἸηιεγργειδιίοη [8 Βι ΡΙῪ 
Δῃ ΔΠΔΙγ5818 οὗ ἔπε ρδγδῦϊε ἱπίο 118 ρεηεῖῖο 
εἰετηθηΐβ, νυν ϊς ἢ, ου ταδὶ νίανν, πᾶνα ποσὰ 
τῆλ τῆ πγεγεῖν ἀθβοσίρεννε ναῖυς δβϑὶρπεᾶ 
ἴο ἴΒεηλ Ὁν δγεῖβ8β. (5) Αβ ἴο τηϊββὶπρ' 
τῆς τηδίη ἰεββοὴ πιὰ ἀείδι 8: 18. ἰξ ποῖ 
ταῖμοσ ρίνεη, Εδβίεγη ἔδβῃίοη, τπσουρἢ 
τῃε ἀειλ:15 : τπε ργεδομίπρ οὔτῃς Κίηράοπι 
ποῖ ἰννδΥβ βιισοεββίῃῖ, ἔδιίυσε ἄυς ἴο τῃ8 
βρίστυδὶ οοηάδιτίοθ οὗ πεδγετβὺ Τῇῆδὲ 
8 ον ψὰ Ννεβίοσηβ, ἰῃ οὖσ δὐβίσαοϊ 
δεμεγαὶ βίην νυ, ρυὶ ἰϊ, ΤΠ Οτεητδ]8 
ςοπνεγεά τῃς ρεπεσγδὶ τὨγουρἢ σοποτεῖς 
Ραγιίουϊατβ. [|εβϑὺ8 ἀϊὰ ποὲ ρίνε δῃ 
δὐδίσαςε ἀεππίτίοη οὗ ἴτε Ἑδιπεγδοοά οὗ 
Οσοά. Ηε ἀεῇπεά ἰξ ὈγΥ ἴπε σοππαοιίοπδ 
ἴῃ ὮΙ Β ες υϑεὰ ἴῃς τπ|ς ΕἙδίῃεσ. Τῆδιὶ 
7εβὺβ ταϊκεὰ το Ηἰ8 ἀϊβεὶρεβ. ἀδους πὰ 
νδτίουβ δογίβ οὗ βεᾶσγεζβ, ἱπεῖσ βρίγιτι 4] 
βίδῖε, δῃὰ ννῆδὶ {πεν τεβεπλδίεά, 1 (Πἰηκ 
ἰμεγ βίοι Πἰκεῖγ. Ικ 18 ἀποῖμεσ 4υ68- 
τἰίοη ΨΒεῖδες Ηἰἷβ ἱπιεγρσεείδιίοη ἢ88 
Ὀεεη ἐχδοῖγ τερσοάυςεά ὈΥ δὴν οἵ [6 
ϑυποριβίβ, 

νγν. 24-2.ᾳ. Τάς Ταγες. ΤὨϊ8 ραγδθῖς 
[85 δοσης εἰεπηθηῖβ ἰη σοπηπιο ὙΠ ἰΠδὲ 
ἴῃ ΜΚ. ἱν. 26-29, επος (86 ποιΐοη οὗ 
ΤΑΔΠΥ οἰ ἰςβ ἐπὶ οης οἵ ἴῃς ἔννο 888 θθεη 
ἐοιτηεὰ ἔἴσοπλ ἴῃς οἴπεσ. Αβ ἴο Ψψδιοΐ 18 
τῆς οτἱρίῃμαὶ, ορίηΐοπ ἰδ τῆυοῃ ἀϊνί ἀεά, 
(Μ͵)4ε ἨοῖιΖ., Η. 6.) Βοίδ, 1 βῃουϊά αν. 

ΤΏς ταβεπ)δίαποα 18 δυρετῆοίαί, πε Ιεββοη 
επιίγοϊγ ἀϊβεσεπι. Τῆς ϑοισεν ἀδβοσῖθεβ 
Ῥαϑὶ ἜἼχρεσζίεηςεβ ; ἴῃε Ταγές ἰ8 ξιορβεεῖς 
οὗ ἃ ἔυζυτα δβιίδίε οἵ ἰδπρβ. Βυῖ πΊΔΥ 
ἱξ ποῖ ὃς ἃ ογεδιίοῃ οὗ δροβίοϊίς {ἰπ|68 
αὐ πο 186 τπιουτἢ οὗ [εβ8᾽) ΝΟ, 
οδυβε (1) ἰξ 8 ἴοο οτὶρίπαὶ δηά νγῖδε, 

δηὰ (2) ἴδετε ννεῖεὲ Ὀεριπηΐηρβ οὗ ἴῃς 
εν] ἀεβογι θεά ὄνεη ἴῃ ΟΠ γῖβε 5 1Πεεπια. 
ΤΒίηϊκ οὗ 4 1υἀδβ ἀπιοπρ ἴδε Τνεῖνα, 
ψοτὰ ]εδὺ8 ἰσεδίεα οὐ πε ρσίηοὶρὶς ἰδιά 
ἄονπ ἴῃ ἴδε ραγαῦϊς, ἰοϊτηρς Ηἰπὶ τοπιαὶη 
δηοηρς ἴῃς ἀἰδοῖρῖαβ 61}1 τῆς 148ὲ ογίβίβ. 
11 πᾶν δᾶνα Ὀδεη δἰ8 ῥγεβεῆοα ϑιῆοηρ 
ἴῃς Τνεῖνε τπδὲ βυιρρεβιεὰ τπε ραγϑῦϊς. 

ψεῖ. 24. π' κεν, ἀρϑίῃ ἰῇ νεῦ. 31, 
υιβυδιν οὗ ἐοοά, Βετε οἵ ρᾶγδῦϊβ 88 ἃ 
τασδὶ δπιοτίδίητηδηῖ; υϑεὰ ΜΙ τείεσ- 
πο ἴο ἰαῖσς ἰπ Εχ. χχὶ. σ, Πευῖ. ἵν. .- 
-- ὡμοιώθη, δοτίϑε ἀδεὰ ῥγοϊεριῖο! ν ἕος 
πε ζυΐυτε ; οΛ τ Οος. νἱΐ. 28.---ἀνθρώπῳ, 
Ἰκεπεά ἴο ἃ "παρ, ἱπεχδοῖΐν, ἔογ : “τὸ 
ἴῆε εχραεσίδηςς οὗ ἃ τῇδ ψγο," εἴς., 
πδῖυσγαὶ ἰῇ ἃ ρορυΐασ βιγ]ς.--- σπείραντι, 
δογίδὲ δεοδυβα ἴῆς βεεὰ πδά Ὀεὲπ βοῇ 
ψΒεη ἴδε ἐνεηξ οὗ ἴῃς ραγδθ]ε ἰοοκ ρίδςε. 
-- καλὸν, γοοά, ρεπυΐης, ψίπουξ πιχίυσα 
οἵ οἴδετ βεεά8.--- εσ. 25. ἐν τῷ καθεύδειν 
Ξε ἀυγίηρ ἴῃς ηἰρδι.--ἀ. ὁ. ἐχθρὸς, ἰδ 
ἐπειην. δ εἰβ8β (Μδῖιῖ.- νδηρ., 347) [ΠΙηΚΒ 
1815 εδίυγε ΠῸ Ῥ5: οὔ τδε οτί ρίπαὶ ραγδῦϊε, 
Ῥυῖ ἱπιτοδυςεά το σοττεβροηὰ ἢ ἴδς 
ἱπιεγργεϊδιίοη (νθσ. 30), ΠΟ ΘηἘΠῚΥ Ῥείη 
πεεάςδά ἴο δοσουπῖ ἔοσ ἴῃς δρρεάσγδαηοε οὗ 
ἴδε “τᾶγεβ,᾽ ὙὩΙΟἢ ταῖρι στον ἐπε 88 
ΟΝ ἴτοπη βεεὰ ἱγίπρ ἀοσιηδηῖ πη ἴδ6 
στουπὰ. ΟἾτβι᾿ 8 ραγαῦϊεβ ὑβυ8}} σοπὶ- 
ΡΙΥ ἘΠ τδς τεαυϊγεσηεπὶβ οὗ παίυγαΙ 
ῬΓΟΌΔΌΙΠ ἐν, δας δοπηεείπηεβ πον πᾶνε ἴο 
ἀεραγὶ ἔσγοπι ἴπεπὶ ἴο πιᾶκε (Ὡς ρδγδῦϊε 
ΔΠΒΜΕΙ ἴο ἴῃ Βρίγίτυδὶ ἕδοῖ; δ.9., ὙΠεη 
411 τῆε ἱπνίτεἀ ἀγα γεργεβεηϊεά 88 γεξιβίηρ 
ἴο φοτης ἴἰο τῆς ἔεαϑδὲ (1,Κ. χίν. σ:6-24). 
ὙΠς ἀρρεάγαπος οὗ ἴδε “ ἴᾶγεβ᾽᾽ στηΐρῃὶ 
δε πιδὰς 4 ργεϊεγπδίῃυσγαὶι ὑῬῃεποσιεηοη 
ουἵ οὗ τοατὰ ἴο ἴδε ρΡεγίεοι ρυτῖν οὗ 86 
βεεά, ἀπά ἴῃς ρτεαῖ αρυπάδηπος οὗ δὰ 
τηδ ἴῃ ἃ Ποῖγν βοςίειυ. Α ἔενν βοδιϊεγεὰ 
ΒίαῖΚβ τηῖὶρῃς βρτίπρ ὕὉρΡ ἰπ ἃ παῖυγαὶ 
ψΑΥ, Ὀὰϊ ψΏεποα 50 τῆδηγ ᾿)---ἐπέσπειρεν. 
ἀε!!θοσγαῖεϊυ βοινεὰ οὐὉῦ ἴδε ψννῆεδί βεεά 
88 1ΠΙΟΚΙΥ 5 ἰῇ πο οἵδεσ βεεὰά ψεζε ποῖα, 
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ΜᾺ ἵν. 7. 26. ὅτε δὲ ἐβλάστησεν ὁ χόρτος, καὶ καρπὸν ἐποίησε, τότε ἐφάνη 
Ἱμῶν, τὸ καὶ τὰ ζιζάνια. 27. προσελθόντες δὲ οἱ δοῦλοι τοῦ οἰκοδεσπότου 

εἶπον αὐτῷ, Κύριε, οὐχὶ καλὸν σπέρμα ἔσπειρας ἐν τῷ σῷ ἀγρῷ; 
πόθεν οὖν ἔχει τὰ 1 ζιζάνια; 28. Ὁ δὲ ἔφη αὐτοῖς, Ἐχθρὸς ἄνθρω- 
πος τοῦτο ἐποίησεν. οἱ δὲ δοῦλοι εἶπον αὐτῷ,2 Θέλεις οὖν ἀπελθόντες 

συλλέξωμεν αὐτά; 250. Ὁ δὲ ἔφη, Οὔ’ μήποτε συλλέγοντες τὰ 
πα ΟΒ.σν. τὸ. ζιζάνια, "ἐκριζώσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν σῖτον. 230. ἄφετε συναυξάνεσθαι 

πῶς 14. ἀμφότερα μέχρι " τοῦ θερισμοῦ - καὶ ἐν τῷ ὅ καιρῷ τοῦ θερισμοῦ ἐρῶ 
Υ δετῖε δηὰᾶ 
ἴα νας. 3ο. Τοῖς "θερισταῖς, Συλλέξατε πρῶτον τὰ ζιζάνια, καὶ δήσατε αὐτὰ 

ν ἤεῖε δ 
ἴῃ Ἐχοά, εἰς δ " δϑέσμας πρὸς τὸ κατακαῦσαι αὐτά τὸν δὲ σῖτον συναγάγετε 
χὶδ, 22. εἰς τὴν ἀποθήκην μου." 

1 ΤῊΣ γί. τὰ ἴῃ Τ.Ε. (3 1.Χ) ἰ8 νναπεῖηρ ἴπ ΒΦ ΡΒΟΌ αἱ. 
3 Β. οπρῖῖβ δουλοι (ΛΝ. ἢ.) ἀπά ΒΟ δαᾶνε αντω λεγουσιν ἴος εἰπὸν ἀντω (Τ.Ε.). 

ΝῊ δᾶνε λέγ. αυτω (Τί8..). 

3 φησὶν ἴῃ 3|ΒΟ. 
4 ΒῸ Βᾶνε φως, Ψῃςἢ ὙΝ. Η. δδορί, ρυξείπρ αἀχρι ἀπά μεχρι ἴῃ τηατεΐῃ. 
δ τω (ἴῃ 801) ἰ8 οπιίτεά ἴῃ πλοβὲ πηοίαΐβ. 

5 εἰς οπἱἰεὰ ἰπ ΠΧἧὧ ἀπά Ὀγδοκειοά ἴῃ ἮΝ. Η. 
ΤῈ Βδ8 σνυναγετε (Ὗ.Η. ννἱἷτἢἢ! συναγαγετε ἰπ πιαγρίη). 

-ζιζάνια -- θῬαβίατά νῆεδὲ, ἀδτηεῖ, ἰοἰτμηι 
ἐενιμίεπέμηι, σοτησηοη ἴῃ Ραϊεβεπε (ΕὈτγασ, 
Ῥγανκάεγμηρεη, Ῥ. 203)ν Ρεγμδρ8 ἃ ϑεης 
νοτὰ. Αποῖπες παπὶς ἤοσ ἴῃς ρἷδης ἴῃ 
Οτεεῖκ 8 αἷρα (ϑυϊάα5, [.6Χ.).---Ἶ ες. 26. 
τότε ἐφάνη, ποῖ ἀϊδεϊπριδῃδοῖς ἴῃ ἴῃς 
ὈΙδάς, ποῖ 1 ἰὲ τεαομβεά ἴπε εαγ, ἔπε 
ΘΆ51}Υ 50 ὉῪ τῆς ἔοστη, ἰᾷς δἂγ ὑσαποβίη 
ουἱ τ ἱ τῇ Ρίο ΚΙ 68 ου δδοὺ ὑνίρ (Κοςίβνεϊά, 
Ρε δεσε, Ῥ. 25). τ. 27. οὐχὶ κ΄ σ. 
ἔσπειρας, εἰς. : τῆς βυγρεῖδε οὗἩ [πε ψγοτΚ 
Ῥεορὶς ατίβεβ ἕογσαὰ ἴῃς δχίεπὶ οἵ ἰῃς 
νὰ στον, τ δῖοἢ σουἹά ποῖ δὲ εχ- 
Ρἰαίπεὰ Ὁγ δά βεεά (νει 80 σαγεῖι! ἃ 
τηδβίε) οὐ παῖυσαὶ στον οὐδ οὗ δη 
ὑποίεδῃ βοῖ]. Τῆς ἰᾶσεβ ὑνεσε 811 ονεσ 
με Βεϊά.--- ες. 28. ἐχθρὸς ἄν.: δη 
ἰηΐδσεπος οπὶ ἴπε βίδίε οὗ τῆς δεϊά--- 
ἕαοϊ ποῖ οἰδπεγννῖβε οσ ρὑγενϊ ουβὶυ Κπόνντ.--- 
θέλεις .. . συλλέξωμεν, ἀεἸ 1 Ῥετδῖῖνε δυῦ- 
͵αποῖῖνε ἱπ τϑὲ ρεβθου ἢ θέλεις, πὰ 
Ἔγϑοη ; ποῖνα υβεα ἴῃ βυςἢ ςα8ς (Βυτίοῃ, 
ἢ δηά Τ., δ 171). ΤῊε βεγνδηῖβ ρσζοροβα 
ἴο ἀο ννβδῖ νγ88 ογάϊῃδεν ἄοῃς, δηά ἰβ 
ἄοπε 5111} (υἱάε ϑιδηϊεν, διπαὶ απὰ Ῥαΐες- 
ἐπα, Ὁ. 426, ἀπά Εὐγτεσ, Ἡγαπάεγμηρέη, 
203: ““τιεη, ψοσηθη δηᾶ οὨΠ]άσγεη νεσα 
ἷπ πηϑην βεϊάβ επραρεὰ ἴῃ ρυ]ίηρ τΠα 
νεεάβ,"" ἰῃ ψ πο δα ἱποίυδεβ “ ἄξῃ 
1 οἷς). --  εσ. 290. οὔ, ετηρβδαῖϊς ; 
Ἰαςοηῖς “η0,᾿ ἴογ βοοά σεᾶδβοῃ.---μή- 
ποτε: [Ἃἢς τίς ἰβ ταὶ ψῆεαὶ ἀπά 
κε ἴΆΤΕΒ᾽ ΤΩΔΥ ὃς πρτοοϊεά τορεῖδετ,--- 
ἅμα, υἷι} ἀδέϊνε (αὐτοῖς) Ὀυῖ ποῖ ἃ ῥσε- 

Ῥοϑίείοη, τ[δς 11 ρῆγαϑθε 'β ἅμα σὺν: 
“ὁ αἵ [ῃς βαπὶῈ {ἰπ|6 Ὑν1Π,᾽ 45 ἱπ σ ΤΉςΒΒ. 
ἷν. 17, ν. το. Οη [δ΄8 ψογά υἱάς Βοϑβ, 
ΕἸ. Ονγαδε., Ῥ. 463, ἀπὰ ΚΙοιΣ, Ῥόυαν., 
1... 97. Τῆς τοοῖβ Ῥεΐπρ ἰπἰετενίπεά, δηὰ 
πανίηρ 4 ἤτγπι Βοϊὰ οὔ ἴῃς 801], βοῖ8 νῆςεαδε 
δηὰ ἴλγεβ τηὶρῃς θὲ ρυ]εά ὰρ ἐορείμοτ. 
--ν ες. 3ο. Συλλέξατε πρῶτον: Ῥεΐοτε οὗ 
αἴϊος οὐκεηρ ἄοννπ {πε οτορ ὃ Νοὶ βαϊὰ 
ΨΉΪΘΕ ; ογἄεσς οἵ ργοοεάυσε ἱπιπιδίεσί αὶ, 
ἴοτ πον {πε ψνῆεαὶ ἰ5 γίῤῥε.---ϑήσατε εἰς 
δέσμας ; τῆς εἰς, οπγ!εἰεὰ ἴῃ δοπς Μ595., 
ἰβ ποῖ πεοδββδσζυ δείοσε ἃ ποι οὗ βδπὶα 
τηεληΐηρ ψΠΠ τῆς νετῦ. Εσίζβομα Ἐπ Κα 
1δε ἐχργεβϑίοῃ ψἱτουῖ ῥγεροβίείοη ποσὰ 
εἰεραηῖ. Μεγεσ αἷβο ογηὶῖβ, ψἱἢ ἀρρεδὶ 
ἴο Κῦμππει οἡ νεγῦβ ἢ ἀουδία δοουβᾶ- 
εἰνεβ.--- Τ 818. ραγϑῦϊε ετηδοάϊεβ τῆς ρτεδὲ 
Ῥτὶποίρὶς οἵ Ὀ44 πιδη Ὀείηρ ἰοϊεταίεά ἴος 
ἴδε βαᾶκε οὗ [ες σοοά. [{ τεϊεραίεβ ἴο [δ 6 
ἐπά τἢς Ἰυάρτηεης ψϑὶο ἢ ἐπε ςοηΐεπι- 
Ῥοσγασίεβ οὗ [6β808, ἱποϊυδϊπρ ἴῃς Βαρεϊβε, 
ἐχρεοιεὰ δὲ ἔπε θερίπηΐηρ οὔἴδο Μεβϑιδηὶς 
Κιίπράοτῃ (ΥΝ εἰβ8- Μεγετ). 

ν.31-35. Τὴὰξ Μιεοίαγά ϑεεὰ απὰ ἐλ 
1αυέη (Ἰ,Κ. χὶϊ!. τ8-21 (Ῥοῖδ) ; Μῖκ. ἱν. 
30-32 (Μυδίατὰ 8εεά)). Α οουρίεϊ οὗ 
Ὀτίεῖ ραγδῦϊεβ οὗ Ὀσίρῃιες ἴοης ἴδῃ δα 
ἔνο αἰγεδάυ ἼοπϑίΔεσεᾶ, ργεάϊοιϊίηρ στοαὶ 
εχίεπδῖνε δηὰ ἰηϊεηβῖνας ἀενεϊορτηδηϊ οὗ 
τὰς Κιηράοπι οἱ αοά ; ἔτοπι 1υυἱκε᾽ 8 πᾶττγα- 
εἶνα (χη. 10), Δρρδγεπεν ραγὶ οἵ ἃ 
Βυπᾶρόρις ἀϊδοουζβαε. [ΙΕ 18 ἱπισὶ βίαν 
Ῥτοῦδῦὶς ἐμαὶ [1εβι8 ἰῃ 411 Ηἰβ δά ἄγεβξβεβ 
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31. Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν αὐνοῖς, λέγων, “Ὁμοία ἐστὶν 5 (8. αν. 

ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν " κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν ἄνθρωπος 
ἔσπειρεν ἐν τῷ ἀγρῷ αὐτοῦ 32. ὃ μικρότερον μέν ἐστι πάντων τῶν 

σπερμάτων - ὅταν δὲ αὐξηθῇ, μεῖζον τῶν " λαχάνων ἐστί, καὶ γίνεται 
δένδρον, στε ἐλθεῖν τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ " κατασκηνοῦν ' ἐν 
τοῖς κλάδοις αὐτοῦ." 

Ὑ ΜᾺ ἵν. 32. 
1. χὶ. 
ἘοαΣ. τίν 

33: Ἄλλην παραβολὴν ἐλάλησεν αὐτοῖς, “Ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία Ἐδα 

τῶν οὐρανῶν "ζύμῃ, ἣν "λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν εἰς ἀλεύρου σάτα ἀεί ἢ οδ 

τρία, ἕως οὗ " ἐζυμώθη ὅλον." 
34. Ταῦτα πάντα ἐλάλησεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἐν παραβολαῖς τοῖς ὄχλοις, "ὧν ανὶ. 6, 

καὶ χωρὶς παραβολῆς οὐκ 2 ἐλάλει αὐτοῖς" 45. ὅπως πληρωθῇ τὸ 
ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, “᾿Ανοίξω ἐν παραβολαῖς τὸ στόμα 
μου" ἐρεύξομαι κεκρυμμένα ἀπὸ καταβολῆς κόσμου. 

Ὁ Ἤδιο πεὸ οἵ νγοσὰ ἰῃ τεσ. 31. 16 Πγ). 

1 κατασκηνοιν ἰη ΒΌ. 

(ος. ν. 6. 
ὃν νυ. 
Ῥτονεσι 

δ: Οοε, ν. 6. Οἱ. ν. ο. 

3 ουδεν ἰπ ΒΟΔ; ονκ ἰπ ΜΙο. ἵν. 34, Βεποα δεζα ἰπ ΤΕ. 

3 Β (ἀπά 40) οὔνβ 
οπρίβαίοη ἰῃ Β ἰδ δπ ονεσϑὶ Ιν 

ς δηὰ ἰο ἴῃ ρεορὶς υβεά 
τπῖοτς οἵ 1688 {πῸ ραγδδοὶίς τῃηεῖμβοά. Τὸ 
τὴϊβ εχίεπε ἰξ τυ ὃς ᾿ἰτογα!ν 'σὺς πὶ 
“ἐν ηῆουϊ ἃ Ραγαῦϊα βρακα Ηβ ποῖ υὑπῖοὸ 
ἔδετη " (νεσ. 34). 

Ἐ;. 31. σινάπεως: ἤοπὶ σίναπι, 
δὶς ἴος γάπν ἱπ Αἰεὶς, νοι ῬΏγγη. τα- 
ςογηπιεπᾶβ ἴοὸ ὃς υδεὰ ἱπδιεδὰ (1 οὈεςκ, 
288).---Ν ες. 32. ὃ, πευΐετ, ὈΥ αἰἱγδοιίοῃ 
οὗ σπερμάτων, ἱπβίεαά οὗ ὃν ἴῃ ἄρτεε- 
τχεηὶ ὙΠ κόκκῳ, πιδβου]ηα. --- μικρό- 
τερον, ποῖ 1688 ρεσῇδρβ ἴδῃ 411 ἴῃς βεεὰβ 
ἰῃ τδς ᾿ψνοσῖά. ἀπ Απιεσίοδη οοσγεβροηδεπὶ 
δεηῖ τὴς ἃ βδπιρίβ οἵ ἴπε βεεάβ οἵ {π8 
εοἰέοη ἐγσεσ, Μν Ὠϊς ἢ Ὧς τη ΚΒ ΟΒτίβε νουϊὰ 
πᾶνε πιδάς (ἢς 45:8 οἵ Ηἰβ ραγϑδῖς μαὰ 
ΗἩς βροΐκεῃ ἰξ ἴῃ Απιεσίοδ.---μεῖζον τῶν 
λαχάνων, ρτελῖες τπᾶη (411) τῃε ἀεγὸς. 
Τῆς Τοπιρατγίβοη ἱγηρὶϊε8 ἴπδὲ 1 ἔοο ἰ8 
δη Βεῖῦ. Ὑδεσε νου Ὀ6 πο ροϊπιὶ ἱπ 
ἴῃς δίδιειηεης ἴπαὶ ἃ ρἷδηὶ οὗ ἴῃς παῖυγα 
οἵ ἃ τες γτὲν ἴο ὃς ρτϑδίες ἴπδη 81]] 
βατάθεη Ββεσῦβ. ὙΤἢΐβ ἐχοϊυεβ ἴῃς την8- 
τατὰ ἴτε}, οδ]ἹἹεὰ δαίναάογα Ῥεγεῖεα, ἴο 
ΜὩὶοἢ δοπὶε πᾶνε τπουρδὶ ἴῃς ραγϑῦῖς 
τείετβ.---δένδρον, ποῖ ἰπ παῖυγε δυῖϊ ἱπ 
εἶζε ; δὴ δχουβδῦϊες Ἵχαρρεγαϊΐοη ἴῃ ἃ 
Ῥορυΐας ἀΐβοουτβε. Κοείϊβνεϊ ἃ τγεπηδκ 
οη ἴῃς στεδῖ ἰποτεαβεά ρτόνι αἰταϊποά 
Ἐγ ἃ Ρἷδηι βρσγίπρίπρ ἴτοπὶ ἃ βίηρὶς βεεὰ 
ψ ῬΙεπν οὗ τοοπὶ 411 τουπά ἰε (Ὁ 6 
Οεἰΐκ., Ῥ. 50).-- ὥστε μετα ἰηάοδίεβ δὲ 
οπος ἰεπάςποΥ δηά τεβυϊῖ, ἰαγρεὲ σπου 
ἴο τῆδκα (δῖ ροββϑίθϊε, δῃά 11 δεῖν 
Βαρρεηεά, Τβ δἰγάβ μδυπίεά (ῃς ρἰδηὶ 

ἰῃ ἴδς δγπᾶρο, 

τὰ 80 Τίβςῃ., ΜΗ. αἱ. ΜΜνεῖδβ βϑυρρεβῖβ ἰδὲ δα 
εἶνε. 

ἴἰκὸ ἃ ἴσεθ οὐ βδῆγσι. Μαεῖς τεΐεσβ ΟἹΪῪ 
ἴο ἴα ΡΟΒδι 11 (ἶν. 32).---κατασκηνοῦν 
(ζ΄. κατασκηνώσεις, νἱϊϊ, 20), ποῖ »"ἐἀμίατὶ, 
ἴο πιᾶκα πεβίβ (Εσϑβῇλι5), θυ το “ Ἰοάψε,᾽᾿ 
δἃβ ἰῇ ΑἸ. ἡ. Τᾷδε πιυδίατά ρῥίαπὶ ἰ8 δες 
411 οὗ Βυπιρὶς 8ῖζε, δπά ρίνεβ ἃ ν 
ταοάεβι ἰάεα οὗ {π6 ρσσοντῇ οὗἩἉ τῆς ἱκίηγ- 
ἄοπι. Βαϊ ἰξ βεγνδβ δάπηγαθὶν ἴο ὃχ- 
Ῥτεββ ἴδε ἱπουρδι οὗ ἃ ρτοντῇ δεγοη εχ- 
ῥεείαἰϊοπ. ΜΜΝΏοΟ Ψου]ὰ εχρεςὶ 80 εἰπγ ἃ 
βεοὰ ἴο ργοάυςς βυο ἃ ἴασρε δΒεσῦ, ἃ 
πιοηβίεσ ἴῃ τῆς ραγάθῃ ὃ---ν τ. 33, ὁμοία 
“ὦν. ζύμῃ, Κα ἴῃ τεβρεςὶ οἵ ρεγνδείνε 
ἱπήυεπος. [πὶ δορὶ πίςαὶ τπεοίορυ Ἰεανεη 
ΔΒ υδεὰ 848 ἃπ διε πὶ οὗὨ δνἹ] ἀδδίσα 
(ννεδεσ, Ρ. 221). ἐξ288 Βαά τπ6 σουγαρα 
ἴο υδὲ ἰΐ 88 Δη ἐπι] επὶ οὗ τῆς Ῥεβὲ [Βίηρ 
ἴη τῆς τννοτῖά, (πΠ6 Κίπράοτη οὗ αοὰ σοπιίης 
ἱπῖο τς πεᾶγὶ οἵ ἴῃ ἱπάϊνίάυα] ἀπὰ τῆς 
ςοπητηΠ11γ..---ἐνέκρνψεν, ἰά Όγ ἴῃς ῥτο- 
ςε88 οἵ κπεδάϊηρ.---ὅως οὗ ἐζνμώθη : ἕως 
νὴ τὰς ἱπάϊοαιίνε, τοίεσσίπρ ἴο δῃ 
δοῖυ δ] ραβϑὲ οσουσγεηςα. 

ΒοΟΙΒ (δεβα ρδγαρίεβ βου δον 
ἱΒΟΤΟΌΡΕΙΥ 6808 ννὰ8 αὐγᾶγα μδὲ στεδὶ 
τϊηρβ στον ἴτοπὶ πιπυϊς Ὀδρίπηϊηρβ. 
Ηον ἀϊετεπε Ηἰβ ἰάεδ οὗ τς οοπιίηρ οὗὨ 
τὰς Κίηράοπι ἴτοπι [6 οὐγτοπὶ οης οὗ ἃ 
Ἰογίουβ, τε μεν εταρίγα ςοπγηρ δυδάεηϊν, 
1 στον] ἰπβίελά οὗ ἐμδᾶὶ ἃ τπηυδίατά 

βεεὰ, ἃ [ἰπ||6 Ἰδανεη 1 
γν. 34, 35 σοπίδίη ἃ τεῆεδοιϊίοη ποσὰ 

80 4Ό]ς ἔοσ ἴῃς οἴοβε οἵ ἴῃς οο]εςείοη οὗ 
ῬΆΓΔΌΪεΒ ἱπ 1Π18 οπαρίεσ, Ὀσοῦρδε ἴῃ Πετα 
ΔΡΡΑΓΕΠΕ Ὀδοδιιϑς τῆς δνδηρεῖ δε 888 
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346. Τότε ἀφεὶς τοὺς ὄχλους, ἦλθεν εἰς τὴν οἰκίαν ὁ Ἰησοῦς 1" καὶ 
προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες, ““ Φράσον 2 ἡμῖν τὴν 
παραβολὴν τῶν ζιζανίων τοῦ ἀγροῦ." 437. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
αὐτοῖς,8 “Ὁ σπείρων τὸ καλὸν σπέρμα ἐστὶν ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου " 

ἃ και 48. ὁ δὲ ἀγρός ἐστιν ὁ κόσμος " τὸ δὲ καλὸν σπέρμα, οὗτοί “ εἰσιν οἱ 
Ἐπ ἴα υἱοὶ τῆς βασιλείας - τὰ δὲ ζιζάνιά εἰσιν οἱ υἱοὶ τοῦ πονηροῦ " 30. ὃ 

ενες, ως. δὲ ἐχθρὸς ὁ σπείρας αὐτά ἐστιν ὁ διάβολος " ὁ δὲ θερισμὸς συντέλεια 
μὴν; ΑαΙΝ τοῦ 6 αἰῶνός ἐστιν οἱ δὲ θερισταὶ ἄγγελοί εἰσιν. 40. ὥσπερ οὖν 
20. 
ἶχ. 26 

ἔΟΒ, χνὶ, 

Ββον συλλέγεται τὰ ζιζάνια, καὶ πυρὶ κατακαίεται οὕτως ἔσται ἐν τῇ 

συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος τούτου 41. ἀποστελεῖ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
23; αν], τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ συλλέξουσιν ἐκ τῆς βασιλείας αὐτοῦ πάντα 
γ. Ἐοαπι. 
Σὶν. 14. τὰ ' σκάνδαλα καὶ τοὺς ποιοῦντας τὴν ἀνομίαν, 42. καὶ βαλοῦσιν 

τ ον ΕΙΣ; αὐτοὺς εἰς τὴν "κάμινον τοῦ πυρός " ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ 

Δ 92}ΒὉ οπιϊξ ο . 5 38 δᾶνε διασαφησον. φρασον ΡΓΟΌΔΡΟΪΥ ΠΟΠΊΕΒ ἵτοπὶ ΧΥ͂. 15. 

5 92)ἘΒΌ οπιῖξ αντοις. 

ὑπάοτ δἰβ ἐγς Μαγῖκ'Β πασταῖϊνς, ἰπ Ὡς ἢ 
ἃ 5ἰπλαγ τεδεοϊίοη 18 διἰδομεὰ τὸ ἴῃῈ 
ἈΓΔΌΪς οὗ ἴῃς τπιυβίατά βεεὰ (ἰν. 33-34).--- 
εσ. 34. χωρὶς παραβολῆς, εἰς. : 16 τιϊ5 

ταπλδτὶς ΔΡΡΙΥ ἴο ΟἸτίβε᾽' β ρορυΐατ ργεβοὶ- 
πρὶ ξεπεγαῖγ, ἴμεπ τῃς Ραγαῦ 168 τεροσίςεά, 
πκῈ τῇς Πελίίηρ παγγαῖϊϊνεβ, ἅγε ΟὨΪΥ ἃ 
518} βεϊεςιίοη ἴσοπὶ ἃ ἴατρε πυπίρεσ, ἃ 
παρταηὶ ροϑῪ οὐἱεά ἴτοπὶ ἴπῈ ἥοννες 
ξατάεη οὗ Οἤγίβει' 5 ραγαῦοῖὶς υνϊβάουλ.--- 
ἐλάλει : ἱπιρετίεςϊ, ροϊπείηρ ἴο ἃ τεξιυϊαγ 
Ρῥγβοιίος, ποῖ πιεγεὶυ ἴο ἃ βίηρ!ε οοσδβίοῃ. 
-- ῦες. 35. Ρτχορδεῖὶς οἰϊδίοη ἔτοπι Ῥβ. 
Ιχχυηϊ. 2, βυρρεβίεά ὃγΥ παραβολαῖς ἴῃ 
ϑερί., βεοοηδ οἴδυβε, ἔγες ἰσϑηϑίδιίίοῃ 
ποι Ηερτενν.---ἐρεύξομαι ἱπ ϑερῖ. ἴος 

ΜΆΓΤ ἴῃ 8. χίχ. 2, εἴς, (ποξ ἴῃ ᾿χχνὶὶ. 

2), ἃ ροεεῖς ψνογά ἴπ Ιοηῖς ἔογπι, Ὀεδσίπ 
δβίσοῃ β, οοᾶσβε τηδδηΐηρ ; υδεὰ ἴῃ βοΐίεῃθ 
56ῆ86 ἰη Ηεἰ]εηίβεὶς ἀτεεκ. ΟΠ ε ναῖυα 
οὗ 118 οἰξδιίοη : ἃ βίρῃ {πὲ (λ6 ραγϑδοϊῖς 
τεδοπίπρ οὗὐ 7688, κα Ηΐϊ8 πεαδϊίηρ 
τηϊηϊβίσυ, νν88 δ βῆ οἰ εηΕἾΥ ουϊδιδηάίηρ το 
(811 ἔοσς τεοορπίτίοη πῃ 18 ννᾶγ. 

γν.36-43.ὄ 1 ἡπγβγείαεῖοι οὔ ἐπε Ταγες. 
Νοῖ ἴῃ Αροϑβίοϊίς ᾿ϑοσυπγοηῖ ; βὲγῖε τπδὶ 
οὗ Ἔνδηρεῖιβι ; τ 8868 ἴῃς ροϊηϊ οὗ ἴῃ6 
Ῥδγδῦῖς---8ὸ εῖβδ (Μαῖι.-νδηρ., μ". 
351. Βυὶ ἰΐ πέτα 8 “} Ῥεῖναϊς: 
ταῖς θεϊννεθη [6808 πὰ τῆς Ἰννεῖνε 88 ἴο 
1π6 πηορδηὶηρ οὗ Ηἰδβ ραγαῦῖεβ, 118 οης 
ννΑ5 Β0Σ6 ἴ0 τῆς βυδήεςι οὗ σοηνετβᾶ- 
τίου. [εἰδτοσς δοβέγυβα ἴπδη {πε ϑοῖσέν, 
ἰϊ Ιεββοῦ ἄεερεσ, ἴῃς ἴδοξ ἰξ ροΐπίβ ἴο 
τόσα πιγβίετίουβ. Τῆς ἱηϊεγργείδιίοη 
Εἴνεμ πιαὺ οἵ οουζβα ὃς νεῖν ἔγεεῖὶν τὸ- 
Ῥειοδυςεά.---Ν ες. 36. φράσον (διασ- 

4Μ3}8Β0 οπιὶξ τον. δ ΒΌ οπιῖξ τοντον. 

άφησον ᾿3) ἀραὶπ ἰπ χν. 15: οὔϑβεσνα 
τῆς υποεγεσηοηίοιυιβ βίγὶα οὗ τῆς τεφυσβί, 
ἰηάϊςαιῖνε οὗὨ ἱπείπγαιε απ] ΐατ τεϊδιίοηϑ8. 
ΡΣ Εἶνεβ δδ δαυΐϊνδίεπίβ ἔοσ 
ἐρά ει, δεικνύει, σημαίνει, λέγει, εἴς.--- 
ἰασαφ. ἰῃ Ὀευΐ, ἱ, 5 τ πιᾶκα οἷεδσγ, ἃ 

δβίσοηρες ἐχρσγεββίοῃ.--- ες. 37. ὃ σπεί- 
ρων: ἰδεπείπεά Πεγα νυν της 805 οὕ πιαη 
{ποῖ 80 ἰπ ἱπιεσργείδιίοη οὗ δϑοισε).-- 
κόσμος, ἴπε ννῖὰε ψΜοτ]ά ; υπίνοσβδβηι, 

-πτνες. 38. σπέρμα, ποὶ τἰῃε ννοτὰά {Π]18 
εἶτα, Ὀὰϊ τπε οὨΠ] άτεη οὗ τῆς Κίηράοτι. --- 
ζιζάνια, ἰῃς 5Ξοη5 οὗ τὴ6 τυϊοκεὰ οης (τοῦ 
πονηροῦ, ἴῃς ἀεν!]}).--- ἐσ. 39. συντέλεια 
αἰῶνος, ἴῃ επὰ οὗ τε ψνογὶ ἃ; ρῆσαβε 

υἷα ἰἴτὸ τπ18 ἀοϑρεῖ.---θερισταὶ 
γγελοι.  εῖβ8 ἐπίπκβ τ ΐἷβ Ὀοτγονεὰ 

ποπὶ Μι. χχὶν. 31, δηὰ ςεγίαϊηἷγ ποῖ 
οτὶρίπαὶ. Ῥασῆαρβ ποῖ 88 ἃ ἁἀορπηγαίίς 
ἱπιεγργειδίίοη, ὈὰὲΣ αὐἱές ΡΟΒΒΙΌΙΥ 848 ἃ 
Ῥοειὶς βυρρεδβείοη.--- ετῦ. 406. ΤἼΐΒ ἀπά 
ἴδε (Ο]]Πονν της νεγβαβ ἐπίαγρε οἡ ἴῃς δηδὶ 
βερδγαϊίοη.-- νεῖ. 41. ἀποστελεῖ: οἵ. 
οδαρ. χχίν. 31.- -συλλέξουσιν, οο]ϊεςξ, 
δηὰ 80 βεραγαῖε.-- -τὰ σκάνδαλα : αρδίγδοϊ 
ἔοσ ςοπογείθ ; [056 Ψη0 ογεᾶίε βίυ πη] [πὶ 
ὈΙοΟΚΒ ἔοσ οἵπεοσβ.---καὶ, εραξερεξεαι, 
ποῖ ἱπιτοδυςίπρ 4 ἀϊξείποι οἴ4885, Ὀὰϊ ἐχ- 
ῬΙαἰπίηρ ον ἐς οἶΔ58 αἰτεδάυ τείεγγεὰ 
ἴο ουδε Οἴποσβ (0 βίυτηθε.--- ποιοῦντας 
τ. ἀνομίαν: οΥ, νἱῖ. 23, Ποῖα ἴοσ ποι. 
βίδπάς ἐργαζόμενοι. ΗδΔ5 ἀνομίαν Βετε τῇς 
τεσ ηῖοδὶ βαπβε οὗ τε! ρίουβ 1 γε ηΐβαι, 
οΥὐ ἴῃ ρεπεσδὶ βεῆβε οὗ τιογδὶ ἰσγϑῃβ- 
Βιεββίοη ἡ Αββυπηίηρ ἴδ ἔογπιεῦ αἰἕοσηδ- 
ἴἶνε, Βοπὴς ογίἰοβ ἤπά Ὠεγα ἴδ β'ρη-τηατκ 
οὗ ἃ ἰδῖεγ δροβιοϊ!ς εἰπ)6.---  εσ. 42. ἐκεῖ 
ἔσται, εἴς.: Βεῖά το Ὀς ἱπαρρτγορτίδιβ 



36--,6. 

βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ πατρὸς αὐτῶν. 
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43: τότε οἱ δίκαιοι ἐκλάμψουσιν ὡς ὁ ἥλιος 
Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν 1 ἀκουέτω. 

44. “Πάλιν 3 ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν θησαυρῷ 
κεκρυμμένῳ ἐν τῷ ἀγρῷ, ὃν εὑρὼν ἄνθρωπος ἔκρυψε, καὶ ἀπὸ τῆς 
χαρᾶς αὐτοῦ ὑπάγει, καὶ πάντα ὅσα ἔχει πωλεῖ," καὶ ἀγοράζει τὸν 
ἀγρὸν ἐκεῖνον. 

45. “Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ “ 
δ ἐμπόρῳ, ζητοῦντι καλοὺς μαργαρίτας " 46. ὃς εὑρὼν ὅ ἕνα ᾿πολύ- 
τιμον μαργαρίτην, ἀπελθὼν πέπρακε πάντα ὅσα εἴχε, καὶ ἠγόρασεν 
αὐτόν. 

ἩΜΨΒ οπιῖξ ἀκονεῖν. 

8 σον. χνὶϊ, 
(ς εἰπηε5). 
1. δη χί!. 3 
σ Ῥεῖ. ἰ.. 
ΩΣ 

χχνὶ. 7 
(βαρυτ.). 

3 ΒΌ οπιῖϊ παλιν. 

5 πωλεῖ Ὀείοτε παντα ἰπ Ὁ. Β εἶνεβ πωλεῖ [ἢς βαᾶπης Ροβίεἰοῃ Ὀυὲ οσηΐβ παντα. 
80 ΝΗ. ψ τ πάντα ἴῃ πιαγρίη. 

4ΝΒ οὔίί. ΚΝ. Η. τεϊεραῖς ἴο πιαγρίῃ. 

δξυρων δε ἰη ᾿. ΒΌΙ, νετδ8. (Τίβο;., Ν.Η.). 

Βεῖς, Ὀεσαυβε ἴδε σηδβῃίηρ οὗ ἰδοῖῃ ἰ8 
οδυκεὰ ὃγ εοἷά, ποῖ ὃγ ἤτε (Ηοῖιζ., Η. Ο.); 
Δρρεορσίαϊε ἰῃ νἱῖϊδ. 12, νῆετς ἴῃς ἄοοπὶ 
ἐδ τεὐεσιίοη ἱπίο 6 ουἵες ἄδγκηαβ8.--- 
Ψψει. 43. ἐκλάμψουσι: υἱάε Ὀδη. χίὶϊ. 2, 
ὙΠΟ βοαπὶβ ἴο δε ἰπ νίενν ; δη 6δχ- 
Ρτεβδίνα ννογὰ βυρρεβιίϊνα οὔ ἴδε βὺπ 
Ἐπλεσρίης τοπὶ Ὀεπιπὰ ἃ οἱουὰ, Τδε 
ταϊχῖυσα οὗ δηὰ ον] πιο πῃ (ἢὶδ 
ψοσϊὰ πἰάεβ τὰς ςδαγδοίεγβ οὗ Ὀοίἢ. 

νν. 44-53. Τῆγεθ οὐλεν ῥαγαδίες : 
ἐπ4 Τγεασηγο, ἐλ Ῥεαγὶ, ἐλε Νεί. Μετ. 
36 ψουϊά 5βεὲπὶ ἴο ἱπιρὶν ἐπδὶ τῆς 
ἀνδηρεῖ δε ἴοοκ ἴπεβα 8ἃ8 βρόκεὴ ΟΠΙΥ 
τὸ ἀϊβοίρ᾽εβ ἴπ ἔπε ουβαεὲ. Βυξ 48 ἴπ6 
Νεὲ ἰβ οἰοβεῖν Ἴοοηπεοιεά ἱπ τηεδηΐηρ 
νι τς Ταγες, ἰξ ᾽ἴΒ πιογα ργοῦδοϊς τῃδὲ 
ἔδεβε ρδγδῦϊεβ αἷβο ἃγε εχίγδοϊβ ἔγτοτη 
Ῥορυΐας ἀϊβοουγβεβ οὗ 7εβ8ι18, νυ ῃἱςῃ, {Κ 
811 τὰς οἴπεῖβ, ψου]ὰ ραίη στεδῖὶν [ἢ βεεη 
ἰπ (πεῖς οτἰ ψίπαὶ βεϊτπρ. ὙὉὍὙπα Τγεαϑηγε 
ἀηὰ τς Ῥεαγὶ ψου]ὰ δανε ἐμεῖς διτίηρσ 
Ρίδος ἱπ 4 ἀΐδβδοουτβε οἡ ἴπε Κιπράοτῃ οὗ 
αοὰ 85 ἴδε λίρλεσέ ροοά (Μῖ. νὶ. 33). 
πονεῖ. 44. ἐν τῷ ἀγρῷ: τἢς ἀγίϊο] 6 ΠΊΑΥ 
Ὅς ρεπεσίς, ἰηάϊςδεηρ τς βεϊὰ 45 τῃ6 
Ἰοςδίϊεν, 48 ἀϊβείποι ἴτοπὶ οἵδε ρίδοεβ 
φνῆετς ἰγεαβυγαβ νοῦς ἀεροβίιεά.--- ἔκρυψε, 
Βε δά οποὲ πῖοσὲ ννῆδῖ βοπῆς οὔς "δά 
Ῥτενίουβν πίδδεη; [ἢε ορσουγζεηςα 
Τοπηπίοῃ, ἴῃς οσοδδβίοῃβ νᾶγίουβ.--- χαρᾶς 
αὐτοῦ, ἰπ 8 ἰοΥ ταῖμεσ ἔῆδη τὨγουρἢ 
ἾοΟΥ ονεῖ ἰϊ, 88 τῶδην ἴδκε ἴπ6 ρεηίξινα, 
Ἰπουρἢ οῖΠ ἅγε δάπι!ββί]ς. 6 ΟΥ 
τδῖυγαὶ ἰπ ἃ Ῥοοῦ ρεαβδηῖ; ποῖ 688 80 
τῆς. οὐπηΐης Ρεοοεάυσε ἰξ ἱπβρίτεά; 
εἰδίςδ!ν ᾳυεδιϊοπαῦϊε, θὰΣ ραγαῦ 88 δῖα 
ποῖ σεβροηβίδῖς ἕοσ ἔπε τηογδιν οὗ ἐμεῖς 
τβασαςίεσβ.--- πάγει, πωλεῖ, εἰς., ἕους 

μιἰβιοσίς ῥγεβεηῖϊβ οὴς αῆες ἕῆς οἱἤογ, ἰπ 
ΒΥπιρδίθυ νὴ [86 ππάετ, ἀπά ντἢ νεῖν 
εβεςι.---πάντα ὅσα 411 τεαυϊγεὰ ἔος ἐπε 
Ρυτ ,» γδῖ [86 411 πηῖρῃϊ ποῖ ἀπιουπὶ 
ἴο τηῦςἢ : [8ε δεϊά πιίπυβ ἔπε ἔγεάβυτγα 
οὗ πο ρτεαῖ ναῖϊυε. Μνοσί ἢ ψὮΪ]ς, τῆς 
ἐγεάβυσα Ὀείπρ ἃ ρυτα ραίη, Τῆς ροϊπὶ 
οὗἩ τὰς ρδγϑθϊες ἰ8β τῆδξ {με Κίπράοπι, οὗ 
Βεανεὴ οὐϊνεῖρηβ ἱπ ναῖὰε 411} εἶδε, 
δηᾶ ἰπαὲ ἴπῆεὲ πιᾶη ΠΟ υηάεγβϑίδηβ 
τὴῖβ Ὁ} ἢ ρΙεάβυσε ραγὲ ἢ 411. 
Ιε πεῖρβ ἴο βῆονν τῆς γϑαβοηδθ ες 88 
οὗ ἴῃε βδογίβος ἔογ {πε κίπράοπι 76δὺβ 
ἀετιδηδρά, ον 

εἰ. 45. ἐμπόρῳ ζ. κιμ. Α 1 
ταεγοῃδηϊ ννῆο ψνεηὶ ἴὸ τῇς πεδ βομδεῖεϑ 
ἴο Ρυγοῆδβε ὅτοπὶ {πε ἀΐνοτβ, οὗ οουζβα 
βεϊεοιίηρ {πε Ῥεβϑὲ; ἃ οοπηοίββουσ ἴῃ 
ν δῖ Δ Ὁ] 68. ---ν εσ. 46. πολύτιμον: ρτγεοίουβ 
Ῥεσδυβε ἐχοδριοηδιν ἴαγρε, ννῈ}}-βῃδρεά, 
δηά ρυτε; βυςῃ γάτα, δαϊ τηεῖ ἢ πον 
δπὰ τῃεη.-- ἀπελθὼν : Πα [8 ἴάΚεη ὃΥ 8υτ- 
Ῥτίβε, ἢ88 ποῖ 88 τ υο ΙΕ ὨΐπΊ 88 νν}} 
Ῥύγομαβα 1 οη ἴῃς βροῖ, 5668 ἰξ ἰδ ννοστ ἢ 
δ18 ψΠΟΪΘ βἴοςκ, ἄρτεεβ ἴο ὍὈΌΥ δηὰ 
Ῥτιοπηίδβεβ ἴο σείϊυση ἢ τῆς ρτίςς.--- 
πέπρακε, ἠγόρασεν, 4 Ρεγίεοξ ὙΠ Δη 
δοτῖβὶ, Νοῖ ἴο δε ἀϊδροβεά οὗ ὃγ βαγίπρ 
παι τς ἔογπγεσ 18. δη “ δοσίβεὶς " ρεσζίεος 
(Βυτίοη, ᾧ' 88).-- πέπρακε ροΐηΐϊ8 ἰο 
ἃ τηοπιεηΐοιυβ βῖαρ, Δ κθὴ οποὸς ἔοσ δ]] 
δηὰ πανίπρ ἰδϑιϊηρ εἤεοῖϊβ. Α ρτεδῖ 
νεπίυτο, ἃ τίβκν βρεουϊδίίοηῃ. ὙΤῃε 
ἰγεάβϑυγα ἱπ πα πεῖϊά ννᾶβ ἃ δυσε ρδίη 
ἴον ἴῆε βπάογ, ὃυῖ ἰξ ταπαϊηθἃ το ὃς 
βεεη ψνδῖ ἴῃ6 ρεαγὶ τηδγομδηὶ ννου]ὰ ρεῖ 
ἴοσ πὶβ οπς ρεϑγὶ. Αἢες (ἢς βα]ς οὗ 8 
βίοοϊς ἰῃς ρυγοδαβα οὗ ἴπῈ οπα ῥδαγὶ ννδ8 
ἃ ταδῖίεσ οὗ οοῦγβε [}ἢ τῆς ἔογπες οἱ 



204 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ ΧΙΙ, 

} Βεῖρ ΟἹ Δ, “Πάλιν ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν σαγήνῃ 
βληθείσῃ εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ ἐκ παντὸς γένους συναγαγούσῃ - 

ἀ μεῖς ουσ. 48. ἦν, ὅτε ἐπληρώθη, " ἀναβιβάσαντες ἐπὶ τὸν αἰγιαλόν, καὶ 
καθίσαντες, συνέλεξαν τὰ καλὰ εἰς ᾿ ἀγγεῖα,; τὰ δὲ σαπρὰ ἔξω 

51. Λέγει αὐτοῖς ὃ 

Χ. 34 

ἸΤΜΝΘ ἔκβαλον" 49. οὕτως ἔσται ἐν τῇ συντελείᾳ τοῦ αἰῶνος - ἐξελεύσονται 

ἀγγεῖον. οἱ ἄγγελοι, καὶ ἀφοριοῦσι τοὺς πονηροὺς ἐκ μέσου τῶν δικαίων, 
4 δάε τος καὶ βαλοῦσιν αὐτοὺς εἰς τὴν κάμινον τοῦ πυρός " ἐκεῖ ἔσται ὃ 
ποῖθ τ. κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων." 

ἸΙησοῦς,2 “Συνήκατε ταῦτα πάντα ;᾿ὀ 52. Λέγουσιν αὐτῷ, “Ναί, 

τὸ υἱὰα κύριε. 5 Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Διὰ τοῦτο πᾶς γραμματεὺς ᾿ μαθη- 
ΚΟΝΝ τευθεὶς εἰς τὴν βασιλείαν ὃ τῶν οὐρανῶν ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ 
παν! 57. οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐκβάλλει ἐκ τοῦ θησαυροῦ αὐτοῦ καινὰ καὶ 

παλαιά." 

1 αγγη ἴῃ 80. 3 90 80 οπιῖξ λέγει α. ο. |.» 4150 κυριε ἀῇεῖ ναι. 

ΞΊΦΒΟΣ ἢᾶνε τη βασιλεια. ΤΏ τεδάϊηρ ἰῃ ΤΕ. 18 ἃ σταπηπιδιῖοαὶ οοτγοςεοι. 

1πε86 ἴνο ραγδῦϊεβ ἴἢς Κίηράοπι οὗ 
Ἡδάνεη ἀρρθᾶτβ 85 ες οὐ͵εςὶ οἵ 4 ρ'δὰ 
τδουρὰ δοοίἀεηϊαί βηάϊηρ οὗ ἃ βυγα 
Ῥοββεβϑβίοῃ ; ἰῃ ἔδεε ἰδίϊεσ 48 ἴπε οὐ)εςὶ οὗ 
φγείοιαξς φιεςὲ πὰ υεπέμγεδονις ζαϊ δ. 
Τῆς ἀϊδετεπος Ὀεΐνεεη βεοοῖβ ἂπά 
βπάετβ πιυβὲ ποῖ ὃε εχαρρεγαίεά, Τῆς 
ῬΕΑΣΪ πιεγοπδπὲ 88 δ͵50 ἃ ἥπάεσ. Νὸ 
οπα Ψψουϊά 5εῖ οὔκ Οὐ ἃ ἸουΣΠΟΥ (0 βεαῖκ 
οῆς υπίᾳυς ρεατὶ (Κοεῖβνεϊ ἡ). Ὅτε 
Βρί γί] 1458 6 τοργεβεηῖβϑ 816 βΒἜεεσβ 
αῆες αοά απ νίβάοπι, ἥπάςσβ οὗ ἴα 
Κίπράοπι οἵ αοά, οὗ ἃ ροοά ὈῬεγοπά δεὶς 
Βορε. ϑϑυοῇ β8εείκεσβ, όννενοσ, ἅτ οἡ 
τ8ς δζε "νὰν ἴο βπά. 

γν. 47γ.50ϑ. ΤὰΣε Νεί. σαγήνῃ, υἱάδ 
ου ἶν. 21.--ὲκ παντὸς γένους συν.: ἃ 
ταδίζες οἵ σουτβε, ποὲ ἱπιεπάεὰ Ὀαΐ ἰη- 
ανίτδοϊς ; ἰασγε τηονεπιθηΐβ ἱπήμπεπος 811 
βοζίβ. οἵ ρεορίε.---νεσ. 48. καθίσαντες 
συνέλεξαν: εἐαυα}νῪ ἃ πιδιῖεσ οὗ σουζβα: 
ἃ τδίηρ ἴο δε ἄἀοπε ἀεἰἸ εγαῖοῖυ, οὗ νυ πίο ἢ 
με δἰεἴπρ' αἰττυαάς 18. Δη ἐπ. Ὁ] επ.. ὙΠαγα 
8. ἃ εἶπα ἔος Ἄνεγυτ πίη; [86 εἰπῆς ἴὸσ 
Βοσίίπρ ἰ8 δὲ της ἐπὰ οὗ ἴῃς ββῃίηρ.--- 
σαπρὰ, υἱάς οη νἱΐ. 17. ᾽ν. 49, 50 οοη- 
ταῖπ ἴῃς ἱπιεγργεϊδιίοη ἰπ της ἢ τῆς βαάπὶς 
[οτΤΏΒ 848 ἰῃ 41, 42. 
ν. 51, 52. Οοπεϊεδίοη οΓ ἐδλε βαγαδοϊὶς 

εοἰϊφεξϊοιι.---  ετ. 52 οοπίδίηβ δῇ ἰπὶ- 
Ῥοτίσαε Ἰορίοη οὐ 7}ε818 ργεβεγνεᾶ ὃν 
ἴδεν οπἶγ, δἀπὰ Ἴοπηςοῖϊεά Ὁ δΐπὶ 

σὰ τῆς ραγδαθοῖῖς (εδομίηρ οὐ 6508. 
1 τοῖβ σοπηεοιίοπ καινὰ καὶ παλαιά οὗ 
σουζβα ροΐηιβ ἴο ἴῃς υ8ςὲ οἵ ἴῃς οἱ ἃ [Δ πΊ Πᾶς 
ἔλεῖς οἵ πδῖυτγε ἴο "ΠΠ]ϑἴγαϊς εν ν γενεαὶ θὰ 
{πδ8 οἵ ἴῃς κίηράοπι. Βυὲ ννε 5ῃουϊὰ 
ποῖ Ὀίπα οὐυτγβεῖνεβ ἴοοὸ βισζί εἶν τὸ (ἢ 18 

ςοππεοίίοῃ, κεερίηρ ἰπ πιὶπὰ Μαέεδεν"β 
μαδῖξ οὗ στουρίηρ ; 411 ἐς πιοζε παῖ, ἃ8 
ΜΜεπάς μ88 ροϊηϊεά ουἐ ( ὲε 1, εἶγε έτη, 
ἰϊ.. 3490). ἴῃς ἰάδα ἐχργεββεὰ Ὁγ γραμματεὺς 
ἄοεβ ποὶ ρεῖ )υβείςς, Ι[«( παίαγαι!ν ροίηιβ 
ἴο δεοαυδϊηΐαποα τ {πε Ο. Τ., δηά 
οοπιδίπεὰ ᾿ννῖτἢ μαθητευθεὶς ε. τ΄ β. ̓ ελο 68 
τλαῖ ἐπδὲ Κποιννεᾶρα δ Ὅδ υὑβεῖιν 
υπἰϊεᾶ Ὑν 1 αἰδοῖ ρ᾿εβαΐρ ἴῃ ἔπε ἴοτε οὗ 
ἴδε Κίηράοπι. [πη Υν εητ᾽ 5 ννογάϑ: “Οης 
τεπλδίηΒ ἰῃ ροββαβϑίοῃ οὗ τῆς οἷά, γεοοξ- 
ηϊβεά 48 οἵ ρεστηδπεηὶ ναῖυς, γεῖ 18 ποῖ 
τεβισίςιϊδὰ τὸ τὲ, δυϊ αἴοηξ Ψ ΙΓ τι Ροββεββαβ. 
ἃ ῥσζεςίουιβ πεν εἰεπιθηῖ ᾽".--μαθητεύειν ἰΒ 
Βεῖα υδεὰ ἰγδηβι νεῖν 88 1η χχν ϊ. το, 
Αοίβ χίν. 21.---ἐκβάλλει ροΐηΐβ ἴο ἴσεα 
ἀϊδιγι δυκίοη οὗ ἐγεάβυγεβ ὉῪ ἴτε πουδβα- 
Βοίάεσ. ἩἨς ργρίνεβ ουὖὲ πεν οἵ οἱὰ 
δορογάϊπρ το ἴῇς παῖυτε οὗ ἔδιθ ατγιίοϊς. 
ΤΒς πῆεγα βογίδε, Εδο ἰπίοαὶ ἱπ δρίσίξ, 
Ῥτοάυςεβ οὐἷν ἴῃς οἷά δηὰ βέαϊε. Τῆς 
ἀἰβοίρ!ε οὗ τῆε Κίηράοπι, κα ἐπε Μαβίεσ, 
8 Αἰννδᾶγβ ἐγεβϑῃ-πιπάεά, γεῖ Κποννβ πον 
ἴο ναῖιις 41} οἷά δβρίγιτυδὶ ἰγεαβυσγεθ οὗ 
Ηοὶγ Υνντῖξ ογς Ομ βείδη ἐγαάϊείου. 

γν. 53-58. ΜΡ Σέ ἐο Νακαγείλ (ΜΚ. νὶ. 
1:-6, ο΄. 1,Κ. ἱν. χ6-30). [πη ΜΚ. τ8ϊ18 ἰ8 
{πε πεχὲ βεοιίοη δες δε ρδγδῦϊεβ, 
ἀεάυςιίηρ ναὶ παά ργενίουϑὶγ Ῥεεῃ 
τεροτίεἁ ἴῃ Μί. (ςδᾶρβ. νἱϊΐ. ἀπά ἰχ.), ἃ 
μεν Βυγε βίρῃ ἰδὲ οἷἱγ Ἔνδηρεῖ δὲ 8 

Κ΄ υπάος 88 εγε. Ὗνε οδὴ ἤεζε βες 
ΒΟΥ Βε ιδηάε8 ἢΐβ βοῦγοε---β Ῥβιληδ] 
τεργτοάυοστίοη οὗ Ἐδε ςοηίεηΐβ, πο 8] νι βῃ 
ςοργίηρ οὗὨ βιγῖβ, εἀϊιοτίδὶ ἀϊξογειίίοη ἱπ 
ταρογίίηρ οεγίδίη ἀεῖαι]85. Νὸ δἰϊεπιρὶ 
βῃουϊά τηδᾶς ἴο Ἴοοππεοῖ τ τἣς 
οσεροῖίπρ ράββαρε, Ἴχοερὲ ρεῖῆπδαρβ ὉΥ 



47---58. ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 2ος 

53. Καὶ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς τὰς παραβολὰς ταύτας, 
μετῆρεν ἐκεῖθεν" «4. καὶ ἐλθὼν εἰς τὴν " πατρίδα αὐτοῦ, ἐδίδασκεν ἃ Βεῖο κιὰ 
αὐτοὺς ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν, ὥστε ἐκπλήττεσθαι ἷ αὐτοὺς καὶ ξδπαι, 

λέγειν, α Πόθεν τούτῳ ἡ σοφία αὕτη καὶ αἱ δυνάμεις 55. οὐχ οὗτός [ 
ἱπ Μκ. 

ἐν. 
Τοῖς 

ἐστιν ὁ τοῦ τέκτονος υἱός; οὐχὶ ἣ μήτηρ αὐτοῦ λέγεται Μαριάμ, καὶ Ηδν ΣΙ. τι, 
οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ ᾿άκωβος καὶ Ἰωσῆς ὅ καὶ Σίμων καὶ ᾿Ιούδας ; 56. 
καὶ αἱ ἀδελφαὶ αὐτοῦ οὐχὶ πᾶσαι πρὸς ἡμᾶς εἰσι; πόθεν οὖν τούτῳ 
ταῦτα πάντα; 57. Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 

αὐτοῖς, “ Οὐκ ἔστι προφήτης " ἄτιμος, εἰ μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ ὃ ο μι, νἱ. ,. 
καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ." 
διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν. 

1 εκπλησσ.- ἰῃ πιοϑὲ πηςί 418. 
5 Ιωσηφ ἴῃ ΒΟΣ. 

58. Καὶ οὐκ ἐποίησεν ἐκεῖ δυνάμεις πολλάς, 
σ (ος. ἱν. 
1Ο; χἰΐ. 23. 

Ιωσης ἰ5 ΡΙΟΡΑΡΙΥ ἴτοτι Μ|ο, 

3 ΒΌ οπιῖξ αντου. δ 42 δᾶνε ιδια Ῥεΐοτε πατριδι; ΜΟΙ ΤίδοΣ. ἀηὰ ὙΝ.Η. ρίδος 
ἰῃ πιαγρίῃ. 

ἴδε ρεπεσαὶ οδίεροσυ οὐ ρῥγενδίεης υἢ- 
τεοορεν: ἴο ΜΜὨΙΟὮ αἶδο 18 ἐο!]οννίηρ 
πασγαῖϊνα (χῖν. 1-12) τηδὺ ὃς τεϊεραῖςά. --- 
ες. 53. μετῆρεν: ἰπ οἰαβϑίςβ ἴο ἐγϑηβέεσ 
δοπιεϊμίπρ ἴοτη οὴς ῥἷδος ἴο δηοίδεσ. 
Ἡεϊ]επίβεϊς, ἱπέγαπϑίεῖνα τα ἴο τοσιονε οπδ- 
δεῖ; οτς οὗ Μδείβενν᾽ 5 ογάβ (χίχ. 1).--- 
Ψψεῖ. 54. πατρίδα, ἴῃ οἰαβδίςβ ἔδίμεσ- 
Ἰαπά. Ηδετε δπὰ τ ῥρϑγβ11ε}8 ενϊ πεν Ξε 
παῖϊνε ἴοννη, Βοῖθ. Μιέάφ νεσ. 56 δηὰ 
1κ. ἵν. τ6.---συναγωγῇ, 5ἰηρυΐατ, ποῖ 
Ρίυγαὶί, 88 ἰπ Νυΐγαῖε. Οπα βγη. ἱπάεχ 
οἵ εἶζε οὗ ἔονγῃ (ἀτοιυ5).---ὦστε, ἢ 
ἱπβηϊεῖίνε : ἰοπάδηου ἂπηὰ δοῖπδὶ σεβυϊ. 
ὙΒΕΥ ψετε δβίοηϊβῃεά δηὰ βαίά : πόθεν 
... δυνάμεις, ννἱϑάοπι ἀπὰ τηλγνε]]ουβ 
ΨΌΣΚΒ ; οἵ ἰῆἢς ἰαιϊῖες {ΠπεὸΥ μδά πεδιά, οὗ 
ἴδε ἰογπιεσ {ΠΕ παὰ παᾶ ἃ βδγηρίε. 
ψνπεποε παῖ ἰβ δε αυδβιίοη; ποῖ 
ποθ βοδοοῖβ, ρδζεηίαρε, ἐἔδπιυ, 
ΒΟΟΙΔ] δηνίσοηπιθηΐ, ΟΥ̓Άπιεζα βυγγουιπάᾶ- 
ἰπρβ δπὰ οἰγουτηδίδηςεβ οἵ δὴν κΚἰηά.-- 
Μετ. 55. ὃ τ. τέκτονοᾳ υἱός: ΜΙκ. ἢ 28 
ὃ τέκτων, νΐοἢ οὐζ Ἔνδηροὶ βὲ νοϊάβ; 
ἴδε δοη οἵ ἐΐες ξαγῤεπέεγ, οὴς οἡἷν ἴῃ τῆς 
ἴοννη, γε} Κπονγῃ ἴο ἃ1]].---Μαρι 
Ι ,» δἴς., πᾶπιεβ ρίνεη οὗὁ τηοῖπετ 
ἃηὰ ὑσγοίδεσβ, ἴο βῇον δον ψῈ}} {ΠΥ 
Κηον τς ᾿δοῖς ἐπ ἶγ. Απὰ (μὲ8 οἵδε 
ταδῃ ἦυ8ὲ οοπης Ὀδοῖς ἰδ 5ἰ ΠΊΡΙΥ δηοῖδεσ οὗ 
«ὃς ἔστιν ἡ ΠΟΒῈ Ὡᾶπὶα ὨρΡρεπβ ἴο 6 
᾿πρρ ΨΜὮΥ βμουϊὰά Ηε δὲ 80 ἀϊβεγεηῖ 
Ὁ 5 δὴ δὐβυσάϊεγ, δὴ οἴεποε, ποῖ ἴο Ὀς 

οομμτηοηρῖδοαθ. Τῆς ἱγεϊ ἰδίου οὗ ἐπα 
Ναζαγεᾶδπβ ἰβ βαιβίδοϊοσυ ενίάεηςς οὗ πα 
εχισδογάϊηδτυ ἴῃ }68118.--- τ. 57. Ῥσονεν, 
ποῖ εν ἢ πιεγεῖν, θυ: σοτηπηοη ῬσοροσΥ 
οὗ πιδηκίηὰᾶ ; Ἴχδπιρῖεβ ἔγοπι ατεεὶς δηὰ 
Ἐοταδλη δυῖβοσε ἰη Ῥγίςδουβ ἀπά ΝΥ εἰβιείῃ, 

ἱποιυάδΐϊηρ οὴς ἄοστὰ Ρίπδαγ δρουϊ ἔλπις 
λάϊηρ αἱ {πε [λπλν μεαγίδ (Οἴγτηρ. Οἀς, 
χίΐ. 3).-ονες. 58. Ηεῖε αἷβο εἀϊιοσγίδὶ 
ἀϊδογειίοη 8 δὲ ψοσκ. Μαεῖς βιδῖες (δὲ 
7688 ψγὰβ ποὶ δϑϊε ἐο ψγοσὶκ πιίγαςθβ ἴῃ 
Ναζαγεῖδ, δπά τδι Ης πιαγνοῖεά δὲ πεῖς 
πηθεῖεῖ. Μαῖμον οἤδηρεβ ἘΠΐ8 ἱπίο ἃ 
βίδιεπιεηξ ἐπαὶ Ης ἀϊὰ ἔενν τιΐγϑοῖεβ ἔμοτα 
Ὀεοδυθε οὗ ἐπεὶς υὑπδϑεῖϊεῖ, ἀηὰ ῬΆ8568 
ονεσ ἔπε τηᾶγνε]]πρ ἰπ 8ιἰεηςα. 
ΟΗΆΡΤΕΕ ΧΙΝ. ΠΕΑΤΗ ΟΡ ΤῊΕΚ 

ΒΑΡΤΙΒΤ : ΟΟΜΜΕΝΟΕΜΕΝΤ ΟΡ ἃ ΝΕΜ 
ΒΙΝΙΒΙΟΝ ΟΓ ΤῊΞ ΕΝΑΝΟΕΙΠΙΟ ΗΒΤΟΕΥ. 

γν. 1-12: εαίᾷ οΓ ἐπε Βαῤέϊει (ΜΚ. 
νὶ. 14-20, 1υἱκ. ἰχ, 7-0). ὙΤΗϊθ βεςιίοη 
ταῖρμὲ ἢ δἀναπίαρε πᾶνε Ὀεεπ ρίνεπ 
88 ἃ δβῃοσί Ἄοπαρῖες ΌΥ ἰϊδεῖζ, αηὰ ἃ πὸνν 
βίατε τιδάς ἢ τῇς {εεάϊηρ οὗἨ {δε 
τῃουβαπάβ ψνῃϊο ἢ ἴοτπὴβ ἴῃς ἢτγβὲ οὗ ἃ 
Βεσίεϑ οὗ παιγδίιίνεβ ἱορεῖπεσ ρίνϊηρ ἐδα 
βίοσυ οὗ ἐπε ἑαέεν (411}]|68π πὶ βσυ (χίν. 
13--χχ. 16. [π᾿ {πὶ8 βεοιϊΐοη (1-12) 
Μαῖϊμεν 58}}}} μ48 8ῖ8. ἐγε ου Μασίς, ἴῃς 
ΒίοΟΥΥ οὗ {δε δία οἵ ἴδε Βαριίβε Ὀεΐπῷ 
πεῖ ἴῇ6 πεχὲ αὔεὲς τῆς βεοϊίοη ἴῃ 
τείεσεποθ ἴο τῃοῖμεσ δηὰ ὑγείδγεη, 
εχοαρεηρ ἴδε πικίββίοη οὗ (δε Τιυνεῖνο 
(ΜΚ. νἱ. 7-13) αἰγεδάγ τεϊδίεἁ ἰῃ Με. (χ. 
5-15). Ιπάεεὰ ἴτοπὶ τπἰβ ροΐηξ οητναγάβ 
Μαιῖίπεν ζοϊοννΒ Μασγκβ ογσάεσ. [πη τῆς 
ἕοτεροίηρ ρατὲ οἵ τῃἷϊ8β αοβρεῖ ἴδε 
με εἰ ἴϑπι Ὀεΐννεοη ἰὲ δἀπὰ Μδκ 888 

Π ἀϊδιυγθρεά ὉγΡ (6 ἀεβίτε οὔ τδς 
ἐνδηρεῖίδβε το ἄγαν ἰδυβεῖν οὐ μίβ οἵδε 
βουζος, ἴδε ορία, δπὰ ἱπίτοδυςς ἰεαςὮ- 
ἵπῷ τπιδιεγίαἶβ εασίηρ οὐ 411 ἴἢς ἰορῖςβ 
βυσρεβίεά ἴῃ 88 ἱπισοδυςίοΥ 5βικεῖς ἢ οὗ 
ΘΟ σίβι᾽ Βεαεῖν ΘΟ 4]:]} 6 δ πιἰπἰβέσυ: δ αοὶε, 
οἴ ΑΡΒ8. ν.-νϊ, ; ἀῤοδέοϊ!ς πεϊδείοη (ἷν. 18- 
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ὃ Τα, κεν: 

ΔΕΥΟΙ 
ἃ (ἢ. χχίϊ. 

28. Μκ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Χιν. 

ΧΙΝ. τ᾿. ἘΝ ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἤκουσεν Ἡρώδης ὃ τετράρχης ἢ τὴ» 

νἱ. 18, 1 γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ. 4. ἔλεγε γὰρ αὐτῷ ὁ 
Οος. νι σ 
υἱ!. 5, 29. Ἰωάννης,δ “Οὐκ ἔκεστί σοι “ ἔχειν ἅ αὐτήν." 5. Καὶ θέλων αὐτὸν 

6 ΟὩ. χχὶ. 26. 
6. Ῥμὶ. ἀποκτεῖναι, ἐφοβήθη τὸν ὄχλον, ὅτι ὡς “προφήτην αὐτὸν εἶχον. 

2, 
Ῥα ΘΑ, χ᾽. 

1 τετρααρχὴς ἴῃ ΜΜΟΖΔ. 80 ΤίδβοΒ. αηὰ ΝΝ.Η., (βου ρἢ ΒΌῸ βρεῖ] δ8 ἱπ Τ. Ε. 

ΞΔ) οὐ ἀντον, ΨΒΙοἢ 8 δὴ πηάϊδρυίεὰ τεράϊπρ ἴῃ Μ|ς., ψθηςα ἴξ τᾶν δῶν 
Ὀεεη ἱπιροτιεά. 

ΝΒ τεδά εν φνλακη ἀπέθετο, ψ Ὡϊςἢ Τίδοι. ἀπά ΚΝ. Η. δάδορί. 
4 90 οχιῖξ αγὲ. Ὀεῖογε 1. δῃὰ ΒΖ ρίδςε ἀντω δῆετ ἵν 

22), οαρ. χ. ; Βαῤέϊεἐ («δαρ. 111.), οαρ. 
χὶ. ; ῬλαγίΞξεος (ςἢαρ. ἰἰϊ, 7-9), οΒᾶρ. χὶϊ. ; 
φορεῖν ῥνεαολῖηρ (ἰν. 23), ομδρ. χί!ὶ. 
Οδδρβ. νἱῖῇϊ., ἰχ. ἀϊβεσσῦ (δε στάσει νν 
ξτουρίπρ ἱποίάδη(8 "]Ἰυδἰτακίηρ 86 Ἀεαΐ- 
ἴῃ ἘΠΡΙΒΗΣ,. μὰ " δ ὮΝ 

ἜΤΟΣ. κε καιρῷ. 
οοηπεοῖβ ἡ ἐῤρῥφοῦ Ὁ Ὑνεῖνε ἴτοηὶ 
ἐμεῖς πιϊβϑίου (νῖ. 14), ΜΕ. δρράαγεπεῖν 
ΜῈ ἱπηπιεάϊἰεἶν ᾿γεςεάϊηρ βεςϊίοα. Βυϊ 
ἴδε ρῆγαβε τος 8 χὶ. 25, χίϊ. ἱ, δηά ἴΐ 
ΤΊΔΥ δὲ ἴπ6 δνδηρεῖίβὲ ἰ8β [μἰπἰεησ 
βοποτα!ν οὗ ἃ πιε οὗ ργενδι!πρ ἰπ- 
ΒΟ ΡΠ ν (ΟΝ εἶδ8- Μεγετ).---Ἡ ς: 
Ἡετοὰ Απεραβ, ἰείγαγο ἢ}: οὐ 6411166 ἀπά 
Ῥετζγᾷςᾶ ἴοσ τ ΠΥ Ὑ6ᾶγβ (4-30 Α.}.), πηλττί εὰ 
ἴο ἴδε ἀαυρῆίοτ οὗ Ατεῖδβ, κίηρ οὗ Ασαβδίδ; 
κε δίβ ἔδιδε Ἡετοὰ [δὲ ατελῖ ἴῃ 
οὐπηίΐηρ, ἀπιϑἰτίοη, ἀπά ἴονε οὗ ορίεπάους 
ἴῃ δυϊάϊπρ δηά οἴμεγνῖβε, ψπεγοοῦ ἴῃς 
πὸνν οἷν οἵ ΤΙΡεγίαβ νγὰβ ἃ πηοηυπΊεηὶ 
(ϑεδύγεσ, Ο σελ. ἱ. 350).---ἀκοὴν, υἱάε ἱν. 
24. ΤΒΣ ἕδλπης οὗ Ϊεβὺ8 ρεπείσαϊεἀ αἵ 
Ιλϑὲ Ἄνεὴ ἱπίο ἔπε τουδὶ ραΐδος, ψβογα 
νεγῪ ἀϊβεγεπὶ τηδτίεγβ οσοςυρίεά ἰἢς αἰίεη- 
τίοη, ογάϊπασῖ!γ.---ν ες. 2. παισὶν αὐτοῦ : 
ποὶ Πἰβ δοῇβ, δυϊ Πίβ δεσνδηΐβ, ἑ.4., πε 
ςουτγίίοσβ, Ἀν τῆδῃ ἰπ τπεῖσ νΑΥ, ποῖ 
ἴῃς πιεπὶαῖβ ἰῃ ἴῃς ραΐδοαε. Τῆς Κίηρ 
ψουἹὰ ῬΓορουπᾷ δὶ8 οὐά {μεοῖγ ἰῃ 
ΤΑτ ]ατ τΑῖκ, ποῖ ἰπ βοϊδηγηη οοηοΐανο.--- 
οὗτός ἐστιν, εἰς. ἴὲ ἰ8 τπΐ8 ΤΏΘΟΙΥ νὰ 
Βᾶνς ἴο ἴΠδηκ ἔοσ ἴῃς πασγδῖϊνς ζο]οννίηρ, 
ψὨΙΟὮ ἴῃ ἰδεῖ ἢ48 πο βρεοΐδὶ ςοππεοιίοῃ 
ψὮ [Π6 ἐνδηρεῖῖς ἰβίοσυ, που ρῇ ἀοαυθε- 
1ε88 Οῃ γί βεϊδηβ τνουϊὰ παῖυγα!ν τεδᾶ νυ τ 
ἱπίεγεϑὲ πὸ [αἴθ οὗ δε ἰογσεγυπηοσ οὗ 
ἐβ8. Τῆς Κίπρ 848 ἴδε Βαριἰβὲ ου ἴῃς 
ταὶη ; δηὰ τγετιδεκδῦῖίς ὁσουγγθηςεβ ἰῃ 

ἴδε τε !ρίουβ ὑγοσὶ ἃ γσεςδ}} Ηἰπι δὲ ὁὔσδβ ἴο 
τηϊη, [τ 18. Ἰοῆη 1 ἀς (αὐτὸᾳ) ἰ8 τίβεη ; 

ἐδοογυ Ὀεροϊίδη οὗ ταπιοσβα; οὐὰ ἐπουρῇ, 
Ῥυὲ Ῥεΐϊες ἔπη Ῥμασίβαῖς οπς Ὀεροϊίεῃ 
οἵ τχηδϊενοΐεπος ; ὈΟΙΒ υνἱπεβδίπρ ἴο {πὸ 
εχίγδοσζάϊῃ ἷἱπ ΟἈείδε᾽β οατεεῖ.---διὰ 
τοῦτο: ἴῃς ἱνίηρ ]οδη ἀϊά πο πιίγαοϊεβ, 
Ῥυξ πο βαγίπρ ψῆδι ἃ ἀεδά οπς γεάίυΐνμς 
οδη ἀο --ἐνεργοῦσιν, ποῖ: ἢς ἄοεβ δε 
ταῖρμτν γοσίβ, ας: [με ροννεσβ (δυνάμεις) 
ψοσκ ἴῃ δἷπλ, ἰδς ροννεσβ οὗ ([ῃς ἰηνίβι 0] 5 
ψοσϊά, ναβὲ δἂπὰ νᾶζυς ἰῃ (δα κίπρβ 
ἱπηαρί πιο. 

νει. 3. γὰρ ἱπιρ! ε8 (μδὲ {Π6 ζο]]οτνίης 
βίοι ἰβ ἱπιτοδυσεά το πηᾶκεα ἴῃς ἱεῖπρ᾿Β 
ΠοοσΥ ἱπίε! ρῖθ]ε. “ Εΐβθη" ἱπῃρ]168 
Ρτενίουβ ἀεδίῃ, ἀπά δονν πὲ οδπὶς δῦουΐ 
τασδὶ ὃς ἰοϊὰά ἴο ββονν ἴῃς ῥεγολοίορίοαὶ 
ξεπεβὶβ οὗ πε τβθοσυγ. [ἰ 15 τἴ86 βΒυρετ- 
βιϊείουβ ἰάδα οὗ ἃ πιᾶπ ΨὯΟῸ δ88 τηυγάος 
οη ᾿ιἰβ οοπβοίεηος.-- κρατήσας, εἴς, : ἕλος 
τοίεσγοὰά ἴο δἰγεδάᾶυ ἰῃπ ἵνο 12, χὶ. 2; Ὦειθ 
τὰς τεᾶβοη βρίνεη. Οὗ Ἴοουτβοὸ Ηετοά 
βεϊζεὰ, Ῥουπά, δηά ἱπηργίβοηεἃ [Ϊ; μη 
τῆσουρἢ δἷβ δρεπίβ.--διὰ Ἡρωδιάδα: ἃ 
ΜΟΙΊΔΠ δεῖα, 88 80 οῆεῃ, ἴπε οαι5ε οὗ 
τὰς τγαρεάγ.---γνναῖκα Φ. : υἱάε οὐ ΜΚ. 
-νες. 4. γὰρ ὁ !Ι. Τῇε [πος 
δτεβεῖνε ἱπιροτίεςε, ἢ ἔοτος οἵ ἃ 
Ῥμρέτέξοι. οὔη δαᾷ Ὀεεη βαγίηρ ᾿ι5ὶ 
οἴοτε ἢῈ Ψψᾶ8 ἀρργεμβεπδεὰ (Βυτγίοη, 

Μοοάϑ δηὰ Τεηβεβ, 8 20).--οὐκ ἔξεστιν: 
ἀουῦ]ν υπίδυνι! ; 88 δάυϊεσν, δηά 88 
ταδττίαρο ἱκΒίη ργομίδιτςὰ ἄερτοεβ (1μεν. 
χνίϊὶ, τό, χχ. δή κ Με. 5. θέλων: οὐ, 
ἧτο. Μαχκ ρίνεβ ἃ δ1116σ βίαϊοηθηῖ 88 
ἴο Ηεγοά β ἔδεϊϊπρβ ἰοννατάβ Ϊοῆη. Νὸ 
ἰπ)]υδείος 18 ἄοης Ἡετγοά μεῖς Ὀγ δβοσί πο 
ἴο Πίπι ἃ τν]βῇ ἴο δε τά οἵ Ἰοῦπ. ὙΤΒετα 
8τῈ Αἰ 85 τηϊχεὰ ἔδε] ἢ ρβ ἴῃ δι ἢ ο8568. 
Οοιρασε (86 τγεϊδεέϊοπβ οὗ Αἰοϊδίδάεβ ἴὸ 
ϑοογαῖεβ 88 ἀεβοσίρεά Ὁν Ρίαϊο (Συμ- 
πόσιον) .-- ἐφοβήθη τ᾿ ὁ. ἰδμαὶ ἴος οὔς 
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6. ἐγενεσίων δὲ ἀγομένων; τοῦ Ἡρώδου, ὠρχήσατο ἡ θυγάτηρ τῆς ΓΟ (κα. 
Ἡρωδιάδος ἐν τῷ μέσῳ, καὶ ἤρεσε τῷ Ἡρώδῃ " 1. ὅθεν μεθ᾽ ὅρκου ἡμέρα, 
ὡμολόγησεν αὐτῇ δοῦναι ὃ ἐὰν 2 αἰτήσηται. 8. Ἡ δὲ ἔπροβι-ε χε αν 
βασθεῖσα ὑπὸ τῆς μητρὸς αὐτῆς, “Δός μοι," φησίν, “ὧδε ἐπὶ ΣΝ 
Β πίνακι τὴν κεφαλὴν ᾿Ιωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ. οἰ» 9. Καὶ ἐλυπήθη " ὁ Β΄. χί. 530. 
βασιλεύς, διὰ δὲ" τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους ἐκέλευσε 
δοθῆναι το. καὶ πέμψας 'ἀπεκεφάλισε τὸν ὁ ̓Ιωάννην ἐν τῇ φυλακῇ. ἱ Μκ. νἱ. 16 
11. καὶ ἠνέχθη ἡ κεφαλὴ αὐτοῦ ἐπὶ πίνακι, καὶ ἐδόθη τῷ κορασίῳ- ο. 

12. καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ καὶ ἤνεγκε τῇ μητρὶ αὐτῆς. 

Ὁ [κι ἶχ, 

αὐτοῦ ἦραν τὸ σῶμα,δ καὶ ἔθαψαν αὐτό καὶ ἐλθόντες ἀπήγγειλαν 

1 98Β01.2 Βανε ἴῃς ἄδὲ, γενεσιοις ἀπά γενομένοις ἴοΓ ἀγομένων; [ἢ τεδάϊηρ ἰῃ 
ΤΕ. ἰδ ἃ στασηπιδεῖοαὶ οογγοοϊίοη. 

3 αν ἰη ΒΏ. 

3 ΒῸ Βανε λυπηθεὶς ἀπά οπιϊ δε. ΤΣ τεδάϊηρ οὗ (6 Τ᾿, ἰδ δὴ δίίεπιρε ὉῪ 
τεβοϊυϊίοη οὗ ἰἢς οοηβίγυςτίοη ο πλᾶκα ἴμ6 τηεαπίηρ οἶδᾶσ. 

4.382 οπιῖϊ τον. 

δΊΌΜΒΟΡΙΣ βενεγαὶ ςυζβῖνεβ πᾶνε πτωμα, ἔος ψνὨΐοἢ σωμα [88 Ὀδε βυῤδιϊυϊεὰ ἃ8 
τηοσς ἀεἰϊοαῖς. 

ΜΒ δανε αυτον. ἀντὸ ἰπ Μίς. (νΐ. 20). 

ταίηρ ; αἷϑο ἐδβαγεὰά αοὰ δηὰ ἢί8 Ἵοῃ- 
δβοίεηςα ἃ ἐἰέέϊδ, τοὶ ἐπουρῃ. Ιζ ἰβ ννε]] 
νἤεη ἰδ» 688 τῆεη ἰῇ ΡΟΨΕΙ ἔδδι δῃγ- 
τοίηρ.--ῦτι. .. εἶχον: ἴδε ἴοοῖκ ]ομπ 
ἴο ὕε, τεραγάθα πὶ 88, ἃ ρσορῆεῖ.--- 
εἶχον ἄοεβ ποῖ ὈΥ ἰἴ5ε} τηεδη ἴο Ποϊά ἴῃ 
διρἃ εβίεθπι (ἐπ ῥγείϊο λμαδεγε, Κγρίο). 
Τῆς ροΐπὶ 18 {πὲ Ἰοΐπ ἔοσ ἴῃς ρεορίβ 
Ῥαββεὰ ἴος ἃ ργτορῃεῖ, βεϊοηρεά ἴὸ ἃ 
οἶλβ8 οοπιπηιδηάΐηρ τε ρίουβ τεβρεοῖ (80 
Ἑπιζβοῆς, Μεγεσ, εἴς.). Μέάε χχί. 46. 

Μὲς. 6. γενεσίοις (4: Οὔς ἐχ- 
8 86 ρεηϊεῖνε αὐβοίυϊς 88 ἱπ ΤΕ.» 

ὙὨΙΟΒ [δὲ οἡ τΠαὶ δοοουπὶ ἰβ ἴο δα 808- 
εοἰεά, ὙΤδε ἀδῖϊνε οὗ τἰπιε. Βυὲ οδ 
Κι νὶ. 21, ΨΒετε ψῈ πᾶνε γενομένης 

δηὰ γενεσίοις οσουττίηρ, ἰορεῖμοτ, πὰ 
οἱ ΝΥ εἰδ8, ΜΚ.-Εναηρ., Ρ. 221, ὁπ δα 
Ἰιϊοσασν ςοππεοιίοη δεύνψεεη ἴ[ἢ6 ἔψῸ 
ἐεχίβ. Μοβὲ οοπιπιεηϊδίοσβ ἰᾶΚα γενεσίοις 
88 τείεττίηρ ἴο Ηετγοά᾽Β δίγιμάαν, ϑόοιης, 
4.6... ατοιίυ8, ἘΚ οὗ πε ἀπηϊνεσβδσυ οὗ 
ἴδε δοοεδββίοη ἴο ἰδῆς τῆγοης -Ξ δἰσιδΥ 
οὗ 88 γείρη. [ἴῃ οἰδβϑὶς ατεεῖς ἰξ τηεδπδ 
ἃ [ελϑὲ ἰπ ποποὺς οὗ ἴῃς ἀεδά οἡ {μεῖς 
Ὀἰσιβάδγ, γενέθλια Ὀεΐηρ {πε νοτά ἴοσς ἃ 
ὈἰγιΠάδγ ζεδβὲ, υἱάς Τ,οὔεςκ, ΡΉΏτγη., 103. 
1,οεβηςσ, Οὔβεσγν. δά Ν. Τ᾿ Ἂε. ΡῃΠ. ΑἸεχ., 
οἶϊεβ ἰπβίδηςεββ ἔτοπὶ ῬὮΪ]. οὗ ἴδε υδὲ οὗ 
ῬΟΙΒ ψοτγάβ ἰπ ἴμε βεῆβε οἵ ἃ διγίῃδαυ 
2ελ8ι.--- θυγάτηρ τ. Ἧρῳδ. : ϑαίοπιε ὈῪ 
πδτηα.---δν τῷ ἐσ, 1ΠῚΡ11ε8 ἃ ζεβίϊνε 
ἈΒΒΕΙΊΡΙΥ, δε Ὑ ἀεβογίδεά ἰη ΜΚ.-- Ν εσ, 
. ὡμολόγησεν, οοπέεβδεά ὈῪ ΟΔΙίἢ ; 
ΟὈΪ ραϊίοη ἴο Κεὲρ ἃ ργογηΐϑε γεν οι βὶ Υ 

εἰνεθ. ᾧὐ. ΜΙκ. νἱ. 2, νῆεγε ἴδς ἕἴαοϊ ἴδ 
τῶογα ΠΥ δἰδίεὰ. ΤΠ δοσουηῖ ἰη Μαῖι. 
βεϑῦηβ (πγουρπουξ βεοοηάδτγυ.-- - τσ. 8. 
προβιβασθεῖσα: ποι ““ Ὀείοτε ἱπβίγτυοιοά," 
88 ἱπ ΑΟὟΥ΄, Ὀυϊ ““ Ὀτουρδε το τπϊ5 ροΐηε᾽""; 
ὑτρεά οη. [{8που]ά γεαυΐτε ἃ ροοά ἀςΔ] οὗ 
“δἀυσαῖίην " το Ὀτίηρ' ἃ γουηρ ριτὶ τὸ πᾶ 
Βυ ἢ ἃ ρτίπὶ γεαυθϑέ. Βυΐ 8ῆ6 δά Ιεατηξ 
Βεσ Ιεββϑοη Ψε]}, δηά δβίκεξὰ τῆς Βαριῖβι᾽ 8 
Βεδᾷ, 48 ἰἔ βῇε μΒβαά Ὀεξη δβκίηρ ἃ ἔδνουτ- 
ἰϊς ἀϊδῃ (ὡς περί τινος ἐδέσματος διαλε- 
γομένη, ΟἾτγ8., ἤοηι. χἰν .). ΚΥρκε οἰϊεβ 
ἔννο ἰπβίδηςεβ οὗ ἴπ6 τᾶγε 86 οὗ [ῆς τνοτὰ 
ἱπ τἢς βεῆβε οὔ ἱπβέγυςτίοι--- ὧδε ποτα δηά 
πον, οη ἴδε βροΐ, ἐξαυτῆς ἰπ ΜΚ. Τμδὶ 
48 Δῃ Ἐβ86πΈ14] ρατί οἵ (πε τεαιιεδί. ΝῸ 
εἶπα παϑὲ Ὀς ἰεἢ ἕοτ στερεηίδποα. [1 ποὲ 
ἅἄοπε δἱ οπος ὑπάοσ ἰἢς ἱπῆυεηςς οὗἩ ψῖπα 
ἃπὰ δε πιοπιεπίδγυ ρταιϊ ποδιίοη ρίνεη 
ἘῪ {πε νοϊυρίυουβ ἄδηςα, [ἃ πυρὰς πονοῦ 
Ὅε ἄοπε δὲ 4]1. Τῇ β ἱπηρ 168 ἴπδὲ ἐμ ς 
Βαριῖίϑε 'γ88 δὲ μαπά, ἐπεγείογε τῃδῖ τπ6 
εαϑὲ νγὰβ δὶ Μδοΐδογυβ, ψἤεγε ἔπεσε νγᾶ8 
ἃ Ραΐδοα ἃ5 ννῈ1}} 8ἃ8. ἃ ἰογίσεβϑβ.--- ἐσ. 9. 
λνπηθεὶς : ρατίίοἱρίς υβεὰ ςοποεββίνεϊυ, 
ἐκοιρὰ ατίενεὰ ἢς ρταπίεά τῆς τεαυδδβῖ; 
τῆς ρτίεζ αυἱα σοτηρδεδῖε τὰ {δα 
«τυσυΐεπε δ ἴῃ ναῖ, 5.---βασιλεύς : 
ΟἿΪΥ ὉΥ οουτίεδγ.---ὅρκονς, ρἷυγαὶ!, βἰπ- 
συΐϊᾶτγ ἴῃ νεσ, 7; βροόίδη ἴῃ ρδββίοῃ, τῆοσα 
ἧκε ῥγοίδῃπε βινεαγίηρ ἴπδπ ἀεὶ! θεγδία 
πξίεσάποθ οὔσας ἴοσ 811] οὗ ἃ βοϊεπιη οδίδ. 
πινεσ. το. ἀπεκεφάλισε: εχρτεββῖνα 
Ψοτγὰ, 411 ἴοο οἱεαγ ἱπ τπηδαηίηρ, [Βουρἢ 
ποῖ ἰουπά π᾿ Αἰεὶς υϑαϑε, οὐ ἀρραζθητγ 
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τῷ Ἰησοῦ. 
εἰς ἔρημον τόπον κατ᾽ ἰδίαν. 

ἐ Μκ. νἱ. 933. αὐτῷ " πεζῇ 2 ἀπὸ τῶν πόλεων. 

14. Καὶ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ὃ 
ᾧ ἔπ’ αὐτούς, καὶ ἐθεράπευσε τοὺς " ἀρρώστους αὐτῶν. 15. ᾿Οψίας 

προσῆλθον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅ λέγοντες, ““Ἔρημός 

Κ Μῖ. νἱ. 
χ8; χνί. σ 
τ᾿ Όοε, χἱ, δὲ γενομένης, 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΙιν. 

13. καὶ ἀκούσας ἷ ὁ ̓ Ιησοῦς ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν ἐν πλοίῳ 
καὶ ἀκούσαντες οἱ ὄχλοι ἠκολούθησαν 

εἶδε πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγχνίσθη 

τ ἄςα χανὶ!. ἔστιν ὁ τόπος, καὶ ἡ ὥρα ἤδη ᾿' παρῆλθεν - ἀπόλυσον δ τοὺς ὄχλους, 
9 (βδῶβ 
86:86). ἵνα ἀπελθόντες εἰς τὰς κώμας ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς βρώματα." τό. 

Ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐ χρείαν ἔχουσιν ἀπελθεῖν - δότε 

Δ ακονσας δε  ΒΌ1,Ζ. 3 πεῖοι Μ4]1,Ζ. 8 9 ΒΌ οπΐξο ἰ. 
4 ἄντοις ἴῃ πιοϑῖ πηοΐδ]8; ἐπ αντονς ΟὨΪΥ ἰῃ τηΐηυβ. ; τοπὶ Μὶς. 

5482 οπὶξ αντον. 

ΤΑΥ͂Θ ὑδεὰ κδἱ αἱ; ἃ μἱερείΐδῃ νοσζὰ 
δοςοτάϊηρ ἴο ϑ6ϊπιδβίιβ, οτεὰ ΡῪ Κγρίκε, 
Ὑ80 ρῖνεβ ἰπϑίδῃοςβ ἔγοπι δῖε δυῖΠΟσβ.--- 
Ψεῖ. τσ. ἠνέχθη, ποὶ Εχρτεββὶν βαϊὰ 
“ἔδεῖς δηὰ {π6π,᾽ δυϊ 411 ροὶπίβ ἴο ἱπὶ- 
τηεάϊαις ὑγτοάδυοιίοη οὗ τῇς πεδά οὐ ἃ 
ῥ᾽ δίϊος ἰπ ἴα Ὀδπαυειίηρ 8411 Ῥεΐοσε τ 
δυεεῖδ; στυεβοσης βίρμι ---ἐδόθη, ἤνεγκέ: 
ψ δαὶ ἃ πεῖνὲ ἴῇς δὶ τηυβὲ ἥανε πδά] 
δεῖ τοῖο παΐυγε ἰη ποῦ; ἴπῸ ἀπείη 
δηὰ (δὲ οοοἱὶ δοςερίδπος οὗ (ἰς Ποττί δῖα 
εἰᾶ ννεἷ! τηδίςδεά, --κορασίῳ: ποῖ ἴο δε 
ἸΔΚΟΩ βίγίονυ ; ἃ γουηρ υὑηπιατίεὰ 
Ψοτηδπ, 88, οὗ ἔνεπῖν (ΗοϊίΖ., Η. Ο.. 
Τῆς ἀαπείηρ οὗ ἃ πιεγα γίγὶ νουἹά μᾶνα 
Ὅεεη πο επίεσίδίππιεπὲ ἴο ἔπε βεπϑιδὶ 
σενεῖετβ. ΤὮς ἐγεδὶ ἰΔῪ ἰπ ἴῃς ἱπάδοεπογ. 
-τϑεσ. 12. πτῶμα: οσάτοδδε, υδεα 4080- 
Ἰατεῖγ ἱπ ἘΠ18 βεῆβε Οπὶν ἰῃ ἰαῖς νντίτοτγβ. 
Ἑδεῖϊεν Ἡυτίτεσβ νου ὰ δὰ πτῶμα νεκροῦ. 
Τόϑεοκ, Ρῆγγη., 375- 

νν. 13:21. εξως γεέϊγες ; Κζεεα προ 
ἐλομεαηάᾶς (ΜΙ. νἱ. 30-44; 10Κ. ἰχ. ΤΟΣ ̓ 
-- ν ες. 13. ἀκούσας, μανίηρ Πελτὰ οὗ ἐδ 
ἕλις οἵ Ἰοῦπ ἴτοπὶ 1οἤπ᾽5 ἀϊβοὶ ρ᾽6β8 (να: 
12). --ἀνεχώρησεν ἐκεῖθεν : νἱϊπάτειν ἴτοπὴ 
ψβεῖε ὰ ψν88 ῃεη ἴδε τερογῖ γτεδοῃεά 
Ηϊπι ; Ἰοςσδι!εν ποῖ ἱπάϊοδιεά, Ματκ οοη- 
πεςῖδβ {πε τειγεσηεπὶ ἢ ἀπε τεϊυσγη οὗ 
«ὃς Ὑ νεἶνε ἔτοτῃ ἰδεῖς τηϊθβίοη, δηᾶ τῆς 
τεροσί {Πὰν ρᾶνε, απὰ δβϑίζῃβ 85 τηοῖϊνε 
τεβὲ ἴογ ἴῃς πκίββίοπαγιεβι Τῆς ἵνὸ 
ενεηίβ πηὶρῃς βυποῆγοηΐϊβα, ἀπὰ Ὄβοᾶρα 
ποτὶ Ηεσοά᾽β ἀδηρεγοιιβ πεϊρῃ ουτποοά 
ταῖρθι Ὁς 4 Ἰοἷπὶ τηοῖίνε ἔοσ τειγεπιεης. 
Βυὲ αραϊπδι (π΄8 ἰδ τῆς βρεθάν τγεϊυση 
(νεῖ. 34).---ν πλοίῳ : παίυγα!ν βιιρρεβιβ 
ἃ Ρίαςε πεᾶγ (δε βεᾶ 88 βίδχι[ηρ-οϊπί. 
Βυὲ τ τῆδὺ 86 τδῖμεσ ἱπιεπάεά ἴο ἱπάϊ- 
εοδῖς ἱπ ψνῆδὶ ἀϊγεσιίοη τΠεῪ ννεσε ροῖΐπρ -- 
ἴο {πε εαβίεσγηῃ βἰάς οἵ τῆς ἷδακε.---εἰς ἐ. τ᾿ 
κατ' ἰδίαν. ὙΠεβε ρῆγαβεβ ἤδνα οδί- 
ταῖη!υ τόσα ροϊπὲ ἰῇ ΜΙκ. 88 τεξεγγίπρ ἴὸ 

6) 02Ζ δάά ουν, νν»ΐοι ὟΝ. Η. ρίαςς ἴῃ σηδσρίῃ. 

ἃ τηυϊείτυάς ἴτοπὶ Ψ Ὡς πον νυ ϊδμοά τὸ 
εβοᾶρε.---οἶ ὄχλοι : πο ρτενίουκ πηεπίίοη 
οὗ δε οτοννάβ, ἃπᾶ πὸ δἰπε {πδὲ [6808 
ἰβηεὰ το ρεῖ ΔΨΔΥ ἤοτῃ ἴβεσῃ; ἰοοκβ 
1|κὸ ἃ ἀΐρεδὶ οἵ ἃ Ἀ}11ες παγγαῖῖνε, βυςῖ 858 
ἴδαι ἰπ ΜΚ.---πεζῇ (οτ πεζοὶ), οη ἔοοι, δυς 
ποῖ ἱπιρὶγίπρ 1μδὲ 411 1: ταγαῖν νναῖκεά; 
1δεσα μεσα βιοῖς ἀπηοηρ ἴδετὰ ψγ8ο0 οσουϊὰ 
ποῖ. Τε ςοηίγαβε ἐβ βεύνεῖῃ δοὶῃρ ὉΥ 
Ββεᾶ δηὰ ροΐπρ Ὁγ ἰαπά. ΟΥ̓ Αςἴβ χχ. 13. 
ΟΙαββίοδὶ ἱπβίδαποαβ ἰῃ ῥῬῃϊϊοϊορίςαὶ οοπι- 
ταεηϊασίεβ (ΥΝν εἰϑιείη, Κγρκε, Εἴεδποσ, 
εἴς.).-- ες. 14. ἐξελθὼν, ἴπ τπῖ8 : 
πδίυΓΑΙ Υ τηεδῃβ ροΐπρ ἑοτιἢ ἔσοπι Ηΐδ τε- 
ἐγεαῖ, ἱπ ΜΙκ. (νί. 34) βοίπρ ουξ οὗ {8 
δῃϊρ, ἴῃς ογτοννὰ δανιπρ ατγίνεἃ οἡ ἴῃς 
βροῖ δοίοσγε Ηἰπι. ὙὍΤὸὺ Ὄβοᾶρε ἴτοπι ἴπ6 
Ῥεορὶβ αἰννᾶγβ ἀϊβῆουϊς, πον Ἀρρδγεπεν 
τηοῦς ἴπᾶπ ὄἐνεσ.Ό Ενίἀεπην 4 τἰπὶς οὗ 
ΒΡΕΟΪΔΙ εχοϊ επεπῖ, ρορυ δε αἵ ἴδ 
Βεῖρμε, του δοοοσγάϊηρ ἴο Εουπἢ 6ο8- 
Ῥεῖ αδουξ ἴο ὑπάετρο 4 βρεεάν ἀδοϊπε. 
--ἐσπλαγχνίσθηη ἀεροπεηὶ ραββίνε, 
δθεαῚ Ηε!]επίβεῖς, δπὰ Ῥαβοά οὐ ἴ88 

εὗτενν ἰάδα οὗ ἔπε Ὀοννεῖβ 45 {πε βεδὶ οὗ 
ςοπιραββίοῃ ; υϑεὰ ὉΥ ϑυπιπλδομυβ ἴῃ 
τγαηϑδείοη οὗ θυ. χί!, 9.---ἐθεράπευσε: 
Μεαῖκ ρίνεβ ργοπιίπεηος ἴο (ῃς εἰεπιεπέ οὗ 
ἰπβισυσίοη ; Βεδιίπρ δίοπες πιεπιϊοηεά 
Βογα. 

γν. 15-2:. ΤῪε {εεάϊηρ.---Ψετ. το. 
ὀψίας γενομένης: τηϊρδϊ τηεδῃ βυηβεῖ ἃ8 
ἴῃ νἱϊ, τό, Ὀὰϊ ἴτοπι ἴῃς πδίυγες οὗ 1π6 
΄ᾶβς τηυβὲ τηθδῃ δἤειποου ἔγοπὶ 3 ἰοῦ, 
ἴῃς ἔτβε οὗ τῆς ““ἴνο ἐνεπίηρβ᾽". Ἂ 
ΟΠΡΑΓΕ ΕΣ βρμϑη κι τὸ ᾿ "μο ἴοννῃϑ 
πελτ.--Ὃ ὦ παρῆλθεν, ἴῃ πιεληίηρ 
ποῖ τιραν, ΜΙ. 848: ἤδη ὥρας πολλῆς 
ΞξξΞ αἰγεαάυ ἴῃς μους ἰβ αἀναποεά. Νατγίουβ 
βυρρεβιίοπβ ἢανε ὕδεθ πιδᾶε: εαιΐηρ 
εἴτις (ατοῖ.), μεαϊπρ ἀπά ἰεδοπίπρ εἶπα 
{Ἐπεδδόδον ἁἀαγιπιε (Μεγεῦ) ἰ8 ρδβί. 

εἶβ8, υἷε πιοβὲ Ῥγο Δ ἢν, Δ Κε5 ὥρα 



13-.23. 

αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν." 
εἰ μὰ πέντε ἄρτους καὶ δύο ἰχθύας." 
αὐτοὺς ὧδε." 1 

ΕὙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 209 

τ. Οἱ δὲ λέγουσιν αὐτῷ, “Οὐκ ἔχομεν ὧδε 
18. Ὁ δὲ εἶπε, “ Φέρετέ μοι 

19. Καὶ κελεύσας τοὺς ὄχλους ἀνακλιθῆναι ἐπὶ τοὺς 
Χχόρτους,2 καὶ ὃ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, 

ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, “᾿ εὐλόγησε: καὶ " κλάσας ἔδωκε τοῖς ὦ δ. πανὶ. 

μαθηταῖς τοὺς ἄρτους, οἱ δὲ μαθηταὶ τοῖς ὄχλοις. 20. καὶ ἔφαγον χα, 16. 6. 
πάντες, καὶ ἐχορτάσθησαν - καὶ ἦραν τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, 6. 

21. οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν ἄνδρες ὡσεὶ μόνα 
πεντακισχίλιοι, χωρὶς γυναικῶν καὶ παιδίων. 
δώδεκα κοφίνους πλήρεις. 

Ὦ ΓΒ. χχνὶ. 

22. Καὶ εὐθέως ο Αεἰε χχνί. 
1τ. Ομ]. ἰϊ. “ἠνάγκασεν ὃ ̓ Ιησοῦς ὁ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ ὅ ἐμβῆναι εἰς τὸ ὁ πλοῖον, 1. τι. 

καὶ "προάγειν αὐτὸν εἰς τὸ πέραν, ἕως οὗ ἀπολύσῃ τοὺς ὄχλους. ἢ τὸ : ἀπε ν 

23. καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους, ἀνέβη εἰς τὸ ὅρος κατ᾽ ἰδίαν ὁ μα 

1 ωδε αντους ἰπ 3.ΒΖ. 
5ΒΙΑΣ οπιῖϊ και. 

Χ, 934. 

Ξ΄͵.,4ΦΜΨΒΟ δᾶνε ἐπὶ του χορτου; Ὁ πὸ 5βίηγ. δἴ8ο, δαὶ ἀσοῦε. 

40 1. νναπιίηρ ἴῃ ΦΒΟΌΔΣ. 
δ᾽ Μοβὲ πηςἷ815 οτξ, ὈυΣ ΒΧΣ ταίϊαίη αντου. 

5 Β δηὰ βενείαδὶ ουγβῖνεβ (1, 33, 124) οπιῖϊ το. ὟΝ. ρίδος ἴῃ πιασρίῃ. 

τε ἔἶπις ἴος βεπάϊπρ ἔπεπὶ ἀνα ἴο ρεῖ 
ἰοοά.---ὠἀπόλνσον: ἰπουρἢ ἰαῖς ἴοσ ἴῃς 
Ῥύτροβα, ποῖ ἴοο ἰδίδ ; ἀϊβγη158 ἔπθτὴ ἔοσίἢ- 
νἡτῆ-ονεσ, 16. οὐ χρείαν ἔχουσιν 
ἀπελθεῖν, εἴς. : ἐνδη ἰἢ, 48 βοσὴς τπίηκ, 
ψῆδὲ Παρρεπεά ψᾶ8 ἴπδὶ υὑπάεγ ἴδε 
Ταοσαὶ ἱπῆυεηςα οὗ }ε818 ἴῃ6 ρεορὶς 
Ῥτεβοηῖ ρεπεγουβῖν πιδᾶς 6 ῥγονὶ 50 η8 
θεν μαὰ Ὁτουρδι ἢ (Πα πὶ ἀνϑι]δ]ς ἔοσ 
{πε σοπρϑηυ δὲ ἴασρε, ἴῃς Ἵοπδγδοῖεσ οὗ 
]εϑὰ8 λρρεᾶσβ ἤεῖε ἴῃ ἃ οοτηπιδηάίηρ 
Ἰρῆῖ, Νὸο βἰξυδίίοη ἄρρϑᾶσβ ἴο Ηἱπὶ 
ἀεδρεγαῖε, πῸ ογίβὶβ ὑπηαπαρεαῦϊθ. ΝῸ 
ποεὰ ἴο ρο. ἄῖνε γε {πεπὶ ἴο δδϑῖ, 
τεβουζοαβ ν1}1 6 ἐογι ποοτηίπρ (οὗ. Εχοά. 
χὶν. 15). Απὰ τΠΕΥ τύεγέ, ἕονν 6 σδηποῖ 
τε|1, Ὑῆε βίογυ 8 ἃ ἴϑδοϊ βυρρογιεὰ ὉΥ 
ἴδε ἐεϑεϊ που οὗὨ 41] ἔουσ Ἴναηρε  5ῖ5, ποῖ 
ἃ ὕὈαβεῖε58 ἰερεηά, οἵ ἃ γεϊϊρίουβ 41] ερόγυ. 
-νεσ. 17. πέντε ἄρτους κ. δ. ἰχ Α 
νεγΥ τηοεβὶ ΒΌΡΡΙΥ ἔνεη ἔοσ ἴπε ἀϊβοίρὶ 8 
εἶσγοῖε. ὙΠΕῈΥῪ βεεπι, απ άεσ {πὸ ἰπθυεηος 
οὗ 1εβυ8, ἴο πᾶνε Ὁδδθη ἃ σᾶγε- ἤγεα οουη- 
ῬΆΩΥ, ἰεἰτίηρ ἴο-τηοστονν ἰοοῖ δίϊζεγ ἰτβεϊξ, 
“δάση ἴα ΡὨΙΠΟΒΟρὮΥ οὗ τε Τνεῖνε, 
ἃηπὰ πον ἴμεν ἀεβρίβεά ἰοοά. Βείπρ 
νεῖνα τΠΟΥ μδά ΟὨΪΥ 80 πιυς, ἀπά ἘΠΟΥ 
τε ραν ὑΡ ἴπεβε" (Οἤγγβοβ., ΗἩ. 
χίχ). Εἰνς ἴοᾶνεβ δηὰ ἔννο ἤβδεβ, 81] 
ἴαὶ ὰ8 Κπονγῃ ἴο δὲ ἰπ (δμαῖ νδβῖ 
φαϊμεσίηρ.--- εσ. 18. φέρετε, εἰἴς.: 
ΟἸγίβε᾽'β ἱπηρεγίαὶ ΨΑΥ π᾿ οτιεῖσαὶ βίταδ- 
οπβ οἴεη διγεϑὶβ δίϊεπείοη. “ϑιγείοἢ 
ἕοσῖβ τε παπὰ" (χίΐ. 13). ““Βτίηρ 
δεῖ μἰ(Πος «βλέ ᾿παλαροιρν το. κελέύσαν, 
λαβὼν, ἀν » Ρασιἰςρςε8. ψίτπους 
οορυΐα 411 Ιεδάϊηρ υρ ἴο «ὀλόγησεν, τ8ε 
φεηΐγαὶ οἰίεῖ δἼοίοη: ταρίἁ, φοπάεηβεά 

πδιταῖῖνα, Ὀγεν, 5 ΠΡ Ιγ, τεοουπείην ἀῃ 
διηαζίπε Ἔνεηΐϊ.- εὐλόγησεν νἱτἢ ἀοουβαᾶ- 
εἶνε (ἄρτονε) υηδετβιοοά. Ης δ]εβθεά 
τῆς ἴοανεβ ἂπὰά ἢ5865.---καὶ κλάσας 
ἔδωκεν, τ[μεη ἀϊν! ἀϊηρ ἴπεπὶ ρανε ἴμεπὶ το 
τὰς ἀϊβοῖρ 68, νὰν πὰς ῥεῖν ξᾶνε ἴο τῆς 
ταυϊει άς,---τῷ κι ἢ εὖ 
αὔξων καὶ πληθύνων Ἐρεῖδος δονμάιι 
γες. 2οβ. δώδεκα κοφ. πλ. ἰβ ἱπ ἀρροβ. 
ΜΠ} τὸ περισσεῦον τι κι ΤΕΥ ἰοοῖ 
18 δυτγρίαβ οὗ [ῃς Ῥγοκβη ρίεοεβ ἴο 186 
ἐχίεπε οὔ τνεῖνε Ὀαβκεῖβ.---κοφίνονς, 

ἀηδυνοιὶπρ ἴο ἴῃς ἘΔΡὈϊπίὶςΑ] ΝΡ ἃ 

Ὀαβκεῖ οὗ οοηβίεγδῦϊε βίζε ("" εἴη σσοββεβ 
ΒεδδΙτπῖ55,᾽ ὙΝ ἄπβομε). Εδοῖ οἵ Ὡς 
Ὑνεἶῖνε μΠαὰ οπε. ὝὕἷΠπε ψοσζὰ τεοδ]]8 τῆς 
ΨῈ1-Κπόννῃ ᾿ἰπε οὗ ̓ πνεηδὶ (8.αἕ. ἢ, 4): 
“ Ἰυάδεῖβ, φυογαπι σορῃίηυβ [οΘηυπηα 8 
ΒΌΡΡΕΙ εχ, ὁπ ὙΠ ἢ δηὰ 18 Ῥεδγπρ οα 
{Π|5 ρίαςε υἱάε ϑοπδεζρεη (Ηοτγ. Τὰ.) δηὰ 
ΕἸβηεσ. τεσ, 21. πεντακισχίλιοι, φοοο 
πέρ, ποῖ σουπείηρ ᾿νοσηδη δηὰ οπι άσεπ, 
ὙὨΐ8Β ΒεΙρΒ υ8 ἴο διίίδοῃ: βοπὶς ἀδβηϊϊε 
πιεδηΐηρ ἴο ἴῃς εἰαβεὶς ψογάβ, ὄχλος 
ὄχλοι, 80 τδαυεπε οσουττίπρ ἴῃ τῃα 
(οβρεῖβ. Ῥθουθεεββ ἐπ18 ννὰβ δῆ Ἔχοςρ- 
τίοπδιν στεαῖ ρδιπεγίηρ, γεῖ ἴῆς ἰηΐδγεποα 
ΒεεπΒ ἱεριπηᾶῖες τπδὶ ταεδπξ 
Βυπάτεάϑ, ἀηὰ πολὺς ὄχλος ᾿πουδαπάβ. 

γν. 22-36. ΤὴὝχ γείμγη υογαρ (ΜΚ. 
νὶ. 45-56).---ἡετ. 22. ἠνάγκασεν: ἃ 
βίγοηρ οζσά πεεάΐηρ δπῃ Ἴχρίαπαιίίοη ποῖ 
Βεζε ρίνεῃ, βυρριεὰ ἰπ ]ομπ νὶ. 15. Οὗ 
οουζβα ἵπεσα νν88 πὸ ρἢνβίςαὶϊ ςοπηρυϊδίοῃ, 
Ῥυῖ ἐπετα πιυϑὲ πᾶνε Ὀξεη τρέμον οη 
ΟἸ γῖβι᾽ βρασῖ, ἀπά αηνΠπρπα88 οἡ τῆς ρᾶτὶ 
οἵ ἀϊδοῖρὶε8β. Ετσισβοις οδεεῖς ἴο ϑρεςοΐδὶ 

14 



ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

προσεύξασθαι. ᾿Οψίας δὲ γενομένης, μόνος ἦν ἐκεῖ. 244. τὸ δὲ 
“ΜᾺ νἱ 48 πλοῖον ἤδη μέσον τῆς θαλάσσης ἦν᾽' “ βασανιζόμενον ὁπὸ τῶν 
ἴδο παρα, κυμάτων" ἦν γὰρ ἐναντίος ὁ ἄνεμος. 25. Τετάρτῃ δὲ φυλακῇ 
186 εαΐρ). τῆς νυκτὸς ἀπῆλθε πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς," περιπατῶν ἐπὶ τῆς 

θαλάσσης. 426. καὶ ἰδόντες αὐτὸν οἱ μαθηταὶ ὅ ἐπὶ τὴν θάλασσαν δ 
τ ΜῈ Υἱ 49. περιπατοῦντα ἐταράχθησαν, λέγοντες, “Ὅτι "φάντασμά ἐστι.᾽᾽ 
χνὶϊ, 14 καὶ ἀπὸ τοῦ φόβου ἔκραξαν. 27. εὐθέως 7 δὲ ἐλάλησεν αὐτοῖς ὁ 

210 Χιν. 

(15)). 
Ἰησοῦς, λέγων, “Θαρσεῖτε ἐγώ εἶμι, μὴ φοβεῖσθε." 48. ᾿Αποκρι- 
θεὶς δὲ αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε" “ Κύριε, εἰ σὺ εἶ, κέλευσόν με πρός σε 
ἐλθεῖν 10 ἐπὶ τὰ ὕδατα." 49. Ὁ δὲ εἶπεν, “ Ἐλθέ." Καὶ καταβὰς 

ἀπὸ τοῦ πλοίου ὁ 11 Πέτρος περιεπάτησεν ἐπὶ τὰ ὕδατα, ἐλθεῖν 12 πρὸς 

ΔΈΟΙ μοσον.... 
τῆς γηξ ἀπειχεν, νν»ῆϊς ἢ ΚΗ. δάορι, ρυϊεηρ ἴῃς τεδάϊηρ οὗ Τ.Ε. ἴῃ πιαγρίη. 
δε υπάϊερυϊεὰ τεδάϊηρ ἰη ΜΙκ. 

3 λθὲεν ἴῃ ΜῈΣ νεσβδβ. 

443.8ἘΔΘ βενεζδὶ ουγβῖνεβ δανα ἴδ δοοῦδ. βΒεσγε. 

4 τῆς θαλασσης ἴῃ  ΒΟΏ. 

Ἧξγθνυς ἰπ ΒΌ δεῖε λ5 μαλϑλρ ἐκ 
͵8 ἃ κιαπάϊπρ νατίαἰίοη, [ξ ἢ 

ἣν Β. βοπῖε νεσβϑ. Δπὰ τηΐπυββ. ᾶνε δεῖε σταάδιους πολλονς απὸ 
 ἰο 

5 Οπιξ ο 1. ΒΟ. 
δ οι δε μαθ. ιδοντες α. ἰπ ΒΏΌ. 

ἴῃ Μίκ,, σδεπος ἴξ τδυ βᾶνε οοθ. [ἷω ΜΚ, (δίς 
ποῖ ὃς ἀραίῃ τείεσγεά ἴο. 

80. Ὀεΐοτε αντοιᾳ ἰῃ Β, οπἰεὰ ἰπ δ Ὁ, Ὀταδοκεῖεά ἰῃ ΚΝ. Η. 

9 ΤῊς ογάεσ οὗ ψοσζάβ ναγίεβ: βετε ὟΝ. Η., δες Β, βανε αποκ. δε ο Π. εἰπεν α. 

10 9 ΒΟΌΔΣ πιδην οὐγεῖνεδ ἢᾶνε ἔλθεὶν προς σε. 
Ὁ Ατέ, οπιϊειεά ἱπ ΜΙ ΒΌ. 

Ἐπιρῃδεῖβ, ἃπὰ τοπάδσβ: “δυςίοσ δι 
ἀϊδβοίρυ δ, αἱ πᾶνεπὶ οοπβοοηάογοηϊ ".-- 
ἕως οὗ ἀπολύσῃ, 5υδ)]υηςείνε, μεῖς υδεὰ 
σεῖς οριδιῖνε ννουϊά Ὀς υδεὰ ἴῃ οἰδββὶς 
ατεεῖκ. ΟἿ. χνὶϊὶ. 30, δπὰ υἱάς Βυτίοῃ, 
ᾷ 324.--νες. 23. ἀνέβη εἰς τὸ ὄρος. 
Αδες ἀϊδπιϊββίπρ (πε ογοννὰ [εβὺ8 τειϊγεὰ 
ἱπίο ἴῃς πιουπίδίποιβ σου πΈΓΥ Ὀᾶςοκ ἔγοπιὶ 
ἴδε βδοσς, ρἰδά ἴο ὃς δἷοπε---κατ᾽ ἰδίαν, 
Ἔνεη ἴο ὃς τἱά οὗ ἰῆε Τ νεῖνε ἴοσ ἃ βεᾶβοῃ. 
- προσεύξασθαι: “αοοὰ ἔος ργάᾶγες ἴῃς 
τιουπίδίπ, δηὰ ἴδε πίρδι, ἀπᾶ τς 580]}- 
τυάς (μόνωσι4), αβοτάϊηρ αυἱεῖ, ἔτεεάοπι 
ποσὶ ἀϊβιγαοτίοη (τὸ ἀπερίσπαστον), ἀπά 
οαἴτα " (Εὐτῆγν. Ζ,ᾳ.).---ὀψίας γεν. τείετ8, 
οἴσουζβεΕ, ἴο 8 ἰαῖες ἤοὺτ τῃδη ἱπ νεσ. 15. 
-νεσ. 24. μέσον, Δη δάϊεςιίνε ἀρτεείπρ 
ψΠ πλοῖον (ὙΝίπετ, 'ὶ 54, 6), βἰρπηῖ- 
8ε8 ποῖ πηεσεῖϊν ἱπ πε τη  ἀϊε βισίςεγ, 
Ὀυϊ δὴν ἀρρτγεοίδδῖς ἀϊβίδηος ἴτοπὶ βῆοζα. 
Ῥτίςδειβ ρῖνεβ ἘχδπΊρεβ οὐ βυςἢ 86. 
Βαυξίμε τεδάϊηρ οἵ Β, ργοδδδὶν ἴο ὃς ργε- 
ἐεττεὰ, ἱτηρε8 τῃ δὶ τε δοαὶ ννᾶβ8 ΠΊΔΠΥ 
βίδαάϊ! (15 ογ 30, Ϊοῆη νὶί. 10 τι 3 ἴο 4 
τα ἱ]68) ἔγοτῃ [ῃς δαβίθγη βῇῆοτσε.--- ὅὁπὸ τῶν 
κυμάτων: ποῖ ἰπ Μκ., ἀπὰ ροεβ νἱῖπους 
βαγυίηρ ; Ψῇεη πεῖ ἀγὲ νη β ἔπαγε νυν} 
θεὲ νᾶνεβ.--ἐναντίος ὁ ἄνεμος: ναὶ 
νἱπά Ετοτὴ ψῆδὲ αυδτίος δίονίηρ ἢ 

13 και ηλθεν ἱπ ΒΌ. 

ναὶ ναβ ἴδε πιαγείπε ροΐας, ἃηά δς 
ἀεϑβεϊπαείοη ἢ ἩΗοῖϊζ. (Η. 6.) δαββοδίδ 
ἴδαι τς νογᾶρε ννῶϑ εἰἴπες ἴσοι Βεῖξῃ- 
βαϊάα [1148 δὲ ἴα πιουῖῃ οὗἩ πε ὑρρες 
]Ἰογάδλη ἰο {πε ποσι-πνεβίεση βδοσε, οσ 
ἄοπὶ ἰῃς βουζῃ επὰ οὗ ἴῃς ρμίαίῃ εἰ- 
Βαιῃα τοννασάβ Βειπβαίάδ [υ]185, δὲ τῇς 
ποῖ επᾶ, οἰείηρ Εὐγτεσ ἰῃ βυρροζὲ οὗ 
«δε βεξοπά ὐὐρΑ κάνει υἱάε ἴῃ Μα Ψες 
25. Ξ53 ἴο 6, ἰῃ δε εατὶ 
τηοσπίηρ, πρυς. ἐπὶ το θ.: (δε τελάϊηρς 
πῃ τῆϊβ δῃὰ τς πεχὶ νεῖβα νδγὺ δεῖγεεη 
δεηίτῖνε δηᾶὰ δοουβαῖῖνε. ὙΠΕ βεῆδε ἰδ 
ταυςἢ ἴδε βάῖης. Τῆς Ἔνδηρεῖδὲ πηεᾶπδ 
ἴο τεργεβεηξΐ [6818 28 γε] αϊκῖηα οπη 
τῆς 864, ηοΐῖ οἡ ἴδε ΪἸαπὰ δῦονς ἴδε βεᾶ ἴενεῖ 
(Ραυϊυ8, ϑοεηῖςε). Ηοῖες. (Η. Ο.), τε- 
ξατάϊηρ ἰὰ 48 ἃ ἱερεπά, τεΐεσβ ἰο Ο. Τ. 
ἰεχίβ ἰῇ νος Ασα νναῖκα οα ἔπε 8εᾶ.--- 
ψεσ. 26. φάντασμα: «4 [1πι|Δ τους ἢ οὗἁ 
ΒΑΙοσ βυρεγβεϊ τίου πδίυγαὶ ἱπ (Πα οἰσοῦτα- 
βίδῃςςεβ ; Ῥγεβυρροξεβ ἴδε ἱπιργεββίοη ἴπδὲ 
ἴδεν βανν βοπιειπίπρ νγαϊκίηρ οἡ ἴδε δβεᾶ. 
-ν ες. 27. ἐλάλησεν, [εϑὺ8 δροκε; ἴδς 
ψοσάβ ρίνεη (θαρσεῖτε, εἰς.), ὃδυξὲ δε 
τλεῖς βουπὰ οἵ Ηἰβ νοΐῖοςς ψουὰ 6 
ἐπουρῇ. 

γν. 28-32. Ῥείεγ-εῤ᾿ οὐδ, Ῥεουϊίας ἴο 
Μι. Τα εἴογυ ἰβ ἔγὰς ἴο ἔδε Ἄοδδζαςίες 
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τὸν ᾿ησοῦν. 40. βλέπων δὲ τὸν ἄνεμον ἰσχυρὸν 1 ἐφοβήθη - καὶ 
ἀρξάμενος " καταποντίζεσθαι ἔκραξε, λέγων, “Κύριε, σῶσόν μα." 5 Οἱ, ανῖι, 

41. Εὐθέως δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐκτείνας τὴν χεῖρα ἐπελάβετο αὐτοῦ, καὶ 
λέγει αὐτῷ, “Ὀλιγόπιστε, εἰς τί " ἐδίστασας ; " 32. Καὶ ἐμβάντων 3: (Ὰ, χανίη, 

αὐτῶν εἰς τὸ πλοῖον, " ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος " 33. οἱ δὲ ἐν τῷ πλοίῳ Με ῖντο; 

ἐλθόντες 8 προσεκύνησαν αὐτῷ λέγοντες, ““᾿Αληθῶς Θεοῦ υἱὸς εἴ." ΕΣ 
34. Καὶ διαπεράσαντες ἦλθον εἰς τὴν γῆν ὁ Γεννησαρέτ. 35. καὶ 

ἐπιγνόντες αὐτὸν οἱ ἄνδρες τοῦ τόπου ἐκείνου ἀπέστειλαν εἰς ὅλην ν1Κ, υἱ!. 8. 
τὴν περίχωρον ἐκείνην, καὶ προσήνεγκαν αὐτῷ πάντας τοὺς κακῶς ΔΕΑΣΕΗΝ 

ἔχοντας " 
κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ " καὶ ὅσοι ἥψαντο, ἥ διεσώθησαν. 

1 Οπιεϊοά ἴῃ ΜΒ. 3 ἀναβαντων ἰη δ ΒΌ. 

36. καὶ παρεκάλουν αὐτόν, ἵνα μόνον ἅψωνται τοῦ “ϑνί ὅν 
σ Ρεῖ. 
20. 

ὁ γγαπείης ἴω ΜῈΣ. 
4 ΝΜ) 8} αἱ. Βᾶνε ἐπι ἰπείεδά οἵ εἰς ἀηὰ οπιῖξ τὴν γὴν». 

οἵ Ῥεῖες.---  εσ. 30. βλέπων τὸν ἄνεμον, 
δβεείηρ ἴδε τνυῖπά, ἐπδξ ἰβ, ἰς εἤεςβ ΗΝ 
1118 οης {πὶηρ ἴο 866 8 βίογπι ἴτοτὰ ἴπ6 
ἄεοϊκ οὗ ἃ βίουξϊ 5ῃϊΡ, ἀποίδεσ ἴο 866 ἰΐ ἰπ 
τηϊάβε οὗ τῆς ᾿ψανεβ.---καταποντίζεσθαι: 
δε νναϊκεά δὲ ἤγβῖ, πονν δε θερὶῃβ ἴο βἰηΐς; 
80 δὲ ἴδε ἢηδ] οί βί8, 80 δὲ Απιίοοῦ (6]. 
ἰϊ. χ1), 50 ὑγορδθϊν 411 [Ὡσουρῃ. Α βίσδηρε 
τηϊχίυγε οἵ βίγεπρτῃ δ ἃ ὑνεακπεβ8, Ὀγάνεσυ 
δηὰ ςοννατάϊες ; ἃ τηδῃ οὗ βεπεγουβ 1π)- 
Ῥυ 868 γαῖπος ἴδῃ οὗ οοηβίδπξς ἤγπι Ὑ]]. 
“Ῥεῖος νναϊκεά ου ἴδε τοααέεγ Ὀὰὲ ἔξαγε 
τῆς ενἱκαᾶ : δυο ἢ ἰ8 ΒυπΊδῃ παίυτε, οἴδη 
δομίενίης βτεδὶ τΠΐηρβ, ἀπά αἱ ἔδυϊς ἴῃ 
{||||6 τπιηρβ." --- (πολλάκις τὰ μεγάλα 
κατορθοῦσα, ἐν τοῖς ἐλάττοσι ἐλέγχεται, 
ΟΒγυβ., Η. 1.).-τνεσ. 32. ἐδίστασας: 
δραὶη ἰῃ χχνἱ!. σ7, ποννβεσα εἶβε ἰη Ν. Τ᾿ 
ποτὶ δίς, ἀουδῖε, ἤεπος ἴο Ὀς οὗ ἔνο 
τηϊπάβ, το ἄουδιὲ (εΥ. δίψνχος, [4π|ε8 ἱ. 8). 
--ἀὶ ντων αὐτῶν: [εδ08 Δηά Ρείε:.--- 
ἐκόπασεν: υϑεὰ ἴῃ πδτιταῖϊνε οὗ ἤσβί δ68- 
δηεοάοις ὃΥ ΜΚ., ἷν. 30 -- εχῃδυδβίεὰ 
1ϊ8ε] ((τοπὶ κόπος) .--- εσ. 33. οἱ ἐν τῷ 
πλοίῳ: ς΄. οἱ ἄνθρωποι ἰῃ νἱῖϊ. 27; Ῥτα- 
δυσηδοῖν τῆς ἀϊδοῖρ]ε5 δίοης τεξεσγεὰ ἴο.-- 
ἀληθῶς θ. ὑ. εἶ, ἃ ρτεαὶ Δάνδηςε οη ποτα- 
πός (νἱϊϊ. 27). ὙΤῇς αυεβιίοηῃ ἴξ ἱπιρῖϊεβ 
ὉὯοΟΥ͂ βεῖ[[εὰ : ὅοη οἵ αοά. 

γν. 34-36.5 δαΐε αγγίνυαὶ.---διαπερά- 
σαντες, Ππανίηρ οονοτεὰ (ἢ ἀϊβίδπος 
δεύνεεη τῆς ρἷδοε ψνβεῖς [6808 Ἰοϊπεά 
τῃεῖῃ δηά ἴπε 8ῃοσε.---ἐπὶ τὴν γῆν: ἴπον 
ἔοι ἰο ἰαπᾶ; ἴδε ρεπεγαὶ ἔδοϊ ἱπηροσίδπι 
δες ἴδε βίογπι.---εαὀὡς Γεννησαρέτ, τοῖα 
ἀεβηΐία ἱπάϊςδιίοη οὗὨἨ Ιοοαϊ ἐν, γεῖ ποῖ 
ΕΣ ἀεβηϊίε; ἃ ἀϊδβίσιςϊ, ποῖ ἃ ἴονῃ, τῆς 
τὶς ἢ ρἱδίη οἵ ἀεπηεβδγεῖ, ἔουσ πλ1168 ἰοπς 
δηά ἴψο Ὀτγοδά.--- ες. 35. καὶ ἐπιγνόν- 
τε, εἴς. : ἀραίη ΑΓ ἐχοϊτοτηεηῖ ἢ 
[18 υϑυΑ] ςοῃςοπγιδηῖβ. ὙΒς πηεῃ οὗ ἴδε 

ἷλος, ἤδη πεν τεοορηΐδεδ το μΒδά 
ἰαπάεά ποτὰ ἴῃς Ῥοδὲ, δεηξ τουπὰ ἴδς 
νοτά: ]εδὰ8 δδ8 Ἴοπιςὶ ΤΕΥ, Ὀεῖπα 
τπεὶς αἰςὶς το Ηΐπλ ἴο Ὀς Βιεδὶςά.--- ἐγ. 36. 
παρεκ , εἴς. : {ΠΥ δᾶνα ποὺ ὑπ- 
Ῥουπάεά ςοηπῆάεηος ἰπ ΟἸσίβι᾽8 ουγδῖϊνα 
ξόνεια; τηΐηὶς ἰὲ ἐπουρῇ ἴο ἰουςἢ (μόνον 
ψωνται) ἴῃς μεπὶ οὗ Ηἰδ πιδηι]ς.---διεσώ- 

θησαν: {πεν δῖε ποῖ ἀϊβαρροϊηϊεά ; τῆς 
τους ἢ Ὀτίπρβ ἃ εονηεῤίείε ουτς (διὰ ἰῃ σοτ- 
Ροίεἰοπ). Ὑῇα εχργεββίοη, ὅσοι ἥψαντο, 
1πιρ|1ε8 (μαΐ 411 ῇο ννεγε οσυγεὰ τουςποά: 
τμδαῖ ννὰβ τῆς υῃϊξοσηη πηδᾶηβ, Μίς.᾽ 8 
ἐχργεββίοη, ὅσοι ἂν ἥ., ἰεᾶνεβ ἰπαὶ ορεη. 
πάρτε ΧΥ. ΑΒΗΙΝΕ ΟΕ ΗΑΝΟΒ; 

ΒΥΒΟΡΗΈΝΙΟΙΑΝ ΝΌΜΑΝ ; ΘΕΈΘΟΝῸ ΕΈΕΡῸ- 
να. Τῇς δοδῆς οβδηρεβ ἢ ἀγαπγδεὶς 
εἤεοι τοι ῬΡβεποζηεηδὶ ρορυϊαγίυ ου ἔμ 
εξαβίοσῃ βδδοσθ, ἀπὰ ἰῇ Οδηπεβασεῖ, ἴο 
ετηδἱτετεὰ οπιίπουβ ςοπῆϊοε ἢ ἴδ 
)εαίοιιβ συαζάϊδηβ οὗ [6νν βῆ ογιβοάοχυ 
δηά οὔ ποργαᾶχυ. Τα τεϊδείοηβ δεῖννεθῃ 
7εβὺ8 οὐδ᾽ ἴδε τεϊϊρίουβ υἱγέμοεὶ ἅτε 6- 
Ποσπηΐηρ πιοσα δηὰ πιοσε βίσαϊπεὰ δηά [π8 
οείβίβ οδποῖ δὲ [Ἀγ οδ, ὙΤμδὲ Ὀδοοπιοβ 
οἷεᾶσ ἴο [ε808 ποὺν, ἱξ ἴξ γὰ8 ποῖ δεΐοσθ 
(χνί. 21). 

γν. 1-2ο. ἡγγαςλὶηρ 97 κακάς (ΜΚ. νἱΐ. 
1-23).--- εσ. 1. τότε σοπηεοῖβ πδίιγα! 
ἢ ἰπιπηιεάδιαξεῖν ῥσεοάδϊηρ παιγαῖνα 
ςοποεσηίηρ ἴδε ρΡεορὶς οὗ Οεπηαβαζεῖ 
ΜΠ υπρουπάεά ΓΑ ἱπ [ε8ι8 βεεκίηρσ 
᾿ιφαϊΐηρ ΡΥ πεσε ἰουςῃ οὗ ΗΪ8 ραγπιεηῖ. 
ῬτοῦΔΟΙν ἴδε οπς βοῆς ἰεὰ ἴο ἔπε οἵποσ: 
ξιονίπε Ῥορυΐας επιπυβίαβπι ἀεερεηίη, 
δασίβαιϊς Ποβι γ.--προσέρχονται [δ 

ἀ, 1. 1 οἱ θὲ οτγρἱτιοά, [π6 β6ῆβα ἰ8 ἰδξ 
ςεγίδίῃ ρεΐβοῃδ Ἷᾶπηε ἴο [6818 ἔγοτι [6τι- 
βϑΐίεπ.. [{ 1 θ6 τεϊαϊπεά, τῆς βεπβε ἰ8: 
οογίδίη ρεζβοηβ δεϊοηρίπρ ἴο 7εγυβδὶθπὶ 
οᾶτὴς ἴτοπι ἰΐ, ἴῃς ργεροβίξίοὴυ ἐν δείπῷ 
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δ᾽ Αείε ἱ. 25 
(πὶ ἀπὸ). 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ Χν. 

ΧΥ. :. ΤΟΤΕ προσέρχονται τῷ Ἰησοῦ οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων 
ὃ "ἢ ἣν 3, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι,2 λέγοντες, 2. “Διατί οἱ μαθηταί σου 
1 ζον, αἱ." παραβαίνουσι τὴν ὃ παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων ; οὐ γὰρ νίπτονται 

ἱ, 
ἔπι θοὶ, τὰς χεῖρας αὐτῶν, ὅταν ἄρτον ἐσθίωσιν. 3. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν 
Το ἡ: αὐτοῖς, “Διατί καὶ ὁμεῖς παραβαίνετε τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν 

εΜ, γον παράδοσιν ὑμῶν; 4. Ὁ γὰρ Οεὸς ἐνετείλατο, λέγων," ΄“ Τίμα τὸν 
ΚΟ ΙΣ πατέρα σοῦ,δ καὶ τὴν μητέρα "᾿ καί, “Ὁ “κακολογῶν πατέρα ἢ 

46; χχνὶ!, μητέρα θανάτῳ τελευτάτω "᾿ ὑμεῖς δὲ λέγετε, 5. Ὃς ἂν εἴπῃ τῷ 

ΕἸΕΟΣ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, Δῶρον, ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ Ἅ ὠφεληθῇς, καὶ ὁ οὐ μὴ 

1 ΜΒ οπιῖϊ νυ. 3 Φαρ. και γραμ. ἰη  ΒΌ. 
4 Ἐὸοὸσ ενετειλατο λεγων ΒΌ δᾶνε δἰ πιρὶν εὐπεν. 

5.Μ4ΒΔ Οτίξ. οαινίξ αντων. 

5ΊΨΒΟΡ οπιῖξ σον. 
ΘΊΝΒΟΏ οπῖϊ και, νν δὶς αἤδεςί8 ἴῃς ςοπδιτυςοη ; σἱάδ θεῖον. 

«δδηρεά ἱπίο ἀπὸ Ὁγ διϊγδοϊΐοη οὗ {πὸ 
νετῦ.--φαρ. καὶ γρ.» υϑιδ!Υ παπιεά ἴῃ 
ἴηνεσβε ογάεσ, δ8 ἴῆ ΤΕ. Ουτγ ἐνδηρε δὲ 
τρΆΚαβ ἴῃς ΠοΪς ΑΓ οοπηε ἔτοπὶ Ϊδσγυ- 
δαϊεπι; Μκ., ψν ἢ ποσὰ ῬτοΡ δ εν, τῆς 
Βοσίθεβ οὔἱγυ. Τῆς ρυδτγάϊ!δη8 οἵὗἉ ἰτδάϊτίοη 
ἐπ πε Οαρίταὶ μανε ἐμεῖς εν!] ἐγς οα [εβὺ8 
δηὰ ςο-ορεγαῖς σῇ {πε ῥσονίποῖαὶ σίροσ- 
ἐβίβ.---ν εσ. 2. διατί οἱ μαθ. σον παραβ.: 
ΤΟ ἱπβίαποε οὗ οἤεπος βρεοϊπεὰ ἱπ [ἢ 18 
οΆ8Ε, 88 ἷπ ἰχ. 1ὸ δηά χίϊ. 5. Τα Ζεδίοίβ 
τοῦδέ ἤᾶνε Ὅδεη τηλκίηρ ἰπαυϊτγεβ ΟΥὁ 
Ρίαγίπρ ἴῃς βρὺ ἱπῖο ἴπε ρεῖναϊς Ὡδθί8 
οἵ ἴῃς ἀϊδοίρ!ε οἶτοϊς, βεεκίπρ ἔοσ σὅτουπάβ 
οἵ ἐδυϊε-ππάϊπρ (οὐ. ΜΚ. νἱϊ. 2).--- παρα- 
βαίνουσι: δἴτοηρ ψοτὰ (Μ|.᾿ 8 πη!]6γ), 
ατεηρ Ὀσεδοῦ οὐ ἘδΌΡίπιςαὶ συ ]α8 οα ἃ 
ἐνεὶ νν Ὀτεακίηρ ἴπε ρτεδίεβε τηογαὶ 
αννϑ, 88 ἰζ ἴῃς [Ὀγπιεσ ννεσα οὗ εαυδὶ 
Ἱτηροσίδηςς ἢ ἀπε ἰδῖῖεσ. ὙΠαὶ {ΠῈν 
ἄνεσα ννᾶ8 ἄς! εγαίεὶυ τηαϊπιδίπεά ὃῪ δε 
“δοσίθε8β (υἱάε 1 ἱρμεοοιῦ).---τὴν παράξοσω 
τι πο: ποῖ τηεγεῖν ἴπε Ορ᾿πίοῃ, ἄορπια, 
}Ιαοἰέμνε, οἱ τς εἱάετβ (Οτοιία8), δυῖ 
ὉΡἰπίοῃ Ἴχργεββεά ες εαἰπεάγα, ουβίοτα 
οτ εξἰπαῖεά νυ τῆ δυϊῃοτίγ Ὀγ {πε ἀποίεπίβ. 
Τῆς “ εἰάοτβ᾽ Πεῖεὲ ἃῖὲ ποῖ ἴδε ἱἰνὶηρ 
τυΐοτβ οὗ [Πς ρεορῖς, δυῖ ἴπε ραβδὶ Ὀβᾶγειβ 
οἵ τεϊϊρίουιβ δυϊπογίῖγ, {πὸ πῆοσα σεπιοῖα 
1ῃς τῆοσε νεπεγαῦΐϊθ. Τῆς “ ἰγδάϊτίοη ᾿ 
ψγὰ8 υπντίεη (ἄγραφος διδασκαλία, 
Ἡδβυοἢ.), τὲ “ἷανν ὑροῦ ἴδε [ἰρ᾽ 
σεδοηίπρ ὈάςοΚ, {κα ἐπε ττιεἴεπ ἰανν (80 ἴξ 
τν88 ργεϊεπἀεὰ), το Μοςε5. Βδβεΐεββ δβ5εῖ- 
τίοη, Ὀυς Ὀεϊενεά ; (ποτγείοσγς ἴο αἰἴδοκ (ἢ 
“παράδοσις ἃ Ἠετουϊεδη, ἀδηρετουβ ἴδβίκ. 
ΤὮς 4558114π18 τεραγὰ {πε δοῖ ἱπιρυϊεά 85 
ΔΠ ὑππελγά-οὔ τηοπβίσουβ ἱσηρίεῖνυ. Τῆδῖ 
18 νν ἣν {ΠΕῈῪ πιᾶκε ἃ βεπεγδὶ οἤδγρε δείοσε 
3 ἐπ τῆς ραγείςυϊας ἔοστῃ υπάεσ νν Ὡς ἢ 
τῆς οἥεπος ἰ8 σοτηγεἀ, 80 ρἰνίηρ ἴῃς 
1αϊῖες 8 βεσίουβ δἃῃ ἀϑρεοῖ ἃ8 ροββίρ]ε.-- 
οὐ γὰρ νίπτονται, εἴς. : ρταπτίηρ ἴῃς δος 

ἰε ἀϊά ποὲ πεο}ββασιν πο ἀεϊδεσγαῖς 
ἀϊβεεραγά οὗ ἴῃς ἰγαάδιτίοη. [Ιὲ πηρμε δα 
8ῃ οςοδβίομδὶ οϑγοίεββηςβϑ οἡ τῆς ρασί οὗ 
βοπὶς οὗ τῆς ἀϊδοῖρίεβ (τινὰς, ΜΚ. νἱΐ. 2) 
ΜΠοἢ ἐνεπ ἴῃς οἤδεπάετθ τνουἱά ποῖ ςᾶγα 
ἴο ἀείεπά. Α {ἰπ|6-δεγνεσ τηῖρῃς δϑβ 
Βᾶνε ενδάβά ἀϊβουβδίοῃ ὉῪ ρυξιίηρ τῆς 
τηλίζεσ οὐ {πὶβ στουηπά. Τῆς Ῥδγίβεεβ 
ΕΔρεΥΪν νι τῆς ψοτβὲ σοῃϑβίγυςτίοη οη (πα 
δοῖ, απὰ ]εβὰβ ννᾶβ ἱποδρδῦϊε οὗ ἐϊπγε- 
βεσνίῃρ ἰπβιποοσίεν, 8 ΤΟΠΗ͂ΪΣ νγ88 
ἱπενίεδδ]ε.---7“νίπτεσθαι, ἴδε ῥτορεσ ψοζγὰ 
Ὀείοτε ταεαῖ, ἀπονίπτεσθαι, ἤει, 
Εἰβηεσ, οἰτπρ Αἰ μεπαευβ, 110. ἴχ., σᾶρ. 
18.--- ν ἐσθίωσιν, Ηεῦτεν ἰάϊοπι ἕος 
τακίηρ ἴοοά. Τῇε περίεςς ομαγρεᾶ τνϑβ 
ποῖ [ῃδιὶ οἴ ογάϊπαγυ οἱ εαη] πεβ8, δυῖ οὔ τῆς 
τεσηΐοαὶ συ ]ε8. ἔοσ βεουτγίπρ σεγεπιοηΐδὶ 
οἰεδῆπεββ. ὙΠ686 νεγα ἱππυσηεγδῦϊα πὰ 
τὶ ἀϊσυ]ου θῖν πιϊπαῖα. Πἱρῃείοοῖ, τεξεστίης 
ἴο ςεγίδίη ΒΔὈδΙηἰςδὶ ἰταςίβ, ΒαΥ8 : “ἴεβε, 
δἱ νδοδῖ, εἴ δὶ μεσ ἰδεάϊιιπὶ εἰ πδυβεᾶπ 

ἴε8᾽. 
γν. 3.6. Ολνί εις γοῤὶν ; σοπεβίβιβ οὗ ἃ 

ςουπίεσ σπαγρα ἀπά ἃ ὑγορβειὶς οἰϊαϊίοη 
(νν. 7-9) ἰπ τἰῇς ἰνετβε ογάες ἴο ἔδαϊ οὗ 
Μκ.--νεσ. 3. καὶ ὑμεῖς: ἴῃς τεϊοτί, ἱξ 
7ιυβειβαῦδίε, τῆς θεβὲ ἀεΐεπος ροββίδ]ες οὗ 
περίεςϊ ομαγρεᾶ -ῷὸ “τ᾿ ἴγϑηβρταβϑ ἴδ 6 
ττδάϊίοη Ὀεσαιδα να ννᾶπὶ ἴο ἵκεαρ ἴδ 
ςοπηπιαπάβ οὗ αοἄ: οδοῖος 1ἰε8 Ὀεΐννεεη 
ἴδεδε; γοὺῦ τηδκς τῆς ψτοπρ οδοῖςε 
ατανε ἰββυε γϑϊβεά ; πὸ σοιηρζοπιῖβα 
Ῥοββίδ]ς Πεσε.---διὰ τ᾿ π. ὑμῶν : ποῖ τυ]ε5 
τηδάς ὉῪ ἴδε ραζίίεβ δἀἀγεββεὰ (ΥΥ εἰβ8- 
Μεγεῖ), Ὀὰὲ ἴδε τταάϊτίοη νος ἢ γ8 
ἰάοἰϊβε, γοὺς ργεοίουβ ῥαγαάοεῖς.--- ες. 
ὁ γὰρ θεὸς : σουπῖετ οἴατρα βυβδεαπείαϊοά, 
Τῆε αυεβείοη δείηρ ἴδε να] εν οὗἉ τπε 
τγδάϊείοη δηὰ ἰΐβ νδίυε, [18 εν] ἰεηάθπον 
τηῖρμε θὲ ΠΠυδιταϊεά δὲ ν}}}} ἱπ οοππεςτίοσ 
ἢ ΔΩΥ τηοσαὶ ἱπίεγεβί. [τ πιρῆς μαναὰ 
Ῥεεη 1Πυϑίγαῖεά ἀϊτες εγ ἰπ σοππεςοη 
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τιμήσῃ ἴ τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ " 6. καὶ " ἠκυρώσατε ὁ ΜᾺ, νἱ. τ. 

τὴν ἐντολὴν 3 τοῦ Θεοῦ διὰ τὴν παράδοσιν ὁμῶν. 17. Ὑποκριταί, ἐ Μκ. νἱ!. 6; 
καλῶς προεφήτευσε περὶ ὑμῶν Ἡσαΐας, λέγων, 8. “ Ἐγγίζει μοι ὁ ΤΡΊΤΗΣ ΤΊ 

λαὸς οὗτος τῷ στόματι αὐτῶν, καὶ τοῖς χείλεσί με τιμᾷ ὁ ἡ δὲ ἤτουίκαίς, 
καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾽ ἐμοῦ. 9. " μάτην δὲ σέβονταί με, Ἂ 

Ε Βετο ἀπά ἰῃ ΜΚ. νἱ!. 7 (ἔτοκ 18. χχΐσ. 13). 

2 Οογ, 

ΣΊΜΒΟΌΔΣ δᾶνε τιμησει. τιμησὴ ΔΏΒΨΕΙΒ ἴ0 εἰπη, Δηὰ θείης πιδάς ἀδερεηάεπε 
Οῃ ος αν ὃν και ἰ8 ρᾶτί οὗ {π6 ῥγοίδβίϑβ. 

3 τον λογον ἴῃ ΒὨΌ (ὟΝ. Η.) ; τον νομον ἴῃ 40 (Τίβοξ., ΝΥ. Η. τπιαγρ.). 

8 Αὐρπγεηΐ δὲ ὕερ., ἐπροφ, ἴῃ  ΒΟΌΙ,. 

4Τῆς ΤΕ. ρίνεβ ἴδε αυοιδείοη ἰπ Δ}. ΦΒΌΙ, πᾶνε ο λαος οντος τοιᾷ χειλεσι 
μετιμα. Τίδοῃ., ΥΝ.Η. (οντος ο λαος ἀπά ἀγαπη ἴοτ τιμα ἰπ τηδγρίπ). 

ψ ἢ τοσὰὶ Ρυσν συέγοης Πογαπηοηΐαὶ, 
ὟΤὮς δοῖυδὶ βεϊεοϊίοη Ἵδμαγαδοίεσίβιὶς οὗ 
]εβὺβ δ8 ἀιωρπαηδ, πὰ ἐε!οἰϊουβ 48 δὃχ- 
ΤεΡΕοΠΔΙΙΥ εἶδαν.---τίμα͵. .. τελευτάτω: 
ΒΒ} ςοτηπιδπάπηγεπε (Ἔχ. χχ. 12), ννἱτἢ [18 
Ῥδηδὶ βαηοιϊίοη (Εχ. χχὶ. 16).--- εσ. 5 
βῆονβ δον δαὶ στοαὶ ἰδνν 18 σοπιργο- 
ταϊβεά.---ὑμεῖς δὲ τῇς επιρῃδιϊς 
δηθμεεἰ8 οὗ ὑμεῖς ἰο θεὸς, ἃ ροϊπίεά τε- 
Ῥυκε οἵ {πεῖς ργεβυσωριίοη. Ὅῆς βοσίθεβ 
τἰναῖβ ἰο ἴδε ΑἸπιίρῃν ἱπ Ἰερίβ᾽ατίοη. 
“Ὑε βαυ: τῃς ψογάβ {Ο]]οννίηρ ρῖνε 
ποῖ ἴῃς τῤεἰςείηπα ὑεγδα οἵ βοτῖρε- δας ῃϊηρ 
οζς ννῆαδι {πεν νουὰ δοκπονϊεάρε το δε 
1δς ἀγς οὗ πεῖς τοδοξίηρ, δῖ τπαὲ ἀτδ 
858 ]εβὺ8 Η πη5ε] υπάετβίοοά ἰξ τ “" ΤῊ 8 
8 αὶ ἴξ ςοπΊ68 ἴο."--“ Δῶρον ᾿᾽᾿ -ΞΞ ἰεῖ ἰξ 
Ῥε ἃ εἱᾶ οἵ οἥεγίηρ ἀενοίεὰ ἴο αοά, ἴο 
4ἰς ἰεπιρὶς, ἴο τεϊρίουβ Ῥύγροβαβ, ἱ..,) ἃ 
Οοτῦαη (ΜΚ. νῖϊ. 11); πιαρὶς ψογὰ τα- 
Ἰεαβίηρ οπὶ ΟὈΪραιίοη ἴο βδῆονν ΒΟΠΟῸΣ 
ἴο Ῥαγεηῖβ ἴῃ ἴμε ργαςιῖςαὶ νναν οἵ σοπίσγι- 
Βυξίηρ ἴο ἰδεῖς βυρροτ. Οἱ εν] οπιεπ 
ἐνεπ ἤδη ἴδε “ ρα" ᾿γ͵ὰ8 δοηά βάε, δ8 
ἱῃνοϊνίηρ, 8 διιβοίαὶ ἀΐϊνοτος Ὀεῖνεεπ 
τοὶ σίοπ δηὰ πηογαι εν ; ἘΔ 8}} 8]14]1η 6 ἱπῖο 
ἀϊδίηρεηυουβϑ ῥγεέεχίς οὗ νον ἴο ενδάβ 
Β1141 τεϑροπβί 1} 1π|68 ; τεδοῃίηρ πε ἰοννεϑὲ 
ἄερτῃ οἵ ἱπιπιοσαι ον νυν θα ἰανντηᾶκοσβ 
δηδ υπῆ]ϊ4] βδοῦβ Μεσε ἰπ ἰεάριθ ἴοσς 
φογχχηοη ΡεουπίατΥ ροῆὲ ὅοπὶ ἴπε 
πείλσίουβ ἱγδηβδοίίἼοη. ὕνεγε ἴῃς ἕδυϊ- 
Βηάειτβ ἰἴπ 118 σα86 σῃαγρεδῦῖς ἢ τα- 
οεἰν!σρ, ἃ ςοτηπϊββίοη ἔοσ ἱσαββοκίπηρ ἰπ 
ἱπίφαϊξουδβ ἱερ! δ᾽ αιίοη, Ιεϊτίπρ Βοη5 οἱ ἔοσ 
ἃ Ῥεσοεηΐδρε οὐ ψηδὲ {πε νου] Πᾶνε ἴὸ 
ἵνε πεῖς ραιεπῖβ ἡ Οτίρεη, ]εγοπΊε, 
ΒεοΡὮΥ., Τυυτίοτοῖῃ ἕδνους τη 8. νίενν, 

Ῥυΐ {Πέτα 18 ποιϊπίηρ ἴῃ {πε ἴεχὶ ἴο 75. ν 
τ. Ομ γίβι[β οἤαῖρε ἰ8 δαβεὰ οὐ ἴδε 
Ῥταςιῖίςε βρεοίῆεά ἐνεη αἱ [18 Ῥεβῖ : Βοπεβὶ 
Ρίεαάϊηρ οἵ ρτενίουβ οδ]ραιϊίοπ ἴο αοά 
88 ἃ δβιουπάᾶ ἴος περίεοιίίηρ ἅν ἴο 
Ῥασεηΐδ. τἱρπείοος (Ηογ. ΗςὉ.) υπάετ- 

βίδησδβ ἴῃε ἰανν 45 πηεδπίηρ παῖ τς ννοτὰ 

Οοτρᾶπ, Ἔνεπθ ἰπουρῃ ρτοίδπεϊ νυ δηὰ 
ΒΕΔΓΈΪΕΒΘΙΥ βροΐίεπ, Ὀουπὰ ποὶ ἴο Βεῖρ 
Ῥαγεηΐβ, δῖ ἀϊά ποῖ δἰπὰ τεβϑ!ν ἴὸ ρίνε 
πε ῥγορεσίυ ἴο βδοσεὰ ι8ε85. “αἁ 
ἀϊοαηάδ βιὰ ἰῇ βᾶσσοβ υϑὺ8 μεσ δες 
νεῦρα πυ]αΐεπυϑ ἱεπεδαῖις δὰ ποῦ 
Ἰυναηπάσπὶ ρμαῖσεπὶ ἰεπεδαίωσ ἰηνίοΐα- 
ἩΠππετ."--οὐ μὴ τιμήσει, με 5}|41] ποῖ 

ΒοΟΠΟΩΣ τὸ ἢς 15 ἐχειηρὶ ἔἴτοπὶ οὈ]!ραιίοπ 
ἴο : δ ἢ πα σὰ ]α ἰπ εἴεςς [ ποῖ ἴῃ ννοσάβ 
οὔτδε βοσίρεβ ἰῃ ἴπε οαβε. τΤῇῆὲε ἔπυτα 
Βεῖε Ὧ848 {πε ἴοτοες οὗ {πε ἱπιρεγαῖίνα 85 
οἴϊεῃ ἱπ ἔπε ϑερί. (υἱάφς Βυτίοη, Μ. δπά 
ΊΤ., 61). 1 τῆς ἱπιρεγαῖῖνε τηθδη- 
ἷπρ ὃε ἀεπίεά, τῃεπ οὐ μὴ τ΄ πιυδὲ 6 
τακεη 88 ἃ ςοτηπιεηΐ οὗ ΟὮσιβι᾽Β. Ὗα 88Ὺ, 
“Ὠοβοανοῖ,," εἴς. ; ἴῃ ἴδεβα οἰσουχη- 
βίδῃςςβ οὗ οουζβα ἣς ν"}}] ποί, εἴς. Α8 
πε ρδββᾶρε βίδηἀβ ἴῃ Τ. . τῆς οἶδυβα 
καὶ οὐ μὴ τιμήσῃ, εἰς., θεΐοπρβ ἴο {πε 
Ῥτοϊδβίβ, ἀπά ἴὰ δροάοϑβὶβ γεπιδίπβ ὑη- 
εχργεββεὰ -- Βα 585}4]] θὲ ἔτεα, οὐ ρ 11|6 85, 
88 ἰῃ Α. Ν.---Ν ες. 6. ἠκυρώσατε, γε ἰπ- 
ναϊ!ἀδιεά, ὉΥ τηλκίηρ βυςῃ ἃ συὶς, τῆς 
δοτίβὲ ροϊπιίηρ ἴο τῃ6 ἔιπια ἤδη (δε ταὶς 
Μ 88 τηδῖβθβ.0 Οὐ ἰξ πᾶν 6 ἃ βποπιὶς 
δοιῖβ : 80 γε δὲ ννοηΐ ἴο, εἴς. Τῆς 
νεῖ ἀκνρόω Ῥείοηρβ ἴο ἰδῖοσ ατεακ, 
τπουρῃ ΕἸβπεσ οα}15 ἴῃς ρῆγαβε “θεπς 
ατδεςα.- -διὰ. .. ὑμῶν: δπη δοςοιπὶ 
οὗ γομν ἰτδαϊκίοη, δραίη ἴο τηδκ [ἴ 48 
τῆεῖς ἰάοἱ, ἀπά δβ {πεῖσβ δίοπε, αοά 
Βανίηβ πο μαζὶ ἰπ ἱξ, που ρῃ ἴῃς ΒΑΡ 8 
ἰδυρῖν τπδὲ 1 ν85 ρίνεμ ογα!γ Ὁγ αοά ἴο 
Μοβεϑβ.---νεσ, 7. ὑποκριταί: πο [Βουρῃὲ 
οὗ ςοποϊϊαείοη ; Ορθὴ ννᾶγ δἱ δ]] μαζαγάβ. 
“Αοἴοτβ,᾽ ἴῃ τπεὶς σελ] ἔοσ αοά, 48 11}ι8- 
τταϊεᾶ ἴῃ τπε σα56 ργενίουϑβὶν οἰϊεά, αοά 
Βτβῖ, ρβαγεπὶβ βεοοηά, γεὶ αοά ποὲΐ ἱπ ἃ}} 
ἀδπεῖσ που ρμε8.---καλῶς, ἀρροβίτεἶν, ἴο 186 
Ρυζροβε. [ἰβαίδῃ πηῖρῃϊ ποῖ δὲ τῃϊηκίης 
οὗ τε ῬΠατγίβεεβ, δυϊ ςεγίδίη!Υ ἴπε αυο- 
ταιῖίοπ 18 νϑσὺ ἔεϊἰςϊτουβ ἰπ τεΐεγεποα ἴὸ 
ποτὰ, Ἐχᾶς ον ἀεβογίθίηρ {πεῖς τεϊρίουβ 
ςμασγδοίεσ. Με. (οἴ]ονν8 ΜΚ. ἰπ υοκίηρ ; 

.----- - 
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ἈΒατο αρά διδάσκοντες " διδασκαλίας, ᾿' ἐντάλματα ἀνθρώπων. ᾿Ἠ το. Καὶ 
ἴα ὥοαρρ. προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον, εἶπεν αὐτοῖς, “᾿Ακούετε καὶ συνίετε. 
ΡΣ απ. οὐ τὸ εἰσερχόμενον εἰς τὸ στόμα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον - ἀλλὰ 
ΘΟῊΝ Δ: τὸ ἐκπορευόμενον ἐκ τοῦ στόματος, τοῦτο κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον." 

Ῥοίαμθ 12. Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 1 εἶπον 2 αὐτῷ, “Οἶδας ὅτι 

Ἰ Βετο οῃὶν οἱ Φαρισαῖοι ἀκούσαντες τὸν λόγον ἐσκανδαλίσθησαν ; ᾿ ὀ 13. Ὁ δὲ 
ΚΟΒ. χχίϊ, ἀποκριθεὶς εἶπε, “ Πᾶσα ’ φυτεία, ἣν οὐκ ἐφύτευσεν ὁ πατήρ μου ὁ 
ἀνα, 16. οὐράνιος, ἐκριζωθήσεται. 14. ἄφετε αὐτούς " ὁδηγοί εἶσι τυφλοὶ 
ἐοαςα τ α. υφλῶν δ τυφλὸς δὲ τυφλὸν ἐὰν ὁδηγῇ, ἀμφότεροι εἰς βόθυνον 
ΕΥΡ πεσοῦνται." 15. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῷ, ““' Φράσον 
ΤᾺ. 

Δ ΜΒ δηᾶ βενεσζδὶ ουγβίνεβ οὔ αντου. 

.. τυφλων ΒΌ1.,Ζ Πᾶνε τυφλοι εἰσι οδηγοι (Υ.Η.). Νὴ δὲ 3 Ἰῃρίεδά οὗ οδηγοι. 
δε δβᾶπης ἱηνετίεὰ, οδ. εἰσι τυφ. 

πείτπες ἕο Πονσα οἱοβεῖγν ἴπς δερί. (18. χχίχ. 
13).-ννες. 8. ἡ δὲ καρδία, εἰς. : δὲ τμἰ5 

ἐπε τῆς οἰξατίοη ἰ8 ραγιὶουϊασῖγ ἀρροβίξε. 
ΒΟΥ ψαῖε ἔα οτὴ ἴῃς ἴσὰς ἀοὰ ἱπ 

ἐμεῖς τπουρδῖθ Ψῆο ἱπιαρσίηςά τῃαι Ης 
ςουἹά ὃς ρἰεαβεά ἢ οἰ πηδάς δὲ ἴπε 

π8ε οὗ 114] ρίειῖνγ. Οπγίβι' β αοὰ 
ὐμοστεὰ δυο Ποπιᾶσε, 5111} τῆοσς τὰς 
ι Ἰεοα] ργείεπος οὗ ἰξ. 

ν. ΤΟ, 1. Αῤῥεαὶ ἰο ἐὰ4 ῥεοῤίε: ἃ 
πιοσίαὶ οἴεηος ἴὸ ἴδε Ῥμαγίβεεβ ἀπά 
βογίδεϑ, Ὀυξ τηδᾶάς ἱπενίιδῦ]ες Ὁγ ΡΟ] ον 
οἴ ἴτδοϊ, τς πυυϊείταάε θεὶπρ 'ἰπ ἴῃς Ῥδοκ- 
δτοιπά πὰ ονετδεατίηρς 411.---ἀκόνετε 
καὶ συνίετε : αὐτυρί, Ἰδοςοηΐς δἀάγεββ ; ἃ 
ελιῖεββ, τεβοῖυϊῖς ἰἴομας δυάϊδ]ς.--- ἐσ. 
11. ϑίτηρίς ἀϊγεοϊ ἀρρεδὶ ἴο {πῸ τηοσγδὶ 
βεηβε οὗ τηδηκίηᾶ ; οπε οὗ ἴβοβε επηδηοὶ- 
Ῥαϊίπῷ ννοσὰβ ννῃϊς ἢ βύνεερ ἀὐνᾶυ ἴπε ςοῦ- 
ψεῦ8 οὗ γι βοῖαὶ βυβίεσηβ ; Ὀεῖϊϊεσ (ἤδη 
εἰαδοσαῖς δγριπιεπί. [ὲ ἰβ οδ]εὰ ἃ 
ΔΙΑ ὮὉΪ6 ἴῃ νδσ. 15, Ὀυὲ ἰξ ἰβ ποῖ ἃ ραγδὺϊς 

ἴῃ τῆ βἰσίςϊ δεῆβα ἀγγέ ννπδίενεσ ἰἴ τῆΔῪ 
ες πῃ ΜΚ. (υἱάε ποῖεβ ἴμεγε). Ῥδσδῦ]εβ 
ἃτε υδεὰ ἴο {Πυδίγαῖς ἴῃς εἰ ἰοαὶ ὃν ἴῃς 
πδίυσαὶ. Ταΐβ βαγίῃρ ἰβ [1861 εἴς Α] : τὸ 
ἐκπορενόμενον ἐκ τοῦ στόματος Γεΐεῖ8 
ἴο ψνοτάβ 85 Ἴχργεββίπρ ἱπουρῃῖϊ8 δηά 
ἀεβίγοβ (νεσ. 10).--οὐ τὸ ἐρ. εἰς τὸ στόμα: 
τεΐεσβ ἴο ἐοοά οἵ 4]] βογίϑβ ; ςΙεδη ἔοοὰ ἴδίκεη 
 ὑποίεδη μαπάβ, δηὰ ἰοοὰ ἰπ ἰϊβεϊ 
υὑποίεδη. Τῆς ἀτίῆ οἵ ἴῃε βαγίπρ ἴπεὸ- 
ἔοτε ἰδ : σεγεπιοηΐδὶ ὑπο εαππεββ, πονν- 
ανεσ ᾿διδβεᾶ, ἃ 5Π|21] τηδίϊεσ, πηοσὰὶ ὑπ- 
οἰδαπηθββ ἴῃς οπε ἐπίπρ ἴο δε ἀγεδάςά, 
Τδῖθ ροεβ δεγοπά τῆς ἰτδάϊτίοη οἵ τῆς 
εἰάεσβ,ρ, δηά νἱγίυδιν δὐσγοραῖεβ ἴδε 
1, ἐνϊεῖςΑ!] ἀϊδείποιῖίοηβ δεΐννεεη οἰδαπ ἀπά 
τποίεδη. Α βεπιίπιεπε ννογίῃν οὗ ]εδὺ8 
δηά βυϊξαῦῖς ἴο ἂῃ οσοδβίοη ψῃεη Ης 
ΝΥ 88 σουῃρα ες 0 δπιρμδβίβε ἴῃς βυροπῖς 
ἱπιροτίδποε οὗ ἴδε εἴξδιίςαὶ ἰη τῆς ἴανν--- 

3 λεγουσιν ἰη ΒΏΌ. 

δε εἰπῖςαί τρις αῖν ἐδ ἴδ οὗ αοά 
(τὴν ἐντολὴν τοῦ θεοῦ, νεῖ. 3). 

γν. 12:14. ἰκεὶῤῥίες γεῤοτὲ ἱνιῤγεδείοη 
»ιαάε οη Ῥλαγίϑεες ὃγ ἐπε τοογὰ Ξῥοζεη ἰο 
ἐπε ῥεοῤίσ. Νοῖ ἴῃ Μαχκ.-ν ες. 12. 
ἐσκανδαλίσθησαν : ἀουδὶε οἤξεποε--() 
Δρρεαδϊϊηρ ἴο ἴῃς ρεορΐε δἱ 411; (2) υἱέεσίπρ 
“νοΐ ἃ Μοτὰᾷ τενοϊυκίοπαγυ ἴῃ ομασδοῖεσ.--- 
γες. 13. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς, εἴς. : δὲ 
ἀἰβοὶρ]ε8 ννεσς δἰγαϊὰ, δυῖϊ [818 τνδβ ἰη- 
ἀϊρπδηι, δπᾶ ἰοοῖκ ὕρ δίρῃ ρτουπά --- 
φυτεία ἴος φύτευμα͵ 4 ρἷαπε, “ ποῖ ἃ 
ἃ ἤοννες δυῖϊ 4 ουἱειναϊεἃ ρἱδπὶ" 
(Οδπιρ. 6. Τ.), τείεσβ ἴο ἴῃς Ἐδθθίπίςδῖ 
δάϊίοη ἢ παίυσαὶ ἤρυτε ἕο ἀοοίεϊπε, 
δὰ 80 υδεὰ δοῖῃ ὉῪ ]εβὺ8 ἀπά Οσεεκβ 
(υἱάε ϑομδιΐρεη δπὰ Κυρκε). Κυρᾷκα σε - 
ΤΑΔΙκ8: “Ρεσγείπεϊς ῃὰς Ρδγαῦροΐδ περὶ τοῦ 
σπείροντος ᾽".--ὁ πατήρ μον: ἴῃς Βίδίε- 
ταεηΐ ἴῃ ἴῃς τεϊαῖῖνε οἰλυδβα 18 γα! ν τῆς 
τηδίῃ ροϊπὶ, ἐπαὶ τῆς ἰγδάϊτίοη ἰπ φυεβείοῃ 
ΨΆ8 ἃ τπΐηρ ἢ Ὠϊοἢ αοά 85 1εβὺ8 
οοποείϊνεά Ηἰΐπὶ Πδὰ ποιϊπίηρ ἴο ἄἀο. ΤῊ 8 
ἰ8 Δη ἱπιροτίδηι ἴεχὶ ἕος Ὁ σίβι᾽ 8 ἀοοίτίης 
οὗ δε ξλιμειμοοά 88 ἴδυρῃι Ὁ ἀϊ8- 
οτσί πλϊπδιίηρ υ8ὲ οὔτμε ἴεττὶ πατήρ. Τῆς 
ἰάεα οἵ σοἄ ἱτηρ!ςἁ ἱπ (π6 Οογρδη ἐγδάϊ- 
είοη ννὰβ ἴπδὶ Ηἰβ ἱπίεγεβὶ ννᾶϑ ἀπίδρο- 
ηἰδες το ἴδδὲ οὗ πυπιαπίῖγ. [πη ΟΠ γίβε 8 
ἰάεα οὗ αοάἁ πε ἔννο ἱπίεγεβίβ ἅγε οοίῃοῖ- 
ἄθηι. Τηΐβ ἰεχὲ βῃουϊὰ ὃς 8εῖ θεβίδ8 
χίϊ. 50, νυν ϊςἢ ταῖρμξ εν θὲ πιὶβυηάετ- 
βιἰοοδ δ8 ἰεαςῃίπρ ἂπ ορροβί(ς νίενν.-- 
ἐκριζωθήσεται. ΤΠὶβ ἴδ Ψμδὲ υ"}} Ῥε, 
ἂηὰ ψμδαῖ 7}εβϑὰ8 ννῖβμεϑ δηὰ ψνοσκβ ἔοσ: 
υρτοοιίηρ, ἀεβισιοιίοη, τοοῖ δηᾶ Ὀγδηςῇ, 
ΤῸ Ποιπργοπιίβα, ἔπε Ἐμπρ ΒΟΥ εν]. 
ὙΠε σεβροπβε οὗ ἴδε γα! εἰοη δ] δῖ8 τνᾶ8 
οσυοίχίοῃ.-- ες. 14. ἄφετε: ἴῃς ςΑ56 
Βορεΐεββ, Ὧ0 σεΐοσπι ροββίδ!ε; ου ἴδε 
τοδὰ ἴο συΐη.---τυφλοί εἶσιν οἵ : {πε 
τεδάϊηρ ἴῃ Β ἰβ νεγὺ ἰδοοηὶς ΞΞ ὈΠΙπὰ τπηθῃ 



10--ΖΖΓ΄᾽. ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 21ξ 

ἡμῖν τὴν παραβολὴν ταύτην. τό. Ὁ δὲ Ἰησοῦς 1 εἶπεν, “᾿᾿Ακμὴν τὰ Βετε οηὶν. 
Ὁ Βοπι.ἱ. 21, 

καὶ ὑμεῖς " ἀσύνετοί ἐστε; 17. οὕπω 3 νοεῖτε, ὅτι πᾶν τὸ εἰσπορευό- ἐν τ. 

μενον εἰς τὸ στόμα εἰς τὴν κοιλίαν χωρεῖ, καὶ εἰς ἀφεδρῶνα ἐκβάλ.- 
λεται; 18. τὰ δὲ ἐκπορευόμενα ἐκ τοῦ στόματος ἐκ τῆς καρδίας 

ἐξέρχεται, κἀκεῖνα κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον. 

δι. {κ, 11. 

ΕΡΤῸ 
᾿ , τΟοὴ ἔμ, 

19. ἐκ γὰρ τῆς καρδίας 30. 75. 

ἐξέρχονται "διαλογισμοὶ πονηροί, " φόνοι, "μοιχεῖαι, πορνεῖαι, κλοπαί, » Τβειο πὰ 

ψευδομαρτυρίαι, βλασφημίαι. 

1:Μ9298ΒΖ οπιίε ταντὴν ἀπά ἰησους (Ὁ α͵60 οπηΐτδ 1.). 

ἅτε ἴδε Ἰελάεσβ, ἰῃς βιρρεβιίοη δείπρ : 
ψε κπον δαὶ Βάρρεπβ ἰπ πὶ οδ86. 
Τὰς ροΐπε ἴ8 ἔπε ἱπενιταυίεπεββ οὗ συ ΐη. 
ναὶ ἴοϊϊοννβ Ἴχργεββε8 νῃδὲ δ885 δεεη 
αἰγελὰγ μἰπίθά.--τυφλὸς δὲ τ΄ ἐ, ὁδ. : [ἢ 
δΙΙηά δΙιϊπὰ Ἰεαὰ ; ὁδηγῇ, δβυδ)ιποίϊνε, 
ἢ ἐὰν 25 υδυδὶ ἱπ ἃ Ρτεῖσαι Ἐερεταὶ 
δυρροϑίκίοη.---μφότεροι, : ἘΔΡΡί8 
δὲ Ἰδὲς δηδ τρεῖς ἀϊδοὶρίεβ. ΟὮγίβι 
ἀεΞραίγεά οὗ {πε ἰεδομεγβ, δὰϊ Ης {ἰςά ἴο 
τεδοὺς (ἢς ῬεδορΙε; ἤεῆςε νν. 10, 11. 

γν. 15-2ο. Ϊπέενῤγείαέίοη οὗ Ξαγίηρ ἴῃ 
νεῖ. 11.--ντετ. 15. Πέτρος, Βροκεβυγδῃ 
ἃ8 υϑῦλ] (ὁ θε καὶ πανταχοῦ 
πὶ ὄνων, ΟἾτΥΒ., Ηοπι. 11.).- παρα- 
βολήν, μετα δἱ ἰεαβῖ, ψνῆδίΐενεσ τῇδ δα 
πε οαβ6 ἱπ ΜΙκ., οσδῃ πηεᾶη οὐΪνγ 4 ἀδγι 
βαυϊηρ, σκοτεινὸς (ΤὙπεορῆγ. ἱπ 
ΜΙκ.), “"οταῖίο οὔβουγα" (ϑυΐςετ). Τῆς 
ΒΑΥΪΏΡ, ΝΟΤΟΙΙ, ννᾶ5 αῦονε [με υπάἀετγβίδπά- 
ἱπρ οὗ με ἀϊδοῖρ'εβ, οσ γαῖμεσ 'π δάναπος 
οἵ {πεῖς τεϊ ρίουβ διἱδϊ πσηεπῖβ;; ἴοσ πιὲπ 
οἴξη ἄδεπὶ τπουρδῖϊ ἀϊῆου!ε ννεη, 
Ἰδπουρ καϑὺ ἴο υπάετβίαπά, (ΠΕ γε 
Ὠατὰ ἴο γέεείσε. ΤΠε Τνεῖνε δδὰ ὕεεη 
ἃ Ἰἰεεῖς βοαπά δ᾽ βεά Ὁν ἴῃς βαυὶπρ 85 ννε]] 
85 ἴῃς Ῥβασγίβες, βουρὰ πεν ἀϊά ποῖ 
{Κα το 880 80 (καὶ αὐτο ἡρέμα θορνβού- 
μένοι, ΟὮγυ8.).---  εσ. τ6. ἐκρὴν, δοςυβᾶ- 
εἶνε οὗ ἀκμή, ἰῃς ρΡοϊπὲ (οὗ ἃ ννεᾶρογ, 
εἰς.) Ξ κατ᾽ ἀκμὴν χρόνου, αἱ τπ΄8 Ροΐηὶ 
οὗ τἴπης, σόϊ; ἴαῖς ατεεκ, δηὰ Ἴοη- 
ἀεπηπεά ὃῪ ῬΏγγπ., Ρ. 123 (ἀντὶ τοῦ ἔτι). 
--ἀσύνετοί ἐστε. ΟὨἾτίδὲ οἤϊάεβ (πὸ 
Τνεἶνε ἔοσ πιδλκίπρ ἃ τηγβίεσυ οὗ ἃ ρὶ δίῃ 
τηλίϊες ("" αυᾶγε ρδζδδοΐος ἀϊοϊαπιὶ ρυϊεὶ 
αυοά Ρίςυς ἰοσυΐυ8. εβί,᾽᾽ ]Πεγοπηε). 
ΔΨ ΙΥ 53:π|ρὶς δηά αχίογηδιῖς ἴο ἴῃς Μδβίεσ, 
δυϊ “28 ἴξ ενεῦ αυἱίς οἶεασ ἴο ἴπε 
ἀϊεοίρ!εβ ἢ Ιπ ΒΌςΒ πηλίίετβ 811 ἀβρεπάβ 
Οὐ Ῥοξββεββίπρ ἔπε τεαυΐβίίε δβρισίξυδὶ 
βέεηβθ. ΕἌΞΥῪ ἴο 5εὲ ἤδη νοῦ ἢᾶνα δγ68. 
πινεγ. 7. ἀφεδρῶνα: Πετε ΟὨΪΥ, Ῥτο- 
ΒΑΌΙΥ ἃ Μαςοεάοηίδη ψοσά τὸ ῥγιῦν; ἃ 
νυϊγας νοτὰ ἀπά ἃ νυΐρασ βυδήεςι ψ ΒΙοἢ 

20. ταῦτά ἐστι τὰ κοινοῦντα τὸν ννοτάϑ 

ἄνθρωπον - τὸ δὲ ἀνίπτοις χερσὶ φαγεῖν οὐ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον." 

21. Καὶ ἐξελθὼν ἐκεῖθεν ὁ ᾿ησοῦς ἀνεχώρησεν εἰς τὰ μέρη Τύρου ἰα 

φοτηΏΟἢ 
ἴο ἐδίε [ἰδὲ 
τ δαὶ 

ΟΔἹ. ν. 
το; Βοῖδ 

ἀουδί αὶ ἴδετο. 

3ον ἰη ΒΏΖ. 

7εβυ8 νουϊὰ ρίαά!ν αν ἀνοϊἀδά, δι Ης 
ἴοτοςβ Η ἰπηβεῖζ ἴο δρεαῖ οἵ ἴξ ἔοσ ἴῃς βαίκε 
οἵ Ηἰβ ἀϊβοὶρίεβ.υ Ὑδεϊάδα ἰβ : ἔτοπι οοὰ 
ΠΟ πιογαὶ ἀββίεηεης ςοπιεβ ἴο ἴδε 80]; 
Βο ἢ} ἀεβίεπιεπι ἃ5 ἴδεῖς 'ἰβ ρυζεὶν 
ΡἈγϑβίςαδι, ῥαϑείπξ τγουρἢ τὰς Ὅοννεῖβ 
᾿πῖο ἴῃς Ῥιλες οὗ ἀϊδοβατρε. Ῥουθιῖεβ8 
εβὺ8 βαὶὰ 18, οἰμεσννῖδβε πὸ οὔε νουἹά 
ἂνς ρυῖξ ἰξ ἱπίο Ηἰβ τωουΐ. Ψγεσςε τῆς 

Ὑνεῖνε δὴν ἴῃς υνίθεσ ἢ ΡΙΟΌΔΟΙΪΥ (Π6 
ΨΕΙΥ τιάθηςβ8 οὗ ἴῃς βρεεςἢ ἰδ ἴδπ τὸ 
τδϊηκ.---νεσ. σ8. ἐκπορευόμενα; νοτάδ 
τεργεβεπτίηρ {πουρ] δ ἂηά ἀεβίγεβ, 
τ τ Ϊγ ἀςῆ]ίηρ, οὐ ταῖμες σανθδ!ηρ 
ἀεβίεπηεηι αἰγεδάν Ὄχίβειηρ ἰῃ (πα Βεδγῖ, 
βεδῖ οὗ ἐπουρῃς δηά ραββίοη.--- εσ. 10. 
φόνοι, εἴς. : Ὀγτεᾶςμεβ οὗ ϑίχίῃ, ϑενεπίῆ, 
Εἰρῃῖῃ, ἀπά ΝΙπι Οοπιπιαπάπηθπιβ ἰῃ 
βυιςςεββίοῃ.--- τ. 206. Επηρῃδῖίς ὅπαὶ 
τελββεσίίοῃ οἵ ἴῃς ἀοςισίης. 

Ὗν. 21-28. Ἡγονιαπ οὐὔ Οαμπααη (ΜΚ. 
νἱϊ. 24-30). ὙΤΠΐβ Ἔχουτβίοη ἴο ἔπε ποσί 
ἰβ ἴῃς τεβϑυϊε οὗ ἃ ραϑββϑίοπδιϊε ἰοηρίπρ ἴο 
εβοᾶρε δὲ οπος ἔτοτῃ ἴδε ἔενεσ οἵ ρορυ- 
Ἰαγὶτν δηὰ ἴγοσῃ ἴῃς οὐδμνι ἑπεοϊορίειπι οὗ 
ῬΠασίβαεβ, ἀπά ἴο δὲ δίοης ἴοσ ἃ ννἢϊ]]Ἂ 
ψ ἢ ἃς Ὑνεῖνε, ἢ παίυγο, ἀπὰ νἢ 
αοά. Οπε οουϊά ννἱϑἢ τῆι ζ011ες ἀεῖδὶ]8 
μιά Ὀεεῃ ρίνεη 85 ἴο [18 ἀυγαιίοη, Ἔχίςπι, 
εἰς. Βτοῖὰ ΜΙ. ψε ἱπίεγ ἴπδὲ ἴἰ μΒδὰ ἃ 
να δνεερ, ἰδδίεἃ ἴοσ ἃ Ἴοπβίεσγαῦ!α 
εἰπιε, ἀπά νγῶβ ποῖ οοπῆπαεά ἰο 76νν 88 
τεσστίοσυ. Μ᾽άδ ποῖεβ ἔδεσε. 
ες. 21. ἀνεχώρησεν, οΓ. χί!. 15.-- 

εἰς τὰ μέρη Τ. καὶ Σ.: ἰοννατάβ οἵ ἱπίοῦ 
Ορίἰπίοῃ ἰδ τηυςἢ ἀϊν!ἀεᾶ. Ὀς ΥΝεἰξε οἰτεϑ 
ἐπ ίλνουγ οἵ {πε ἰαἴῖετς, ΜΕ. 1,. 22, χνὶ. 23, 
δηὰ ἀΐβροβεβ οὗ ἴῃς ἀγρυπιαπὶ δραίηϑι ἴΐ 
Ὀαβεά οῃ ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων (νεῖ. 22) 
ὉΥ [ἢ τεγηδσὶς τῃδὶ ἰξ ἢδ8 ἔοσος οπῖυ ἰΐ 
ὅρια, ςοπίγαγυ ἴο ἴδε υὑδᾶρε οὗ δε ἐνδη- 
δεἶτβῖ, 6 ἴδκεπ 48 -- Ὀουπάδτγιεβ ἱπβίεδά 
οὗ τεγτίτοσίεβ. Οη τῆς νδοῖς, ἔς οοη- 
οἰ υβίοη πηυβὲ Ὀς τπδὲ ἴδε παγγαῖίνα ἰεανεβ 
τε ροΐϊπε υποετίαίθ. Οὐ ψϑυςδβοϊορίοδὶ 



Σιό 

καὶ Σιδῶνος. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Χν. 

22. καὶ ἰδού, γυνὴ Χαναναία ἀπὸ τῶν ὁρίων ἐκείνων 
ἐξελθοῦσα ἐκραύγασεν 1 αὐτῷ, λέγουσα, ““᾿Ελέησόν με, κύριε, υἷὲ ὃ 
Δαβίδ: ἡ θυγάτηρ μου κακῶς δαιμονίζεται.᾽" 
ἀπεκρίθη αὐτῇ λόγον. 

23. Ὁ δὲ οὐκ 
καὶ προσελθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἠρώτων 4 

ΠΥ ΤΥ αὐτόν, λέγοντες, ““᾿Απόλυσον αὐτήν, ὅτι κράζει “ ὄπισθεν ἡμῶν." 
ΡΝ 

τ: Μι. 

νἱ.2. Ηεδ. 
ἱϊ. 18. 

ἀν Ἀεα τὰ ἀπολωλότα οἴκου Ἰσραήλ. 

48. ἃ ζοσ. λέγουσα, “ Κύριε, " βοήθει μοι.᾿ 
ἔστι καλὸν ὅ λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν τέκνων, καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις." 

24. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, “Οὐκ ἀπεστάλην εἰ μὴ εἰς τὰ πρόβατα 
25. Ἧ δὲ ἐλθοῦσα προσεκύνει αὐτῷ, 
26. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, ““ Οὐκ 

1 φᾳκραζεν ἰη ΒΌΣ {5}. ὙΠε δοσ. ἐκραξεν ἴῃ 32 (Τίβο:. δηὰ ΝΗ. τηᾶσῃ.). 
ε. Τῆς ἱηρετίεοεξ 18 ἴσια το 1" 

Ξ,ΜΒΟΖΣ οὔ αντω. δνιος ἰη ΒΏΌ. 4 ἡρωτουν ἴῃ ΜΝ ΒΟΌΧ. 
δ ουκ ἐστι καλον ἴ8 50 νεῖ» ΕΙΥ δυρροτγίεά (411 τῆς στεδῖ ὑποῖ8]8 ψ ἢ ἐχοερεοπ 

οὗ Ὠ) δαὶ οὔς σδη Βαγάϊν γοΐυβε ἴο δοσερὶ 1ξ 88 ἴπε ἴσυς τεδάϊπρ. Ὑεῖ ἴδε τεδάϊῃ, 
οἵ Ὁ, ουκ εξεστι, 848 βίτοῃρ, οἰδίπηβ, ᾿υ8ὲ οὐ δοοουηῖ οὗἉ ἴῃς βενεγὶν ἰξ ἱπιρ 1168 δῃ. 
δῬεοαυβεα ἴῃς οἵδες τεδάϊπρ ἰ8 τπαὶ οὗ ΜΚ. 

βτουπάβ ἴῃς ῥγεβυπιρίίοη 8 ἰῃ ἕανους οὗ 
τῃ6 νίενν (μαΐ 1εβὺ8 ογοββεὰ τῇς Ὀογάεσγ 
ἱπῖο μεδίμεη ἰειτίϊοσγυ. Αἴοσ ἴπδΐ ἱπίοσ- 
νῖενν νἱἢ βαποιπηοπίουβ ΡΠ Ατίβεε 9 ννῇῸ 
τπουρδς {πε ψνμοῖε ννοτϊά ουϊδίάς Τυἄεα 
ποίδδη, ἰξ ψουϊά Ὀ6 ἃ τεϊγεβῃπιεηῖ ἴο 
ΟΠ τε ᾿ 8 βρίσίς ἴο Ἵοσοββ ονεὲσ {πς ἰἷΐπ6 δπά 
ἔεεϊ δὲ Ης ναβ 5{1}} ἴθ αοά δ ννοτγὶά, 
στ ὈΙας 5ΚῪ ονετπεδά ἂπά {πε βεᾶ οῃ 
118 παπᾶά δηὰ πιουπίαϊηβ οὐ παῖ, δ}1 
βῃονίηρ ἴῃς ρίογυ οἵ τπεὶς Μακεσ. Ης 
ψνουἹά Ὀγεδῖμε ἃ ἥτεῖ, 1688 5:ΠΕ{ῚἡἸπρ'’ αἰπιο- 
δρδεγε ἵπεσο.-- τ. 22. Χαναναία: τε 
Ῥῃοεπιοίαπβ ὑνεῖε ἀεβοοπάθὰ ἴσοπὶ ἃ 
οοἴοην οὗ Οαπαδδηϊϊεβ, ἴπε οτίρίπδὶ ἰη- 
μιδιϊδηῖβ οὗ Ραϊεβιίης, αθη. χ. 15 (υἱάδ 
Βεηξίρες, Ηεδ. Αγεῖ., ρ. 63). ἰά δ 
ποῖεβ οὐ Μ|.--ἂδ. με, ΡΥ »πε, τῆς 
τλ μετ᾿ πεδγὶ βρεαῖβ.---ὐἱϊὲ Δ. Τα {ἰπ|ς 
δηὰ τῆς τεαυεβὲ ἱπιρὶν βοπὶς Κπον]εάρα 
οἵ ]ε808β. δπεπος ροῖῦ 'νδ8 88ὲ ἃ 
τοβεϊγιεὐ (Πὲ ννεῖῖε) οὖσ. μαὰ τῃς 
Ἄτης οὗ [6815 βρτεδὰ {Πὺβ ἴδσ, ἴπε γσεροτῖ 
οὗ ἃ ννοηάεσίμ] ἤδαῖεσ νῆο ραϑϑεά ἀπιοηξ 
τὰς [εν ἴοσ ἃ ἀεβοεπάδπι οὐ ᾿ανιά 
Ὑλε Ἰἰδιϊετ ἐνεσν ΨΑῪ ΠΚεῖγ, ολ Με. ἱν. 
24. ὙΒεῖα ψουὰ θ6 βοπιε ἰηΐδγοοιγβα 
θεῖν ἐοη ἴῃς Ὀογάογεγβ, που ἢ ἀουθι] 688 
αἶδο ρῥτγευάίςεβ δηὰ Ἂπηλ εἰε8 --- ἐσ. 23. 
ὁ δὲ οὐκ ἀπ.: ἃ πεν 5ἰγὶε οἵ θεμανίουτ 
οπ ἴδε ραγὶ οἵ Ϊ]εβϑυ8, Τῆς γόϊε οὗ ἰη- 
ἀϊδεγεπος νοι] οοβϑὲ ΗἩἰΪπὶ πη εβοτσί.-- 
ἠρώτων (ουν ΝΥ. ἀπά Η. 48 ἰξ ςοπίτγαςϊεά 
ἴτοπι ἐρωτέω), Ὀεβουρῆϊ; ἰπ οἰδϑβϑὶςβ ἴῃ 
νεῖῦ τηεᾶπβ ἴο ἱπαᾳυῖγε. [ῖἢ Ν. Τ. ἴδε 
ΝΟ δ6η865 ἅγε οοπ)δίπεᾶ αἴοσ δηδίορυ οὗ 

Ὀν. ΎΒε ἀϊδοΐρεβ σγεσε ῬγοῦδΟΪν 

βυγριϊβεὰ δὲ {τπεὶς Μαβίεσγ᾽Β ὑπυϑυδὶ 

Ὀεδμανίουτ ; ἃ τρᾶβοῦ ἴογ ἴἃ ψουϊά ποῖ 
σοὺς ο ἔδεη. ὙΠΟΥ Τοἤδηρε ρῥΐδοαβ 
στ τῆς Μαβίεσ μεγε, πε Ἰαγρεσ: μπεδσίεὰ 
Δρρεατίηρ ΟΥ̓ ᾿οπιρασίβοη ἴῃ πᾶττοῦν- 
μεατιςά.--ὠἀὠἀκόλυσον, ρεί τί οὗ πεῖ ὃγῪ 
δταπτίηρ μος τεαυςβῖ.---ὅτι κράζει : {πεν 
ΜΕΓῈ πιονεὰ ποΐ 80 πιυςἢ ὉΥ ΡΟἰΓΥ 458 ὉΥ 
ἁἀσεδαὰ οὗ ἃ βεπβδαίίϊίοη, Ὑπεῖε ννὰβ ἔασ 
ΤΟΤΕ βυπιραῖην ((πουρῃ πίἄδεπ) ἴῃ 
Ομ γι β πεαγὶ πη ἰπ τΠεῖτβ.Ό Ὀδὲρ 
πδίαγεβ ἅτε οἴζεη τηϊβ) υάρεά, ἀπά βῃ δον, 
τϑῃ ἸρβΑν! δὶ {πεῖζ ὄχρεηβε.---  εγ. 24. 
οὐκ ἀπεστάλην: 7658 8 οοπιρο!]εὰ ἴο 
ἐχρίδίη Ηἰσπηβεῖξ, δηὰ Ηἰἷ5 ἐχρίδηδιίοη ἰ8 
δομά βάε, ἀτιὰ ἴο Ῥα ἰᾶκεδη ἰῃ δαγπδϑίῖ 48 
τηδδηιηρ ἴπαὶ Ηδ σοπβίἀεγεὰ ἱξ Ηἰ8 ἄυν 
ἴο τεϑίσιςϊ Ηἰ58 σηϊηἰβῖγυ ἴο [ϑγϑεὶ, ἴο ὃὈς ἃ 
βῃερπεγά θχοϊιιϑίνεϊυ τὸ {πε ἰοβὲ βῇεερ οὗ 
βγεῖ (τὰ πρόβατα τ. ἀ., εἴ, ἰχ. 36), 88 
Ης ννὰβ ψοηῖ ἴο ς8}} {πὲπὶ ψν πὶ δἤεο- 
τίοηδίῖα ρίγυ. Ὑμεῖα Ψ88 ΡῬγοῦδῦὶΥ ἃ 
τηϊχίπσε οὗ ἔβεϊ πρβ ἱπ ΟΝ γβι 8 τηϊηὰ δὲ 
1Π18. εἶπα ; ἂπ ἀνεσβίοῃ ἴο σεσοπησηθεπηοα 
7.δὲ ἴπθη ἃ πεδιίπρ πιϊπἰβίγσυ αἵ 81]}-- 
8ἃ οἵανίπρ ἴοσ τοδὶ δἀπὰ τειϊγεπιεπὶ ; ἃ 
ἀϊβιπο!πδείοη ἴο θεὲ ἄγανγῃ ἱπίο ἃ πιί ἰ ΒΊΓΥ 
πιο β, ἃ δεαδίμεη ρεορὶς, ψνῃῖ ἢ νουϊά 
τηᾶτ ἴῃς Ὁπ|γ οὗ ΗΒ σΆγεοσ 85 ἃ ὑσορῃεῖ 
οἵ αοὰ ἰο [βγεῖ (ἰπε ἀγαπιὰ οἵ Ηἰ5 116 ἴο 
Β6ῖνα ἰἴ5 ρύγροβε πιυβῖ τεβρεςὶ τῆς ᾿ἰτη 15 
οἵ εἶπιε δηὰ ρῖδςε); ἃ βεογεῖ ἱπο παιίοη 
ἴο ἄο τῃϊ18 Ψψοπιαπ ἃ Κίπάπεβϑβ ἴὉ ἴξ οου]ὰ 
ἴῃ ΔΠΥ ΝΆΥ 6 πιδάε Ἔχοδρίίοηδι; δηά ἰδϑὶ 
Ῥυὶ ποῖ ᾿εαβῖ, ἃ ἔδεε! ἑπρ ἴμδὶ μεσ τεαιιεβὶ 
νγ88 τϑδ}γ ποῖ ἰβοϊδιεὰ δι τεργεβεπίδινα 
Ξε ῖμε Οεπεῖϊς νοῦ] ἴῃ μεσ ἰηνιείηρ Ηἰ πὶ, ἃ 
{Τὰ ρίτῖνε ἔτοπη Η 8 οννῃ ἰδηά, ἴο σοπιε ονὲσς 
δηὰ Βεὶρ τῆςπι, Δη οπδη οὐτῆς ἐγαηβίδγοησα 
οὔτδε Κιηράοπι ἔτοπι ενν 15} το Ράρδῃ βοἱ]. 
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27. Ἡ δὲ εἶπε, “Ναί, κύριε" καὶ γὰρ͵ τὰ κυνάρια ἐσθίει ἀπὸ τῶν 
ἐψιχίων τῶν "πιπτόντων ἀπὸ τῆς ᾿ τραπέζης τῶν κυρίων αὐτῶν.᾽᾿ « ΜΚ. νἱῖ, 
28. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῇ, ““Ὦ γύναι, μεγάλη σου μα ἤτω 
ἢ πὶστις " γενηθήτω σοι ὡς θέλεις." Καὶ ἰάθη ἡ θυγάτηρ αὐτῆς “ΝΣ 
ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. Ξ- 

29. Καὶ μεταβὰς ἐκεῖθεν ὁ ᾿Ιησοῦς ἦλθε παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς 

Γαλιλαίας - καὶ ἀναβὰς εἰς τὸ ὄρος, ἐκάθητο ἐκεῖ. 30. καὶ 
προσῆλθον αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, ἔχοντες μεθ᾽ ἑαυτῶν χωλούς, τυφ- 
λούς, κωφούς, " κυλλούς,2 καὶ ἑτέρους πολλούς, καὶ ἔρριψαν αὐτοὺς α ΟΒ. χνίϊ!. 
παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ ὃ καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 31. ὥστε πα τους 

τοὺς ὄχλους ὁ θαυμάσαι, βλέποντας κωφοὺς λαλοῦντας," κυλλοὺς 

ὑγιεῖς, χωλοὺς περιπατοῦντας, καὶ τυφλοὺς βλέποντας - καὶ 

1 Β οῃιίῖβ γαρ, ΜὨοΒ Ἐπεγείοις ΝΥ Ἡ. ὑγαοκεῖ, Α8 ΝΥ εἰββ βυ ρψεβίβ ἴξ τῦδυ αν 
ΦΑΊΙεη οὐἱ ῥὲγ ἑπεμγίανι, Ἰὶ βεεπηβ πεεάδά, Μὲάε Ὀεῖονν. 

3 ὍΤΒςε οτγάεσ ἱπ ψῃϊς ἢ τῃεβα ἴουσ ννοτάβ (χωλους, εἰς.) ἅτε ρίνεη ναζίεβ. Β 888 
κνλλους δείοτε τυφλους, ννῆΐϊο ἢ! ΝΝ.Η. δάορὲ. Τῇε ογάεσς οἵ Τ᾿. . 8 βυρρογίβαά οὔἱν 
ὃγ ἰδῖε Μ558. 

8 αντον ἴοτ του |. ἰπ ΜΒΌΙ,. 

δ᾽ δ48 ἀκονονταξ. 

γν. 25-28.. Ἐπέγεαέν γεμεισδά αὐ οεἷοκδ 
μαγίεγς τοὶἐὰ σμεές5.-- -Ὗεῖ. 25. ἡἣ δὲ 

ἰλθοῦσα, εἴς. Ρτεγοῦδθϊν ἴῃς πιοῖπεσ γεδά 
ςοπῆιϊςς ἀπά ἱτγοβοϊυτίοη ἰῃ Ογίβι β ἴδοθ, 
δῃηὰ (πεποα ἄγενν εποουταροτγηςεηῖ.-- - τ. 
26. οὐκ ἔστιν καλὸν, εἰς. : Βεετηϊ Πρ ἃ 
μβατὰ ψοζγά, δυῖϊ ποῖ 80 μαγὰά 48 ἰΐ 566 π)8. 
Εἰγβῖ, 1 ἰ8 ποῖ ἃ βἰπιρίβ τηοποβυ δδὶς 
περαῖϊνε, ἰεανίηρ ὯῸ τοοπὶ ἔοσ Ῥδείδβυ, 
δυξ δὴ δερυπιεηὶ ἰηνίεἰπρ ἔσῖμες ἀϊ8- 
ουδδίοη. Ναεχῖ, ἰξ 15 ρἰαγίῃ!, Πυπιογοιβ, 
δαηιετίηρ ἰῃ ἴοπα, ἃ ρᾶγβῦϊε ἴο ὃς ἰάκεῃ 
ει ρταπο. ΤὨϊτά, 18 Ὠαγβῃεβδὲ ννογὰ, 
κυναρίοις, οοηταίπβ ἃ ἰΙοορῃοῖε. κυνάρια 
ἄοεβ ποῖ οοπῆρατε Οδηῖ]εβ ἴο {πε ἀορβ 
“ἰδουϊ, ἰπ πε βίγεεῖ, δὰξ ἴο {πε ἢουβ6- 
Βοϊά ἀοξϑβ δεϊοηρίπρ' ἴο τῇς [ἀτην, Ὡς ἢ 

τ {πεῖς ρογίίοη ἴβουφἢ ποῖ ἴῃς οὨ]]- 
ἅπας ΕΣ 27. ναί, κύριε" καὶ γὰρ, 
εἰς. : εαρεῖ δβεβεηῖΐῖ, ποὶ ἀϊββεπὶ, ἢ ἃ 
Εἰεαπὶ ἴῃ ἴπεῸὸ εὐὺς οπ Ρεγοείνίηρ τῇς 
ἀναηίαρε ρίνεη Ὀγ πε σοπηραγίβοη Ξε Υ ε8, 
τηάεεά, 1 ,οτά, ἕοσ ἐνεη, εἴς. Κυρκο οἰἴε8 δἂπ 
ἰῃβίδπος ἔτοπὶ Χεποόρἤοῃ οὗ ἴπ6 ςοπηδίηδ- 
τίοπ ναί καὶ γὰρ ἰπ ἰἢς 5Απιε βεηβε.-- 
ψιχίων, ἀϊπιίη. ἔτοῦλ ψίξ, ἃ δῖ, ογυπιῦ, 
ἰουπά οηἷν ἰπ Ν. Τ. (μετα δπὰ ἱπ ΜΚ. 
νῖ!. )8, κ. χνί. 21), ἀποίδπεσ ἀϊπηϊπυαῖνα 
Δηβυνοτίηρ ἴο κυνάρια -- τῆς [1π||Ὶ Ρεῖ 
ἄορβ, εδὲ οἵ ἐῃς τηϊπυῖς τηοσβεῖβ. Ουτί- 
Οὐϑὶγ ἔεϊοἰῖουβ σοπιδίπδιίοη οὗ τεδάν 
νἷο, Βυπη ν ἀπά τα ἢ : τνῖς ἴῃ βεϊζίπρ 
οη ἴπε ρἰδυί! κυνάρια Δηὰ ἱπηρτονίπρ οη 
τ ΌΥ δἀάϊπρ ψίχια, Πυπ] ν ἴῃ Ὀεΐπρ 
ςοηΐοηξς ντἢ (6 5.8 ]16 8: ογυπλδ5, ἐδ τῇ 

4 τον οχλον ἰῃ ΟΌΔ. 

5 οπλἱίβ 18 οἴδυδα. 

ἷπ οοποείνίηρ οὗ ἴῃε δεδιπρ δδεκεὰ 88 
ΟΥΪΥ βυο ἢ ἃ ογυπὶρ ἴος [εδὺ8 ἴο ρίναβ.--- 
Ψψες. 28. ἱτηγηεάϊδις ᾿οπιρ]ίαποα ἢ 
δες τεαιαδὲ ἢ ἱπίεηβα ἀεἰρμς ἱπ μος 
τΑϊτ,  Ποἢ τῖᾶν πᾶνε τεςδ]]εά ἰο τηϊπὰ 
παῖ οὗ ἀποῖπεσ αεἊπίϊς (Με. νι]. το]. --- 
ὦ γύναι : εχοϊαπγχαιίοη ἴῃ ἃ ἴοπα δητίοδεά 
ὃν ἴῃς Παγπιοπίεβ οὗ πηδηϊ οὶ ἁ ἐπιοιίοηβ. 
ὙΜ»δῖ ἃ στείγεβῃσηδπε ἰοὸ ΟἾ σίβε᾽ 8 μϑαζῖ ἴο 
Ῥᾶ58 οπι [ἢδὲ ἀσγεδσγυ ρεβε]επιαὶ ἐγαὰὶ- 
Ὁοπ δ  ἰ5πὶ ἴο 1Π|8 υἱίΐεταπος οὗ 4 βἰπιρίὶς 
υπϑορῃἰβιϊοαῖεὰ πιογαὶ πδίυτε οὐ Ράρδῃ 
801]. Τῆς τταπϑίτίοπ ἔτοπὶ ἴῃς οἠς βΒοεπα 
ἴο τῆς οἵπες υποοηβοϊουβὶν βεγνεβ ἴῃς 
ῬύΓΡΟΒαΒ οὗ σοπδυτητηδίε ἀγαγηδίίο ἃζῖ, 

ν. 2ῶς31.- Κείμγη ἰο ἐπα ὅ8εα ο, 
ΟΘαϊεε (ΜΚ. νἱΐ. 31-37).--ονεσ. 29. π 
τ. θ. τ. Γαλ., ἴο {π6 πεὶρῃμδουτγῃοοᾶ οὗ 
τῆς ὅ8εΔ οὗ Οδϊ1Π66; οὐ νΒΪΟΝ 5ἰάς ὃ 
Αςοογάϊηρ ἴο ΜΚ., {πε εδβίεσπ, δρ- 
ΡῬτοδοῃεά ὃγ ἃ οἰγουϊίουβ ἰουγηου ΤΠγουρἢ 
ϑἰάοη δηὰ Ῥεοδροῖ!β. εἰ88 οοπίεπάβ 
ταὶ Μιῖ. τηεδπβ ἴῃς νγεβϑίεσῃ δῆοσγε. Τῆς 
ἀγα ἢ ΒΕ πΊ8 ἴο ὃς ἴπι ἢς ἰεανεβ ἴξ νᾶρυε. 
ΗΙβ δοοουηὶ ἰβ ἃ πηεᾶρτε οοϊουτγίεθββ σα- 
τοδυςστίοη οὗ ΜΚ.᾽8. Ηδ ἰδεβ πο ἱπίεσεϑε 

ἴῃ ἴδε τουῖϊε Ῥαξ οηἷν ἰῃ ἴῃ ἱποίάεπίβ δὲ 
1Π6 ἴννο τεγηλπὶ. Ηδς ἴδκεβ [εδι18 ποσί 
ἴο {πε Ὀοτγάεσβ οὗ Τυτγε ἴὸ πιεῖ 6 ννοσηδῃ 
οἱ σαπδδῃ, απὰ δδςοῖκ ἰο 6411|66 ἴο δε 
τῆς πιυϊίτυάς 4 βεοοπά τἰπις.---εἰς τὸ 
ὄρος, 45 ἰῃ ν. Ι, ἀπά Δρρδγεπεῖν ἕο τῇς 
Βᾶπ)ς Ρύγροβε: ἐκάθητο ε., 8δῖ ἄοννπ 
ἴδετε ἴο ἰδαᾶσῃ. Τῆΐβ δβοεηΐ οὗ τὰς 81] 
ϑοτγάοτίηρ ἴδε ἴακε 8 ποῖ ἰῃ ΜΚ, ---  εσγ. 
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τ ΜΝ χα α ἐδόξασαν τὸν Θεὸν Ἰσραήλ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΝ. 

32. Ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος 
ἴτῶο τελά- τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ εἶπε, “ Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον, ὅτι ἤδη 
μον Ο(. ἡμέρας 1 τρεῖς “ προσμένουσί μοι, καὶ οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι. καὶ 

΄ς 

αὶ ΧΙ, 23; 

ΡΊΨΗ 
Τίπν. ν. 5. αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς, “Πόσους ἄρτους ἔχετε; " 

7. καὶ ὀλίγα " ἰχθύδια." 435. Καὶ ἐκέλευσε τοῖς ὄχλοις ὃ "ἀναπεσεῖν 
χ ΜΙκ. νἱϊΐ. 
ΥΜῖς. νἱἱἱ. 
ι ΜΚ. νἱ. 40 

Ἀσὶς ν. 7 ἀπολῦσαι αὐτοὺς "νήστεις οὐ θέλω, μήποτε ἐκλυθῶσιν ἐν τῇ ὁδῷ.᾽" 
ΟΣ (ΟῚ 

ν ΜΚ νἱ!. 44. Καὶ λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ,2 “Πόθεν ἡμῖν ἐν ἐρημίᾳ 
. ἄρτοι τοσοῦτοι, ὥστε χορτάσαι ὄχλον τοσοῦτον; 34. Καὶ λέγει 

Οἱ δὲ εἶπον, ““ Ἑπτά, 

ἀθμοῖ); ἐπὶ τὴν γῆν: 36. καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους καὶ τοὺς ἰχθύας," 

(ἐπὶ τῆς γ.. εὐχαριστήσας ἔκλασε, καὶ ἔδωκε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ,7 οἱ δὲ 

(-- ἀνακλίνομαι). ]Ἰοδη χχὶ. 20 αἱ. 

᾿ ᾿ τα] 
ἡμέραι ἰπ τηοϑὲ ὑποίδ]β. 

οὐνίυααίν ἃ σταταπιδίϊοδὶ οοσγεοίίοῃ. 

ΝΒ οπιῖξ. 
4 Βοσ και λαβων Μ᾽ ΒΌ Βᾶνε ελαβε. 

5 εδιδου ἴῃ  ΒΏΌ. 

30. χωλούς, εἴς. : ἴῃς Ρεορῖς ψϑηῖεά 
πεαϊίησ, ποῖ τεδοπίπρ, ἃπὰ 80 ὕγουσῃι 
1πεῖς βίος δηὰ βυβεγίπρ ἴἰο [6βι8.---ἔρ- 
ριψαν: πεν ἴδσεν ἴπεπὶ δὲ Ηἰβ ἐεεῖ 
οἰϊῆον ἰῇ οαγα- θα οοηἤάδηρςε, οἵ ἴῃ Παβῖε, 
Ῥεοδυβα οὗ ἴῃς ρτεδίπεββ οὗ ἴῃς πυπΊθεσ. 
Ατηοηρ ἴδοβε Ὀσουρῃϊννεσζε ςεγίδίη οἰαββεά 
88 κυλλούς, ΨΜΏΙΟ ἰ5. ἀβυα!ν ἱπιεγργεῖςά 
“Βεηῖ,᾽" 48 ψ ἢ τῆἢευπιδίίβπι. Βαΐ ἰῃ 
χν . 8 ἰξ 566 πὶ8 ἴο πιεδῃ “ πγυι]αἰεά "". 
Επυ τῆν. τακε8 κυλλοὶ -- οἱ ἄχειρες, ἀπὰ 
ατοεῖυβ ἀγριεβ ἕοσ 18. βεηβε, δῃά ἰηέεγβ 
ἴῃδὲ ἀπιοὴρ ΟἸτίβεβ ψνοσκβ οὗ Πεδ]ϊηρ 
σνεσε ταβιοσγδίίοβ οὐ ἰοβὲ 11π|ὃ8, που βρῇ 
νὰ ἄο ποὶ τεαὰ οὗ βῃς ἢ. δηγννμεσε εἶβα. 
Οη πὶβ νίενν ὑγιεῖς, νετ. 31, νν}}} τηεδῃ 
ἀρτίους, ἱγιέεργοκ.---Ν ετ.31. λαλοῦντας: 
τῆϊ5 ἀπά ἐπε ἕο ]οννίπρ ραγιςὶρ᾽εβ ἃσα υβεά 
βυρβιαπείνεϊυ 88 οδ)εςῖβ οὗ ἴῃε νεζῇ βλέ- 
ποντας, τῇς δοϊίοῃ ἀεποίεά Ὀγ (πε ραγίϊ- 
εἶρῖεβ δεῖπρ τπᾶὶ ψὩϊο ἢ τνᾶ8 βεθη.-- 
ἐδόξασαν τ. θ. Ἰσραήλ. Τἢε εχργεββίοη 
δυρρεβῖβ ἃ ποῃ-5γϑε! τα ογοννὰ πα βεεπὶ8 
τὸ πίπε {πὶ δἴϊετ 411 ἕοσ ουὐζγ Ἔενδηρε δῖ 
7εβὺβ ἰβ ὁπ ἴῃς εαβὶ βἰάς δπά ἱπ ἢεδίπεῃ 
τεγγίϊοσυ. Βαῖ ἐξ πιᾶν ροϊπὶ Ὀδοκ ἴο νεζ. 
24 ἐξυδέ τηεᾶη ἴδε αοἀ Ψῆο οοηίεττεά 
Βυς ἢ δνουσβ οπ ἰβγϑεὶ 85 ἀϊβείπος ἔγοσῃ 
τῆς πεδίμεη (Νν εἶβ8- Μευε). 

γν. 32-38. δεεορά ἐεεάϊηρ (Μ|κ. νἱῖϊ. 
1-0).-τνετς. 32. σπλαγχνίζομαι, “ἢ ἐπὶ 
88 ἱπ ΜΚ. νἱϊ!. 2, νν τῇ περὶ ᾿η ἰχ, 36, χίν. 
14. Ιῃ [ἂς ἤγϑβι {εεάϊπρ ΟἾγίβι᾽8. σοση- 
Ῥαβϑβίοη 18 πγονεὰ ὃν τῆς βίοκποβϑβ ἈπΊοηρ 
τῆς ταυπίτυάς, Ππεῖε Ὺ τπεὶς Πυηρατ.--- 
ἡμέραι τρεῖς : (Πδὲ {Π|8 15 ἴπ6 ἴσῃε τεδάϊηρ 
5 συδταηϊεςά ὃγ [Πς υὑπυβι] ςοηβίγυςιίοη, 
6 δοουβαῖίνε Ὀεΐπρ ννπδὶ οπὲ δχρεςίβ. 

ἮΝ ἀπά Οτίρεη βανεὲ ἔμ δοοιβ. (ημερας Τ.Ε.), 

8 Ἐοσ εκελ. τοις οχ. ἢ ΒΌ δᾶνε παραγγειλας τω οχλω. 

δ᾽ ΒΌ ἰηβεσί και Ὀείοσε ευχαριστησας. 

ΤἼΦΒῸ οπιῖὶ αντον. 

Τῆς τεδλάϊπρ οὗ Ὁ δδοριεά Ὀγ Εσίϊζβοῆε, 
ΒΙΟἢ ἰπβεγῖβ εἰσι καὶ λῆετ τρεῖς, [που ἢ 
ποῖ ἴο Ὀε δοςερίδὰ 88 ἴμε ἴσῃε τοδάϊηρ, 
ΤΑΔΥ ὃς νἱεννεά 28 ἃ βοϊυϊίοη οὗ τς 
ῬτΟδΙαπὶ ργαβεηίεά ὃν ἴδς ἴσὺς τεδάϊηρ, 
υἱάφ ὙΝίπετ, ὃ 62, 2.--7νήστεις, ἐλειίπρ 
(νη, ἐσθίω Ξἰπηαγ ἴο νήπιος ἔτοπὶ νη, 
ἔπος), ἤετε δηὰ ἴω ρδγδὶ]εὶ τεχὲ ἰπθπ ΜΚ. 
ον. Τα πιοῖϊνε οὗ ἴδε σηίγαςϊς ἰβ ποῖ 
τῆς ἀϊδίδποε ἔγοπι βιρρ Ιεθ Ὀυς τῆς 6χ- 
Βαυδῖεά ςοπάϊεϊοη οὗἨ τε ρεορίς δῇες 
βίδγίπρ ἴῆσες ἄδυβ ὑνἱτἢ [εβὰβ ὙΠ ἢ χυΐις 
ἰπδάδαυδίε ργονβίοη οὐίοοά. ΜΚ. βίδίεβ 
παῖ βοπηθ ννεσε ἴῶσ ἴζοπι ἤόσῃς (ν 1, 3), 
ἱγαρ  γίηρ ἴπδὶ τηοϑὲ ννεσς ποῖ. Βαυῖ Ἄνθη 
ἴποβε ννῆοβε ΠΟΠΊΕΒ ννεσα πεᾶγ πηρῃς ἕαϊπε 
(ἐκλυθῶσι, ΟΔ]. νὶ. 9) ὈῪ δε ννᾶν τῃσουρ ἢ 
Ἰοηξ [λϑιπρ.--τνεσ. 33. τοσοῦτοι, ὥστε 
χορτάσαι. ὥστε 1} ἱπβπίτίνε πᾶν 6 
υϑεὰᾶ ἴο Εχργεβ8 ἃ ζσοηβεάυεηος ἱηνοϊνεᾶ 
ἰῃ {πε δεββεῆος οσ 408} ὺ οὗ δῃ οδ]εςϊ ος 
δοιίοη, τπεγείοτε δες τοσοῦτος δηά 
βίτη δῦ ννογάβ ; υἱάε Κὔμηοι, ὃ 584,2, αα. 
--Οθεσ. 34. πόσους : τῆς ἀϊδοὶρῖε8 
ἢανα Ἰδγρεσ ΒΡ 168 Ἐπἰ5. εἶπα τπδη {πὸ 
ἢτβὲ διε ἴὔτεε ἄδγβ, δηὰ ψπεη [πα 
ΒΌΡΡ[ε5 οὗ ἴῃς πιυϊὰς ἀγα Ἔχῃδυβίεά: 
δέυεη ἴοανεβ δηὰ βενεζαῖ 8π|8}} ἢ8ἢ65.--- 
Ψγες. 36. εὐχαριστήσας, 4 ας ατεεῖκ 
νοσζά (" ἄοεβ ποῖ οσοὺυγ δείογε Ῥοϊγδίυϑ8 
ἰῃ τῆς βεῆβε οὗ ργαέϊας ἀρεγε""--- ΟΔτηῦ. 
Ν. Τι), ςοπάεπηπεάᾶ ὃγῪ Ρῆσγγῃ., ψῇο 
επ͵οΐπβ χάριν εἰδέναι ἱπειεδά (Το εςοκ, 
Ρ- 18). ΕἸδηεΣ ἀΐββεπίβ ἔτοπὶ τῆς ͵υάρ- 
τηεπὶ οὗ ἴῃς δηποίεπε ρταπιπιασίδηβ, οἰτίη 
ἰπβίδποεβ ἔγοτη Ὠεσηοβίμεπεβ, εἴς.---ν εἰ. 
37. ἐπτά σπυρίδας: δαβκείβ ἀϊβετγεηιϊ 
ἷπ πυπροῖ δηὰ ἰῃπ πᾶπὶε. Ἡδβυοῃίυβ 
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47. Καὶ ἔφαγον πάντες, καὶ ἐχορτάσθησαν - 
καὶ ἦραν 2 τὸ περισσεῦον τῶν κλασμάτων, ἑπτὰ " σπυρίδας πλήρεις. ΟἹ αν το, 
38. οἱ δὲ ἐσθίοντες ἦσαν τετρακισχίλιοι ἄνδρες, χωρὶς γυναικῶν καὶ 30. γ 

παιδίων 

39. Καὶ ἀπολύσας τοὺς ὄχλους ἐνέβη εἰς τὸ πλοῖον, καὶ ἦλθεν εἰς 
τὰ ὅρια Μαγδαλά.3 

ΧΥῚ. 1. Καὶ προσελθόντες οἱ Φαρισαῖοι καὶ Σαδδουκαῖοι πειρά- 
ἴοντες ἐπηρώτησαν “ αὐτὸν σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτοῖς. 

1 σοι οχλοις ἰπ Ὁ ΒΙ, αἱ. 

8. Μαγαδαν ἰπ 
τελάϊηρ. Μαγ' 

3 ραν αἢετῖ κλασματων ἰη ΒΌ. 

ΒΏ, δἀοριεὰ ἱπ Τίβομ., ΝΝ.Η., εἰς., δηά ἀουδιίεβα ἔθ ἔγὰς 
5 ἃ κηοννῃ βυϊδϑείςυϊεὰ ἔοτ δη ὑπκποόνῃ. 

4 “πηρωτων ἰπ ᾿᾿ὶ (Τίδο". δηὰά ΚΝ. Η. πιᾶγρ.). 

ἄεβπεε σπυρίς: τὸ τῶν πυρῶν ἄγγος -- 
Ἡβελί-θαβίεῖ; ρεσζῆδρβ Ἴοηηεοίεὰ ψὮ 
σπείρω, δυρρεδιίηρ ἃ Ὀαβκεὶῖ πηδάς οὗ 
τορεο-Ὡςῖ; ῬΧΟΡΔΟΙΥ ἰαγρας ἴπδη κόφινος, 
ἴοι ἰορβεε Ἰουτπεγβ (ατοῖ8). ΟΥὐ᾽ ἀοεβ 
ἴδε ἀϊβετοπε ἱηᾶ οὗὐἠἨ Ὀδβίκεῖ ροὶπὶ ἴἰο 
ἀϊδετεης παιοηδι τυ; Οσεπί!εβὺ ἩΗ ]ασΥ 
τοηίεηάβ ἔος ΟΘἊπῆ!ε τες ρίεπίβ οὗ τδς 
βεοοπά δεββίηρ, ἢ ννοπὶ ΜΝ εβίοοις 
(Ολαναεέεγίεἐϊος οΥΓ Οοεῤεὶ Μιναεῖες, Ὁ. 
13) ἄρτεεβ.--“εσ. 30. Μαγαδάν: τἢε 
ἔστις τεδάϊηρ, Ῥίἷαος Ψ ΠΟΙ ὑπκποννῃ, 
σἤσηος ῥγοῦδοὶν τῆς νατίαηΐδβ. 
ΟΠΑΡΤΕΞ ΒΊΟΝ ΒΘΕΕΚΕΒΒ: 

ΟΑΕΒΑΒΕΑ ΡΗΙΠΙΡΡΙ. Αρδίηῃ ἃ ἀγαπιδίί- 
ΟΔΙΪῪ ἱπιρσεββῖνε ἰυχίδροβιείοη οὗ ενεηΐβ. 
Εἰτβὲ δῇ ογηίποιβ εἙποουηῖεσ ὙΠ} 1]]- 
αἰεοϊεὰ πηεῆ ῥγοξεββεϊυ ἴῃ αὐυεβὶ οὗ ἃ 
εἰψη, ἴπεπ ἴῃ ἃ ρἷδος οἵ σχείσεδί ἃ ὅγβε 
δηπουποοπηεπὶ ἴῃ βιαγι πρῚΥ ῥ᾽ δίπ τειτηβ 
οὗ Δῃ Δρργοδοῃίηᾷ ἱγαρὶς οτίβίβ. 

γν. 1-12. Ῥεριαμὰ 707 α εξ (Μκ. 
Υἱ, 11-21).--νες. σ. προσελθόντες: 
Οἧς οὗ Μιε.'8 οὔ-τεουτγτίηρ ἀεβογίρινα 
ψοσάϑ8.---φαρ. καὶ Σαδᾷ., ἃ πενν σοπ)ρὶπᾶ- 
ἄοη, ψ 1 δ᾽ πἰβέεσ ρυγροβε, οὗ οἴδββεβ οὗ 
ἴδε σογηπιυηἱ τ ποῖ δοουβιοπιεά τὸ δοὶ 
τορείδεγ; νἱάς δρϑγῖ, ἰμάεεά, ἴῃ βοςῖδὶ 
Ῥοβίειου δηὰ τζεϊιρίουβ ἱεμάεπου, δυὲ 
ταδὰς 4111ε8 ῤγο ἕξμι. Ὁ σοτπηγηοη ἀ 511 Κα 
ἴο ἴπε πιονεπιεπὲ ἰδεπεπεὰ υνἱτῇ [680.8. 
ΑΙγελάν βοσίρεβ ὃῪ τπεγηβεῖνεβ δὰ δϑκεά 
ἃ εἰρη (χὶϊ. 38). Νονν ἴδεν ἅσζε Ἰοϊπεὰ ὈγῪ 
ἃ Ῥαγίν σερζεβεηϊξίηρ ἴπε ῥγίεβεῖν δπά 
δονετηίηρ οἶδββεβ ἀθοπρ Ψ Ποῦ [Πς 
“ ϑαάδυςοεβ᾽" ννεγα ἴο ὃ6 ἐουπά (ΥΥ εἰ]- 
δαυβεη, ὲς ῬλαγίΞἄδν μὰ ας ϑασάπεαετ). 
ΜΙκ. πιεπίίοπβ οἷν πε Ῥηδγίβεαβ (νεῖ. 
11), Ὀὰϊ 6 τηᾶκεβ 1688 σεΐεσ ἴο ἴῃς 
Ἰεᾶνεη οἵ Ηετγοά ἱπ δε βυδβεχυςεηῖ οοη- 
νεβδϊίοη ὑπ ἔπε ἀϊφοὶρίεβ, ννπεπος 
τοῖὶρῆς Ἰεριεἰπιδίεῖν δὲ ἰηδειτεὰ {πε 
᾿βρῤκοῤοι οὗ τεργεβεηϊδεϊνεβ οὐ δαὶ 
εᾶνεθ. Ὑ{βεβε Μι. 2118 “" ϑαάδυςεςε85,᾽" 

Ῥιορδοῖν τῆς δεϊίετ- πον πᾶπιε, δηά 
τοῖς Δ ἰδεπεῖςαὶ νὰ τῆς Ηετοά 
εάνθῦ. Τῆς “ Ηετζγοάϊδπβ᾽" ψετῖε, 1 
ἱπιαρσίης, βεορὶς ἔος ψῃοπὶ Ἡεσζοὰ δε 
ατοαὶ ννγὰ8 ἃ δεῖο, ἃ κἰπά οἵ Μεββίδῃ, 
811 τῆε Μεββίδῃ ἴθον σαγεὰ ἕοσ οσ δε! ενοὰ 
ἰῃ, οσα ψῆο Ἄοου]ὰ Πεὶρ νου! ἀϊγ- πὐπά ἃ 
Ιβγδῖῖεβ ἴο ὃς ῥγουὰ οὗὨ {πεῖς σου ΠΕΓΥ 
(υἱάς ατοῖίυβ οὐ ΜΙ. χνΐ. 6). 1ὲ ννδβ 
διῆοηῦ ϑαάδυςεεβ ἱπαὶ βυς δεῖο- 
ὙΟΥΒΠΙΡΡΟΙΒ ψγετε ΠΠΚεΙν ἰο Ἐς ἰουπά.--- 
ἐπηρώτησαν: πεῖε {|κ6 1Π6 βίπιρίε νετῦ 
χν. 23) -ε τεαυεβῖεά, ψ ἢ ἰπβηϊξίνς, 
πιδεῖξαι, ςοπιρίεῖηρ ἴῃς οδήεοξ οἵ 

ἀεβίτε.--- σημεῖον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ : δεΐοτε 
ὑι: 38) οηἷγ ἃ οἷρη. Νον ἃ βρη ἥγονι 
εαυέη. Νμαὶ τηῖρῃς ἴπαὶ Ῥε) ΟἾγγβ. 

(Ηοπι. 1111.) βυββερῖε: ἴο δῖορ ἴμε Ἴσουζβα 
οὗ ἴδε δυη, ἴο δείάϊε τῆς πιοοῦ, ἴο ῥσο- 
ἅἄυος (πυπάστ, οΥ ἴο τραδες τὰς αἱγ, οσ 
βοτιηεϊηίπρ οὗ [παῖ βοτῖ. ὍΤΠαδε βιιρρεβ- 
τίοῃβ ν}}} ἄο 28 ννεὶ] 28 δῆν. ῬσοῦδοὶΥ 
τις ἱπιειτοραῖοσβ δὰ πο ἀεβηϊίε ἰάεα 
νι ρδὶ {Πὰν νδηιεά, Ῥεγοηᾶ ἀεδβίγίηρ ἴο 
δ θΑΓΓΆ88 Οσ Ποηρίυβ ΟΠ γίβ, 

γν. 2-4. Ἀεῤὶν οΥΓ Ἅ5ιι5.--νν. 2 δπὰ 
3, ἸπΠοῸ ἢ ποῖ ἱπ Β δπὰ Ὀγδοκείφα ὃν ὟΝ. 
Ἡ., τᾶν δε τερασάεά 48 ρᾶσζί οἵ πε ἰεχε, 
ϑοιηεννῃδί βἰ πη ἶασ 18 [ἷς. χίϊ, 564-56. Οἡ 
δβοπὶς οσοδϑίοῃ 6808 τῇδ Ὦανα οοη- 
τταβίεά τῆς βῆγεννά οὐβεγνδίίοη οἵ Ηΐδβ 
ςοπίετηρογασίεβ ἱἰπ ἴπε πδίυγαὶ βρῇεσε 
ψ ἢ πεῖν βρίγιτυδὶ οδίσβεπςββ.-- ἐσ 2. 
εὐδία, ἄπε ννεδίμες 1 (εὖ, Διός ρεηϊείνε οὗ 
Ζεύς).---πυρράζει γὰρ ὁ ὁ.: [δὲ ἴδε εἰρη 
ξξ ἃ τυδάν βὺ ἴῃ πε ευδηίηρ (πυῤῥίζειν 
ἴῃ 1μεν. χὶϊ, στο, 24).--ννεσ. 3. χειμών, 4 
βίοσπι ἰο-δν; δἷρτι ἴῃς βᾶσηε, ἃ τυ ν 
δ ἴῃ ἴῃς »πογμίηρ. --- στυγνάζων, ἰδῖε υς 
εχρσεββῖνε -Ξ ἐγίσία οοοίσπ. Νο δρεοίδὶ 
ταεϊεοσοϊορίοδὶ 8Κ1}} πάϊοαιεά ΠΠεγε υ,ΟΩΪΥ 
16 ἀνεγᾶρε ρονεῦ οὗ ορβεγνδίίοῃ Ῥαβοά 
οῃ ἴεηςς, ΜΜὨΪΓὮ ἰ8 σοπηπιοη ἰ0 πηδῃ- 
Κιπά, Ιἰρμείοος οτεάϊι8 ἴα [εν ἢ 
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« 8., Ἱ!. 5.2. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, ““᾿Οψίας γενομένης λέγετε, "Εὐδία- 
ΒΑξία χαν!!. πυρράζει γὰρ ὁ οὐρανός. 3. καὶ πρωΐ, Σήμερον ἢ" χειμών - πυρράζει 

20 (ΒΔΓ. 
ΡΝ γὰρ “στυγνάζων ὁ οὐρανος. 
ΟΒ. χχὶν. 

ὑποκριταί,2 τὸ μὲν πρόσωπον τοῦ 

᾿ς φο(οἰδιεῇ οὐρανοῦ γινώσκετε διακρίνειν, τὰ δὲ σημεῖα τῶν καιρῶν οὐ δύνασθε; 
᾿εδ χα 2.4. γενεὰ πονηρὰ καὶ μοιχαλὶς σημεῖον ἐπιζητεῖ - καὶ σημεῖον οὐ 

δοθήσεται αὐτῇ, εἰ μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου." ὃ 
ἁ Μκ. νἱ!. ὲ ἢ ὅλθε. τ τς καταλιπὼν αὐτούς, ἀπῆλθε 
ἰη1). Ηεδ. 
νὶ. το; 
χἰ!, 4, τὸ ἄρτους λαβεῖν. 

Καὶ 

5. Καὶ ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸ πέραν ὁ ἐπελάθοντο 
6. ὃ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ““ Ὁρᾶτε καὶ προσέχετε 

τὰ ἔι τ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων." 171. Οἱ δὲ διελογί- 
(δεουβ.). 

1 Ἑτοπὶ οψιας ἴἰο ὄννασθε, επά οἵ νει. 3, ἰδ Ὀγαοκεῖεά 48 ἀουδεδι! Ὁγ τηοάοτῃ οἀϊίοτα. 

ὙΠε ρδββᾶρε ἰ8 νναπείηρ ἴθ Ὁ ΒΥ ΧΓ, ϑυζ. Ουτ., δηὰ ὅ5υτζ. δίῃ, Οτίρ., εἴς. 

3 1,Δ οπῖϊ, 

βρεοΐαὶ ἱπίςγεϑὲ ἰπ βυς ἢ οὈβεγναδίίοηβ, δπὰ 
αμηει ν 88 ὙΠΠηρ ἴο ρἶνε ἴπεπὶ ζ0]]} 
ογεάϊε ἴοσ 5111} ἱπ τῆι βρῇεσε. Ηἰβ8 ςοπὶ- 
Ρἰαῖπε ννγαβ ἔπαὶ {πεν βῃονεᾶῦ πὸ βυςῇ 
ΒΚ111 π᾿ τῆς εἰς] βρῆεσγε; ἴμεν σουϊὰ 
ποῖ ἀΐδβοοση ἴῃς βίρῃβ οὗ τῆς {ἰπ)ὲ58 (τῶν 
καιρῶν : ἴῃς τεΐετεπος δείηρ, οὗ οουγδα, 
οἰϊεῖν τὸ τπεῖγ οὐνὴ {ἰπι6). Νεὶδμεσ 
ῬὨατγίβαεοβ τοῦ ϑαάδυςεεβ δά δὴν ἰάεα 
ἴδαι τῆς ἐπάὰ οὗ τπε 7εννβἢ βίδις ννὰβ 50 
πεᾶσ. ΤΉΕΥ 5δἰά εὀδία νῃεπ ἴπεν βῃουϊά 
βᾶνα β8δἰ! χειμών. ὙΠΕΥ πιϊβίοοκ ἴῃς 
εἰπὶε οὗ ἄδγν ; ἰπουρῆς ἰτ ννᾶβ πε ενε οὗ 
ἃ βοοά τἰπης σοπηηρ ἤδη ἰτ γ45 ἴἢ6 
τηοσηΐηρ οὗ ἴῃς Ἰυάρτηεηι ἄδν. ΕῸΣ 4 
Βιἰβιοτγίςδὶ ραγαδὶ!εἶ, υἱάς Οδυν ε᾽ 8 Εγεπελ 
Ἀευοϊμέϊον, Ὀοοΐκ 1ϊ., σἤδρ. 1., «Ξέγαεα 
Ἀεάηχ.---Ν ετ. 4. ΨΜίάε ςἤδρΡ. χιϊΐ. 30. 

γν. 5-12. ὙΤἢε οπε ἱπιροσίδπι {πη ρ 
'π τἢἰ5 βεςιίοη ἰβ ἴῆς τγεβεςτίοη οὗ 6818 
ου ψ δὶ παά ᾿υϑὲ ακεὴ ρἷδςς. Τῆς 
διἰϑεοτίς αὶ βεϊκίπα ἰ8 ποῖ οἴεασ. 6δὺ8 εἴς 
ἴδε 5ἰρῃ βεεκεσβ δῆεγ ρίνίηρ ἴῃεπὶ ἐμεῖς 
Δήϑννεῖ. Ὑῆε ἀϊξοὶρ[εϑ οσὐόβϑβ ἴπε ἷακε; 
ἦπ νη ςἢ ἀϊτεοιίοη ἢ ΜΙ ος νἱῖδουῖ 
{πεῖς Μαβίεσ) ὙΠοῪ ἔογρεϊ ἴο ἴακε 
ὑιεαά. ννβεῃ ὃ Οηἡ εοιτπηρ ουΐ οἵ αἴζεσ 
Αετῖναὶ δὲ ἴπῸ οἵπει δἰάς ὃ ἐλθόντες εἰς 
τ᾿ πον νεῖ. 5, Παίυγα! ιν βιρρεβίβ ἔπε 
Ἰδίϊεσ, θαϊ, 485 ατοῖίιβ σεπηαγκβ, [πε νετρ 
ἔρχεσθαι 'ἰπ τε (οδρεῖὶβ βοπιεϊίπηε8 
τρδλῃ8 ἐγέ ποῖ υεπῖγε (υἱάε, 6... υἱκ. χν. 
20). ϑυβῆςε ἰξ το βὰν [πὶ εἰἴπεσ ἰπ ἴῃς 
Ῥοδὶ οἵ δίτεσ δεγίναὶ δἱ ἴπεὸ ορροβίϊε 5:4 ς 
7688 υἱἱετεά 4 πιεπιογαῦῖς τνογά.---  σ. 
6. ὁρᾶτε καὶ προσέχετε: δη δὗτυρί, 
ἀτρεηὶ δἀπιοηϊπίοη ἴο ἴοοκ οὐ ἔοσ, ἰπῃ 
μὴν ἴο ἰδκε πεεὰ οὗ, ἃ ρΡῃεποπηεποη οὗ 
ὝΕΙΥ δἰπίβίεγ ἱπιροτῖ ; ἱπ ϑοοι ἢ ἰάϊοπι 
“βες δηὰ ὕενναγε οὗ. Μοτα ἱπγργεβϑῖνς 
81} ἴῃ ΜΚ. ὁρᾶτε, βλέπετε, α ἀν} 

5 ΒΌ], οπιῖὶ τὸν προφητον. ΦΝΒΟΡ οπιῖξ αντον. 

νπρ Ἐπιρμαβὶβ ἴὸ ἴῆε Ἤσοτηπιδηάᾶ 
ἀναδίπλωσις, ἐμφαίνουσα ἐπίτασιν 
τῆς παραγγελίας, ἘΕυϊἢγ.). --- ξύμης : 
Ιεάνεη, πεσε Ἴοποεϊνεἃ 48 δὴ ονὶϊ ἰπ- 
Βυςεπος, ννοτκίηρ, ἢοννενεσ, δίτεσ ἰἢς βαπὶς 
τηΔΏΠΕΓΔ8 ἴδε ἰεάνθη ἰῃ [με ρδταῦ]ε (χίϊ!. 
33). [τ ἰβ ἃ δρίτγίϊ, ἃ κεἰ ἐρειςέ, ἰπβίηυδι- 
ἴῃ ἰἴβεῖ ἀνεγγννῆοσε, δηὰ βργεδάϊηρ 
τΏοσε δηᾶ τῆογα ἴῃ βοςίεῖυν, ννῃϊο ἢ [6818 
ἰηβε ποι νεῖν βῆγαηκ ἔγοσῃ ἱπ Ποστσοσ, δηᾶ 
ἴτοὰ ψῃϊοῆ Ηπς νδῃεὰ ἴο ρυατὰ Ηἰβ 
ἀϊξοίρ᾽εβ.- -τῶν φαρ. καὶ Σαδ.: οπε 
Ἰεάνεη, οὗ ἴννο ραγίίεβ νίεννεὰ 88 οὔβ, 
Πδῆςα. ὯῸ δγίίοῖε δείοτε Σαδ, τὙνὸ 
Ιεᾶνεπβ βερδγδίεϊυ παπιεὰ ἰπ Μκ., ὃδυῖ 
Ἔνεῃ ἴΠ6γε Ἰυχῖαροβιίίοη ἰπ πε νναγηΐπρ 
ἱπΊΡ 1165 θῖν. ΤΏ εανθη οὐ Ρμδτγίβαί βγη 
͵ἰ8 πιαάβ τῃογου ραν Κηονῃ ἴο 8 πη ἴῃς 
Αοϑρεῖβ ὃν ἀείδι]ϊεά οπαγαοιϊεγίβδιίοῃ. 
ϑαάδάδυςσαίβπη νεσῪ βεϊἄοπι ἀρρεᾶγβ οὐ δ ς 
βίαρε, δηά ἔενν ννογάβ οὗ [εβι15 ςοποεγηΐηρ 
ἰξ ἀτὲ τεοογάεά ; γεῖ ἐπουρῇ ἴο ἱπάϊςδεβ 
118 σμδγδοῖεσ 48 βεουΐαγ οὐ “" ννου ἀΐγ "", 
ΤΠε ἵννο οἴδββεβ, δηϊαροπίβιίς δὲ σϑηΥ 
Ῥοϊηϊ8 οὗ Βεϊϊεῦ δπᾶ ργδοιίςε, νουϊὰ Ῥὲ 
δ οπαὲ ἴῃ ἀΐβιῖκε οὐ βίηρὶςἊς- βεασίεά 
ἀενοῖίοηα ἴο ἰσυϊ δπηάᾶ τὶ ρμςεούβῃεβθ, 
ΜΒεῖΒες ἴῃ τἴῆε Βαριῖβε (1Π|. 7) οὐ ἴῃ 
]εβυ5. Τἢΐ8 σοπιπιοη δοϊίοη ἴῃ γθίεσεηςς 
ἴο εἰἴπες τοῖρε ποὶ θὲ ἃ πιδίίεσ οὗ 
Διταηρεπηεηῖ, ἂἀπά εδοἢ σηΐρῃς ςοπὶα 
ψτἢ 115. οὐνῃ οπαγδοίεσίβεῖς πιοοά : ἴδ 
Ῥῃατίβεαε ἢ δίκας δηϊπηοβϑίιυ, ἰδ 
ϑαάδάυςες υνἱἢ ροοά-παϊυτεά βοεριίοἶβπὶ 
δηὰ ἰπ 4υεβὲ οὗ δπιυβεπηεηῖ, 885 ννῆεῃ 
{ΠΕ Ργορουπάεά ἔπε τί ἀἀϊε δρουϊ 86 
ΜόΟσΏδη τηδετε ἴὸ βενεη Ὀγοΐμετβ. Βοίῖῃ 
τηοοάβ γανεαϊεὰ υἱΐες ἰδοῖ οἵ δρρυεςίδιίοη, 
ὯΟ {π|επάβῃ!ρ ἴο θὲ ἰοοκεά ἔογ ἴῃ εἰπε 
υδτίετγ, ὈΟ1ἢ το ὈῈ ἀγεδάεά. ---Ἶ ἐσ. 7. ἐν 
ἀντοῖς : ΕἰΠΕΙ δδοὶὶ τῆδη ἴῃ ἢὶβ ονῃ 
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ζοντο ἐν ἑαυτοῖς, λέγοντες, ““Ὅτι ἄρτους οὐκ ἐλάβομεν. 8. Γνοὺς 
δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς,1 “Τί διαλογίζεσθε ἐν ἑαυτοῖς, ὀλιγόπιστοι 

ὅτι ἄρτους οὐκ ἔλάβετεξ; 9. οὕπω νοεῖτε, οὐδὲ " μνημονεύετε τοὺς ὁ: ὙΒοδε. ἢ, 
πέντε ἄρτους τῶν πεντακισχιλίων, καὶ πόσους κοφίνους ἐλάβετε; 
10. οὐδὲ τοὺς ἑπτὰ ἄρτους τῶν τετρακισχιλίων, καὶ πόσας σπυρίδας 3 

11. πῶς οὐ νοεῖτε, ὅτι οὐ περὶ ἄρτου ὁ εἶπον ὑμῖν προσέ- 
χεινδ ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων ; 
συνῆκαν, ὅτι οὐκ εἶπε προσέχειν ἀπὸ τῆς ζύμης τοῦ ἄρτου, ἀλλ᾽ 
ἀπὸ τῆς διδαχῆς τῶν Φαρισαίων καὶ Σαδδουκαίων. 

ἐλάβετε; 

ΔΊΜΒΌΙΑΣ αἱ. οὐλίξ ἀντοις. 

ὃ σφυριδας ἰη ΒΌ. 

5 ἕο: προσέχειν ΒΟΙ, πᾶνε προσέχετε δε. 

ταὶηπὰ (Υνεἶβ8), οὐ διῆοηρ {πεπιβεῖνεβ, 
ἃρατὶ ἴτοπι ἴῃς Μαβίες (Μεγε).---ὅτι 
ΤΩΔΥῪ ὃε τεοϊτλῖῖνα οἵ - “" δεσδυβε᾽, Ης 
Εἶνεβ [818 νναγηΐηρ Ῥεσαυβο, εἴς. ; Βεῆδεὲ 
ἴδε βαπε.0 ὙὙπεν ἰδκε τῇς Μαβίεσ ἴο 
τρεδη: ἀἄοηΐ ὈΌΥ ὑτεδὰ ἴτοση ρεΐβοῃβ 
ϑεϊοηρίπα ἴο τπ6 οὗὐποχίουβ βεςῖβ ' οσς 
ταῖμεσ ρεσῆαρβ: ἄοη' ἴδκα γοὺς ἀϊγεο- 
ἰἰοβ 248 ἴο {6 ἰεάνθη ἴὸ υδεὰ ἴῃ 
δακίπρ ἔτοπὶ ἐπὶ φθδτιες. Μίάε Τιρδι- 
ἴοοϊ αὐ ἰος. ϑιυρίά πιίβίακε, γεῖ ραζάοῃ- 
ΔὉϊε πεπ νὰ τεπλεθες ἴπε ἀὈγυρίποβ8 
οὗ ἴδε ννασηίηρ δπά ἴῃς ννἱάς γῇ Ὀεΐννεεη 
Μαβίεσ ἀπά ἀϊβοῖ ρίβ : Ης ἃ ργορῃεῖ ἢ 
Ρτεβοίεηξ εγε, βεείπρ ἴμε ἔογοεβ οὗ εν]] 
δὶ ψοσκ δηὰ ννῆδι ἴμεν νγεῖς ἰεδάϊπρ ἰο ; 
18εν νου σοτηπηοηρίδος ρεσβοηβ ἰδοκίπρ 
ἰπϑίρῆις δπὰ ἐογεβίρῃι, Νοῖς τῆς β8ο]!τατὶ- 
πεβ8 οὗ Οἢσίβι.-- -Ν εγ. 8. ὀλιγόπιστοι: 
αἰννυβ {πἰπκὶπρ δου ὄγεαά, ὄδυεαά 
ἰπβιεδά οὗ ἴῆς Κιπράοπι ἀπά 115 ἔοσίυπεβ, 
νυ ΟΣ δἷοπε 16 Μαβίεσ ννᾶβ 
οοουρίςεά.--- Ἶν. 9, 1ο. Απά ν ἢ 80 {{π||6Ὸ 
ἐχοῦδα ἴῃ νίενν οἴ αυϊτε τεοθηΐ ἐχραγίθηςεβ, 
οἵ ψδϊςἢ πὸ νἱνίὰ ἀεἴδ:}8 ἅτε ρίνεη 88 ἐξ 
ἴο πεῖρῃίεθῃ ἴδ6 ταργοδοῖῦ.--νοσ. 1σ. 
προσέχετε, εἰς. : ννατπίηρ τερεδϊο ψἱἢ- 
οὐ δυσῖπες ἐχρίαπαίίοη, ἃ5 ἴμε τηθαπίηρ' 
νου πον 8βεϊ εν ςης.--- ἐσ. 12. 
συνῆκαν, ἔπε πον υπάετείοοί, δὲ ἰεαβὲ 
ἴο ἴδε εχίεπὶ οὗ βοείπρ ταὶ ἰξ ννὰβ ἃ 
ᾳυεϑείοη ποῖ οὗ Ἰοανεβ δυὶ οὗ δοπιείῃϊπ 
βρίσίευδὶ. Οπε οουϊά τνϊδῃ ἴπδὲ (μεν ἢ 
υπάετείοοά ἴδδὲ ἴσου ἴπε ἤγϑί, απὰ (πδὶ 
τὔεν μαὰ δϑκεά τπεῖς Μδβίεσ ἴο Ὄχρ δἷπ 
ΤΏΟΙΕ Ῥγεοίβεϊυ πε πδίυσε οὗ (δε εν]] 
ἰπβυδηςεβ ἕοσ {πεὶς δπὰ οὖς δεπεῆι. 
ὙΒοσΘΌΥ να τηρδι πᾶνε ἢδὰ ἰῃ ἃ βεπίεηςς 
ἃ Ῥδοίορταρῃ οὗ ϑδάάυοσδίβηη, 4.9.-- 

διδαχῆς, “ἀοοιτίπε᾽" ; ταὶ νψγὰ8 ἴῃ ἃ 
ΠεΙΑὶ ΨΑΥ ἴῃς ἱπιροτὲ οὐ δε ζύμη. 
αἱ 1 7εβὺ8 μδὰ εχρίαἰπεά Ἡΐγηβεὶῦ Ης 

νουϊά μανε διδά τῆοσε ἴο 88Υ. Τδε 

2 Τίαι, 

12. Τότε 

3 ΜΝ ΒΡ Βᾶνε ἔχετε (ΥΝ.Η.). 
Φ ἄρτων ἰπ ΜΙ ΒΟΙ,. 

5 τῶν ἄρτων ἴῃ ΒΙ,. 

ἄορνπας ἀπὰ οῤίπίοης οὗ ἴῃς ἔννο ραγίϊεβ 
ἐπ φιεβέίοπ ψεγε ποῖ ἴδε ψογϑὶ οὗ ἴῃ δ πη, 
δυὶ ἴδε 8ρίτίε οὗ ἰδεῖς 116: {πεῖς ἀἰβῃκα 
οὗ τεδὶ ροάϊπεβϑ8. 

γν. 13-28. 4 Οαεεξαγεα Ῥλεῤῥὶ (ΜΚ. 
νὴ, 2--τῖχ. τς [Κι ἰχ. 18-27). Τῆς 
οσοββίηρ οὗ ἔπε ἰδκε (νεζ. 5) ργονεά ἴο δῈ 
τῆς ρῥγεϊυἀβ ἴο ἃ βεοοπά ἴοὴρ εχουγβίοῃ 
ποσί πυνατάβ, δἰ πιῖΐατ τὸ τῃδὲ πηεπεϊοποὰ ἴῃ 
χν, 21; [{κῸ ἴξ [ο]οννίπρ οἷοβε ου ἂπ δη- 
οουπίες νυν 1Π-αθεοιοά ρεσβοηβ, δπὰ 
οτὶ ρίπηδιϊηρ ἱπ ἃ κΚίπάγεἁὰ τηοοὰ δηά 
ταοῖϊνε. Ἐοτ ἴμοβε Ψ8ο τεραζγά δε ἔνο 
[εεάϊπρβ 88 ἀυρί σαῖς δοσουπίβ οὗ ἴδε 
βᾶπ)ς Ἔνδηΐ ἴΠπεδ6 ἴννο Ἔχουτσβίοῃϑ ἃτ6 οὗ 
οουζδα οὔθ. “ΤΠε ἰάδα οὗ ἔνο ᾿οῦγπαυβ 
οη ΨὩϊςἢ ]ςβυ8 ονεγβίερβ ἴῃς Ὀοιπάδτί 8 
οὗ Ο411Π|εὸ ἰδ ΟἿΪΥ τῇς τεβϑυϊς οὗ {πὰ 
Δϑβϑυγηριίοη οὗ ἃ τυνοϊο!ὰ ἐεεάϊηρ. Τῇὲ 
ἴννο Ἰουσηευβ ἀγα, ἰπ ἴσῃ, ΟὨΪῪ ραγίβ οὗ 
οπε ρτοδῖ ἰοιγσπου, οὐ ΨΏΪοἢ 6888, 
ςοπιλίηρ οὔἱξΖιοῦ Πεδίμεη ἰεγσίίοσυ, ἢγβε 
τοῦσῃεβ δραὶπ ἴῃς 5301] οὔ ἴῆε ΠΟΙ͂ ἰδπά, 
ἰπ ἴῃῆε πεὶρῃρουτῃοοά οὗ Οδεβᾶγεᾶ 
ῬΒΠΡΡΙ." Μεῖββ, ᾿εδεη Ἄδσι, ἰϊ. 256. 
Βε [18 88 ἰξ πιᾶν, 115 νἱβίξ ἴο ἴδδιὶ 
τερίου ννᾶ8 ἅη ὄνεπί} οης, τηλγκίηρ ἃ 
οτῖβὶβ οὐ τυγηϊηρ-Ῥοΐης ἱπ [Ὡς Τσάζεοσ οὗ 
]εβυ8. Μὲ ὅγε δἵ τῆς θερίππίπρ οὗ ἴῃς 
ΒΔῊ δοῖ ἰπ τῆς ἱσαρὶο ἀγαπᾶ : [ῃς βῃδάον, 
οὔτε οἵοββ ποὺ [4118 δοσζοββ τῆς ρδίῃ. 
Ῥχδςιίοδιν τς ταϊηἰβισυ ἵπ Οαϊες ἰ8 
επάεά, δπά 6808 ἰβ πεσε ἴο Ἴοϊ]εοῖ Ηΐδβ 
τπουρδῖβ ἀπά ἴο ἄενοῖς Η] πβε] ἴο τς 
ἀἰβοιρ πίηρ οὗ Ηἰ8 ἀϊβοῖρ᾽εβ. Ρίδος δηὰ 
εἶἴτης. ἰηνῖῖα ἴο σεβεςείοη δηὰ ἐοσεοδβῖ, 
δηὰ αἴοτγά [εἰβυγε ἴοςσ ἃ Ἷδίτ βισνεὺ οὗ 
τῆς ΨΒοΪς βἰταδιίοη. Νοῖς πὶ δὲ τ8ΐ8 
Ῥοϊπὶ 1Κ. ραίῃ Ἰοΐῃβ 88 ἔεϊ]ονν-ανδη- 
ΕἾ1518 ἴῃ Π8 πασγδῖῖνε. Ὗνε πᾶνε πικίββεοά 
ἐπὶ τοτῃ χὶν. 23 οηνναγάβ (υἱάφ ποῖςϑ οὐ 
Κ.. 

εσ. 13. Ἐλθὼν: δΒετε δραίη μῖδ νετὸ 
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13. Ἐλθὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς εἰς τὰ μέρη Καισαρείας τῆς Φιλίππου 
ἠρώτα τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, λέγων, “ Τίνα μεϊ λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι 

εἶναι, τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ; 14. Οἱ δὲ εἶπον, “ Οἱ μὲν ᾿Ιωάννην 

τὸν Βαπτιστήν ἄλλοι δὲ Ἡλίαν ἕτεροι δὲ Ἱερεμίαν, ἢ ἕνα τῶν 

ΣΊΜΒ δηά πιοβὲ νεσβίοῃβ οὔῖξ με, νὩϊοἢ 848 ὈγοΌΔΟΙΥ οοτις ἱπ ἔτοπι ἴΒε ῥδγδ]1εἶ8. 
ὙΠε οπιϊβείοη οὗ με τεαυΐτεβ ἴπε, ἀῆετ εἰναι ἴο Ὀς ἀεϊεῖεά, 

ΤΩΔΥ τῆεδῃ ποῖ αγεϊνίπρ δῖ, διιὲ βεζτίπρ 
ουἱ ἔοσ, οἵ οἡ ἔπε ννᾶν: μπέεγισερς, ϑΘοΏΔηΣΖ. 
80 ἀτοιῖίαβ.: ομηε ἐγοβοίεοετ εἴα, ποῆ οπρε 
τερμέσεεί. Ἐτι ΖΒΟΏς ἀϊββεηῖβ δὰ τοηάεγ: 
οδέφπαπι ϑεπεγαί. ΜΙκ. Ὧδ5 ἐν τῇ ὁδῷ ἴο 

᾿πάϊοδίς ψνβοσε ἴδε σοηνετβδίίοη θερδη. 
Οη ἴδε νῆοῖϊς Ὀοΐδ εχργεβδίομθ 8γα 
εἰαϑβιὶς, ἀπά ἰεᾶνε υβ ἔγεε ἴο ἰοσαῖς ἴδε 
δηδβυΐηρ βδοεηε δἱ δὴν ροϊπὶ οὐ ἴδε τοδά 
ἴο Οδεβαεα ΡὨΠρρὶ, δα δἱ ἴδε βροῖ 
ΜὮετς τῆς οἰτν δηὰ ἰἴβ δυτγουηάϊηρβ οαπὶα 
ἱπίο νίενν. ---Καὶ ίας τ. φ. : ἃ ποίδδ]ς 
οἷξν, τοπηαπείςδ!ν βιευδιεά δὲ ἰἢς ἔοοϊ οὗ 
τἰῆε Ιεϑαποῦ ταῆρα, πᾶς ἴδε τηδίη 
δουζοςβ οὗ [πε Ἰογάδη, ἱπ ἃ [|ἰπιεβίοπα 
οᾶνε, ἰπ ἔπε ργονίηςε οὗ Θδυϊοηϊείβ, τυϊςὰ 
ονες ὉΥ πε Ταείγασοῃ ΡΠΪΠρ, επίαγρεὰ 
δηὰ Ὀεδυπδεά ὃν Πίπι ἢ τῆς Ἠετζοάϊδη 
Ῥαββίοη ἔος δυϊάϊηρ, απὰ ξυγηϊβῃεᾶ ἢ 
ἃ πε πᾶῆς (Ραηεδβ βείοσε, ομδηρεά 
ἱπίο Οδεβᾶσεα οἵ ῬὨ ΠΡ τὸ ἀϊβεϊπριι βἢ 
ποτὰ Οδεβᾶγεᾷ οἡ ἴῃε δε). ““Α ρἷαςε οὗ 
δχοθειη ον δεδυτίξι, ρΡισζυγαβάυς βυζ- 
τουπάϊπρβ, ννῖῖἢ νὩοἢ ἐν βροῖβ ἰῇ {π6 
Βοῖν ἰαηὰ σὰπ ὃς οοπηρασεά. μαϊ ἃ 
τυβῇ οὗ πιδὴν ψδίειβ ἢ νῆδί ἃ ννεδι ἢ 
Δηά νατίεῖν οἵ νερείαιίοη 1 ΕὈττοτ, 
Ῥγαπάεγμηρει, 414. Μὶαε αἰβο τῆς ἀε- 
βοτγίρείοη ἴῃ ϑιδηεγ᾿ 8 δίημαὶ ἀπά Ῥαϊεεέϊησ, 
δηὰ ἰπ Ῥγοέεββος 6. Α. ϑ5π|8᾿8 Ηἰδέογί αἱ 
Οεοργαῤὰγν οΓ ἐπε Ηοῖν 1 απά.---τίνα 

ν, εἰς. : Ὑἱἢ 115 σταπὰ παῖυγαὶ 
Βοεης ῬοΟΒββιὈΪΥ οὐὁ Ἔνὲπ Ῥσοραῦὶν (ΨΥ 
εἶδε πδπε ἰξ ὃ) 'π νίενν, [6818 δβϑδκεὰ Ηἰ8 
ἀϊβοῖρ!εβ ἃ βρη ῆσαπε αυεβίίοη πχεδηΐ ἴο 
Ἰεαὰ οπ ἴο ἱπηρογίδπι ἀϊβοίΐοβυσεβι Τδα 
αυεϑιίοη ἰ8 νατίουϑίν τερογίεὰ Ὁν τῆς 
Βυποριἰϑὲβ, δηὰ ἴξ ἰβ ποῖ δαβϑὺ ἴο ἀςεοίἄς 
Ῥεῖννθεπ ἐπε ἔοτπιβι [1ὲ ψουά βεεπὶ 
βἰτηρίες ἀπά πιογὲ πδίῃγαὶ ἴο 45Κ, “" ννβοτὴ 
ἄο, εἴς., (μας 1 πὶ ὃ ̓᾽ (με εἶναι, ΜΙκ. δηὰ 
1κ. Βυῖ, οα ἴδε οἵπες παπᾶ, δὲ ἃ 
βοϊεηηη τηογηθηΐ [6508 πιρῃς ῥγαΐεσ ἴο 
ΒΡΕΔΚ ἱπηρογβοπδγ, ἀπά δβ: “ΠοσΣ 
«ον ἴάδείδε 805 οὐ Μααν ἰδ" (Με). Τῇδὲ 
εἰ], 48 διιπετίο επιρίονεὰ ὃν Ηἰπι, 
ψουϊὰ ποῖ ῥγεϊυάᾶρε τἢ6 αιδβίίοη. [{ 
δὰ βεγνεά γδίπεν ἴο κεὲρ ἴᾷς αιυεβιίοῃ 
ψνδο Ηε ννᾶβ, δον Ηἰ8 νοσϑιίοῃ ννὰ8 ἴο 
Ὅε ἀεῆπεά, 'ἴπ βυβρεῆβε 11} τῆθη μαά 
Ἰεατπεὰά ἴο δἰίδοῆ πεῖν βεῆβεβ ἴο οἷά 
ννοσάβ, [Ι{ 18 ἱπιγί πβίοα ἢν ὑη! Κεὶν ἴπδὲ 
Ηε νουϊὰ ςοπιρίης τῃς νο ἔογτηβ οὗ ἴδε 

υιεϑείοη, πὰ δὶς : “ ΨΒοσ, εἴς., ἰπδὲ 1, 
ἴῆς δοη οΓ Μαμ, ἅτῃ ἡ 88 ἴῃ τῆς Τ. ΚΕ. 
Ὑδδῖ οςοπβίεγαϊΐοη ἄοεβ ποῖ βεῖεϊε ννῆδὲ 
Μι. ντοῖς, δυῖζ ἰξ 18 βαιἰβϑίδοίοσν {πᾶὶ τῆς 
δεβὲ Μ55. Ἰεᾶνε ουὖὐ {πε με. Ὅδε 4υς8- 
τίοπ βῆονβ [δι [εβὺ8 δά εξ τὨϊηκίηρ 
οἵ Ηἴβ ρδβὲ πιίπίξίσυ δηὰ 18 τεβυ 8, δηὰ 
ἐξ το ἶο τάκεη ἔοσ ργαπίεὰ παῖ Ης δδά 
Τοστιεὰ Ηἰΐβ ον εβίἰπηαῖς, ἀπά ἀϊὰ ποῖ 
πεεά ἰο ᾿εᾶγῃ ἴτοπὶ ἴῃς Τυνεῖνε μον Ηδ 
βῖίοοά. Ηε λαά εονιε ἐο ἐδα οομεϊμοὶον 
ἐλαί Ηε τας ῥγαεέϊεα!ἷν τοϊἐκομέ γεϊαδὶε 
“Τοοτοὶηρ ομἑσί ας ἐλε ἀϊδοὶῥίς εἰγείς, ἀλὰ 
τπαὶ σοηνίοιίοη 8 τς ΚΕΥ ἴο 811 τηδὲ 
ξοΠονν8 ἴῃ τΠ18 τλεπηοσγαῦϊε βοεπθ. Ηον 
τῆς ἱπῆυσηεῖδὶ οἶλ8865, (ἢ Ῥμαδγίβεςβ, δὰ 
{πε ρείεϑιβ δηὰ ροϊ!εἰςδὶ τηεη τ ϑαδάυοεεβ, 
μεῖς δἤεοϊεά ννᾶ8 ἀρρασεηῖ. Νοιδίην 
Ῥυϊ ΠοΘΕΠΙΥ ννᾶ8 ἴο ὃὈς Ἰοοκεά ἴοσ {μεζε. 
ΨνΙδ τῃς σοπιῆοη ρεορὶς οπ ἴμε οἵπεσ 
μαπά Ηε παᾶ ἴο τῆς ἰδὲ ὕδεπ ρορυΐϊᾶσ. 
ΤΒον ΠΚεά Ηἰβ ργεδοῃίηρ, ἀπά παν ἴοοῖκ 
ξᾶρεῦ δάναηπίδρε οὗ Ηἰβ πεαὶΐπρ' πιὶ π᾿ βῖγγ. 
Βυῖ δαά {πεν ροῖ ἃ ἀεβηίτε ἐδιεἶι ἀδους 
Ηΐπι, 45 ννεῖ] δβ ἃ κίπάϊγ ἔδβεϊ ηρ ἰονγασάβ 
Ηἰπι; δὴ ἰάβα ννεϊ]-τοοῖϊεά, ΠΚεῖν ἴο Ὀς 
1αβϑείπρ, ἐροο-πηακίηρ, ἴῃς βίδγιίπρ-ροῖπε 
οὗ ἃ πενν τεϊρίουβ τηονεγηεηῖ ὃ « ἀϊά 
ποῖ δεῖϊενε ἴπαν Πδᾶ, ἀπά Ηδ ὀκρϑεῖρά 
ἴο βᾶνε ἐπδῖ ἱτηργεββίοη οοπβττηεά ὃὉγ ἴπ6 
ΘΏΒΟΙ οὗ τῆς Ἰνεῖνε, 45 ἱπάεεά ἰἴ νν88. 

γες. 14. Κεῤὶν οὗ ἀϊεδείῤϊες : τα 
ἕεδηεσαὶ εἤεος Ὀεΐηρ: ορίπίοπβ οὗ ἴῃς 

ορΐβ, ἔανουγαδὶς δυϊ οτυάς, νἱπουϊ τε- 
Ἰρίουβ ἀεβηϊεπεββ ἀπά ἄεριῖ, ἢ πὸ 
Ῥτοπχῖβε οἵ ἤωιΐζυατε ουϊοοπλε.--- Ἰωάν., 
Ἡλίαν., Ἵερεμ. ἩΗἰϊδιοτίς οδδγδςίεσβ, 
τεσθηϊ ΟΓὁ πόσα δποίοηϊ, γεάίυϊυϊ---παῖ 
πε υἱπιοβὲ ροββίδ]ε: ὑπαδὶε ἴὸ γίβε ἴὸ 
τῆς ἰάεα οὗ ἃ ΠΟΙ πὸνν ἀδρασζίυσγςε, οσ ἃ 
δτιεαῖεσ ἴπΔπ Δ᾿Υ Τπαγδοῖοσ ἴῃ ραβὶ ἢἴ8- 
ἴοτγ ; ςοηϑεγνδεῖϑηι παΐυγαὶ ἴο ἴῃς σοτηποπ 
τηῖϊπά. ΑἹ] τῆγεα ρεγβοηδρεβ ῇοβε σε- 
ἴυτη τιρδὶ Ὁς ἐχρεοίεά ; ἴπε Βαριϊδὲ ἴο 
ςοπίϊπυς ἰδ τννοσὶς οὰνξ βδοσι Ὁγ Ηετοά, 
ΕἸΠ)}4ἢ το ργερασε ἴῆς γὺ δηά ἀδν οὗ ἴῃς 
1οτὰ (μα, ἷν. 5)ν [εγεπλ δῇ ἴο Ὀγίπρ' Ὀδοῖς 
ἴδια ἀκ, εἴς., Ὡς (1 Μδοοδρ. ἰϊ. 1-12) 
Ὡς παὰ πὰ ἱπ ἃ οῶᾶνβ. [εγεηιδ ἰ8 
οἰδλβεεὰ ψἢ (ἢ οἵδε ναὶ] -Κπονσι 
Ῥιορῃεῖβ (ἢ ἕνα τ. π.), ἀπὰ ἴδε βυρροσγίεσβ 
οὗ δαὶ Πγροιπεβὶβ ἄγε οδιἹεά ἕτεροι, 88 
ἱξ το ἀϊδεϊη συ ἢ τΠ πὶ ποῖ πλογεὶν ἡ πιεσῖ- 



13-17. 

προφητῶν." 

ΕὙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

15. Λέγει αὐτοῖς, “ Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι ; ̓ ᾿{ΟἈ. χανί. 
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Ηεῦ. 
16. ᾿Αποκριθεὶς δὲ Σίμων Πέτρος εἶπε, “Σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ ᾿ 18; ἐς 

- 
Θεοῦ τοῦ ἐζῶντος." 17. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, (με αἰἐῦ, 
“Μακάριος εἶ, Σίμων Βὰρ Ἰωνᾶ, ὅτι "σὰρξ καὶ δαῖμα οὐκ ἢ ἀπεκάλυψέ Θοὰ). 

40. 6]. ἱ. τό. Ἐρδ. νἱ. χ2. Ἠεδ. ἐϊ, τῷ (86 δασϑδ βῆγαϑϑ ἴω 6]}). ἱ 

1 αποκριθεις δε ἱπ ἢ ΒΌ, ουγεῖνεβ. 

ολἹν (ἀλλοι) Ῥπὲ φεηογίοδιν: ἃ ἰοννεσ 
γε ψὴο ἀϊά ποῖ οοπηεοῖ [}|εβὺ8 ψὐτῃ 
Μεββίδῃ ἴῃ ΔΠῪ ΨΆΑΥ, Ἔνθ ΔΒ ΤΟτογΌπηεσ, 
Ῥυξ εἰταρὶν ἰδουρπὲ οὗ Ηἰΐπὶ 88 οἣς ἰπ 
ψνΒοτα οἷά ργορδμεῖῖς Ἵομαγίβρθ διαὰ 
Ὀδεη τενϊνεά. 
ν. 15, τό. Νεῖν φιιεςέϊοπ απὰ ἀπ σιυογ. 

- Κεῖ. 15. ὑμεῖς δὲ, ληά γου ὃ τρῶς 
δᾶνε βίοοά δίοης, ρεύβαρβ ἀϊά οτὶ ρίπαίυ. 
1688 ἰηνίιεβ τῆς Ὑψψεῖνε ἴο ρῖνε Ηἱπὶ 
τδεὶς ον νίεν. ὙΤε ἢγϑι αυεβείοῃ ψγ88 
τΟΆΠῪ ΟΥΪΥ ἱπιγοάυςίοτγ ἴἰο [π8. [6808 
ἀδδῖσεβ ἴο τηᾶκα δυσς παῖ Ης, οἰπεγννῖβα 
νἰίδους τεϊαδὶς ἰο]ονίηρ, 48 ἰπ Ηἰ8 
ἀϊβοῖρ!εβ δἱ ἸΙεᾶβὲ ἴπε πυοίευβ οἵ ἃ Τοπι- 
Ταυπ ἢ ἃ ἀεῆπίϊε τε ρίουβ σοῦ- 
νἱςοῃ 885 ἴο ἔδε πιεαπίηρ οὗ Η]5 πιϊπ βσῪ 
δηὰ τηϊββίοῃ.---νες. 16. Σίμων Πέτρος: 
ΤΟΥ͂Σ 85 ΔΙνναΥ8 βροϊκεβαιδη ἴοσ ἴῃς Τνεῖνε. 
ΎΒετε τοδῪ δὲ ἄξερεσ παίυσεβ διποηρ 
ἔδετα (1οδη ὃ), Ῥαϊ ἢς 8 ἔπε πηοβὲ Ἔπεῖ- 
ξεῖῖς δηὰ ουΐβροκεπ, τπουρὰ υνἱπαὶ 
ἐπιοίίοηαί γαῖπεσ [ἤδη ἱπίε]]εοτα!, βίτοηρ, 
85 Ῥαββίοπδῖς Ἵὔμδσδοίεσ ἰβ, σαῖπες πῃ 
σῇ τὰς βισεηρίῃ οἵ τπΠουρὩϊ, οὐ οὗ ἃ ν}}}} 
βίεδλάϊν Ἴοπιγοιεὰ ὃΥ 4 ἢἤγπι ρυᾶβρ οἵ 

 ργϊηορΙεβ : ποῖ ἃ γοοῖς ἰπ ἴῃς βεῆβα 
ἴῃ ψ Βις ἢ 81. Ρδυΐ νν88 οπε.--σὺ εἶ... 
τοῦ ἴῶ : ΦΤὝΒου ατγὲ ἔς ΟἸγίβι, ἴῃς 
ϑοη οἵ ἴδε ᾿ἰνίηρ αοά," ἴῃ ΜΚ. βἰπιρὶν 
“ὍΠου ατὶ ἴῃς ΟἾτίβε," ἴἰπ ΓΚ, “τπε 
ΟἸσίβε οὗ αοά "3, Οπε᾿β ἔγβὶ ἱπουρῆὲξ ἰ8 
ταὶ ΜΙκ. ρῖνεβ ἴδε οἱ ρίπδὶ ἔοσπι οὗ {π 8 
ΤΕΡΙΥ; δηὰ γεῖ ἰῃ νίενν οἵ Ῥεῖίεγ᾽ 8 
νεδεγηθηξ ἐεπιρεγαπηεης οὔς Τοδηποῖ ὃῈ 
Ῥεγες Εν βυγε οὗ τπδῖ. Τῆς ἔοστῃ ἰπ Μέ. 
Γοσίδ ΪἿῪ ἀπδνγεῖβ δεδὲ ἴο ἴῃς τερὶν οὗ 
]εβυ5, υἱάδ ου νεῖ. 17. [Ιἢ δὴν οᾶβε ἴδε 
ετρἢδβίβ [168 οἡ [μδὲ τυ ἢ 18 σοπητηοη ἴο 
ἴδε ἰἔτες τεροσίβ : (ῃς δεηγπιδίίοη οὐ [ἢ 
ΟἈνϊεἰλοοά οἵ εβυβ. Τμαὶ 88 ψνῆδῖ 
ἀϊβετεπιίαιεά τῆς ἀϊβοῖρίεβ ἔἴοζῃὺ ἴδε 
ξανουσδῦϊ ἀμρροῦεά ταυϊυς. Τῆς 
Ἰδιῖεσ βαϊὰ ἰπ εἤεςοι:: δὲ πχοβί ἃ ἔοσεσυπηοσ 
οὗ Μεββίδῃ, ὑγορδθϊὶν ποῖ Ἔνεη (πδῖ, ΟἿ] 
ἃ Ῥτορδεῖ νοσῶν ἴο Ῥ6 παιηεά δἱοηρεί 8 
οὗ τὰς νεἰ!-κποννῃ Ρ μεῖβ οὗ [δβγβϑεῖ. 
Τῆς Τνεῖνε ττουρῃ Ρεῖεσ βαϊά : ποῖ 
ΤΩΘΤΟν ἃ ρορπεῖ οὐ ἃ ἔοσεγιηηεσ οὗ ἴῃς 
Μεβδίδῃ, ὃυῖ ἴῃς Μεββίδῃ Ηἰπιβεῖ, τς 
τοτηλίπάεσς οὗ ἴδε σερῖὶν ἴθ Με., ψβεῖδεσ 
Βροίκδη ὃΥ Ρείεσ, οσ δὐάςὰ ὃν ἴδε Ἴνδη- 

δυὶς οὗ 

εξ ΌζΟον. χνυ. 
Ὁ ΟὮ. σχἱ. 25. 6]. ἱ. 15. 

ξεῖϊδὲ (Ἰο σοτεεβροπὰά, ἃ8 ἰξ νεσς, ἴο 505: 
9Γ Μαπ ἴῃ νετ. 13), 8 βἰ ΠΊΡΙΥ εχραπβίοῃ 
ΟΓ εροχερεβίβ. [{ βροΐκεὴ ὃγ Ρεῖεσ ἰξ 
δεῖνεβ ἴο βδδον δαὶ δε βροῖς υἢ 
επτοιίοη, ἀπά τ ἃ δεῆβε οἵ ἔπε ταν! 
οὗ ἴδε ἀεοϊαγαιίοη. Τῆς ῥγεςοῖβε ἴδεο- 
Ἰορίςα! ναϊυε οὗ ἰῆς αὐ άἀεάὰ οἴδυβε οδπποῖ 
Ὀὲ ἀειετγπγίπεά, 

γν. 117-10. ϑοίφρεπ αὐάγε:ς ὁ γεῖμς ο 
Ῥεέον, Ῥεουϊας ἴο ΜΕ., δπά οἱ ἀουδιῶϊ 
δυϊδβεπας τ ἴῃ ἐπε νίενν οὗ πᾶν πηοάσσῃ 
οτίτςβ, ἱποϊυάδῆηης ννεπάς (᾽ς 1,εἦγὲ 
ϑέσϑι, ἱ., Ῥ. 181), εἰμεν ἂπ' δάδεπάσπι ὃν 
με ἐνδηροῖίδε ος ἱπιστοάυςεὰ δὲ ἃ ἰδίοσ 
ἄδῖς Ὁγ ἃ τενίβεσ. ΤῊ φυεβίίοη οαπηοῖ 
θ6 ΠΏΠνΥ ἀϊβουβδεά πεῖς. [τ πιυβί βυβῆςα 
ἴο ΒΑΥ̓ {πὶ Ῥβυςῃοϊορίοδὶ τεᾶβοῃβ ἃζε ἴῃ 
ἔλνουτ οὗ βοπιειῃίηρ οὗ τς κίπᾶὰ Βανὶπρ 
Ῥεξη βαίά ὃν 7}1εβῦ8. [ἴὲ νγὰϑ ἃ ρτεδὲ 
οτἰ τοὶ τηοπλεπὶ ἰῃ Ηἰἷβ οᾶτεεσ, δὲ Ὡς ἢ 
ΗἱΪΐβ βρίσιὶ ννὰβ ἀου ῖεββ ἴῃ ἃ βίαϊς οὗ 
δίρἢ ἰεπβίοη. Τῆς ἢἤσγπὶ ἴοῃς οἵ σοη- 
νἱοϊίοη ἴῃ Ῥεΐετ᾽β τερὶν Ψψουἱά ρίνε Ηΐπὶ 
8 1Ὠ7}}} οἵἁ βδιἰβίδοιιουη ἀεπιδηάϊηρ εχ- 
τεββίοη. Οης ἔξεῖβ δαὶ μεῖς ἰ8 ἃ 
ἰαῖαβ ἴῃ τῆς παιγαιῖνεβ οὗ ΜΙ, δπά 1,Κ. : 

ΠΟ σογηγηθηΐ οα (δες ρατὶ οἵ ςβυβ, 88 ἰξ 
Ῥεῖεν μαά ἀεϊϊνετεά ἐκ πιβει: οὗ ἃ τῇεγα 
ετὶῖς σοπιτηοηρίδος. ες πιᾶῪ δὲ βυτα 
τῆς ἴλςϊ ννᾶβ ποῖβο. ἴδε ἔεσπ)β ἱπ νν ἰ ἢ 
7εβϑὺ8β βρεᾶκβ οὗ Ρεῖεσ δὲ Ἵοδιαγδοιεσγίβεϊς 
πτννάστη, βεποσοῦβ, υπβιϊηϊεά, ΤΉς βῖγ]6 
ἰ5 ποῖ [Πδΐ οὗἉ Δη εςοϊεβἰδβεῖς αὶ δἀΐτος ἴδ γ- 
ἵπρ ἴῃς Ἰουπάδιίοπ ἕος Ομυγο ρόννεσ, 
δηά ργεϊαϊὶς εἰεπβίοηβ, ὃδυὲ οὗ ἃ 
ΠΟΡ]ε-πιηἄεά Μαβίεσ εὐἱορί βίης ἱπ ἱπὶ- 
Ῥαββίοηςά ἴεσπβ ἃ ἰογαὶ ἀϊβεῖρίς. Ἐνδη 
ἴδε τεΐεγεποα ἴο ἴῃς ““ΟὨυσο ἢ ̓ 8. ποῖ 
πηβεδβοηδῦῖε. ὙΥ̓Πδὲ τποσς ἡδίυγαὶ ἴδῃ 
δαὶ 7εβϑυ5, οοπβοίουβ ἴἢδι Ηἰβ ἰαῦδουτα, 
ουϊδίάς {πς6 ἀϊδείρ!ς οἰτοῖς, Βανεὲ ὅεεῃ 
Πυϊεββ, 8ὸ [Δ δἃ8 ρεζπιδηεηξ τεβυΐὶ ἰ8 
ςοποεγηοά, Βμουϊά ἢχ Ηἰβ ἢορεβ οχ μὲ 
εἰσοῖς, δηὰ Ἰοοῖς ου ἰΐ 85 ἴῃς πυςΐευβ οὗ ἃ 
ὯΕν τερεπεγαίς [βγδεῖ, πανίπρ ἴος 1ϊ8 
γαΐδοη ἀ᾽ δίγε ται ἰξ δοςερίβ Ηϊτη 45 τπ6 
ΟἸμσῖϑε ἡ Απά ἴδε πδπὶῈὲ ἴοσ ἴδε πεν 
[δβγαεὶ, ἐκκλησία, ἰῃ Ηἰβ πιουϊῇ ἰ8 ποῖ δῃ 
ΔηΔΟΒσοηΐβπι, [{ ἰ8 Δη οἱ ἔτη") τ παπια 
ἴοσ τῆς οοπρτεραίίοη οὗἁ Ιδτδεῖ, Ἰουπά ἱπ 
εις. (χνὶϊ, 26; χχίϊδ. 2) δῃά Ρβαϊπηβ 
(χχῖ!. 36), ῬοὶΒ Ῥοοῖκβ τνεΐ! κπονῶ ἰὸ 
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ἔβεζο δηά ἰῃ σοι, ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου ὃ ἐν τοῖς ' οὐρανοῖς. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΥΙ!. 

18. Κἀγὼ δέ σοι λέγω, 
δοερεῖ,, ὅτι σὺ εἶ Πέτρος, καὶ ἐπὶ ταύτῃ τῇ πέτρᾳ οἰκοδομήσω μου τὴν 

1. χχὶ. 36 ΟΕ); ᾿ἐκκλησίαν, καὶ πύλαι δου οὐ ' κατισχύσουσιν αὐτῆς, 19. καὶ3 δώσω 
ν τὰν χέζ, σοὶ τὰς ἢ κλεῖς " τῆς βασιλείας τῶν οὐρανῶν - καὶ ὃ ἐὰν 4 ̓δήσῃς ἐπὶ 
ΠΥ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς " καὶ ὃ ἐὰν δ ' λύσῃς ἐπὶ 
ΣΙ ΧΧΟΥΣ. 

1 ΟὮ. χυἱϊὶ, 18. 

1 Β οπιῖῖβ τοις, νοι ΝΥ. Η. Ὀταςκεῖ. 

8 κλειδας ἰη 81, (ΝΝ.Η.). 

1εβυ8.--- ει. 17. μακαρίος : ννεϊρἢ 
Ψοσά σῃοβεη ἴο ὄἜχρύεββ ἃ γάγε δηὰ ἢρὶ 
οοπάϊιίοπ, νἱτίας, οὐ ἐχρεσίεπος ("πος 
νοολῦυἷϊο ποη βοϊυπιὶ δεδλῖα, βεὰ εἰ8πὶ 
τδτὰ δίπλα ςοπάϊεϊο εἰρη βοαίυς,᾽" Βεηρ.). 
Ιε ἱπιρ ῖε8 βδαιβίδοϊίοη υνἱτῃ τῆς υδ! εν οὗ 
Ῥεῖετ᾿ 8 ἑδί. 16β808 νν88 Ὡοῖ Θδ5:} βδί[8- 
βεά 28 ἴο παι. Ης νδηιεὰ ῶο πιδᾶη ἴο 
811 Ηἰπὶ ΟἸγῖβε ὑπάεγ ἃ πιίβαρρσε- 
δΒεηβίοη ; ἤδῆςα (ἢς ργομίἱτίοπ ἰπ νεσ. 
20. Ης οοπρταιϊυϊαῖεά Ρεῖετ ποὶ πλεγεῖν 
οπ Ῥεϊϊενίηρ Ηΐτὰ ἴο θὲ ἴῃς Μεββίδῃ, 
δυϊ οὐ βανίῃρ δῇ Ἂββεηί δ! τῖρῆς σοοη- 
ςεριίοη οὗ ψῇδὲ τῆς τ1|6 τηεδηΐ.---Σ. 
βαριωνᾶ: [}] ἀεβίρπαιίοη, πᾶτῆς, δηά 
Ῥαϊσοηγπιῖς, βυϊείηρ τς ἐπιοίΐοπδὶ βίδῖς 
οἵ ἴδε βρεᾶκεσ, δῃὰ {πε βοϊεπηπ σῃαγαςῖοσ 
οἵ ἴδε υἱΐεταποα, δοῦο οὗ δὴ Ασγαχηδὶς 
βουζος, οΥ οὗ ἴῃς Ατγαπ,δὶς ἀϊδίεςς υϑεὰ 
τλεη, ἱξ ποῖ αἰνναυβ, ΌῪ 76β808.---σὰρξ καὶ 
αἷμα : ΒΥποηγτη ἴπ οὐσγοηΐ [ον 18} ΒΡΕΘΟὮ 
ἔοι ““τηδη ". ““Ἰπβηϊτᾶ ἰτεφυθηιἃ πδης 
ἐοτπχυΐαπὶ ἰοφυεπάϊ δά μίρεπε ϑοσγιρίογεβ 
7υάαϊςοΐ, εαφὰε ᾿ιοπλῖπεβ θεὸ ορροπυπῖ. 
Τλρμείοοι, Ηος. Ηερ. Μίάς νεῖ. 23. 
ΎΠεῖς ἰβ ἃ ἰδοὶς ςοπιίγαϑὲ δεΐννεεη Ῥεΐεγ᾽Β 
ἔαλϊτῃ, ἀπά {πε ορἱπίοηβ οὗ τῆς ρεορῖὶβ ᾿υδὲ 
τεοϊϊεὰ, ἃ5 ἴο βουσοαε. ΕἸἼἊβῃ δηά δ]οοά 
ΨΆ8 ἴῃς βουζος οὗ ἴπεβε ορἱ πίοῃβ, δηὰ 
τῆς [λοι ἰδ ἃ οἷυε ἴο ἴῃς τηεδηίηρ οὗ τπ6 
Ρῶσαβε. Τῆς οοπίγαβὲ βεΐννδεη ἴΠ6 ἔν Ὸ 
Βουζοεβ οὗ ἱπβϑρίγαϊίϊοη ἰ8 ποῖ τῆ ΨΟΓΥ 
ἕεῃεσαὶ δρβίγαοϊ οὴς δεΐννεαπ Ἵγεδίυγε! Υ 
ΜΘΆΚΏ 88 δηὰ Ὀἰϊνίης ῬΟδΕ (ΝΝεπάι, 
Ῥὶε Βερνὶε ΕἸεϊδολ μπᾶ Οεἰξέ, Ῥ. 60). 
“ ἘΠεϑἢ δηὰ δἱοοά "" σονεῖβ 411] [πὶ οἂπ 
Ἄοοπίείδυςς ἴο τῆς ξοττηδίίοη οὗ τεϊϊρίουβ 
ορίἰπίοη οὔ 11ε|ε ἱπεσί πϑὶς ναΐας---ἰγδάϊπίοη, 
οὐυβίοηι, Δϑηίοπ, δἀυςαιίοα, δυϊποσίεν, 
τερατὰ ἴο ουϊννατὰ ἀρρεάγσαῆςβ. Ηἰϊΐαγυ, 
δηὰ δῆεσ δΐπι 1υττογοίῃ, [ΔῈ 8 ἐπε τε- 
ἕετεηςς ἰο Β6 ἴο ΟὨγί δε Β ἤεβῇ δηά ὑἱοοά, 
δηὰ μά ἰπ ἰδ ννογάβ τῆς ἰάεα: ἰξγου 
μαά Ιοοκεὰ ἴο ν ἤεβῃ γοῦ ψνουἹᾶ πᾶνς 
οΔ1]1εἀ τὴς ΟἸτίβι, ἰὰς ὅοὴ οὗ Ῥαυϊά, ὃυς 
Βίρδμες συϊάδηςε ἢ85 ἰδυρῃξ γοῦ ἴο (4]] 
τὴς δοη οὐ Οοά.-- πατήρ μον: 118 ἴ8 
ἴο Ῥ6 ἴδκεπ ποῖ ἰπ ἃ πηεγεῖὶν οπίοϊορίὶςδὶ 
δεηβα, δυῖ, εἰ ἰςΑΙ!γ, 80 88 ἴο δοοουπί ἔοσ 

4οανίη ΒΌ. 

5 ΜΝ ΒΌ οπιῖε και. ΑΝ... 

δοανίη Ὁ. 

ἴδε ᾳυδὶν οὗ Ῥείεσγ᾽β 1418. Τῆς τὰς 
ςοποδρτίοη οὗ ΟἸγϑιποοά νγ»88 ἱπβερδγαδὶς 
ττοπὶ ἴῃς ἔγυς σοποεριίοη οὗ αοἄ. [|εβὺ8 
δΒιδά εξ βίεδα ννογκίηρ ἔος ἴῃς ἔγαπε- 
ἑοστηδιίοη οὗ δοιῇῃ ἰάεδβ, ἀπά Ης ςουπιεὰ 
ου ἴπ6 ἱννο ἤηάϊηρ επίγδηος ἱπίο πα 
τηϊη ἰορεῖμεσ. Νὸο οπε Ἴοου]ά ἔγυ!γ οοη- 
ςεἶνε τῆς ΟΠ τὶδὲ ψῇο μδὰ ποῖ ἰεαγηδά ἴοὸ 
{Πῖπκ οὗ σοά δ5 δες Εδίπες απὰ δβ Ηὶς 
Ἑδίδεσ. Τβεγε ψψεσγε τυ ννο τανεϊδιίοηβ 
ἱπ οὔς: οἵ αοάἁ 88 Εδίποεσ, δπὰ οἵ Οπγίβε 
ὃν τῆς Ἑδίπεσ. Ῥεῖες παά Ὀεοοτης ἃ 
ΟἈγὶ ἐΐαη. 
γε. :8. κἀγὼ : επιρῃαξίς, βοπιεϊ πίη 

γεν ἱπηρογίδης δρουΐ το ὃς βαϊὰ το Ρεΐεσ 
δηὰ δϑουΐϊ ἢΐπ|.---πέτρος, πέτρᾳ, ἃ ΠΔΡΡΥ 
ἴδῃ οὗ ψογὰάβ. Βοῖῇ γε δρρεϊ!]δῖνεβ ἴο 
ε ἰτδηβίδιθά “του τὶ ἃ τοοῖς δηὰ ου 
τι τος," τῆς ὕννο Βεΐηρ τεργεβεπίεὰ Ὁγ 

τᾶς βᾶπὶς ννυοσὰ ἴῃ Ασγδιηδεδῃ (8.89). Ξ τ 
ΕἸβενοεσε ἴῃ ἴπεῈ Οοβρεῖς Πέτρος ἰδ ἃ 
ῬΙΌΡεσ πᾶῆῆς, πὰ πέτρα ΟΠΪΥ ἰ8 υδεά ἰῃ 
πε βεῆβε οἵ σοοῖς (νἱϊ. 24). Ψνμαὶ 
ἔο!Ποννβ ἰ8 ἰῃ ἔοσπι ἃ ὑσζοπηῖβε ἴο Ῥεῖεσ 88 
τοννασά οἵ ἢ᾽8 δ. [ὲ 18 88 ρεγβοηδὶ 
83 ἴῃ6 πιοβί ζεδίουβ δἀνοοδλίεβ οἵ Ῥαραὶ 
ΒΌΡΓΕΠΊΔΟΥ οουἹά ἀεβίτε. Ὑεῖ ἰξ ἰ8 28 
τεπιοῖα ἃ8 ἴπε μοΐεβ ἥοῦχ ψῇηδὶ ἘΠΕῪ 
τηθᾶη. [18 ἃ οᾶ86 οὗ Ἐχίγεπιεβ πιδείίηρ, 
ΟἸὨγίβε ἀϊά ποῖ ἔρῃι ἴο ἀεαῖῃ ἀραϊπβὶ οπς 
ἔοσπι οὗ βρίγιιυαὶ ἀεβροιίβπη ἴὸ ρυΐ 
δποΐδεσ, ἱἢ Ῥοβϑβίῦ]ε ᾿νοσβα, ἰπ 1ϊ8 τόση. 
Ῥεβοηδὶ ἰῃ ἔοσπι, (86 βεῆβε οὗ :ῃϊ8 
ἴλταουβ Ἰορίοπ οἂὴ δε δχρσγεββοὰ ἰῃ 
Αὐβίγαοε ἴειπιδ ψουξ τεΐίεγαεποθ ἰὸ 
Ῥαϊετγ᾿β Ῥεβοπδὶ ἐγ. Απά δῖ βεηβε, ἱξ 
ΟΠ γίβε τοδὶ βροόκα ἴδε ννογά, στηυδὲ δα 
βἰπιρίς, εἰεπιεπίασυν, βυΐϊίαρῖς τὸ τδς 
ἱπιιιδὶ βίαρε ; τι ῃ δ] τοϊρίουβ απ εἰς δὶ 
τῖπει (ἤδη δοοϊεβίαβιίοδι. ὙΠὲ πιοσα 
εςοΙεβίβεῖςαὶ τὲ τπῆᾶκα ἰξ ἴἰε ποῖα να 
Ῥίαυ ἱπίο ἴῆς μαπάβ οὗ ἴῆοβε ψῆο πιδίη- 
ἰαῖπ πὲ τῆς ράββαρε ἰβ δη ἱπίεγροϊδιίοη. 
Ιβπά ἰπ ἰἐ τγεε ἰάδαβ : (1] Τῆς ἐκκλησία 
18 ἴο ςοηϑίβ οὗ τῆδπ Ἴοηέεββίῃρ [688 ἴὸ 
Ῥ6 τῆς ΟὨγῖβε, ὙΤΠὶβ 18 ἴδε ἐπὶ οἵ ἐπὶ 
τ. τ᾿ π᾿ οἰκοδομήσω μον τ. ἐκ. Ρεῖοῖ, 
δεϊϊενίης ἴδαὲ τσαῖδ, 18 δες ἰουπάφεοη, 
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τῆς γῆς, ἔσται λελυμένον ἐν τοῖς οὐρανοῖς.᾿᾿ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔΙΟΝ 2:ς 

20. Τότε ϑιεστείλατοϊ 

τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 3 ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν, ὅτι αὐτός ἐστιν Ἰησοῦς ὃ ὁ 
Χριστός. 

21. “᾿Απὸ τότε ἤρξατο ὁ Ἰησοῦς ὁ δεικνύειν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, αι ΟἈ.ἱν.1); 
ὅτι δεῖ αὐτὸν ἀπελθεῖν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ πολλὰ παθεῖν ἀπὸ τῶν ἔχιν, 
πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ 

1 φπετιμησεν ἰῃ Β0. ὙΝ.Η. ρίδος ἰξ ἰω ἔοχὲ τ διεστείλατο ἱπ πιλτρίη. ΜΙ. 
[δλ5 ἐπετίμησεν ἰη ἴῃς οοτγεβροηάϊηρ ρἷδος. 

3 ΒΟ οπιΐξ αντου, ψνὨΟἢ 80 οἴϊεῃ βίδηάβ ἰπ Τ᾿ ΚΕ. δεσο (86 δεδὲ ἰεχὲβ ννᾶηῖ ἰξ. 

ΦΜΒΙΧΓΔ οπίς Ιησους, 
4ΦΈοςσ ο ἴησους ΜΒ, Οορ. μανὸ ἰησονς Χριστος; Ὁ ἴησονς νἱίπουξς πα τί. 

Μνὶάο Ὀεῖον. 

δειᾳ !. Ὀεΐοτς ἀπελθεῖν ἱπ δ ΒῸ οὐυγδίνεδβ. 

δηὰ [86 δυϊ]άϊηρ ἰδ ἴο Ὀε οὗ ἃ ρίεος ἢ 
τῆς ἰουπάδιίοη. Οὔδβεσνα ἴῃς ετηρῃδιῖς 
Ῥοείεοη οἶμον. Τῆς ἐκκλησία 8 ΟἸγί5ι᾽ 8; 
ςοπίεββίηρ Ηἱπὶ δ ΟἾγίβὲ ἱπ Ῥεῖοσ᾽ 8 
δοῆβε δηά βρίτίς -- βείΐηρ ΟἸγίβείδη. (2) 
ὙΒς τδνν βοοίεςυ ἰβ ἴο ὃς -Ξ- ἐπε Κίπράοπι 
τελ]ἰβεά ου δεατίῃ. ὙΤῆΐβ ἰβ ἴῃς ἱπηροτγὶ οὗ 
νεῖ. 19, οἶδε :. ΤΣ ΚεαΥβ δὲ ἴπ8 
δΥπιδοὶ οὗ τπ|8 ἰδεπεῖῖγ. ὙΒΕΥ ὅγε τῃς 
Κογβ οὗ ἴῆε ραῖε νἱτπουΐῖ, ποῖ οὗ ἴῃς ἄοοτβ 
πίη. Ρεῖθς ἰ8β ἴπε ρδίθ- Κβεροσ, ποῖ 
τδε οἰκονόμος Ἱ ἃ ὈυποῊ οὗἩἨ Κεγβ παῖ 
ΟΡΘΩ 411 ἄοοτβ ἰῃ πἴῖβ μαπᾶάβ (δραϊπϑι 

εἰ88).---κλειδούχον ἔργον τὸ εἰσάγειν, 
Ἑυϊῃγ. Οὔβεσνε 1ἰ 18 ποῖ [ἢς Καυβ οἵ [6 
εἰπμγοῖ Ὀαὶ οὗ πε ἀἰπράονι. Τῆς τηδδη- 
ἱπρ ἰ8: Ῥεΐεσιϊκε ἔα ἰπ 16δὺ8 28 ἴδ6 
ΟὨγίβε δάπιη!8 ἱπίο {πὲ Κἰπεάοπι οἵ 
Ηξεάνεη. Α βοοίεςυ οὗ πηδῃ 80 δεϊενίηρ 
Ξε δε Κίπράοπι τβαϊἰβεά. (3) [π ἴῃς πεὺν 
βοοίεςν ἴπε γίρ λέεομϑηδες οἵ τῆς Κἰπράοτῃ 
ὙΠ11 ἢπά ἀρργοχί πηδῖς διιροάϊπιεπι. ΤῊϊβ 
8 τῆς ἱπιροτὶ οὗ νεῖ. 19, βεοοπά οἶδιι86. 
Βίηάϊηρ δηᾶά ἰοοβίησ, ἱπ ἘδδΡίπίοαὶ 
ἄϊαδϊεςς, πχεαπὶ ἑοσδι ἀἀϊηρ ἀπά ρεσγηϊτηρ 
ἴ1ο Ῥὲ ἄοῃηε. τε ᾿ἰυάρπιεηε οὗ {δε 
ἘἙΔΌΡΙ8. ννὰ8 τηοδϑῖῖυ ὕτοηρ: ἴδ6 τενεσθα 
οὗ ἴδε τἰρμιίεουβηεββ οὗ τῃς Κίπράοπι. 
Τῆς )υάρτηηεηι οὗ ἔπε πενν βοοίεῖν 88 ἴο 
οοηάμποι ψουἹά ὃς ἴῃ δοσογάδηςε ψ ἡ τ86 
τυ οἵ τηΐηρβ, ἐπεσείοσε να] ἰη ἤδάνβθῃ. 
Τδδῖ ἰβ ψῃμδὲ ]Ἔϑὰ8 πηεδηΐϊ ἴο βᾶΥ. Νοῖε 
τς ρετχίεος Δττὶοὶ [65 γον; 
λελυμένον -Ξ- 5:21] Ῥὲ 4 τπΐπρ Ὀουπά οΓ 
Ἰοοβεά οποε ἴος 411. ὍΤὰῇςἜ ἔγυτἢ οὗ 4]1 
(ἄγες βίδιεπιεπῖβ ἰ8 σοπάϊτίοπαὶ οἡ ἴδ6 
ΟἸὨσίβὲ βρίγις σοπεϊπυϊηρ ἴο σὰς ἴῃ ἴπα 
πον βοοίεϊγ. ΟἿΪΥ οὐ ἐμαὶ σοπάϊτίοη 18 
186 δἰδίαπιεπὶ δἀδουξ ἴῃς πύλαι δον, 
νεσ. 18, οἴδυβε 2, νϑ!ϊἅ. ὙΥμδὲ ργεςίβεῖν 
{ὃς νεσῦα] πιεδπίπρ' οὗ ἴῃς βιδίθηηεηι ἰ8-- 
λεῖπε τπαΐ ἴτε ραῖς8 οὗ Ηδάββ 58Π81} 
ὭΟΣ ΡῥΓΕνΔῚ ἰῃ ΤΟμπὴϊος δρδίηβε ἱΐ, 88 

ογάϊπαυν υὑπάετβίοοα; οΥὐἨ πιοσοῖν παῖ 
1ῃ6 γραΐεβ, οἴο., 881} ποὲ δ βίζσοηρεο 
πη ἰ, νπους τπουρῆξ οὗ ἃ Ἴοπῆϊοι 
(ὟΝ εἰ58), 18 οὗ πηῖποσ τηοπιδηΐῖ; ἴῃς ροὶπε 
ἰ8 ἴπαὲ ἰξ ἰδ ποῖ δὴ δϑβοϊυϊς ρῥγοπιίβε. 
Τῆς ἐκκλησία νν1}} θὲ βίτοηρ, επάυτίπρ, 
ον 80 ἰοπρ 88 ἔπε (4 ἴῃ τπ6 Ἑδίδμοσ 
πὰ ἰπ Ομγίβεὲ ἴῃς ὅοη, δἂπά πε ςῤίγίέ οὗ 
τῆς Ἐδίποσς δπὰ πὰ ὅϑοη, σγείρστι ἰπ ἰϊ. 
ὙνΠεη τῆς ΟὨγίβε βρίσίξ ἰβ ψψεαῖς τῆς 
ΟΒυτοῖ 111 θ6. γοακ, δηά πο τποσ οτεθβ 
ΤΟΙ ρονοσηπηθηΐβ, ΠΟΙ ΚαΥβ, ΠΟΥ ες] εβὶ- 
δϑῆα! ἀϊρηϊεῖαβ νν1}1 6 οὗ τηυοῦ Πεῖρ ἴὸ 

ἐζ. 
γες. 2ο. διεστείλατο (Τ. Κ.),“οπατρεά" 

(Α. ΜΝ.) ποὲ πεοβββαγιν γε δὴν βρεοΐδὶ 
δ Ρ ἢ Αβἰ8 -- ργαυΐέεν τηίσγάϊεσγε, Ὁυϊ ΞΞ 
τιομμὶέ (1 Οεβποῦ δηὰ ΕΣ Ζβοθε). ΟΛ 
ΗδΘὍ. χί!. 20, Ψἤοτα ἃ ΒίζΟΩΡΟΣ βεῆβ86 
ΒΕΘΠῚΒ τεαυϊγεά, Εος ἐπετίμησε ἱπ ΒΌ 
Βεῖα δηὰ ἴῃ ΜΙς. Ευτῆν. ρῖνεβ κατη- 
σφαλίσατο -- ἰο πιᾶκε δια ὈΥ ἰπ͵υπο- 
εἴοη.---τοῖς μαθηταῖς: 411 (πὸ ἀϊποίρ]68 
ΔῈ ΒΌΡΡροβεά ἴο βδὺ δπιεῃ ἴο Ρεῖεγ᾽ 8 
ςοηξεββίοη, ἐπἰηκίηρ οὗ αοά πὰ οὗ [εβι8 
88 δε {πουρῃῖ, που ΡὮ ΡοΒβιΟΪΥ ποῖ ψ ἢ 
εα018] εὐ ρἢαβὶβ οὗ οοηνϊοιίοη.---ἶνα. .. 
ὃ Χριστός : πο ἀεβίτε ἴο τη Εἰ ρῚῪ ΒΑΒΕΠΪΥ 
τεογυϊῖβ ἔοσ ἴΠ6 πδνν σΟπιΓ ΠΥ, ΒΌρΡτο πα 
τερατὰ ἴο 44] ὐὺ. [εϑὺ8 ννδηϊεά Π0 πηδῃ 
ἴο 0411] Ηἰπὶ Ολγίϑἐ 11 μα Κπὸνν παῖ ῃς 
88 βδυΐῃβ: ΠΟ ἤδΑΓΒΑΥ Οἵ δοποαᾶ οοη- 
ζεββίοῃ οὗ δΔηῪ νδῖίυς ἰπ Ηἷβ Ἔεγεβ.---αὐτός, 
[με βαπῆς Ἴοποσγηΐϊηρ ΒΟΠῚ οὐττεηῖ 
ΟΡἰπίοηβ αν ἴυδὲ Ὀδεη τεροτζίεά (νεῖ. 
14). ΙΕὲ νγᾶβ παγάΐυ πεοεββᾶσυ ἴο ἴδκε 
Ῥδὶπβ ἴο ργενεηῖ ἴῃς 121} ἴῃ Η 5 Μεββίδῃ- 
ΒὮΙΡ ἴτοτη βρσζεδάϊηρ ργεπηδίυγοὶυ ἷἱπ ἃ 
οσυάὰς ἔοσζωο. Εδνν ψουἹᾶ 9411] βυιο δὴ 
Οἠθ 8ἃ8 ζέξης ΟΠ σίβί, βᾶνα ὉῪ ἴῃς Ηοΐυὺ 
αοβὲ. Τῆς οπε ἰεπιριδιίοη ἐπεγεῖο ἴΔῪ 
ἴῃ 1Π6 βεπεγουβ Ὀεπεῆσεηοε οὗ 7ε8ι18. 

Ὗν. 21:-28Ὦ. «Ἂἀππομμποεριεμηέ οὗ ἐΐδ 

15 

πσσυ σα." σι τυ 
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Ὁ Με. νἱι. τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι. οὔ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΥῚ. 

22. καὶ " προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος 

ἄκων ἅσιι ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ λέγων, “5 Ἵλεώς σοι, κύριε - οὐ μὴ ἔσται σοι 
δ, ροῦτο." 23. Ὁ δὲ στραφεὶς εἶπε τῷ Πέτρῳ, “Ὕπαγε ὀπίσω μου, 6. 

οος ἄορι Σατανᾶ, σκάνδαλόν μου εἶ 3 ὅτι οὐ " φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, ἀλλὰ τὰ 
ΜῈ τὰς 33. στα. Υἱἱ!. 5. ῬΆΪ,. ἢ]. 5; 1}. το. 

Δ Ἐρσ ἢρ. σπιτιμαν α. λέγων, ὨΙΟΙ ςοπίογηιβ ἴο ΜΙς., Β Βᾶβ λέγει 4. σπιτιμων 
(Ν.Η. πιᾶγᾷ.). 

5 εἰ ἐμον ἰη δ (Τίδοξ., ΝΝ.Η.). 

ῬαΞβῖοη τὐἱ ἐλ γεϊαέϊος εοπυεγεαέίοη (ΜΙ. 
ΥἿ, 31--τῖχο σ ; [ἷς, ἰχ. 22-27).--- ες. 21. 
ἀπὸ τότε ἤρξατο (υἱάε ἷν. 17) πιλιῖκ5 
Ῥοϊηιεά!γ ἃ πενν ἀδραγίυγε ἰῃ τῆς ἴοστη οὗ 
εχρί!οὶς ἱπεϊπηδείοπ οὗ δῷ ἀρργοδομίπρ 
Β5π8] δηά ἔδιαὶ οτἰβίβι Τίπιε βυϊδθὶςε. 
Ὁἰδείρςβ οου]Ἱά πονν δεατ ἴξ, ἱξ ςου]ά ποῖ 
θὲ πιυο Ἰοηροῖ ἀεϊαγεά. [|εἐβὺ8 οουϊὰ 
ποὺ ἕδος {6 οτἰβὶβ ΨἱὮ ΤσοπΊροδυζα, 
Βανὶπρ Ῥεδὴ βαιβῆεὰ ὉΥ Ῥείεγ'β οοη- 
ξεβδίοῃ τμδὲ Ηἰβ Ἰδδουσ νναβ ποῖ βοίῃρ ἴο 
Ὅε ἰπ ναὶπη. Ηε ἴπδη δέραμ ἴο βῆον, 
εἴς., ἴος 188 νγᾶβ οὔἱυ ἴπε ἢγβὲ οὗ βενεσγδὶ 
ςοπηπιιηϊςαιίοηβ οὗ ἴῃς βαπῆε κΚιπά.-- 

Χριστὸς αῆες ἰησοῦς ἰπ ΜΒ ἰδ δῃ ἴη- 

ετἰπαίςα!γν ρῥτοῦδδῖς τεδάϊηρ, 88. ϑυϊίηρ 
τῆς βοϊεπηηϊευ οὗ τῃε οσοαβίοη δπᾶ ρτεδεν 
εηπαποίηρ ἴδε ἱπιργοββίνεπεββ οὗ {πε 
δηπουποοπηεηῖ. 7658, {πε Ολγίςέ, ἴο θῈ 
οτυοίῆεά  Βυΐῖοης Ψψουϊὰ πᾶνε ἜἼχρεοϊοὰ 
τε τιίοϊς δεΐοσε Χρ.---πολλὰ παθεῖν, [ῃς 
δεπεγαὶ ἔλοϊ.---ἀπὸ. .. γραμματέων, ἴπ6 
ἴῆγεε οοηβεϊυεηι ραγίβ οὐτῃς ϑαπμεάσίηι--- 
εἰάεσβ, ρτγίεβίβ, βου 68β.--- ἀποκτανθῆναι: 
οἷς δαγὰ δβρεοῖδὶ ἴδαοϊ, ὃὉς ἀἰϊδὰ.--- 
ἐγερθῆναι: {πὶ8 αὐἀδεὰ ἴο τηλκε ἴδε 
οἴδεος ἴδοϊ ποῖ δἱτορεῖπεσ ἱπιοϊεγδθῖα. 

Ψψεσ. 22. Ῥεῖεσ ἤεῖε Ἄρρεᾶζβ ἰῇ ἃ ΠΕ 
οδαγδοίοσ; ἃ πιηυῖε ΔΡῸ βρεακίπρ ὑπᾶθσ 
ἱπβρίγαϊίοπ ἔγοπὶ βεᾶνεη, ποὺν ὑπάεσ ἴῃ- 
βρί γδιίοη ποπὶ 1Π6 ορροβίϊε αιᾶτγίεσ.--- 
ρξατο, Ῥεβδη ἴο ςἰάς ος δἀπχοηἰβῃ. Ηε 

διὰ ποῖ ρεῖ ἕλσ. ΑΒ βοοῃ 85 ἢἰβ πιεδηΐπρ' 
δεοᾶπια ἀρράσζεηῖ δε ἐποουπίεγεᾶ ργοπιρῖ, 
δρσυρί, Ρεγεπιρίοσν Ἴοπίγδάιςτίοι --- 
εὡς σοι: ΕἾΒπεῖ τεπάοιβ σὶς δοηο ῥίαεϊ- 
ἄοφιε απΐπιο, Ὀὰϊ ταοϑὲ (Ετδβτηιβ, ἀστοί, 
Κυρκε, Ἐσίίζβομε, εἴς.) ἰδκε ἴξ τ αὐςίἐ } 
αοὰά ἀνεζὶ ἢ} Μεδπεπιεπὶ υἱίετᾶπος οὗ ἃ 
πηδη ςοπίουπάεά Δηὰ ποτε δα. Ῥεσγίδεοι 
Βοπεβὶ δηὰ ἰπ οπὲ βεῆβε ἐβογουρῆὶν 
οτοάϊδδϊς, Ὀυι δυββοριίῃ τῆς αυδδίοη: 
Ὁϊά Ῥεῖεσ δῆες ο8}} δοὺς ἀγὶδὲ ἴῃ 
6 ἴτε βεηϑεῦὺ ὙὴΠῃὲ Δπδβινεσ τηιδὲ Ῥὲ: 
Υεδ, εἰκίοα!ϊγν. Ἠς υηπδετειοοὰ ψνῆδὲ 
Κιπά οὗ πιδῇ ννδβ ϊ ἴο Ῥε ἃ Ὁῃτίβε. Βαυΐ 
δε ἀϊά ποὲ γεῖ υπάδοτδίδπ ννῆδι Κἰπά οὗ 
τεδδίπιεηΐ Βι ἢ ἃ τήδῃ σηϊρῃὶϊ ἐχρεοξ ἔσοπῇ 
ἴῃς ννουϊά. Α ποῦῖε, δεπίξηδης, σϑϑ!ν 

τὶ δίθουβ τᾶ Μεβδίδ τηυδὲ Ῥε, βαϊὰ 
Ῥεῖεσ; ὃδυῖ ΨὮΥ ἃ πιδῃ οὗ ξογγοῖν Ὧὰ 
μαά γεῖ το ἰεασῃ.- -οὐ μὴ ἔσται, διζυτε 
οὗ ρεγίεος δβϑύζαηςε : 18 ν1}} ποῖ, ςαηποῖ 
Ῥε.---, εσ. 23. ὕπαγε ὁ. μ. Σ.: ἰτεπιεηάουβ 
οσυβηϊηρ τερῖν οὗ {πε Μαβίεσ, βῃονίῃρ 
δον τυοῃ Ηδ ξεϊε ἴῃς ἐεπιριδιίοη ; οαὶτλ 
οἱ ἴδε βυτίδος, ἄδερ ἄονῃ ἱπ ἴῃς δου] ἃ 
ΨΕΙΥ ταδὶ βίγιρσρίε. ϑοηῖε οἵ (δε Εδίμεσβ 
(Οτίρεμ, ]εγοπη) βίγίνε ἴο βδοῆδῃ (ῃς 
ΒΕΓ οΟΥἨ τ1πε "εεγαηος ΌΥ ἰακίηρ 
ϑαέαπας ἃ8 Δῃ Δρρεϊϊδέϊνε Ξ- ἀντικείμενος, 
αὐἀυεγεαγίις, εοπίγαγίὶμ5, ἀπ ροϊητίπρ οὐϊ 
τῇδε ἱπ πε Τεπιρίδιίοη ἰῃ ἴμ6 ν] ἄθγηθβ8 
]εβὺβ βᾶγβ8 ἴο ϑαίδῃη βίζρὶνῪ ὕπαγε -Ξ- 
ἁεραγί, ὃδυξ ἴο Ρεῖες ὕπ. ὀπίσω μον -- 
ἴλκςε τὴν ἱμαῖῃ Ῥεδίπᾶ πιεὲ δηά ὃς ζ0]- 
Ἰοννεσ, ποῖ ἰεδάςς. Βυῖξτῃ6βο σεβηςπιδηΐβ 
Οπῖγ ννεάκεη ἴῃς εἤξεος οὗ ἃ ννοσὰά ψῃϊο ἢ 
βίον {πὶ εββ τεοορυΐίβεβ με Ηΐβ 
οἷά ΦΠΟΠΥ ἷἰπ ἃ πεὸνν δηὰ δνεὴ πιοσὰ 
ἀδηρεσουβ ἔοσῃι. ΕῸΣ ποῦς 816 ΠΊΟΤΕ 
ξοστλϊ δὶς ἱπβίσυπηαπίβ οὐ ἰεπηρίδιίοη 
1πδη ννε]1-τηεαηίηρ ἰεπάβ, πὸ οᾶτα 
Τοσα ἴοσ οὖσ οοτηξοστί ἴπᾶπη ἴῸ ΟἿΣΓ 
οδασγδοίεσ.--σκάνδαλον: ποῖ “οῇεηεῖνε 
ἴο πιδ,᾿ δυϊ “4 ἐεπιρίδιίοη ἴἰο της ἴο 
οἤεηά,᾽ το ἀο ψτοπρ ; ἃ νἱγίυαὶ δροΐορυ 
ἴος υϑίπηρ {πε βίγτοωρ ψοζά Σατανᾶ, --οὐ 
φρονεῖς τὰ, εἰς., ἰπαϊοαῖεβ ἴΠ6 ρΡοΐπὶ οὗ 
τεπηρίδίίοη τὸ νοὸπθ δίας α εὶ ῥαγέϊδιις 
(ΝνοΙ, οσ φρονεῖν, εἰς. -Ξ- Ξένεῖεγε γεδις, 
εἴς. (ΚΥρκε), ἴο θς οὐ αοά᾽β βἰάς, οσ ἴο 
βίυάγ τῆς Ὀϊνίης ἱπίετεβι ἰηβιεδά οὗ 188 
Βυπᾶη. Ὅῃε ἱπιροτίδης αυεβείοη ἰδ: 
ἍΜ μδὶ ῥγεοϊβεῖνγ ἃγα ἴῃς ὑγὸ ἱπίεγεβίβ ὃ 
ὙΠΕΥ πιυδὲ Ῥὲ 80 Ἴοποείνεά 88 ποῖ 
Θηείγεῖν ἴο οδηςεῖ πε εὐ]ορίυπι ου Ῥεῖετ᾽ 5 
ἔλϊῖη, νος ἢ νν8 ἀδοϊασεά ἴο ὃῈ ποῖ οὗ 
τη δυῖ οὗ αοἄἅ. Μεγετ'᾽ 8 οοπηπιεηΐ οἡ 
τὰ τ. ἀ.-ςοοποοετπεά δδουξ πανίηρ ἔος 
Μεββίδῃ ἃ τῆεσζε εαχίϊν Πεσο δηά ρσίηος 
(8ο Ν εἰ88. 4180)---ἰϑ ἴοο ννάς, Υε τοῦδέ 
ταδίσιοϊ (δε Ρῆγζδβε ἴο ἔπε ἱπβιίηςς οὗ βεἷ- 
β'εόσυϑθου ΞΞ ϑᾶνα υοὺσγσ [ὸθὶ δὲ αἱ 
Δζατάβ. Ἑτοότὰ ΟΠ χίβι 8 ροῖπὲ οὗ νὶενν 

τιδῖ ννδβ ἴδε ἱπηροτί οὗ Ρεΐεσ᾽ Β ϑυρρεδβείοη ; 
τείεσεηςε οὗ παίυγαὶ 1{π ἴο ἄυν τ αοἀ 5 

τῃϊεγοβῖ, Ρεῖΐεγ ίπιβεῖζ ἀϊά ποῖ βες ἴδε 
ἴδεδς ψεγα ἴῃς αἰϊογηδεῖνεβ ; μα τδουρῆς 



22--- 28. 

τῶν ἀνθρώπων." 
“Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἃ ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω 
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24. Τότε ὁ ᾿ἸΙησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 4 ΜΙ. τ. 
χχνὶ. 44 

τὸν "σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 25. ὃς γὰρ ἂν' θέλῃ ἀευία!). 
τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ᾽ ἂν "ἀπολέσῃ τὴν 

ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, εὑρήσει αὐτήν: 26. τί γὰρ ὠφελεῖται 3 
:κ, ἰχ. 23; 

ἄνθρωπος, ἐὰν τὸν "κόσμον ᾿ὅλον κερδήσῃ, τὴν δὲ ψυχὴν αὐτοῦ κἰν. α7. 
"ζημιωθῇ; ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; Μὰ νν 
27. μέλλει γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεσθαι ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς ἄδη, τς, 

1κ. 

τ Οἢ. χχνὶ. 
αὐτοῦ μετὰ τῶν ἀγγέλων αὐτοῦ " καὶ τότε ἀποδώσει ἑκάστῳ κατὰ 19. Βο. 
τὴν “πρᾶξιν αὐτοῦ. 28. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, εἰσί τινες τῶν ὥδειυ μὰ νμι 

86. {κ. ἰχ, ἑστηκότων, οἵτινες οὐ μὴ “ γεύσωνται θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὸν 22 (ἑαντόν 
Υ ἵν παλ υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου "ἡ ἐρχόμενον ἐν τῇ βασιλείᾳ αὐτοῦ." 51. Αςἰδ 
χίχ, 18. 

Ἔοχα. νἱ". 15. Ὑν ]ο δὴ νἱξῖ. «2. Ηοῦ. 1. ο. χα, ἀχχιὶ, γα. 

ταν ἰῃ ΒΟ. 

τε ὕνοὸ ορροϑβίξε ἱπίεσεδίβ σοπιρϑεδίε, 
δηᾶ ὈΟΓΒ διαί δος. 

νγν. 24-28. Οεημεγαὶ ἱπείγμοέξίοη ὁπ ἐδε 
σε δήεοέ οὗ ἐλε ἔτυο ἱπίεγεϑίς.---  ετ. 24. 
εἶπε τοὺς μαθ.: ἱπ οΑἰπὶ, 56 }-ςο]]εοιεά, 
ἀϊάαςεὶς τοηα {ξ|μ8 Ῥτοσαδβάβ ἴο ρίνε [8 
ἀϊδβοῖρ!εβ, ἰπ ἃ δοάυ, ἃ ἰεββοῃ γίδίπρ ουξ 
οὗ τῆς πΒἰτυδιίοη.---εἴ τις θέλει: τοιςλές, 
πο οοπιρυϊκίοη ; οὐ βιάζομαι, ΟἾτγγ5., 
ἍΝ ΠΟ ταπλδσκβ οη ἴπ6 τυϊδάοπι οὗ [68:18 ἴῃ 
Ἰεανίηρ ὄνεσυ πιᾶῃ ἔζεβ, δπά ἰγυβίϊηρ ἴὸ 
τῆς αἰἰτδοιϊίοη οἵ ἴῃς 11: αὐτὴ τοῦ πράγ- 
ματος ἡ φύσις ἱκανὴ ἐφελκύσασθαι.--- 
ἀπαρνησάσθω ἑαυτὸν: εῖε οηἱν, ἰη- 
εἰπιαίεβ παῖ ἀϊβοὶ ρ᾽εβῃρ Ὑν}}1} 6411 ἔοσ 
56! ἀδηϊδὶ, οσ βεϊ ϑυδοσζάϊπδιίίοη. ΟἾσυϑβ. 
1Πυβέγαῖεβ ἴῃ6 πιεδηΐπρ Ὁ. Τσοπδβίδοτηβ 
πὲ ἰτ ἰδ ἴο ἄδην αμποέλερ τ , ποῖ ἴο 
αϑϑίδὶ ἢίπι, Ῥεν 41} Πῖπὶ οὐ βαθῖεσς οἡ δ᾽8 
δοςουπὲ Ψψπαη δὲ ἷἰβ ἰπ ἀϊδβίσγεββ.---τὸν 
στανρὸν ἰοοῖκβ {κε ἃ (ταῖς ἱπιτοδυςεὰ 
δἴεσ. ΟὨγίβι᾽β ραββίοῃ. [Ιἴ πεεὰ ποῖ ὃε, 
ονανεσ, Ραπῃίβητηθπὲ Ὁ οτυςϊπχίοῃ 
νν8 Κπονη ἴο (ἢ [εὖ τὨγουρ (Πα 
Βοπιδηβ, δπὰ ἰξ πιὶρῃε ὃς υϑεὰ Ὁν [εβ808 
85 ἴδε βυτηδοὶ οὗ εἐχίγεπις ἰογπίεπὲ δπὰ 
ἀΐβρταςςε, ανβὴ ᾿πουρῇ Ης ἀϊά ποῖ ἴδῃ 
Κπονν οοσίδίηἶν πὲ Ης Ηἰπι56 1 βπουά 
πιεαεὶ ἀεαῖῃ ἰῇ ἔμπαῖ ραγίίοιϊας ἔοσαι. 1ὲ 
Ὀεοᾶπια ἃ οοπησηοῃ εχργεββϑίοῃ, θὲ ἴπ6 
Ρῆγαβε ἀράτω τ. σ. Ψουϊὰ βουπᾶὰ ΠΑτβἢ 
Δηὰ βιδσγι πσ ν ἤδη ἔτϑὲ υδεᾶ, Μίάε οα 
Με. χ. 38.-Ἡἶ εσ. 25. Μά χ. 30. Τῇα 
Οδεβαᾶγοᾶ οσίβἰ8β ννὰβ [8:6 πιοϑὲ βρργόρειαις 
οοοαβίοη ἔοσς πε ἢἤγβι ργοτηυϊραίίοη οὗ 
18 στοδὲ εἰίςαὶ ρῥτγϊηοῖρὶθ. [τ ννᾶβ 
ΑἸ γβε ̓β ἤσβι οοηισίθυϊςίοη ἰονναγὰβ ὑῃ- 
1οϊάϊης ἴδε 5βἰρηίϊβολποε οἵ Ηἰ8 βυβετγίηρ, 
βεϊτίηρ ἰξ ἑοσῖ ἢ 28 τῆς σεβ οὗ ἃ βάν 
ἴο τ ρδιεουβηςεβ ἱπουπηθεπε οη 8]]. 

3 ὠφεληθήσεται ἴῃ 3 ΒΙ, ουγείνεβ. 8 ἐεστωτὼων ἰπ  ΒΟΌΙΣ. 

γες. 26. Τμΐὶδ δηᾶά {πὸ (ο]]ονήηρς 
νΕΙβ6Ὲ8 βυρρεβὲ αἱάβ ἴὸ ργδοίίςς οὗ 6 
ῬὨΠΟΒορὮΥ οἵ ἁγίηρ ἴο ᾿ἱνθ. Τῆς βίδίε- 
πιοηΐ ἴῃ {Πὶ8 νεῖβε 15 βεϊξενίάεης ἴῃ τῆς 
ΒΡΒεσα οὗ ἴπὸ ἰοννεσς 16. [1 ργοῆϊβ ποὲ 
ἴο ραΐπ ἴῃ ννΒοῖε ννοσ ἃ ἱξ γοῦ Ιοϑδεὲ γοὺγ 
1π|, ἔοτ γοῦ οδπποῖ Ἔβπΐου γοῦσ ροββεβείοῃ ; 
ἃ 16 Ιοϑὲ οάπποῖ ὃ6 τϑοονεγεὰ δὲ δὴν 
Ῥτίςθβ. ]6δβι18 ννβῃεβ Ηἰ8 ἀϊβοῖρ]68 ἴο υπάεσ- 
βίδη πὶ ἴῃς βᾶπια ἴδανν οδίδίῃβ ἱῃ της 
δίρπεο Ππ|6: τπδὲ τπ6 βου], τῆς βρίγταδὶ 
16, 18 ἱποοπηγηδηϑυγαδία τυ δὴν οὐ!- 
ναιὰ ροββεβϑίοῃ ποννανοῦ ρτεδῖ, δηὰ [ἢ 
ξοτίεϊϊεἃ ἐπε 1088 ἰβ ἱγγενοοαῦϊε, ΤῊΐβ ἰ5 
οη6 οἵ {πε ἙςὨϊεῖ ἐεχίβ ςοπίδἰπίηρ ΟἸτίδε 8 
ἀοοίτίης οὗἩ ἔῃ δϑβοϊυΐς ὑνοσίῃ οὗ τηᾶπ 5 
ἃ τη οὶ β0γεςῖ, ΕῸτ {πε πγδπ ννῆο ρτδβρβ 
τ 1 ἰΒ εαβϑὺ ἴο θὲ ἃ Πεῖο δηὰ ἔδοε δὴν 
ἐπρεηεθεο. Το 7]εβ8ὺ8 ΟἸγίβε ἰξ τνγᾶβ ἃ 

Ἐενίάεπε ἐπ. --- ζημιωθῇ, ποῖ βυβες 
ἰη)υγν ἴο, δυὲ ἔογέεϊς, ατοιίαβ βᾶγβ πεῖ 
1π6 νεγρ ἰπ οἰδββίοβ ἢδ8 οπἱγ ἔπε ἀδεϊνε 
δῆτ 1ξ Ξξ ριμἑοίαγε πιογίς, Ὀὰϊ ΚΥρκα δητ 
ΕἸβηοσ οἰτς ἰῃβίδηςεβ ἔγοτι ἩἨετγοάᾶ., Πίοω., 2 
Ηδ]., Ἐπθωίε., εἴς., Οὗ 115 υ5ε ΜΙ δοοι:5- 
δἴνε.---ἀντάλλαγμα : Ξοπιειῃίηρ ρίνεῃ ἴπ 
ἐχοβδηρε. Ολ 1 Κίηρϑ χχ. 2, ]οδ χχν πὶ. 
15 (36Ρ1.), ἃ ῥγίςα ἴο Ῥ0ν ὕδοῖκ (δα [16 
Ἰοννεσ οσ ἰρῇεσ; δοῖῇῃ ἱπῃροββί]ς.--- τ. 
27. μέλλει ροϊπίδ ἴο δοπιειῃΐπρ' πεᾶσ ἀπά 
ςετίδιη ; ποῖς ἴπ6 δηρηδιϊς ροβίτοη.--- 
ἔρχεσθαι ἐν τ. δ., (ΠΞ6 σουπίετρατί εχ- 
Ῥετσίεπος ἴο ἴμε ρδββίοῃ ; βἰδίεἃ οὔ]ες- 
εἰνοὶυ ἰῃ τεΐεσγεηοα ἴο ἴπεῈ 8059 οὐ Μαη, 
ἴπε Ραββίοῃ βροκβη οἵ ἰῃ ἰῃς βεςοπά ρεΐδοῃ 
(νεγ. 21). ἴῃ ΜΙκ. δοῖδῃ γε οδ]εοιίνεὶν 
Ῥυῖ; Ῥυῖ τῆς ἀϊδβοὶρίεβ υπάεγβίοοά τὰ 
τεΐεσεῃοα ἴο Ὀ6 ρείβοηδὶ (ΜΚ. νἱΐ!. 3:). 
Τῆΐ8. Ὀεϊοηρβ ἰο ἃ {πιστὰ ὮΡ οὗ ἰεχῖβ 
ἴο Ὀς ἰακδὴ ἱπίο δοσουπὲ ἴῃ δῇ διξεπιρὲ 
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Δ Μκ. ἱχ. 68. 

δε ἶχ, 4. 
ΕἼ β 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΥΙΙ. 

Ικ. ἃ. ΧΥῚΙ. 1. ΚΑΙ μεθ᾽ ἡμέρας ξξ παραλαμβάνει ὁ ̓ Ιησοῦς τὸν Πέτρον 
τ (1.80. καὶ Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ " ἀναφέρει αὐτοὺς 

τ αΐ, εἰς ὄρος ὑψηλὸν κατ᾽ ἰδίαν. 2. καὶ ἢ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, 

ἧι ἤεοα καὶ ἔλαμψε τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὡς ὁ ἥλιος, τὰ δὲ ἱμάτια αὐτοῦ 

το ἢχ ἴδε ἱπηροτὶ οὗ τῆς {π|6---ἰῃοθς Ψ ὨΙοἢ 
τεῖεσ ἴο δροσαϊγριῖς βίογυ ἴῃ ἴδστηβ ἄγανντι 
ἴτοπὶ Ῥδηΐεῖ νἱῖ. 13. ἀποδώσει: 
τδε ὅοὴ οὗ Μδὴ οοσηεβ ἴο πιᾶκε ἤπδὶ 
ἀννασάβ. ὙΤὮθ τοίεσεποα ἴο ᾿υάρτηδης 
σοσηδβ ἱπ ἴο ὕσαος ὕρ ἀϊδβοῖρ!εβ ἴο ἃ 
Βετοῖς ρασῖ. [εξ ἰβ δὴ δά ἴο βρίγι8β ποῖ 
δαᾳυαΐῖ ἴο {Πΐ8 ρατέ ἴῃ νἱγίῃς οὗὨ [18 ἱπισ πϑὶς 
ΠΟΙ Πε58; γεῖ ποῖ τυοι οὗ δη δἰὰ ἴο 
ἴδοξβε ἴο ψνῆοπι ἴδε Βετζοῖς 16 ἰβ ποῖ ἴῃ 
ἰϊ8ε1 δὴ δείγδοϊΐοη. Ὅς δρβοίΐυϊε ὑνογἢ 
οἵδε ῖσυε Πξπ 5 ΟἸ τί βε᾽ Β ἄγβὲ δὴ ἢ! ] πα 
οὗ ἀιρυπιεηῖ; Πΐ5 18 πγεγεῖν δι  ϑι ἀΐαγγ.-- 
Ψνες. 28. Α ἐγ ἐπέεγῤγεέμνι, βυρροβεὰ 
ὉΥ βοπῆς ἴο τεῖεσ ἴο {πε Τσαπβῆρυγδιίοη 
(ΠΗ αγν, Οἤγγβ., Ευτῆγ., ΤΟΡΟΡΗΥ" εἴς.); 
Ὁγ οἴει ἴο ἴῃς ἀεδβιγυςτίοη οὗ [τυ βδ] 6 πὶ 
(ννεἰδιείη, εἴς.) ; Ὁγ οἴπεῖβ αραΐπ ἴο ἴῃς 
οτὶ ὶπβ οἵ ἴπ6 ἴσοι ((αϊνίη, ατοίίυ8, 
εἰς). ὙὯῆὲ ρεπεγαὶ πιεαπίηρ οἂη δὲ 
ἰπέοισεά τῇ οοτίαϊπὲν ἔσγοπὶ τἴδ6 ρυγροβα 
ἴο διγηίβῃ δὴ δάάϊτίομδὶ ἱποεπενε ἴὸ 
Βάεϊεγ. [Ιεὲ ἴ8: Βε οὗ ροοά οουγᾶρε, 
τπετα Ψ1 θῈ. διῦρὶς οοτηρεηβδίίοη ἔοσ 
τὶ σοομ ; ἴος βοπὶα οὗ γοιι ὄνεπ Ὀεΐογε 
γου ἀϊδ. Τδῖβ βεῆβε Ἄχοϊυεβ {πε Τσδπβ- 
βρυταῖίοη, νὩϊο οᾶπια ἐοο Ξοοὸπ ἴο ὃε 
Τφοπηρεηβϑίοσυ. Ὑπὲ υὑποετίδιπιν σοπλῈ8 
ἴῃ ἰῃ σοππεοΐϊίοῃ νυ τῆς ἔογπιὶ τη ΜΜὨΙΟΝ 
π6 ρεπεσδὶ συ τ 18 βίδιεά, ΑΒ ἴο {πδῖ, 
ΤΟ σίβε᾽ 8 βΒρεεσῇ νν88 σοηίϊσο ἃ ποῖ πο γεν 
ὃν Ηἰβ οννη τπουρῆϊβ δὰϊ ὉγΥ {πε Πορεβ8 
οὔ ἐπε ἔαϊυτα δητεγιδίπεὰ Ὁγ Ηἰ8 ἀϊβοὶ ρεβ. 
Ἠδ διά ἴο ρῥσγογηῖβα ἴῃς δάνεηε οὗ ἴδε 
8οη οὗ Μδὴ ἰπ Ηἰβ Κιίηράοπι οὐ οὗ ἴδε 
Κιίηράοπι οἵ αοά ἱπ ρονεσ (ΜΚ.) νυ ἱεμῖπ 
ἃ δεπεγαίίοη, νῃδΐενοσ Ηἰβ οὐνῃ ἔοσδοαβὲ 
88 ἴο ἴῃς ζαΐυτε πιῖρῃς Ῥ6. Τῇδῖ πιὶρῃι 
Ῥοβίυϊαῖς ἃ νἱάεσ ταῆρε οὗ {ἐἰπὶῈ (ἤδη 
βοσηε οὗ Ηἰβ ᾿νογάβ ἱπάϊοδϊβ, ᾿υϑὲ ἃ8 βοπλβ 
οὗ Ηἰβ υἱξεγϑῆοοβ δηὰ Ηἰβ8 βεῃεσζδὶ βρί τὶς 
Ῥοβίυϊαϊας ἃ ννἱάε τάπρε ἰῃ βρδᾶοα ἔοσ ἴῃς 
Οο8ρεὶ (πηΐνεσβα ἰβη) τπουρ Ηδ οοη- 
ςεἰνεὰ οὗ Ηἰβ οὐνῃ πιίββίοῃ 88 1ἰπλϊεά ἴὸ 
Ιβταε]. 1 τῆς ἰορίομ σοποεγηίηρ ἴδε 
ΟΒυτοι (νεῖ. 18) θῈ ρεπυΐηπε, [εβι5 τησϑὲ 
δᾶνε οοποεϊνεά ἃ ΟὨτβείδη ἐγα ἴο ὃς δἱ 
1εαδβὶ ἃ ροβϑβι ὉΠ, ἔοσ νὮΥ ἔγουθ]ςε δρους 
ἐουπάϊηρ ἃ ΟΠυγοῖ ἱξ τῆθ υνἱϊηά-ρ νν88 
ἴο οοπια ἴῃ ἃ ἔενν γεατβὴ Τῆς νοσάβ οὗ 
7εβὺβ δδουΐ ἐῆε ἔπζυτα ῥχγονίἀβ ἔοσ ἔννο 
Ῥοβϑίῦ]ς αἰϊετπαιῖίνεβ: ἴοσ ἃ πϑᾶσ δάνεηϊ 
δηά ἴοτ δὴ ἱπάεῆηϊεῖν ροβίροηεά δάνεηϊ. 
ῊἫΐΪ8 ῥγοπ ῖβεϑ πδίυγα! Υ σοπίεπιρίαῖα (δ 6 
οττηεσ; τηυςοῦ οὗ Ηἰ5β ἐεδοπίπρ δδουῖ ἴπ6 
Κίηράοπι δδϑίϊν δι8 ἱπίο τς ἰαίζεσ.--- 

γεύσωνται θ.: ἃ Ηεῦτεν ἰάϊοπι, θὰξ ποῖ 
εχοϊυβίνεῖν δο. ΕῸΣ δχδιηρῖεβ οὔτμο ἤρυτεα 
οὗ ἐδβιίηρ δρριἰεὰ το ἐχῤεγίθμες, υἱάσ 
ΕἸβπεσ ἰη ΜΚ. Εος ἙδΌῦδιπιοδὶ υ86, υἱάς 
ϑοδδιίρεη ἂπὰ Ὑν εἰβεείῃ.-- -ξως ἄν ἴδωσι, 
βυ δ] υποῖίνε αἴεσ ἑ. ἄν 48 υδι8] ἰῃ οἰ αβαὶςβ 
δὰ Ν. Τὶ. ἰπ ἃ οἴδιιβα γείεσσίηρ ἰο ἃ 
ξαΐυτε σΟΠΕὨρΈΠΟΥ ἀερεπάϊηρ οα ἃ νετῦ 
τείεσγιηρ ἴο δπζυγε εἰ πα. 

ΟΗΑΡΤΕΚ ΧΥΠ. ΤῊΞ ΤΕΑΝΒΡΙοῦπΑ- 
ΤΙΟΝ; ΤἸῊΕΞ ΕΡΙΈΡΤΙΟ ΒΟΥ; ΤῊΕΞ 
ΤΈΜΡΙΕ ΤΕΙΒΌΤΕ. Τῆτες ἱπηργεββῖνε 
ἸΔΌΙεαῦχ οοπηεοίεᾶ ὉΥ Ρῥσζοχίπιγ ἰῃ 
εἰπιθ, ἃ σοπισηοη ρῥτείϊεσηδίυσαί δβρεοῖ, 
δηὰ ἄξερ πιογαὶ ραϊῃοϑβ. 

γν. τῖβ: Τῆς Τγαμεβρωγαίίοη (Με. 
ἶχ. 2:13, 1ἷκ. 1χ. 28-36).---Ἶ ες. 1. μεθ᾽ 
μέρας ἔξ. ΤΗΐβ ῥτεοῖβε ποίβ οὗ {ἰπη6 

Ἰοοῖκβ {κα Ἔχϑαςὶ σϑοο]δοϊίίοη οὗ ἃ βέγιςἶν 
δἰδίοσίοδὶ ἱποίδεπι.Ό Ὑεὶ Ἡοϊιζπηδπη 
(Η. 6.) ἢμᾶάβ ὄνεπ ἐπ τμῖ8 ἃ πηγιῃίοδὶ 
εἰεπιοηξ, θαβεά οἡ Ἐχοάυβ χχίν. 16: τῆ6 
εἷχ ἄδγβ οἵ Μι. δπὰ Μίκ. δπά ἰἢς εἰρδε 
ἄδγβ οὔ 1.Κ., νατίουβ Ἐχργεββίοῃβ οὗ {πῸ 
τπουρδε ας θεΐννεεπ τῆς Τςοηπίεββίοη οὗ 
1πε οπς ἀϊδοῖρίε πὰ τῆς ἐχρεγίεηςε οὗ πα 
ἴῆτεε 4 σασογε τοεεκ ἱπιεγνεηεά, Οὐ ἴπεβα 
ἄδγβ ννὲ ἕανε πὸ ραγιίουϊαγβ, Ῥᾷξ οῃ πε 
ῬαΠποΙρίς {παῖ ἰπ ργειεγηδίυγαὶ Ἔχρογίθποαβ 
με βυδ)εςεῖνε ἀπά ἐπε οδ]εςῖῖνα οοτγα- 
Βροηά, νγε ΔΎ ἰεάγῃ ἔπε ρβυοποϊοριοδὶ 
απίεςεάεπιβ οὗ ἴῃς Ὑταπβῆρυτδίίοη ἔστι 
πε ΤὙταπβῆρυτγαίίοη 1ἴ8ε14,. ΤΠ τπουρῃῖβ 
πὰ ι4ἷκ οἵ {π6 σοτηρδην οὗ 76βι8 γος 
ἴδε ργείυάς οὗ τῆς νἱϑίοη. Α τπΐηρ ἱπ 
ἰι8ε1{ ἱπεσι βίο! ΠΚεῖγ, ἴοσ αἴεσ βυομ 
806 πη σοπιτηιπίοδίίοηβ 848 ἴποβε δὲ 
Οδεβάσεα ῬΈΠΙΡΡΙ τ τνὰ8 ποῖ ἴὸ θὲ δχ- 
Ρεοιεὰ {πὶ τηδίζεῖβ ᾿νουά ρὸ οἡ ἰῃ δας 
εδυϑοίτοῖς 88 ἰζ ποιδίηρ πδὰ παρρεπεά. 
Ὦ ἴποβε ἀδυβ [685 βου ρῃξ ἴο οχρί δίῃ 

ἴτοπὶ τς Ο. ΤΙ. τῆς δεῖ οἵ χνὶ. 21, βΒονίπα 
ἔτοσὴ Μοβεϑ, Ῥγορδεῖβ, αηὰ Ῥβαϊτηβ (1Κ. 
χχίν. 44) ἴῃς ἰαγρε ρίδος οςουρίεά ὉΥῪ 
δυβετηρ ἰῇ [(ἢ6 δχρογίεσηςα οὗ ἴδε 
τἰρῃίεουβ. Τὴϊβ ννουὰ ὃς αὐυἷξε 88 δε]; 
ἴα] το ἀΐβοῖρεβ βυπηπηοπεάᾶ ἴο Ὀφᾶσ τὰς 
ΟΓΟΒΒ 88 ΔηΥ οὗ τῆς τπουρδῖβ ἰῃ χνὶ. 25- 
28.---Πέτ., Ιάκ., ἰωάν. : [εἐβ8ι18 ἴ2Κε8 Ὑ1Ὦ 
Ηἰπὶ τἴ6 ἴδτεε ἀϊβοὶρῖεβ ἑουπά πιοβὲ 
οᾶρΑθΪῈ ἴοὸ υπάετβίαπά δηὰ βυτηρδίῃίβε. 
50 ἱπ ἀείπβειμαπαε. ϑυοῖβ ἀϊβεγεηςεβ 
εχίβε ἰῃ 411 ἀϊδβοῖρὶς- οἶγοϊεβ, δπὰ πεν 
σδηηοῖ θὲ ἰρηοσεὰ ὃγῪ τὰς ἔεδοδοῖ.--- 
ἀναφέρει, ἸΙεδάει ἃρ ; ἴῃ 118 δβῆβε ποῖ 
διδὶ; οὗ βδοσίῆςε 1π 48. ἰΐ, 21 δηά ἰῷ 



Σ:--. 

Ἡλίᾳ." 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἐγένετο λευκὰ ὡς τὸ φῶς. 3. καὶ ἰδού, ὥφθησαν ; αὐτοῖς Μωσῆς “ 
καὶ Ἡλίας, μετ᾽ αὐτοῦ “ συλλαλοῦντες.2 4. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος 
εἶπε τῷ ᾿Ιησοῦ, “ Κύριε, “καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι - εἰ θέλεις, 
ποιήσωμεν ὃ ὧδε τρεῖς σκηνάς, σοὶ μίαν, καὶ Μωσῇ μίαν, καὶ μίαν 

5. Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, νεφέλη φωτεινὴ ἐπεσκίασεν 
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Αεἰδ χχν. 

(πρ ἀλ- 

αὐτούς - καὶ ἰδού, φωνὴ ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσα, “Οὗτός ἐστιν δα φἰ, τή, 

υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν ᾧ εὐδόκησα - αὐτοῦ ἀκούετε." 4 6. Καὶ μανὶ, ἐς 
Ἐοιτα. χίν. 

4τ. σ Οος. νἱῖ. 8; ἰχ, 15. 

3 ὠωφθη ΜΝ ΒΌ, ν δος, τπε νετὸ οοπιπρ Ὀείογα [86 ἴὟἠΟ ὩΟΩΣ., ἰδ Ἰερ τηαίθ. ὙΒ6 
Τ. Ε. 18 ἃ στατηπγδίῖοαὶ οογγεσείοη οὗ ἀποίεηε γενίβεσβ. 

3.) ρΐαςε μετ᾽ αντον δῖε: σνλλαλουντες. 

8 ποιησω ἴῃ ΒΟ. Μὲάε θεῖον. 

ἩδεὉ. νἱΐ. 27, χἱϊ. 15.--ᾶἄ ὑψηλὸν: 
Ταῦος ἰδ ς ἀπαίομαι τπομας ρά, τεγδάϊ- 
εἰοη οτὶρίπαιίπρ ἰῶ ἔουσιβ οεπίυτΥ 
νἢ Ογτ! οὗ ἢ βειράῖειι δηὰ εγοσης. 
Ἐεςεηὶ ορίηίοη ἔανουτβ Ἠεσοη. ΑἹ] 
ἁἀερεπάβ οὐ ὙΠοῖπεν {πε βίχ ἄδυβ "ψεσα 
δρεηΐ πεᾶς Οδοβάγεα ῬΗΠ]ρΡρὶ οσ ἴῃ Ἵοη- 
πηθου8 Ἰουτπεγίπρ. ϑίχ ἄδγβ νουϊά 
ἰλκ ἹΠπεπὶ ἔα ““ὍΤΏς Μοιηῖ οἵ ΤτΑπδ, 

αἰἴίοη ἄοεβ ποῖ σοποόσηῃ βεορταρῆν ᾿᾽ 
“βΉσιες. (Η. 6.).--ν ες. 2. μετεμορφώδη, 
ἐγαποβριγαίμα ἐπέ, Μυϊραῖα; Ὀεσᾶπιε 
αἰϊετεὰά ἴῃ ἀρρεάσαποθε. ϑυοῖ ἰγδηβ8- 
[οτπηδιίοῃ ἱπ δχδίιεὰ βιδῖεβ οὗ πηϊπὰ ἰβ 
Ρτεάϊςαιεά οὗ οἴβεσϑβ, Ζ. 5.» οὐ [δπ} 0] ς8 
(Ευπαρίυ ἱπ 1. ΙΔ 22, οἰτεά Ὀγ ΕἸ5πετ), 
δηὰ οὗ Αἄδηὶ ννπαπ παπιίηρ ἴπΠ6 Ὀεδβὲβ 
Ἑατιοῖυβ, Οοά. Ῥεεμά. ΡΜ, Τ΄, Ῥ. το).--- 
μπροσθεν αὐτῶν, 80 85 ἴο δὲ νἱδί]ς 

ἴο πηι, υἱάφ νὶ. τ. [Γυκ6᾽᾿8 πδιγαῖϊνα 
866 π|8 ἴ0 ἱρΡῚῪ ἰδὲ τῆς (τες ἀϊδοὶ ρ] 68 
ψνεῖε δβίθεερ δὲ ἴῃς Ὀερίπηίηρ οὔ τδς 
βοεης, Ὀὰϊ ννακεπεᾶ ὑρ Ὀεΐοτε [18 οἷοβε. 
--καὶ ἔλαμψε... φῶς: (πεβεὲ ννοτά8 
ἀεβογὶδε κὰ ϑρεοὶ οὗ τῆς ἰταπβίογπιεᾶ 
Ρεβοη ; δος βυπ-γίραϊ, ταϊπιεπὶ ρυσα 
ΜὮϊις. --νεγ. 3. καὶ ἰδού ἱπιτοάυςεβ ἃ 
Ιεδάϊηρ πᾶ σειηδγκαῦϊς 1εδῖυσε ἴῃ {πὰ 
βοεηῆς: ὥφθη αὐτοῖς, ἴπεῖε ἀρρεδγεὰ ἴο 
τῆς (ἄτας ἀϊδοὶρεβ, ποῖ πϑοαβϑαγ Δῃ 
ΔΌΞοΟΙυἱεῖν τεαὶ, οδ᾽εσιῖνε ρζεϑεπος οὗ 
Μοβεβ δηὰ ΕΠ1Ὶ48. ΑἹ] ρυγροβεβ νουἹά 
Ὅε βεγνεά ὈγΥ δὴ δρρδάγαπος ἰπ υἱδίοηι. 
ϑυβῆήοίεπε οὈ͵εοιν ἢ ἰδ ρυδταπιεαά ὈῪ 
πὸ νἱβίοη δεὶπρ επ͵ογεὰ ὃν 411 {πε τῆτες, 
Μ ΠΟ ψνουϊὰ ἢανα δδδη ἱπιργοῦδῦϊς [ἢ 
Ῥυτεῖγ βυδ)εςιίνε. ΕΚεοορηϊ τίου οὗ Μοβεβ 
δηὰ ΕἸ148 ννὰβ οἵ οουσβε ἱηνοϊνεά ἱπ ἴῃς 
Υἱβίοῃ. ΕῸσ ἃ τεαϊβιίς νίενν οὔ (δε 
οὐούγτοποο [πε αυεβείοη ἃγίβεβ, πον νγᾺ8 
τεοορηϊξίοη ροββϑιθϊε ἡ Ἑμσυίῃγ. Ζὶρ. 58 γ8 
τε ἀϊδοῖρίεβ δὰ τεδά ἀεβοτιριίοηβ οὗ 
ἴλτπουδ τηεη, ἱποϊυδίηρ Μοβεβ δπὰ ΕἸ1885, 
ἰπ οἷά Ηεῦγενν θοοκβ. Αποίπον βυρξεβ- 

4 ακουέτε αντον ἰπ 3 ΒΏ. 

τἴοη 8 ταὶ Μοβεβ δρρεαγεά υἱξ ἐδ ἴδνν 
ἴῃ πὶ8 παπᾶ, δπὰ ἘΠῚβΒ ἱπῃπ δίβ βεσΥ 
Ἵοἤασίοι.---συλλαλοῦντες μ. ἀ., σοηνετῆ- 
ἱπρ ψἱ 1ε808, δηᾶ, ἰἃ σοδβ υἱϊπουξ 
βαγὶπρ (Κ. ἄοεβ βᾶὺ 11), ὁα. ἴα Ἐπεπια 
ὉρΡεσπιοβῖ ἰπ 411} ταϊπάβ, (Ὡς τηδίπ τορίς 
οἱ τοοοπξ σοηνογβδίίοηβ, ἴπ6 ὄγοςς; {π6 
νἰϑίοῃ, ἱπ ἰἰ8 ἀγανιαἐϊς ῥέγξομα ἀπὰ {μεῖς 
ταῖκ, τεβεοιϊίπρ ἴῃς βίδῖε οὗ πιϊπὰ οἵ τῇς 
Βεοζβ.--- ἐσ. 4. ἀποκριθεὶς ὁ Π. Ρεῖες 
ἴο ἴδε οπὶ ἀραΐη, θὰῖ ποῖ ρτεδεὶγ ἴο 18 
οτεάϊι.---καλόν ἐστιν, εἴς., εἰπε ἴξ ἰ8 
ξοοά ἔος 8 ἴο ῬῈ Ὠεῖα - ἰῃς ρῥἷδος ἰβ 
ΡΙεδβδηῖ---80 υϑυδιν; ογ ἰΐ 18. ννε]] τπδὶ 
ΜῈ δ1:Ὲ δεῖε--ννα ἴῃς ἀἰβοὶρ]ε8 ἴο βεσνε 
γοὰ δηὰ γοὺυζ νίἱδίϊδπί8--  εἶββ ἀπά 
Ἡοϊιζτηαπη (Η. 6.). Ῥσχίοδβυβ, ἴῃ {11 π8- 
τρδιίοη οὗ τῆς ἐογπΊεσ, οἰϊεβ Απδοσγθοη: 

Παρὰ τὴν σκιὴν Βάθνλλε 
Κάθισον - καλὸν τὸ δένδρον. 
Τίς ἂν οὖν ὁρῶν παρέλθοι 
Καταγύώγιον τοιοῦτον. 

π--Οἀε 22. 
ὙΠ18. βεηβε---αριαδηης ἐπί, ἱπ 40 οοπ- 
πιο Ρα, ἰοσης, ἘτὶίΖβομο---ἰβ σαγδΔίηΪΥ 
186 πιογα ροειϊςαὶ, θὰὶ ποῖ πρυα, στισόν οῃ 
τη δοοουπηὶ τῆς ἔσγυοσ ἴο πὸ τπουρἢϊ οὗ 
ἴδε δρεακεγ, ἰῃ νίενν οὗ ἴῃε σεπιασκ οὐ 
1. οπιτεά ἴῃ Μιε., ἴδε Ρεῖες ἀϊά ποῖ 
Κπον ψνῆδὶ ἢε ννᾶβ βαγίηρ.-- ποιήσω, 
ἀε!θεταῖῖνε βυρβιαπεῖνε ἢ θέλεις ρτε- 
ςεάϊηρ δηὰ νἰϊπουῖ ἵνα; ἴπε δίπρυϊατ--- 
581|811 ἵ πιδίαο ὃ---ϑυϊ8 ἴῃς ἰογνναγάπεβϑ οὗ 
τῆς πῆδῃ; ἰτ ἰβ Πῖβ ἰάδα, δπὰ πς ν]]] 
ΟΑτγῪ ἰδ οὐ δίπηβε!!.---τρεῖς σκηνάς: 
τηδίεσιαὶ δὲ παπᾶ, Ὀγαποῆεβ οὗ ἔγεδβ, 
ΒΏσγυῦβ, εἴς. Ων τπτεε ὃ Οπα Ὀεϊϊετ 
ἴῸΣ Ῥεῖβοηβ ἰπ Ἴσοηνεῖβε. Τῆς ψδοΐε 
Βοδείης ἃ βίυρίἀϊϊγ. Ῥεῖεσγ ἱπηαρίπεά 
ἴτῆδὲ Μοβεβ δῃά Εἰ125 πδά ἽἼοπης ἴο βῖᾶν. 
ΟἾγυβ. βυρρεδῖβ ἐπᾶὶ Ῥεῖεσ βοῖε ἰη- 
ἀϊγες εν τεπεννβ ἴῃς ΡΟΪΐογ οὗὨ τεβίβίδπςα 
ἴο ροΐῃρ ὕρΡ ἴο Ϊεγυδαίετη (Ηονι. ἱνὶ.). 

γν. 5-8. νεφέλη φωτειγὴ, ἃ ᾿υπληου8 

| 



ΧΥΙ]. 

. καὶ προσελθὼν ; ὁ ᾿Ιησοῦς ἥψατο αὐτῶν, καὶ 
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5.08. χανὶ, ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ ἔπεσον ἐπὶ πρόσωπον αὐτῶν, καὶ ᾿ ἐφοβή- 
τῇ ανί! θησαν σφόδρα. 
ξοαδι). εἶπεν, “ Ἐγέρθητε καὶ ἐμὴ φοβεῖσθε." 

{0 Ἐ. χχνὶ!. 
8. Ἐπάραντες δὲ τοὺς 

εἷξ ἘΠῚ ὀφθαλμοὺς αὐτῶν, οὐδένα εἶδον, εἰ μὴ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον. 

ν 1Ο. 
Ὁ ὉΒ. νὴ! ἱ. 

9. Καὶ " καταβαινόντων αὐτῶν ἀπὸ 3 τοῦ ὄρους, ἐνετείλατο αὐτοῖς 

(σία ἀπὸ, ὁ Ἰησοῦς, λέγων, “ Μηδενὶ εἴπητε τὸ 'ὅραμα, ἕως οὗ ὁ υἱὸς τοῦ 
ρον, ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ." ὃ 10. Καὶ ἐπηρώτησαν αὐτὸν οἱ 
δέκα ἐκνα μαθηταὶ αὐτοῦ,Ἔ λέγοντες, “Τί οὖν οἱ γραμματεῖς λέγουσιν, ὅτι 

Ἢ... 
{δας ΟΣὴν ἴα Θοερεῖα αϑά ἰῃ Αοία (υἱ!. 91, εἴς). 

1 προσηλθεν ο Ί. και ἴῃ 3 ΒΌ ; ἀψαμενος αὐτων εἰπεν ἰπ 3 Β. 

3 εκ ἴπ ΒΟ αἱ.; ἀπο ἰῃ Σ. 

δάγερθη ἰη ΒΗ; ἀναστη ἴῃ 0. ὙΗ. ρίδος τῃ6 ἔογτμθσ ἰπ ἴῃς Ἔχὶ δπὰ ἴ86 
Ἰαϊῖες ἰπ πιαγρίῃ. 

4 αντον ἰηῃ ΒΟ δυϊ νΑπείηρ ἰπ ΑΙ.Ζ. 

εἱουά, 511} ἃ οἱουά Τςαρδθ]ςε οὗ οδβείηρ ἃ 
βῃδάον, ἰδουρῇ 4 ἰδὶπὶ οὔς (“ποῦ 
δάπιοάυπη δἰγαπ," Ετὶ[ΖΒο 6). ϑοχης, 
ταϊηκίηρ ἃ ββδάονν ἱποοιῃρδεδὶς ντὮ 
τῆς Πρδῖ, τεηάεν ἐπεσκίασεν ἐερεδαέ, εἰγ- 
εὐ πάαδαί. ΤΟαβπεῖ οἰϊεβ ραϑβαρεβ ἔτοστη 
ῬΏΠΟ ἴῃ ϑυρροζσὲ οὗ {18 τηεδηίΐηρ.--- 
αὐτούς. ΏΟΠπΙ ἢ ἴῃς ἀϊδοίρ!εβ ὃ [6808, 
Μοβεβ, δπὰ ΕΠῚ458 ὃ 11] τῆς οἷἰχ ὃ οὐ [Ὡς 
ἔννο οοἰεβιῖαὶ ν᾽ βἰαπίβ αἴοηε ἡ ΑἹ] ἴπεβὲ 
νίενβ μβανα θεεη δεϊά, ΤἼε βεσοηὰ δα 
τῶοσα Ῥχοῦδθϊε, Ὀυξ ἱτηροββίθῖες ἴο δὲ 
ςετίαίη.---καὶ ἰδού, ἀραΐπ ἱπιτοάυοίηρ ἃ 
τοδίη {εδίυγα : ἤγβε ἴπὸ ν᾽ βἰιΔηΐ8, πον 
τῆς νοῖος ἔσοπιὶ δεᾶνεη. Ἐεϊδιίοῃ οἵ {πε 
δᾶ ἴο ἴπε νοῖος {με βᾶπις 48 ἴδαϊ οὗ {δε 
δὺς ἴο ἴδε νἱ βἰϊδηίβ.---οὗτος : ([Πε νοῖςε 
Βροκδη τιῖ8 εἶπε αδομέ 6818; δὲ ἔδε 
Ὀαρείβπι ἐο Ηϊτι (ΜΙ. 1. 1χ), πηεδπΐ 10 Γ᾽ 
τῆς εᾶσ οὗ τῆς (ἔγεε ἀϊβοῖρ]ε8. Τῇ νοΐοα 
ἴο δε ἴακεπ ἴῃ οσοηπεοίίοη νὴ [86 
Δηπουηοειηθηξ οὗ ἴδε σοπιίηρ ραββίοῃ. 
7ε5ὺ5 αοά᾽ 8 ννε]]-Βεϊονεά 48 86]{-ϑδογίβο- 
τηρ.-- ἀκούετε αὐτοῦ : ἴο Ὀς τΔΚεη ἱπ ἴῃς 
8ᾶπηε οοπηξοῖϊίοη τ-- πεᾶσ Ηἰπὶ Βεη Ης 
ΒΡεδΚΒ ἴο γουῦ οὗἉ ἐΐέ εγοσ5. Ηπμπο αμάϊέε, 
περιῤε σοίμπι, ῥίεσπα βάο, ῥέεν εοξὶ οῖπο 
οὐεεφμίο, μη υδγεὶ αῤοοίοἰὶ ε ῥασίογες 
ῥγασϑεεγέΐγε, ἘΠΒΠετ. -- εῖ. 6. καὶ ἀκού- 
σαντες, εἴς.: ἀϊνίῃθ νοῖοεβ ἰδγγίν Ῥοὺσ 
τηοσῖδβ, Ἔβρεοία!νγ ὑνθεη ἔπεν βοπο δπά 
τεϊπίοτος ἄδερ πιονίπρ τπουρῆδῖβ υἱίη, 
πες. 7. ἁψάμενος ... εἶπεν : ἃ του ςἢ 
δηᾶ ἃ ψοσά, δυπιδῃ δπὰ κΚίπάϊγ, ἴτοπὶ 
6808, γεϑίοσε βίγεηρίῃ ἀπά σοσῃροβυτζε.--- 
ες. 8. Απᾶά βοὸ επάβ [δῈ νἱβίοη. --- 

ἐπάραντες τ. ὁ., εἴο., ταἰδίπρ' {ΠεῖΓ εγδβ 
ἘΠΕΥ 866 πὸ οπα Ῥυξ Ϊεβυ8. Μοβεβ δηὰ 
ΕἘΠῚ8 ροῆς δπὰ 71εβὺ8 ἴῃ Ηἰβ ἔδπι ας 
αϑρεοῖ ; τῇς ἀδΖζίϊηρ Ὀγὶρμέπεββ δου 

δηὰ ραττηεηβ νδηϊβῃςά. 

γν. 9-:3. Οοπμυεγεαΐίοθ τολίΐο ἀε- 
ϑοεπάϊηρ ἐμ ἈΠ|.---Ύ ες. ο. μηδενὶ εἴπητε: 
ἱπ]υποξίοη οὗ δεσσεου. ὙΠ σϑάβοη οὗ ἴῃ 8 
ἰπ)]υποτίοη 1168 ἰῃ ἴῃς παίυτε οὗἩ ἴῃς εχ- 
Ῥεγίεηςα. Μ βίοπβ ἃζὰ ἴοσ ἴποβε νῆο ἃγα 
[περαῖρά ἴον ἴετη. [{ Ὀοοίβ ποὶ ἴο τὰ - 
αἴε {πεπὶ το ἴποβε Ὧο γε ποῖ ἢξ ἴοὸ 
τεςεῖνς πε. Ενθῃ ἴδ6 (ἥσεε ψεσα 
ΟὨΪΥ ῥδγιίδι!ν ἤἰ; υνϊηαβθ ἐμεῖς ἴεσσοσ 
(νες. 6).---τὸ ὅραμα, {δε υἱπίοη, ᾿υ δι! γίης 
τδς νῖενν αῦονε ρίνεη οὗ ἴῃς εἐχρεσίεποα 
Βεϊά, ἀτηοπρ οἰβεγβ, ὉῪ ΕἸδβπεγ, Ἡεσάεσ, 
ΒΙεεῖς αηὰ Ννεῖββ. Ηεσγάδσ π8 βοπὶὲ 
ἢπα σαπλλσκβ οἡ ἴ6 Δπδορυ Ῥεϊνεδη ἴ86 
εχρεγίθηοςβ οὗ [ε808 δἱ Ηἰβ δαρεϊβτα ἀπά 
οὔ ἴδε Μουηΐ, ε8δἰχ ἄδγβ δῆδι [86 
δηηουποσηδηΐ δὲ Οδεβάγεα ῬΕΙπρρί, δηά 
1δοβε οἵ οἵμεγ πιδπ δ πε {ἰπια οἱ πιογδῖ 
ἀες ϑῖοπβ ἴῃ γουϊῃ ἂἀπὰ ἰπ ἴε πεᾶγ ῥγϑ- 
βεποες οὗ ἀεδί (υἱάς Ἠΐ5 ονι Ἐγίδςεν ὧδν 
Μεημϑοΐοη, ξὲ 18, 10).-τέως οὗ, (οἸονεά 
ἘῪ βυδ)]υποῖνα υἱπους ἄν ; ἴῃ 1818 οᾶ86 
(τ΄. χνὶ. 28) οπε οὗ Γυῖυσα σοπεηρεπον δὲ 
ἃ Ῥαᾶβὲ {ἰπ|. ὙΤμὲ ορίαῖϊνε ἰ8 υϑεά ἰπῃ 
οἰαϑβϑὶςβ (υἱάς Βυτίοη, ὃ 324). Νοῖ ἐΐ 
τε τεϑυγγεοῖίοη. [Ιξ 8 ηοΐ ἱπιρ δὰ τπδὲ 
7εδβιιβ νναὰ8 νεῖγ ἀεδβίγουβ ἔπαὶ πεν 8πουϊά 
τῆεη Ὀδθρίη ἴο βρεαῖ, διιξ οὐἱγ δὶ ΠΟΥ 
οουἱὰ τῆδη ϑρεᾶκ οἵ τῆς νἱϑίοῃ ἱπις]]1- 
ΒεΉΤνΥ δπὰ ἱπες]ρῖθγ. ΟΠ γίβι 8 ἴοπα 
ΒΕΕΠῚΒ ἴο ἢᾶνα Ὀδαη ἴΠδὲ οὗἩ οης πιακίηρ 
Ἰρῆς οὔ τῆς τεοθηΐ Ἔχρογίεηςς (88 ἴῃ 1 ἶς. 
χ. 20).-- εσ. το. τί οὖν, εἴς. : ἄοεβ δα 
οὖν τεῖες ἴο τῆς ρῥτγοβιδιτἰίοη ἰπ νοσ. 9 
(Μεγετ), οσ ἴο ἴδε δρρεᾶγαπος οὗ Μοβεβδ 
δηὰ ΕἸ145, 5:1} ἴθ τῆς πιηά8 οὗ ἴῃς ἰἢγεα 
ἄϊδβοῖρ] 68, δπὰ ἴπε Ἰδίεῃεββ οἵ ἐμεὶς σοπγΐῃ, 
(Εὐτῆγ., ΝΥ εἰ85), οσ ἴο ἴπε βῃοζίμεββ Ο 
τῃεὶς βίδυ ὃ (ατοιίιβ, Εσ ̓ Ζβοῆς, ΟἸβὮ., 
ΒΙεεκ, εἰς.). Ὀιβίουϊε ἰο ἀδοϊάς, ονΐησ 
ἴο ἐταρτηξηϊασίηθϑβ οὐ σεροζῖ; δῖ ἱξ ἰβ 
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11. Ὁ δὲ Ἰησοῦς 1 ἀποκριθεὶς εἶπεν 
αὐτοῖς,2 ““Ἡλίας μὲν ἔρχεται πρῶτον, καὶ ’ ἀποκαταστήσει πάντα ") νἱάε αἰ ΟἈ, 
12. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι Ἡλίας ἤδη ἦλθε, καὶ οὐκ ἐπέγνωσαν αὐτόν» ἘΦ 
ἀλλ᾽ ἐποίησαν ἐν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν " 
μᾶλει πάσχειν ὑπ᾽ αὐτῶν." 

οὕτω καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
13. Τότε συνῆκαν οἱ μαθηταί, ὅτι 

περὶ ᾿ωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ εἶπεν αὐτοῖς. 
14. Καὶ ἐλθόντων αὐτῶν ὁ πρὸς τὸν ὄχλον, προσῆλθεν αὐτῷ ἀνθρω- 

1 ΜΒΌ1.Ζ οπιῖτ Ιησους. 3 ΒΌ οζηῖϊ αντοι!. 

5 ΜΒΌ οπιῖξ πρωτον, ψΗϊοὮ ΡΓΟΌΔΟΙΥ Πδ5 οοσηε ἴῃ ἔγοτ νεσ. σο, 

4.3.8ΒΖ 888. οπιῖΐ ἀντων. 

τιοδὲ πδῖυγαὶ ἴὸ ἴδ οὖν ἴῃ οοππεοίίοη 
νῖ ῥγεοθάϊηρ νεζβθ, οὐἷν ποῖ 88 σε- 
ξετρ ἴο ἴδε Ρῥχγοιδιείοα οὗὨ βρθες ῤγὸ 
ἐεπι., Ὁὰὲ το ἴπῈ ἀρράσγεης εἰ ρῃτηρ ἴοης 
ἢ ΨΠΙΟἢ 1εϑὰ8 Βροκε. [Ιζ τδε τεσεηὶ 
Οσουσγοπος 18 ποῖ οὗ νἱίαὶ ἱπιροτίδπος, 
ΨΥ ἴδεπ ἀο ἐπε 580τῖθεβ βᾶὰῪ 80ὲ ΤῸ 
Αγ πε εἰ ρἢδδβὶβ (νυν ὙΝ 658) ου πρῶτον, 
88 1 τῆε ἀϊδοῖρ!εβ σψγεῦα βυσργίβεά (πδὲ 
Μοβεβ δπά ΕἸ148 δά ποῖ ςοπΊς βοοπεζ, 
Ῥεΐοτε τς ΟὨγίβε, ἰβ ἃ πιϊβίακε. Τῇ 
δἀνεπινουϊά ἀρρεᾶσ ἴο ἴδεπὶ βοοη ἐπουρἢ 
το βδεἰβέν ἴῃς τεαυϊγεπιςηΐβ Οὐ ΕΠ 5οτ1068--- 
ἦαδε δὲ τῆς τῖρδε εἶπ, αἴοσ ἴπεὺῪ δδά τε - 
ςορηίβεὰ ἰη ͵εβυβ ἴῃς ΟὨγίδι τ Τῆου τί 
τῆς ΟἾγῖϑὲ νὰ Κπονν, δηά ἴοἱ ΕΠῚ45 18 
Βατε ἴο ὑγερᾶγε 86 ΨΑΥ͂ ἔοσ ΤῊΥ ρυβ]ῖς 
τεοορηίποη πὰ δοῖυαϊ Ἂπν ἰηΐο 
Μεββίαπίς ροννεῖ δπὰ ρίοσυ. Τῆς βϑυδάεη 
ἀϊθαρρεάσγαηος οὔ τῆς ςεἰεβιῖα}8 νου Ἱά τεπὰ 
ἴο ἄεερεη ἴῃς ἀϊδαρροϊπιτηεηΐ ογεαῖςα ὉῪ 
πε Μαβέοσ᾽ βΒ ἢ] πρ ἴοπε, 80 τπδὲ ἔπεα 
ἰδ ϑοπὶς ρχτουπά ἴος ἤπάϊπρ ἱπ οὖν ἃ 
τείεγεπςβ ἴο [μαι αἴβο.---νες σι. ἔρχεται: 
Ῥτεβεηΐ, 88 ἴῃ 1ΐ, 4, ῥγαδεσης ῥγο γμέμτγο, 
Ἑδρδεὶ (4ηπποέαϊϊοπές ἰῃ 8.8.), νῇῆο οἰτε8 
ἰπβίδηςεβ οὗ [Π|8 σηαϊαρς ἐερεῤῥογὶς ἴτοτὰ 
Χεπορδοη. ΝΟ (Οπγας Ῥλὶ1.), τείετστίπρ 
το Αρμεῖ, ργείετβ ἰοὸ ἢπά ἱπ ἔπε ργεβεηῖ 
δῖα πο ποῖς οὗ {ἰπις, Ὀὰϊ οπἷγ οὗ ἴῃς 
ογάεσς οἵ οογηΐπρ 88 Ὀεῖννεεη ΕἸ1 45 δηὰ 
Ομ τῖβι. [8 18 ἃ ἀϊάδοιϊς, {ἰπ|61}658 ργεβεπῖ. 
80 ΥΝ εἰβ8.---ἀποκαταστήσει πάντα. ΤΠἷ8 
ψοσάᾷ ὀσουτβ ἴῃ ϑερῖ., Μδ]. ἵν. 5, ἴοσ νος 
βιίδηάβ ἴῃ ΓΚ. ἱ. 17: ἐπιστρέψαι; τῇς 
τείεγεμος ἰ8 ἴο γεβιϊτυτίοη οὗἁ σῖρῃι πιογαὶ 
τεϊδιίοπβ θεΐννεθεη ἐδίποιβ δπὰ Ἵπιἰ ἄγε, 
εἰς. Ἑδρῇῃεῖ οἰϊεβ ἱπβίδῃςεβ οὗ 5ἰπλ}1ᾶγ 
τ8ε ἴτοπὶ ΡοΪγῇ. Τῆς διποιίοη οὗ ΕἸ148, 
88 ςοποεῖνεά ὈΥ ἴδε Βοσίδεβ, νγ88 ἴο ἰεδὰ 
Ιβγδεῖ ἴο τε Ογεαὲ Κεῤεπίαπεσ. γψὲάδς 
οη τηϊ9, ννοῦες, δὲς Σιελγεη ες Τ΄., Ῥρ. 
337-8.--- εῖ. 12. λέγω δὲ: [ε55 ἤπὰβ 
ἴδς Ῥγορῆεσυ 88 ἴο {πε δάνεηι οὗ Ε]188 
Δ]8]Π1εὦ ἰπ Ἰοῆπ τῆς Βαριϊβὲ, 80 8111} 
ξυσῖπος τεἀδυοίηρ δε βἰρηίποαπος οὗ ἴπε 

Ἰαῖς νἱβίΊου. Τῆς οοπίγαβι Ῥείη ἴδ 6 
τηεομδηΐοδὶ {τεσ  βπὶ οὗ ἴδε βοσίρεβ δηάὰ 
τῃς ἴτες βρίγίυδὶ ἰηςεγργειδέίοη οὗ 7εδι8 
οοσλςΒ ουξ μεσαθ.0 Ουτς 1,οσά ἐχρεοϊεά πὸ 
1τογαὶ σοπληρ οὗ Ε1)}4ἢ, βυοῦ δὲ ἴδε 
Ῥαϊιγιβεῖς ἱπίεσργείεβ (ΗΠ τυ, ΟἾτυβ., 
ὙΒδορῆν., Εὐυτῆγ., (0 μορροξοῖ Ηὶτὰ 
ἴο τεΐδσ ἴο ἴῃ νεσ. 1ἱ- δε Βαρεῖβε ννδβ 
811 της ΕἸ αῃ Ης Ἰοοκεά ἴονς.---οὐκ ἐπέ- 
γνωσαν:; ἴδεν ἀἰά ποῖ τεσορτῖβα ᾿ϊπὶ 88 
ΕΠ Δ, εβρεοίδ!ν ἴποβθεὲ πο ρτοῖδβ- 
βἰοπ αν ταυρῆς πδὲ ΕἸθΑ τουδὲ οοπῆα, 
της βογίδεβ.---ἀλλ' ἐποίησαν ἐν αὐτῷ, 
εἴς. Εδσ ἔγοπι γεοορηϊβίπρ ἰπ πίτη ΕἸ ἢ, 
ἃηὰ Τοτηρὶ γἱηρ ἢ ἢΐ8 βυπηπιοηβ ἴο 
τορεπίδποθ, ἴπεὺ τηυτάετγεά Ἦϊπὶ ἴῃ ταὰ- 
βΒεπίπιδπὶ οὗ τῇς δδγπεϑίηεββ οὐ δίβ 
εῇοτίβ ἰονναγάβ8 ἃ πιοσϑὶ ἀποκατάστασις 
[Πιοῦ, 88 τεργεβεπιίηρ ἰῃς Ζεὶέρ εἰς .).-- 
ν ἀντῷ : [ἰ{εγᾺ}}γ, ἴῃ ἢίπι, ποὶ οἰ Δβϑβίοαὶ, 
Ῥυς 5ἰπη ας σοπβίγυςσείοπ ἐουπά ἰῃ ἀεη. 
χὶ. 14, δηά εἰβενῃεσε (ϑερὶ.).---οὕτως : 
{ξδυβ τελάβ Ηἰβ οὐνῃ ἕδϊε ἰπ (ἢς Βαριίβε᾽ β. 

ΟΥ̓ ποτοῦ Ηδ υπάετβιοοά Ηἰ8 
εἰπε, δαπά πον ὅεε Ηθ ννὰβ ἔἴτοτι 
ΜΠ 05! οἢ8 ̓ --τνεσ. 13. τότε συνῆκαν : [86 
Ρδγδ!]εὶ ἄγαννῃ ἰεὶ τΠ6 ἴῆγεε ἀΐβοῖρ 68 866 
ΨΠΟ τῆς ΕΠ] Δ ννὰ8 αἰϊυδεά το Ὁγ τπεὶς 
Μαβίεσ. αὶ ἃ ἀϊβδεπομῃαηίσηεηῖ: ποῖ 
πε ρἱοτίβεά νἱβἰίδης οὗὨἨ τὰς πῖρῆς νἱβίοη, 
Ὅαυι ἴδε Ῥεπεδάςά ρῥγεδοδοεσ οὗ τῆς νυ ἱ]ᾶοτ- 
π688, ἴπε ἴτας ΕΠ: ΔὮ 1 

γν. 14-2.. Τὰς εῤὶϊεῤὲϊς δον τ 
ἶχ. 14-29; [κ. ἰχ. ΕΥο  πρέτ ἰεῦ 
τεροζὲ οοπιρατεά ἢ ΜΑ.---Ν τ, 14. 
ἐλθόντων: ἴῃς αὐτῶν οὗ Τ. ΒΕ. πιϊρδξ 
ΘΑΒΙΪΥ Ὀς οτηϊοα ἃ8 υὑπάεγβίοοά τοῦ 
ἴδε οοπηςεοιίοη.--γογυπετῶν, [1 ΟΓΆ]γ, 
ἴο [4]1 προτὶ τῃ6 ἱκπεεβ, ἴῃ Ὡς ἢ β6ηβα ἱξ 
νοῦ] παίυτα! ν ἴᾶκε τῃς ἀδεῖνε (Τ. ΚΕ., 
αὐτῷ) ; πεῖα υϑεὰ δοιίνεῖϊγ τε δοουβα- 
να ΞΞ το δεΐμεε ᾿ΐτη (ϑοῆδηΖ, ὟΝ εἰ88).---- 
ΨΝες. 15. σεληνιάζεται, ἢε ἰδ τηοοη- 
βίσυοκ ; τῆς βυτηρίοπιβ δ8 ἀεβογίβεά δὲ 
ἴδοβε οὗ δρί]ερδυ, νν ϊοἢ ἡνεσε βυρροβεά 
ἴο Ῥεοοπιε ἀρρταναιεά ὑυἱεἢ τῆς ρβαβεβ οὗ 
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κ υἱὰ τινα 
ΟΝ. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ ΧΥΙΙ. 

πος " γονυπετῶν αὐτῷ, καὶ λέγων, 15. “ Κύριε, ἐλέησόν μου τὸν υἱόν, Β : 
Ἡ)εοὰ ἴα ὅτι σεληνιάζεται καὶ κακῶς πάσχει 3" πολλάκις γὰρ πίπτει εἰς τὸ 
τ 
ὅμπροσθέν 

πῦρ, καὶ πολλάκις εἰς τὸ ὕδωρ. 

τινος, ΟΒ. μαθηταῖς σου, καὶ οὐκ ἠδυνήθησαν αὐτὸν θεραπεῦσαι.᾽ 
16. καὶ προσήνεγκα αὐτὸν τοῖς 

17. '᾽Απο- 
εὔξι ιρς, κριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, ““Ὦ γενεὰ ἄπιστος καὶ ' διεστραμμένη, 

εὐΐ. ΜΡ 
Ἶπῖδις ἕως πότε ἔσομαι μεθ᾽ ὑμῶν 

8 
το. Ε 
ἶν. 4. 
1. 13. (411 
σε ρεη., ἐς 

δοςῦϑ. ΤΔΟΓΘ 

; ἕως πότε 
18. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐξῆλθεν 

ἀπ᾽ αὐτοῦ τὸ δαιμόνιον, καὶ ἐθεραπεύθη ὁ παῖς ἀπὸ τῆς ὥρας ἐκείνης. 
19. Τότε προσελθόντες οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ κατ᾽ ἰδίαν εἶπον, 
Διατί ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό ;" 20. Ὁ δὲ Ἰησοῦς " 

"ἀνέξομαι ὑμῶν; φέρετέ 

τῷ εἰακοίει) εἶπεν ὃ αὐτοῖς, “Διὰ τὴν ἀπιστίαν ὁ ὑμῶν. ἀμὴν γὰρ λέγω ὑμῖν, 

1 αντον ἰπ πεσεῖν 811 υποίϑβ. ἀντω ἰβ ἃ “ τηεομδηίοδί τερειεἴοπ ᾽" (ΟΝ εἶ88) οὗ ἰδ ς 
Ῥτενίουβ ἀντω. 

3 χχει ἴῃ ΜΝ ΒΙ.Ζ ; 88 ἴῃς ποσὰ υδιδὶ ψοσὰ ἰξ '8 ἴο δε βιιβρεοίεδ. ΥΝΗ, ἱπισοάυςα 
ἰϊ ντἢ Βεδβιϊδιίοη. 

8 μεθ υμων ἐσομαι ἰη  ΒΟΏΖ. 

δ ΒΌ 33, εἴς., Βᾶνε λεγει. 

43) 80 οπιῖξ Ιησους. 

6 ολιγοπιστιαν ἴῃ δ Β ουτβῖνεβ, ἀῃά δάορίεὦ ὈΥ τηοβὲ εὐϊίοτβ, ἰπουρῇ ἀπιστιαν 
ἰπ ΟἿ δηά οἵδεσ υποία]8 88 ἱπνοϊν πρὶ ἃ βενθγεσ τοβεοιίίοη ἢδ8 πιυςῖ ἴο τοοοσηπιεπὰ 
ἰτ, ὙΤῆδς τοηάθηου νουἹά Ρὲ ἴο ἴοπε ἄοννη. 

ἴδε πιοοὴ (τ ἷν. 25).--κακῶς πάσχει 
ἔχει ὟΝ. Ἡ. ἰεχῦ), ροοὰ ἀτεεκ. Κδρδεὶ 
᾿Απηποί.) φῖνεβ Ἔχδιρίε8 ἔἴτοπὶ Ῥοΐγ. τ 
βυῆετβ δδάϊγ.---  εσ. 6. τοῖς μαθηταῖς : 
τῆε πίπς Ἰεδ Βεδίη ννμεπ 6808 δπά ἴδῃς 
ἕῆτες δβοθη δά δε Μουηὶ. ὍΤῆε ἴδπιε οὗ 
]εβὰβ δπᾶὰ Ηἰβ ἀΐβοὶ ρίεβ δ8 ἤεδῖειβ δά 
τεδομεᾶ ἴῃς πεϊρῃθουτποοά, ννπεγενες ἰὲ 
νν88. --οὐκ ἠδυνήθησαν: {πε ο486 Ραῆεά 
πε πιεη οὗ τε (Δ) }|ε π᾿ πιϊββίοη.---ν ἐσ. 
17. ὦ γενεὰ : ἐχοϊαπιαιίοη οἵ ἱπηρδίίδηος 
δηὰ ἀϊξαρροϊπιίπιεηΐϊ, 88 ἱἢ οὗ οπς νν 
ἰπ νεῖ! ἀοίπρ, ΟΥ ἄνεῖβε ἴο δυο ὑοῦ 
7αδῖ τῆεη. ΚΤΒΟ δζε τείδιτεά ἴο νγ οᾶῃ 
ΟἸἷγΥ ςοπ͵εςίυτε, ἀπά τς ρύεββεβ ἃσα 
νατίουβ. ῬΧΟΡΔΌΪΥ πιογα ΟἹ [688 4}1 ργε- 
βεπῖ: ρδσεηῖ, ἀϊβοίρεβϑ, βοῦῖδεβ (Μῖ. ἴχ. 
14). 1εβ08 ννᾶβ Δ. αὐνᾶυ ἴῃ βρί τὶ ἔγοπὶ 
811, Ἰοπεῖγ, νοσῃ ουξ, δηὰ Ἰοηρίηρ ἔοσ [8 
επᾶ, δ8 ἴδε αυεβίίοπ (ο]]οννίηρ (ἕως 
πότε, εἴς.) Βῆοννθ. [{ 8 {π6 υἱΐεγαπος οὗ 
8 Βπε-δίσυπρ πδίυγε, νεᾶσυ οὗ ἴῃς ἀμ]- 
παββ, δβιίυριάϊεν, βρί γί] ἰπβυβοςριί- 
ΠῚ (ἄπιστος), ποῖ ἴο βρεὰκ οἵ {πε 
ΤΆΟΤΑΪ ρενειβυ (διεστραμμένη) 41] 
ἃτουπᾶ Ηΐπ. Βιυῖ ννὲ πιυβὲ δὲ σαγεξαϊ 
ποῖ ἴο τεδά ἱπίο ἰξ ρεενίβῃπεββ οὔ υῃ- 
ΕταοίουβηεββΌ. |6δ8ὺ8 παᾶ ποῖ τσεδὶϊ 
δίονη {ἰεὰ οἵ ἀοίπρ ροοά, οὗ ἰοβὶ 
Ῥαϊίεαποαε ψῖβ ἴῃς Ῥγυϊδεά τεθβὰά δηά 
βιηοκίηρ ἵᾶρεσ. Το ἴοπε οὗ Ηἰδβ νοῖςε, 
ἘΠΕ ταργοδομυ, νουᾶὰ δον {πᾶϊ. 

ἔειμερε ἴβε οοπηρίαἰπὶ νν85 βρόκεη ἰπ δῃ 
υπάετίοπα, ᾿8ὲ δυάϊδὶς ἴο ἴξοβε πεᾶσ, 

δηὰ ἐβεπ, αἱουά : φέ; ι : δγίηρ δίπι 
ἴο τλς, βαίά ἴο ἴδε να αὐ κα δ ἰα Ἑ ειοι 
ἴοτε Ῥ]υγΆ].--- εσ. 8, τὸ δαιμόνιον : [ῃς 
ἔσει ἱπεϊπηδείοη ἴῃ τῆς πασγαῖῖνε ἐδδὲ ἰδ ἰβ 
ἃ οΑ8ὲ οὗἩ ροββεββίοῃ, δπὰ ἃ Ηἰπί 85 ἴὸ 
πε ρεπεβῖβ οὗ τῆς τΠδοσν οὗ ροββεββίοῃ. 
ἘρΡ Ιερβυ ργεβεηῖβ ἴο ἐπε ἐγε ἴῃ δϑρεοῖ 
οὔ τῆς Ῥοάν δείηρ ἰῃ τῆς ροββεδββίοῃ οὗ ἃ 
ἰοτεῖρῃ νη}, δηὰ 411 ἀΐβεαβεβ στ  ὨΙΟἢ 
ἴῃς ποξίοη οὗὁἉ ἀεπιοπίδοαϊ ροββεββίοῃ νγᾶβ 
αβϑϑοοίδιδά ἢανε [18 ἔξαίυγε ἴῃ σοπισηοη. 
“ ]υάλεῖβ ταδί ἐδεϊβϑιπηυπη ογαὶ πιοσροβ 
υοβάδπι νίοσαβ, 608 ῥγδεϑεσγί πη, 
4υΐδιυβ νεῖ ἀϊδιογίιιπι ἐδὲ σογρὺβ νοὶ πιθηβ 
ταυγραῖα εἰ ἰτιαία ρῥῃσγεπεβὶ, π|8]18 
δρί γι εἰ δειγίδυοσε." [Ιἱρπιίοοι, Ηος. 

εῦ., αὐ ἴος. Ὑπε αὐτῷ δῇοτς ἐπετί- 
μῆσεν παῖυγα!Υ τεΐετβ ἴὸ τῆς ἀδπιοη. 
Π5 τεΐεσεηςε ἰὸ ἂπ 88 γεῖ υππιεητοπεά 

βυδήεος Δ εἰ58 ἌἼχρ  δἷπβ ὃγ τῆς ἱπῆυεπος 
οὔ Μκ. 
ες. 19. κατ᾽ ἰδίαν: {πε ἀϊβοίρ!εβ8 

Βᾶνβα βοπια Ὀτγίναι ἰδῖκ ἢ τὴς Μαβῖος 
8ἃ5 ἴο ψνῃδὲ ἢδβ ᾿8ὲ Ὠαρρεπεά.--διατί 
οὐκ ἠδυνήθημεν : [πα αᾳυδβιίοη ἱταρίϊεδ 
1τῃδὲ ἔῆς ἐχρεγίεποα ννᾶ8 ἜχοἊεριοηδὶ ; ἴῃ 
Οἴμεγ ννοστὰβ ἰδὲ οὐ {μεὶς δἰ] εδη 
πιϊβδβίοη, δηᾶ, ρεῦῃπαρβ, αἵ οἵποσ εἰπηθβ, 
1ΠῈῪ μά ροββεββεά δπά ἜἼχεγοίβεά πεβαϊ πα 
ΟΜΨΕΙ.--- εσ. 20. διὰ τὴν ὀλιγοπιστίαν, 
εἴα οηΐν, δηᾷ Ἰυδῖ οἡ ἴῃδῖ δοςοιπὲ το Ὀς 

Ῥτείεισεά ἰο ἀπιστίαν (Τ. Ε.); ἃ ψοτά 
οοἰπεά ἴο ὄχργεββ ἴῃς δοὶ ἘἼχδςεγ : ἴοο 
1ππ||ς (απ ἰοσ τῆς οσοδβίοη (οὐ, χῖν. 31). 
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ἐὰν ἔχητε πίστιν ὡς κόκκον σινάπεως, ἐρεῖτε τῷ ὄρει τούτῳ Μετάβηθι 
" ἐντεῦθεν 1 " ἐκεῖ, καὶ μεταβήσεται" καὶ οὐδὲν ἢ ἀδυνατήσει ὑμῖν. πα ἔνθεν αν. 

21. τοῦτο δὲ τὸ γένος οὐκ ἐκπορεύεται, εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ ἜΡΙΝ 
’ »ῬὍῬφῷ 

νηστείᾳ. (νέάε 

48. ᾿ΑΝΑΣΤΡΕΦΟΜΕΝΩΝ ὃ δὲ αὐτῶν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ, εἶπεν αὐτοῖς εδούκες) 
ὁ Ἰησοῦς, “Μέλλει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας “  (οῖ 

εἰ ἰοῦ 
ἀνθρώπων, 23. καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθή- »ἀκ ἐκ 

ΕΏ. Χ' 5 

14). σεται." 4 Καὶ ἐλυπήθησαν σφόδρα. 

ἐ μεταβα ἱπ ΜΒ; ἐνθεν ἰη ΜΝ ΒΌ. 
3 ΤΠΐβ ψῃοἱς νεσβα ἰβ νναπείπρ 'ἱπ 3 Β 33, βοπὶς 1, ἴῃ νεσββ., ϑυτγ. νεσϑδ. (Οὐ. 

Ηΐεσ. 5᾽η.). ΟΌΓΦΔΣ δπὰ πιᾶηυ οἵπες ὑποίαϊβ μᾶνς ἰξ. 
Τοϊδεεά πο ἴπ ἔοχέ. 

Ιι ἰβ ἀουδέῖεββ ἃ ρῖοββ 

ΜΒ σ ἰξ νρ. βανεὲ συστρεφομένων οἰδηρεὰ ἱπίο [86 Ὡΐοσθ βαβιν Ὡπάἀετγβέοοά 
ἀναστρ. (Τ. Ε.). 

4 Β Πα8 ἀναστησεται (Ὁ Ἡ. πιατρίη). 

ὙΠδὲ ννᾶβ ἃ ρατζί οὗ ἴδε ττυϊῇ δὲ ᾿εδϑῖ, 
δηᾶ πὲ μαζὶ ἰξ Ὀεοᾶπις πεπὶ ἴο Δ΄ ἴὸ 
Ὠελγι.---ἀἀδἀμὴν, ἱπιτοδυοίηρ, 485. υδυδὶ, ἃ 
νεῖν βαγίπρ.---ὰν ἔχητε, 1 γε δᾶνε, 
8 Ῥιεβθηξ βεποσδὶ βυρροδβίτίοη.---κόκκον 
σινάπεως ῥτονετῦ 4] ἔος ἃ 8π|81} φυδηπεν 
(χ 11. 31), ἃ πιϊηϊπηυτη οὗ (Δ. ΤΠ 
Ῥυγροβα ἰβ ἴο Ἔχδὶξ τε ροννεσ οὗ ἐδίῃ, 
ποῖ ἴο ἰπβίπυδῖα ἐπδὲ τῆς ἀϊβοῖρε8 ἤᾶνα 
ποῖ ὄἜνεὴ [89 πηϊηϊπιυπι. ΘΟΠΔΠΖ 88 γ8 
τῆεν πᾶ πο τηΐγϑοϊς ἔα ἢ (“ἢ ἀε8 πιίγαου- 
Ἰογαπι᾽").-τῷ ὄρει τούτῳ, ἴἰῆς Μουπε οὗ 
Τταηβῆρυταίίοη νἱβδ]ς ἂπὰ ροϊηιεὰ το. 
- α (-βηθι Τ. Ε.), 4 ροεῖίςαϊ ἔογπι 
οὗ ἱπιρεγαῖϊνε κ6 ἀνάβα ἴῃ Εεν. ἷν. 1. 
γιάς ϑεμηγεάς! 8 ὑγέπιεν, Ρ. 115.---ὄνθεν 
ἐκεῖ ἴογ ἐντεῦθεν ἐκεῖσε.---μεταβήσεται : 
βαϊὰ, ἄοπε. 1688 ἤεσγε ἴῃ εῇεςξ ς]}18 
[Αἰ δὴ “᾿ὑρσοοῖοσ οὗἩ πιουηπίδί 8," ἃ 
Ῥῆγαβα οὐτταηΐ ἴῃ τῆς [Θὐν]8ἢ ΒΟ ΠΟΟΪ8 ἔοτ 
ἃ ΒΔΌΡΙ ἀϊδεϊησυϊβῃεά Ὁ Ἰεραὶ ἰογε οἵ 
Ρεϑοπδὶ Ὄχοαϊΐεπος (Πϊρῃμιοοι, Ηον. 
Ἠεδ., αὦ Μι. χχὶ. 21, ΔΝ ἄπβοπε).--- 
ἀδυνατήσει υβεᾶά ἱπ ἴπε πἰγὰ ρείβοη 
βίπρϊασ οηΐγ ἴῃ Ν. Τ᾿ ἢ ἀδίϊνε τ ἰο 
Ὅς ἱπῃηροβϑβίδὶε ; ἃ τεπιπίβοαπος οὗ ΜΚ. 
ἶχ. 23 (Υν εἶ588).---νεσ. 2:. Μίάς οὐ ΜΚ. 
ΙΧ. 20. 

γν. 22-23. ϑεοομά αππομηροριεηὲ οΓ 
ἐλε Ῥαςοῖοπ (Μίὶς. ἴχ. 30, 31; [Κ. ἰχ. 44, 
45).--  εσ. 22. συστρεφομένων α., ννἘ}]6 
ἴδεν νεσα τον αϑοσι ἃ τευπίτεἀ Ὀαπά, 
--ὧν τ᾿ Γι: {πεν δδὰ ροὶ Ῥδςοκ ἴο (δ! ες 
Ψ Πεη ἴδε βεοοηδ δηπουποοηθηΐῖ νν88 
ταδᾶς, Μκ. βίδίεβ παῖ ᾿πουρῇ τεϊυσπδὰ 
ἴο Δ πλ]ατ βοθῆθβ [ε8ι8 ἀἰά ποὶ νυν ἢ ἴο 
Ὅε τεςορηϊβεᾶ, πὶ Ηδ τηΐρῃξ οαστῪ οα 
υπάϊδιυσρεάᾶ τΠὰῈ ἰηπβίσυσιίοη οὗ ἴδε 
Ἰνεῖνε.-- μέλλει, εἴς. : [Π6 στεαῖ ξηρτοϑββ8- 
ἱρῷ βυδΊεοι οὔ ἱπβίσιιςξίοη νν8ὰ8 ἔδε 

ἀοείγίπε οὗ ἐὰλς εγο55.-- παραδίδοσθαι: ἃ 
πὸν ζεδίυτε ποῖ ἰῃ ἔπε ἤτβε δηπουηςε- 
ταεπῖ, Οτοιίυϑ, ἰπ νίενν οὔ τῆς 'νογάβ εἰς 
χεῖρας ἀνθρώπων, {πίπκδ ἴῃς τείεγεηςε ἰ8 
τὸ αοάἂ τῃε Εδίδπεσ ἀεἸϊνεγίηρ υρΡ ἴδε ὅοη. 
1 ἰδ γταῖπετ ἴὸ τεσεηΐ σανίδι οηβ οὗ ἀϊ8- 
αἰεςοη ννἱτὶπ ἴῃς ἀϊβοὶρ 6- ἶσος. Ἐς 
ἐξέπεσε ψεσγε ἴῆγες ἀϊβοῖρ] 68 νἢο βποινεά 
βοπης γεοερεϊν Ὑ ἴο ἔπε ἀοοίτίης οὗ ἐπε 
ΟΓΟβ85, ἴπεσε ννᾶ8 οὔδ ἴο τνβοπι ἴ ᾿νουϊὰ 
6 νΕΓῪ ὑπννεϊςοπια, ἀπά ννο ἀουδεῖεβ8 
μδά ἔεϊε νεῖν υὑποοπλοσγίδθ]α βίος ἔμ 
Οδεβάσεα δηπουποεπιεηῖϊ.--παραδ. οοη- 
ἰίηβ ἃ ςονεγὶ δ] πδίοη ἴο ἴπΠ6 ρασὲ Ηδ ἰδ 
ἴο Ρἷαγ.---Νεσ. 22. ἐλυπήθησαν σφόδρα, 
πεν ννεγε 411 στεδῖὶν ἀϊδίσεββεά ; Ὀυϊ πὸ 
οης 1ἢϊ8 εἰπηα νεπτυγαά ἴο τεπηοηβίσγαϊε οσ 
Ἔνεῃ ἴο δβκ ἃ φυεβιίοη (ΜΚ. ἰχ. 32). Τῇε 
Ῥγεάϊοιίοη οὗ τεβυγγεςϊίοι βεεπΊ8 τὸ ἢᾶνα 
οουπίεά ἴον ποιῃίπρ. 

Ὗν. 24-27. Τὰπε ἐενιῤῖε ἐαχ.---ἰι Μι. 
οηἶγ, Ῥὰξ υητη δι ΚΑΟΪΥ ἃ ρεπυΐης Ὠἰδίοσίο 
τεπ)ϊπίβοεπος ἴῃ πε πηλαίθ. Ενεη ΗοΪΖ- 
ταδῆη (Η. 6.) τεραγὰβ 1ἰ 845 Πίβίοσυ, ΟἹΪΥ 
8.81 ἀδνεϊορεά ἱπίο Ἰερεηά.---Ν ἐγ. 24. εἰς 
Καπ.: ποπΊε δραίη δἴϊεγ ἰεηρίπεπεά νδη- 
ἀεγῖπρ ἢ ἐπε βαιἰβέδοτίοη ποπια ρῖνεϑ 
ἐνεῶ δῆεσ ἴπε πιοβὲ Ἴχῃιϊδσγαίίηρ πο αν 
ἐχουγβίοηϑβ.--- εσ. 24. προσῆλθον οἷ, εἴο.: 
Βοπιε-οογηίηρ οἴἴδη τηεϑπ8 σείϊυση ἴὸ 
οᾶτθ. Ηδτζα δγὰ ἴῃς σοοαίνεσβ οὗ ουδβίοτῃ, 
88 ΒΟΟΙ 88 ἴΠπαγ ἤεᾶσ οὗ ἴδε δετῖναὶ, ἀε- 
τηλπάϊηρ ἰτἰρθυῖε. Ἑτοπὶ ἴῃς Μοιυπὶ οὗ 
Ὑταπϑῆρυτγαιϊίοη ἴο πιοπεΥ ἀεδπιαπάβ 
ΜΠΙΟἢ οἠς ἰβ ἴοο ροοσγ ἴο πιεεῖ, Ψῆδι ἃ 
ἄδβοεπὶ! Τῆς δχρεγίεπος π88 Ὀδθη οἴεῃ 
τερεαίεὰ ἴῃ ἴπῸ [ϊνὲ8β οὗὨἨ 54] ηἴβ, 8Βοῃη8 οὗ 
Αοά, πιεῃ οὗ ρεηίυ8β.---τὰ δίδραχμα: ἃ 
δίδραχμον νν48 ἃ οοἷπ εαι4] ο νὸ Αἰεὶς 
ἁἀσγδοΐῆπιδς, ἀπά ἴο ἴδε [ενν᾽ϑῃ ΠΑ] βῃεκεὶῖ 
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4 ΒδτΘΟΩ 24. Ἐλθόντων δὲ αὐτῶν 

τος 
εἶ τϑαμορι δίδραχμα λαμβάνοντες τῷ 

ὁμῶν οὐ "τελεῖ τὰ δίδραχμα; 25. Λέγει, “Ναί. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΥῚΙ. 

εἰς Καπερναούμ, προσῆλθον οἱ τὰ 
Πέτρῳ, καὶ εἶπον, “ὯὉ διδάσκαλος 

Καὶ ὅτε 
: Δ ἐσῆλθον εἰς τὴν οἰκίαν, προέφθασεν αὐτὸν ὁ ᾿ἸΙησοῦς, λέγων, “ Τί 

6. 
8 (Β. χχὶΐ. 

σοι δοκεῖ, Σίμων; οἱ βασιλεῖς τῆς γῆς ἀπὸ τίνων ὃ λαμβάνουσι 
τ ἈΚ. τέλη ἢ "κῆνσον; ἀπὸ τῶν υἱῶν αὐτῶν, ἢ ἀπὸ τῶν ᾿Ὡ ἀλλοτρίων ; " 

εἶβδας 5. 26, Λέγει αὐτῷ ὁ Πέτρος," “᾿Απὸ τῶν ἀλλοτρίων." Ἔφη αὐτῷ ὁ 
6. Ηδεῦ. χὶ. 9, 34- 

1.90 οὔοεί! τὰ πεζὰ (Τί 89.) ; ΒΟΙ, γεϊδίη ἰὲ (ΝΗ... 

3 εισελθοντα ἰπῃ δῇ (-τι Π); ελθοντα ἰῃ Β. Τίδβοϊ. δάορίβ ἴδ ἔοστηες; ἘΝ. τδὸ 
ἰδείεσ, υἱτἢ εἰσελθοντα ἴῃ πηατρίη. 

8 Β πᾶ τινος, ννὩΐο ἢ ὟΝ. Η. ρίδος ἰπ [86 πηατρίη. 

4Ἐοτ λέγει... 
ταπηπιδεῖςαὶ ςοτσεοιίοη.. 
ἰπβιεδὰ οἵ ἃ [ι]] βέορ 88 ἰῃ Τὶ. ΚΕ. 

-Ξ δρουὶ ἤῆεεη ρεῆςς; ραυδῦϊε δηπηδΙΥ 
ὉΥ ἜνΟΥῪ εν αῦονα ἔνα πὶν 88 ἃ ἰγίρυϊα 
τὸ ἴπε τεπιρίε. [εὲ νγὰβ ἃ {τἰρυῖς οὗ ἴῃς 
Ῥοβί-εχι]!ς εἰπε Ῥαβοά οὐ Ἐχοάυβ χχχ. 
13-:|6. Αϑας (δες ἀεβισυοίίοπ οὗ δε 
Τετιρῖς ἰδς τὰχ οοπείπυεά ἴο δ6 ραὶά ἴο 
πε Οδρίτοὶ (]οβερῆ. Βεὶ. 1. νἱϊ, 6, ἦ Τῆς 
εἶπιε οὐὁἨ οοἰδεοιίοα ννὰ8 ἵπ 186 πιοπῖῃ 
Αἄδε (Ματγοῇ).--τῷ Π. Ρεῖεσ ενἰἄθπεὶν 
τδς ῥτίποῖρδὶ πιδὴ οὗ ἴπε [6β8ι18- ἶσος ἴοτ 
ουϊβίἀετβ 28 ὙὙῈ}] 88 ἱπίεσηδιγ.---οὐ 
τελεῖ. ὙΠε τεςείνοτβ δῖα ἔδε!ηρ {Ππεὶγ 
ψγ. Εδβρεςὶ ἴοσ ἰῃς Μαβίεσ (διδάσκαλοφ) 
ταλῖεβ (μεπὶ ρὸ ἴο τῆς ἀϊβοὶρεβ ἴοσ ἰπ- 
οττηδεοη, ἀθή 1ΌῚΥ τς ᾳυεϑείοη ννᾶ8 
ΒΙΓΊΡΙΥ 4 τουπάδδουϊ πἰπὲ (μαὲ π6 ἴὰχ 
νγὰ8 ονετάιιοε.---εῖ. 25. ναί: [ἢΐ8 
Ῥτοπιρῖ, οοπβάδηξ δῆβυνεσ τῆδυ θὲ εἰἐπεσ 
80 ἰηΐεγεπος ἴσοπὶ ΟΠ γί βε᾽ 8 βεπεγαὶ Ὀεδ- 
ἱπρ, 88 Ῥεῖεσ υπάετγβιοοά ἰΐ, οὐ ἃ βίαϊε- 
ταδὶ οὗ ἔλοϊ ἱπιρ᾽ γίπρ Ραϑὶ ραγτηβηί.--- 
ἐλθόντα ἐ. τ᾿ ὁς ἼΠε πηεεϊίπηρ οὗ ἔδε ἰᾶὰχ 
οοἸ]εοῖοτβ τ Ῥεῖες δὰ ἴδκεη ρίδος 
ουϊείάε ; ἴξὲ πὰ Ὀεδη ποιϊςεά ὉγῪ ]68ι8, 
δηὰ τῆς ἀτίῆ οἵ τῆς ἱπέεγνῖενν ἱπβειποενεϊ 
υπάετϑιοοά Ὀγ Ηἰπι.---προέφθασεν, Δπῖϊς!- 
Ῥαϊεά Πίπι, ἤεγε οὐἷν ἵπ Ν. ΚΤ. Ρεῖεςγ 
ταβᾶπὶ ἴο σεροζῖ, δυϊ [}ε8ι8 δροῖα ἢγβῖ, 
Βανίπρ βοπιει πρὶ Βρεοῖδὶ ἴο βᾶγ, δπά ἃ 
βοοά τεᾶβοῃ ἕογ βαγίπρ ἰξ, [π᾿ οἵμεσ 
οἰσουπιδίδηςεβ Ης ψνουἹά ργορδῦϊν πᾶνα 
τα κθη πὸ ποῖϊςς, ὃ Ιε Ρεῖες ἴο πδῆδρε 
τε πιαϊΐϊεσ 88 ἣς ρίελβεά. Βυῖ τδς 
Μαβίεσ ἰβ ἄννᾶτε οἵ βοπιεϊμίπρ {πὲ ἴοὸκ 
ἵλος διηοηρ Ηἰβ ἀϊβοῖρ! 68. οὐ τῇς γᾶν 
οπῖα, ποῖ γαῖ τηεπείοηεά Ὀγ {πε ἐνδη- 

ξε σοὶ δυξ ἀδουξ ἴο δε (χνϊ. 1), δηὰ ἴο Ἐς 
τερατᾶεά 88 ἴῃς ἵκαὺ ἴο ἴδε πιεδηΐηρ οὗ 
τῖ8. ἱποίάθπε. ὙΠα βίοσυ οὗ ψνδδὶ [6808 
βαϊά ἰο Ῥείες δρουξ (πε [επηρὶα ἄν68 ἰδ 

Π. ΜΙΒΟΙ, δᾶνς εἰποντος δε (Τίεος., ΝΝ.Η.). Τῆς Τ. ΕΒ. ἰβ ἃ 
Τῆς δἀορείοῃ οὗ εὐποντος τεαυϊγεβ ἃ οοπητηᾶ δείοτα ἐφη 

τεδῖν τὰς ῥγεϊυάς ἰο ἴῃς ἀΐϊϑοουγβε [Ο]1ονν- 
ἵπρ οἡ ΠυτΉ Υ, δηὰ πὶ ἀϊδοουγεα ἰῃ 
ἴυτη τεῆδοῖβ ᾿ρδὲ οα ἰδ ργεϊυάε.---τὶ σοι 
δοκεῖ ; ρῆταβε οἥξη ἰουηὰ ἴῃ Μί. (χνίϊὶ. 
12, χχὶ. 28, εἰς.) ψτὮ Πἰνεῖν Το] οααίαὶ 
εἴεοι: ᾿νῆἢδὲ (ΠΙπὶς γου ὃ---τέλη ἢ κῆνσον, 
ουβίοπηβ οἵ ἰσίδαϊ; [6 ἔοσπιοσ ἴᾶχθβ οὔ 
ννΆγεβ, (Π6 ἰδίζεσ ἃ ἴᾶχ οἡ Ῥϑίβοῃβ -Ξ ἰῃ- 
ἀΐτεοι δηά ἀΐϊγεςξ ἰαχδϊΐοθὶ Τῆς αυεβείοη 
τείεσβ βρεοίδι ἷν ἰο {δε ἰδίϊεγ. --ἀλλοτρίων, 
[οτείξποσβ, ἱπ γείεγεηςα ποῖ ἴο [ἢ πδιίοη, 
Ῥυῖ ἴο τῆς τογδι Ἀπλῖϊγ, πὸ πᾶνε {πα 
Ρτίνίερε οὗ ἐχειηριίοη.---Ν τσ. 26. ἄραγε 
Οὐ ἴδε ἴογος οὗ [Πἰβ ρασίίοϊς υἱάδ δὲ νἱῖ. 
2οθ. 7ῆε γε ἰεπάβ επρμαβὶβ ἴὸ ἴδε 
ἐχαπιριίοη οὐ τῃς υἱοί. Ιε νἱγίυα! Υ 
τερ ἰε8 ἴο Ῥείεγ᾽β ναί τὸ ἵπεπ γοὺυ τηυδὲ 
δάπινῖε, ν δῖ γοῦγ Δπδυγεσ ἴὸ ἴῃς ΠςΟ]]εςῖοτβ 
βεειηεά ἴο ἄδην, ἴμαὶ τῆς ολ᾿ ίγοκ ἀτα 
πες. ὙΠε τερὶν 18 ἃ 7εμ α᾽ ξεῤνγὶέ. ΟὨσίβι᾽ 8 
Ρύτροβα ἰ8 ποῖ Βασίοι β ἴὸ ἄζζυς ἴοι 
εχεπιριίοη, Ὀυῖ ἴο ῥγαρᾶσε ἴπ6 ὙΆΥ ἕο 
ἃ πιογαὶ ἰεββοῃ. 

γες. 27. ἵνα μὴ σκανδαλ.; [πδὲ νγε ΠΊΔΥ 
ποῖ ογεδῖθ τηϊδυηδεγείαπάϊηρ 88 ἴο οὖς 
δἰιτυάς ὈΥ αβκίπρ ἐχετηρείοη οσ γεξυδίπα 
ἴο ΡΥ. Νὄδθρδη, ψί ἃ βίηρυϊας ἰδοῖκ οὗ 
ἐχαρεῖίοαὶ ἰπϑίρμς, Ἐπ κβ τῇς βοαπάαὶ 
ἀγεδάρά ἴδ δἃὴ δρρεάγδηςς οὗ ἀΐβαρστει- 
ταοπὶ Ῥείννεαη Μαβίεσ δηὰ ἀϊβοίρίε ὁ Ιὲ 
8 ταῖμεσ ογεαϊϊπρ ἴῃ ἱπιργεββίοη ἔπδὲ 
7εβὺ8 δηὰ Ηἰβ οἱ]! ονγεσβ ἀεϑρίβε ἰδ 
ἴθρὶε, δηὰδ ἀϊβαίον ἰΐ8 οἰαίτηβ.0 Απά 
τῆς αἱπὶ οὗ ]εβδὺ8 ψῶ8 ἴο ἢχ Ρεῖεσ᾽Β 
δἰϊεπιίοη οὐ ἔπε δος παῖ Ηδ ννδ8 
δηχίουβ ἴο ἀνοϊά ρίνίπρ οἤεπος ᾿παγοῦν, 
δηὰ ἰπ ἔδδὲ νῖενν αρβιδίπεά ἔγοπι ἰπδὶδι- 
ἵπῷ ου Ρεσβοπαῖὶ οἰδίηβ. ονὲσ πβὲ 
δε βρίτγιϊ οἵ δπιδιτίοη, τ μϊο 48 δεζυπ 
ἴο βῆον ἰ(β8ε 17 ἀιίοηρ Ηἱδβ ἀΐβοίρ!εβ, Ηδ 
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᾿Ιησοῦς, “ἴΑραγε ἔλεύθεροί εἶσιν οἱ υἱοί. 27. ἵνα δὲ μὴ σκανδα-α Βεῖο σεν 

λίσωμεν ; αὐτούς, πορευθεὶς εἰς τὴν 2 θάλασσαν, βάλε " ἄγκιστρον, ν Βεῖο᾿ οδὶν 
Ὶ . 

καὶ τὸν ἀναβάντα πρῶτον ἰχθὺν ἄρον " 
εὑρήσεις Ἶ στατῆρα ' ἐκεῖνον λαβὼν δὸς αὐτοῖς ἦ ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ.᾿" 

καὶ ἀνοίξας τὸ στόμα αὐτοῦ, ν ΟΣ. ἀντὶ 
πολλῶν, 

1 σκανδαλιζωμεν ἴῃ ΙΧ, δἀορίεά ὈΥ Τίβο;. δηά ρἰδοεὰ ἰῃ τηᾶτῷ. ὉῪ ΚΝ Η. 

3 Μδὴγ ὑποίδ[β (δ ΒΙ.Δ αἱ.) οπιῖξ τὴν. 

δείβ Ηἰβ οὐνὴ βρίτίξ οὗ βεϊ ξεβδοεσμεπε 
Δηὰ ἀεβίτε 88 ὰτ 88 ροββϑί]8 ἴο ἰΐνὲ 
ῬεδοεδθνΥ Ὑνἱεἢ 411 τηθη, ὄἄνεη ψνἱ8 τθοβα 
Ὑ ψποπὶ Ης μᾶ8 πο τεϊϊρίουβ δϑηηιγ. 
-πορευθεὶς ἐ. θε0ι Οεπεταὶϊν ἴδε ἰηβίσαυο- 
τίοῃ γίνε ἰβ: ρΡῸ δπὰ ἤβῇ ἴοτ ἴῃς ΠΊΟΠΟΥ 
π ἴο ΡᾶῪ ἴδε ἰαχ.- -ἄγκιστρον, ἃ 
ΠΟΟΚ, ποῖ ἃ πεῖ, θεοδυβε νεῦὺ {π||6 ᾿νουἹά 
βυῆςε ; οὔς οὕὐ ὕνο ἢβῃ δἱ πιοεβῖ.-- 
πρῶτον ἰχθὺν: [Π6 ὙΕΙΥ ἢἤτβε ἤβῃ {παῖ 
φοπῖεβ ὉΡ ΜΠ] θὲ Ἄἐποιρῆ, ἔοσ ἃ σεᾶβοῃ 
εἰνεη ἴῃ τπε ζο]]οννίηρ οἴδι8ε.--- ἀνοίξας 
«ως στατῆρα: τς Μοτάβ ροϊπὲ ἴο βοπΊε- 
τΐηρ πιασνϑιοῦβ, ἃ ἤβἢ ὙΠ ἃ βίδῖεγ, 
τῆς δυτὰ ν»δηϊεά, ἴῃ [8 τη. Ῥδυΐὰβ 
βουρῆς ἴο εἰϊπιίπδῖς ἴδ 6 πηᾶγνε!]οιβ ὉῪ 
τεπάδείπρ εὑρήσεις ποὶ “πὰ μυῖ 
“ οδιδίη,᾽ ἐνδ., Ὁγ 8416. Βευβοῆϊαρ (Ὁ ας 
1εδεη ότι, Ῥ. 304) βυρρεβίβ ἐμαὶ 188 
:δ6 ΟὗἨἍ Δη διιρίρυουβ ννοσά Ἵσγεδῖεᾶ ἴῃς 
ἱπιργεβϑίοπ {παὶ [εϑὺ8 ἀϊγεοῖοά Ῥαῖοσ ἴο 
οαἴο 4 ἤβ8 τι ἃ οοἰη ἴῃ 18 τηουιῃ. 
Ἐναὶά (Οεφελίελέε ΟἸγίδέμα, Ὁ. 467) 
τ π ΚΒ [6888 βροῖε ΨΕΥΥ τῆυο ἢ 848 σα- 
Ῥοτῖεὰ, θυ ἔτοπὶ ἴῃς ἕδοι ἐμαὶ 1 18. ποῖ 
βίαϊεὰ δαὶ ἃ ἢβῃ ΨΠ ἃ οοΐη ἰη [8 
τοουτῇ τγᾶβ δοίπδ!ν ἐουπά, Πα ἰηΐδιβ πὶ 
τε ννοτάβ νγεσε ποῖ πηδδηΐϊ βεσίοιβὶ Υ ἃ5 ἃ 
Ῥγαςιῖοαὶ ἀϊτεςτίοη, Ῥὰξ ννεῖς ἃ βρίτϊοὰ 
Ῥτονεγρίαὶ υἱΐεγαποθ, δαβεάᾶ οὔ σῶσε 
Ἐχδτηρῖεβ οὗ τῆοηο ἰουπᾶ ἴῃ ἢβἢεβ. 
Ὑγ εἶβ8 15 οὗ ορίῃηϊοῃ ἴπδὲ ἃ βίσηρὶς ἀϊγες- 
τίου ἴο γὸ δηὰ ββἢ ἔοσ {πε τηεδηβ οὗ ρᾶυ- 
ταοπὶ νγ88 ἰῃ ἴῃς οουσδα οὗ ογαὶ ἰγαάϊτίοη 
ομδηρεά ἱπῖίο ἃ ἔοσπιὶ οὗ ἰδηρύαρα ἱπιρ]γ- 
ἱπρ ἃ πιϊγαουϊουβ εἰεπιεηῖ. τῆ νον 
ἈΒΒΌΠΙ68 ἴπδῖ ἴπ6 τεροτῖ ἱπ Μί. νδβ 
ἀοτίνεὰ ἔγοτι ογαί ἰσαάδιτίοη (υἱέ ὟΝ εἶβ8, 
ας 1,οδόη ὅζεει, ἰϊ. 47, ἀῃιὰ πὶγ δ΄ ἱγασμίοις 
Εἰονισπὲ ἐπ ἐπε Οοεῤεῖ, ῬΡ. 231-5). ἴῃ 
ΔΠΥ ΤΆ56 ἴῃς τηΐτδοῖς, ποὲ δεὶπρ τερογιεᾶ 
85 μανίπρ μαρρεπεά, οδπποῖ ἤαᾶνα θεθη 
16 ἱτηροτσίδπτ ροίηϊ ἴοσ {π6 δνδηρεϊιδῖ. 
ναὶ δε ἰβ8 οι ςῆγ σοποεγπεά δδοιὶ ἰ8 ἴο 
τεροσὲ τῆς Ὀεδανίουσ οὗ 7}εβϑ08 οἡ ἴπε 
οὐοδβίοη, δηά 1ῃῈ ψογάβ Ηδ βροῖε τε - 
νελιηρ 18 τηοῖῖνε.---ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ: 
νατίουβ αυεδιίοπβ οσοὺς ἴο οπε ἤεῖα. 
Ὀιά τῆς οοἰϊεοίοτβ ἐχρεοῖ [6518 ΟΥ̓ ἴο 
ῬΑΥ (ἴος Ηϊἰτηβεῖῖ ἀπά Ηἰβ ψνβοὶε σοπ- 
ῬΔΠΥ), οσ ἀϊά τπεὶς αυδβιίοη τθδη, ἄοεβ 
Ηε αἶβο, ἐνεπ ες, ραυ Απὰ ΨὮΥ ΡᾶῪ 

ΟΠΪΥῪ ἕο Ῥεῖεσ δἷοηρ νὑἱ Ηἰπ,86 11) 
νεῖε 41] «6 ἀϊβοιρίεβ ποὲὶ 114 0]6: 
Απάτγενν, ]π|ὲεβ δἀπᾶ οῦπ ἔδεε, ἰπ 
Οδρεγηδυπῖ, ποῖ 1688 ἴπδπ Ρείεσ ἢ 88 
186 ἴδχ δ ΟΕ ΠΟ] δος, οΥ ἔοσ ἰαςϊκ οὗ 
Ῥονεσ ἴο δηΐογοβ ἰξ μά ἱξ Ῥεζοπια ργδο- 
τ ΠΥ 4 νοϊαη Τοηίσυιτίοη, ραϊά ΌῪ 
ΤΩΔΩΥ͂, περί εοιεὰ ὉΥ ποῖ ἃ ἔειν ὃ [ἢ {παῖ 
ς836 ἴξ ννου]ά 6 ἃ βυγρτίβε ἴο τηατν ἔπδὲ 
76βυ8, ψ η]]δὲ 80. ὑποοτηρτογηϊβίηρ οα 
ΟἴΠεΥ πιδίτοσϑ, Μγ88 80 δοςοτησηοάδιῃρ ἰπ 
τεραζὰ ἴο ποθ οΥ αιεβεῖοθβ. Ηδ νουἱά 
ποὶ οοπέοσῃι ἴο οὐυδίοπ ἷἰπ ἤλβίίηρ, 
ΘαῦΡδιΒ Κεερίηρ, ννδϑῃίηρ, εἴς., δας Ης 
τνουϊὰ ΡᾶῪ δε τοτηρὶς ἴᾶχ, (που ρῇ τεβιβαῖ 
ψουά ἤανε μδά πὸ τῇοζε βεζίουβ σεβυϊῖ 
ἴπδπ 5.10 ΠΕ ἴὸ ἱπογεαβε αἰγεδὰν εχίβεπρ 
11- Ὁ}. ὙΤὨΐβ. νῖενν βεῖβ 16 βεπεγοβίυ 
ἃ πὰ ποῦν οὐἩ ΟΠ τίβε᾿ 8 βρίγίε ἴῃ ἃ οἰδαγοσ 
ΕΠ ΤᾺ 

ΟΗΆΡΤΕΕ ΧΝΠΠ. Μόοβαὶ, ΤβΑσνινα 
ΟΡ ΤῊΞ ὈΙΒΟΙΡΙΕΒ. Ιπ [Π8 δπά {δε 
πεχὲ ΝΟ Τπαρίοσβ ἴῃς Τςεπίτε οἵ ἱπίεγεβε 
ἰ8 π6 βρίγταδὶ σοπάϊείοη οὗ τῆς ΤΙ Νεῖνς, 
δηᾶ {πὲ πεοεββίιυ ἱπειεΌν ἱτηροβεά οα 
τηεὶς Μαβίοσ ἴο βυυϑήεος ἔποτὶ ἴο ἃ βίδσῃ 
ταῦτ] ἀϊδοὶρ᾽ πο. δα ἀδν οἵἩ Οδδβατοα 
δά ἱπαυρυτγαῖεά ἃ βριτίτυδὶ οτίβὶβ ἴῃ τῆς 
ἀἰβοὶρ!6- οἶσθα, νοῦ βεασομδά {π6πὶ 
τγουρ δηὰ τπγουρῃ, δηὰ τενεαϊθὰ ἴῃ 
τδεπὶ 411 ἴῃ οπε ἴοσπιὶ οὐ Ἀποίῃοσ, δπά ἱπ 
ἃ διδδῖεσ οἵ 1ε88 ἄερτεε, πιοσαὶ ψγεδκ- 
Π6858: ἀἰβίογδίν ἴο ἴῃ6 Μαβέεσ (χνίϊ. 22), 
ναΐη Δηλδίτοσ, ἰεαϊουβυ, ῬΑΓῪ βρίτι. 
ΤΩς ἀϊδίογαι ἀϊβοὶρὶς βεεπβ ἴο ἤᾶνθ 
τε ἴο πεαζῖ πόσα ἴπδη ἔπε οἴποσβ τπε 
Εἰοοπιν 51:46 οἵ πε Μαβίεγ᾽β ργεάϊοιίοῃβ, 
τε δηπουποειηεηΐ οὗ τῆς Ῥαββίοῃ ; δὶβ 
τοῖς δοπεβί-πεασίεά ςοϊηρδηΐοηβ εξ 
ἀβεῖς πλϊπβ σεβὲ ου ἔπε πιοσα μ᾽ εδβίπρ 
βἰάς οὗἩ {πε ῥργορμειὶς ρίςίατε, ἐξε ΕΑΓ 
ΔΡρτοδοῦ οὗ ἴδε κίηράοπι ἴῃ ροννεῖ δπά 
δίοτγ, 8ο ἴπδὲ νυ μ|1ε σεπιαϊπίπρ ἴσας τὸ 
με Μαβίεσ ἐπεὶγ ἢεξαγίβ δεοδᾶπης ἢγεά υυῖτῃ 
διη δ ἰουβ ραββίομβ. 

γν. 1τ--14. «Ανιδίέϊοπ γεδωλεά (ΜΚ. ἰχ. 
33-50; ΓΚ, ἰχ. 46-50, χν. 3-7, κνὶϊ. 1-4)}.--- 
γες. 1. ἐν ἐκ. τ᾿ ὥρᾳ: ἴπ τῆι που; ἴπ6 
ἐχργεβδίοῃ Ἴοοππθοῖβ ψνῆδὶ ἔθ ΠοννΒ ΨΥ 
τιοϑεὶν Μὴ τ τμς ἴᾶχ ἱποίάεης, ἀη ἃ βῆονβ 
ἴδαιῖ τῆς ἴνο τπΐπρδ ννεγα ἱπεϊηγδῖοῖν 4880. 
οεἰαιεά ἱπ τς ταὶπά οὗ τῆς Ὄδνδηρεῖίβι.-- 
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Δ ΟΒ, χί. 11; 
χχὶϊϊ. τα. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΥΠΠΙ. 

ΧΥΤΙ]. τ. ἘΝ ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, 
ικ ας λέγοντες, “Τίς ἄρα " μείζων ἐστὶν ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν ; 

. 2. Καὶ προσκαλεσάμενος ὁ ᾿Ιησοῦς παιδίον ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ 

: ΕΝ γένησθε ὡς τὰ παιδία, οὐ μὴ εἰσέλθητε εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 
τ:. 1. οὐρανῶν. 
χὶν. τα; 
χνἱὶ. 14. 

4. ὅστις οὖν "ταπεινώσῃ 2 ἑαυτὸν ὡς τὸ παιδίον τοῦτο, 

οὗτός ἐστιν ὁ μείζων ἐν τῇ βασιλείᾳ τῶν οὐρανῶν. 5. καὶ ὃς ἐὰν 
ὁ ον αν. 5 δέξηται παιδίον τοιοῦτον ἂν ὃ “ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται " 

ΔΊΜΒΙ, αἱ. οπιῖξ ο 1. 3 ταπεινωσει ἰη 411 υποίΑ18. 

8 ἐν Ὀείοτε παιδιον 'ἰπ ΒΌΙ,Ζ; τοιοντο ἴῃ ἡ ΒΙ.Δ ἴοσ (ἢς ποζς ὑδυδὶ τοιοντον ἰῃ 
Τ. Ε. (ἐν παιδιον τοιοντο ἰπ Τίβο;. ἀπά ὟΝ. Η.). 

τίς ἄραμείζων : γγῆο ἔδεη ἰ8 ρτεδίεσ, εἴς. ὃ 
Τῆς ἄρα πιᾶγ Ὀὲ ἰΔκεη 48 ροϊπείπρ θδοῖ 
ἴο {πὸ ἴᾶχ ἱποίδεπε δ8 βυρρεβιίηρ {πὰ 
ηυεδιίοη, Ὀὰϊ ποξ ἴο ἱξ δίοηα, ταῖπεσ ἴο ἴἱ 
88 ἴπε ἰΔϑὶ οὗ 4 βεγίεβϑ οἱ οἰγου πιβῖδηςοϑ 
τεπάϊηρς ἴο ἕοσος ἴδε αυεβιίίοη ἴο ἴπ6 
ποηῖ: αἀάγεββ ἴο Ρεῖδσ δ Ὁδεβδιεᾶ 
ῬΆΠΙΡΡΙ; ἴῆτγεε ἀϊβοῖ 168 βεϊεοιεά το ὃς 
Μ ἢ τῃε Μαβίεσ οἡ ἴπε ΗΠ] οἵ Τγδῃβ- 
ἢρυτγαϊίΐοη. Ἑτοτὰ ΜΚ. ψὰ ἰεάγη ἴπδὲ 
1ΠῸν δὰ Ῥεεπ ἀϊβουβδίηρ ἰξ οπ ἴπ6 ψνΑ 
ΒοπΊα.---ν τ. βασ. τ. οὐ., ἴπ τπὸ ΚιΙπράοπι 
οὗ Ηξανδη ; {πῖ8 18 ννδητπρ ἴῃ ΜΚ., 
ψΒεῖε ἴπ6 αυεβιίοη ἰβ ἃ ρυγεῖν ρεσβοῃδὶ 
οπα; νῆο ἰβ8 τε ρτεδίε (Ἀπιοηρ 8, 
ὍΟν,, ἴῃ γοῦὺΣ εβίδεπη) ἡ [π ΜΙ. τῃ6 
πυεδιίοη, ἐπουρῇ τείεσσίηρ ἴο {πε ργεβεηῖ, 
Ψ ΠΟ ἰς, εἴο., Ροϊπιβ ἴο ἴῃς ἔμτατα, δηὰ 
Ῥτεβθεηῖβ ἃ τῆογ βΈΠΕΟΓΑΙ δβρεοῖ, Ὀυΐ 
1πουρ ἰξ ννεᾶσβ δὴ δρβίγαοι ἰόοοκ ἰξ ἴοο 
δ Ρεγβοηδὶ ἰῃ γεν τὸ ῃϊο ἢ οὗ ὰ5 πον 
ἰ8 πε ρτοδίεσ ἴοσ γοι, ἀπὰ 58}}41}1 ἴπεσε- 
ἔοσε αν ἴῃς πίρδεσ ρίδος ἰπ {πε κίηρ- 
ἄοπι ννβεῃ ἰξ σοπιθβ ὃ [{ 18 ποῖ πεοαβδδγυ 
ἴο οσοποεῖνε Ἔν συ οπα οὗ ἴδε Ὑννεῖνε 
Ἰδπογίηρ ἰΐ βόλθρις δε τπιρῆε δὲ 1τῃ6 
βγϑὲ τῦδη. Τῆδ απεϑβίίοη ἔοσ πε πη Δ) ΟΣ 
ΤΆΔΥ πᾶνε ὕεεπ οπε 88 ἴο {πε τεβρεζιίνε 
οἷαιπιβ οὔ ἴδε πιοσα ῥτογηίπεπὲ πηβῃ, 
Ρεῖεσ, [14π|ε5, ]οἤπ, ες! οὗ πόση πηᾶ 
δᾶνε δά 8 ραγιβδη8β ἰη τῆς {π||ὲ Ὀδηά. 
--νες. 2. παιδίον: ἴδε ἴδ8Κ οὗ ]6βι8 ἰ8 
ποῖ πλεγεῖν ἴο σοπηπιιηϊςαῖς ᾿πδίσυςείοη 
υξ ἴο τεῦυκε δηὰ δὌχοζοίδβα δὴ ενὶ! 
δρίσί:, τπεγεΐοστα Ης ἄοεβ ποῖ ἰτυβὲ ἴὸ 
Ψοσάβ δἴοπε, ὃυξ ἴογ ἴῃς ρτεαῖεσ ἰπὶ- 
Ῥέξδε επςθε 1868 ἃ ΟΠ νὯο Πάρρεηβ ἴο 

ῬτΙέβεπὲ ἃ8 ἃ νεῆίοϊε οὐ ἱπβίσγυςτίοη. 
Τῆς Ἰερεπάδλγυ βρίγε νος ἀδαῦῖγ ἰονε8 
ςεγίδίπν ἱπ ἀεῖα!] ἰδεπιβεὰ ἐπε ομΠ]Πἃ 
ΜΠ Ιρπδιυβ, 88. ἰξ τπδὲ ινουἱὰ πιακο 
τῆς ἰεββοῦ Δ τῆς τῆοσὰ νδίυδοϊε 1--- 
γεν. 3. ἐὰν μὴ στι : 1Π|688. γα 
ἴμτη τουηά 80 88 ἴο ρῸ ἴπ ἃπ Τρροβίϊβ 
ἀϊγεςιίοη. “" Οοπνεσβίοη ᾿᾿ πεεδεὰ δηά 

ἀετιαπάςά, ἐνεη ἴῃ ἴδε οα86 οὔ ἴδεβε τίθη 
ΜὯῸ πᾶνε ἰδῆ 411 το ἴοϊϊον 7εβι8] ον 
ΤΛΔΏΥ ΝΟ Ρᾶ88 ἔογ σοηνετίδά, τερεπεσγαῖθ 
Ῥεῖβοπβ δᾶνε πεεά ἴο δε Ἴοοηνεγίςα ονοσ 
δξαῖη, τῆογε σγϑάϊοδ!!ν  ΟἾγΥΒ. γεπιασκβ: 
ΦὙΥς δῖῈὲ ποῖ δϑϊΪες ἴο σεᾶοῦδ ὄνθῃ 
πε ἔδυ] οὗ τς Ὑμεῖνε; ψε δ8κ ποῖ 
ΨΜΏΟ 18 ἴῃς ρτεδῖεβὲ ἴῃ ἴδε Κίηράοπι οὗ 
Ηξεάᾶνεπ, Ὁυϊ ννῆο ἰ8 ἔπε ρτεδῖεσ 'π ἴπ6 
Κιπράοπι οὗ Εδγιᾷ : δε τίςμπογ τπ6 ποσὰ 
ῬονγοσᾺ] " (Ηοπι. ἱν]ϊ1.). Ὑῆὸ τεπηατκ ἰδ 
ποῖ ἴσὰς ἴο ἴῃς 5ρίχις οὐ ΟἸγίβι. [Ἷἢ Ηἰ8 
εγεβϑ νϑπΠΙῪ δηὰ δπιρί τίου ἰπ ἐπ ς δρῆεγα 
οἵ ταὶ ρίοη ννεσε στᾶνεσ οἤεποςβ ἴῃδη τῃς 
βἰπβ οὗ ἰἢς ννογίἷϊγ. Ηἱβ ἰοης δὲ τπὶ8 
τἴτης 18 τηδσ κεν βενοσε, Δ5 ΠΊΌΏΟΒ 80 85 
Ψ Πεη Ηε ἀεπουποεάᾶ (πε νίςεβ οὗ ἴδε 
ῬΠαγίβεαβ, [τ ψ88 ἱπάεεδ Ῥῃδτγίϑαϊβπι 
ἰη τῆς Ῥυά Ηε Παὰ το ἄδδὶ νι. Βδβοῖ 
δυρξεβῖβ (πὶ στραφῆτε ἤδΓα 5ἰΤΊΡΙΥ τε- 
Ρτεβεηῖβ ἴῃς ἰάεα οἵ δεςσοπγίηρ ἀραΐπ 
οδί]άτεη, σογγεβροπάϊηρ τὸ τς Ηεῦσεν 

ἰάϊοτη τυ 568 Δ} -- πάλιν (4 πε5εν- 
εαποπί σεῖς Ῥαγαϊεἰεχίς κε ΜΈ. απά ΜᾺ., 

. 213).--ὡς τὰ παιδία, {κα τμ6 οπί]άτεπ, 
1Ώ ἀπρτεϊθητουβπαθβ. Α Κίηρ᾽ δ ςὨ]]ὰ 
δ)88 ΠΟ τῆογε τπουρῆὶ οὗ ργεαΐπεββ ἴδῃ ἃ 
Ῥερβαγ'β.--οὐ μὴ εἰσέλθητε, γε 5}4]] 
ποῖ ἐπίογ ἴῃ6 Κιηράοπι, ποῖ ἴο βρεακ οὗ 
δεΐπρ ργεαέ ἴπεγε. 708ὲ ψῆδὲ Ης βαϊὰ ἰὸ 
1π6 Ῥμαγίβεαβ (υἱάδ οα οΠδρ. ν. 17-20).--- 
ες. 4. ταπεινώσει ἀου δνι τῆς τηοβὲ 
ἀϊῆσυϊε τθϊηρ 'ἴπ τῆς Μνοσίἁ ἔοσ βαϊπὶ ἃ5 
ἔοτ βίπποσ. Βδρδῃεὶ (προ. ἴῃ 5. 5.) ἀϊ8- 
εἰπσυ βῆαβ ἴῆσος ἔοστβ οὔ 8βε 1 [- ἢ π]Ἰδιίοη : 
ἴῃ τηϊπά (Ρῃ1]. 1. 3), ΌῪ ψογάβ, δηὰ ὈῪ 
δοῖδ8, αἰνίηρ οἸαββίς αὶ ἐεχαῃλρ]65 οὔτμε Ἰδίίοτ 
ἵνο. [{ ἴβ βᾶϑυ ἴο διπ)ῦ]6 Ομ δβοὶ ἢ ὉΥῪ 
5ε1ἀϊβραταρίπς ννογάβ, οσ ὉῪ ἐγτόβοῖις 
ἃςοίβ, 85 ἤθη τῇς Εργρείδη τηοπκβ ΨΟΓα 
ποοάβ, Πκὸ ςὨ]]άτοη 8 οἂρ5 (ΕἸβπετ), θὰ το 
θὲ Πυπηῦῖς ἴῃ φῤίγίέ, ἀπά 80 δ! -Πἶκος 1--- 
ὁ μείζων. ΤὮε τελ]ῚνῪ Πυπλῦ]ε πλᾶῃ ἰ8 48 
δτεδὶ ἰπ ἴδε πιογαὶ ᾿νοσ] ἃ 85 Ὦς 15 σᾶγε. 
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6. ὃς δ᾽ ἂν σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν " μικρῶν τούτων τῶν πιστευόντων ὁ Ο7. ἐλαχί- 
εἰς ἐμέ, "συμφέρει αὐτῷ, ἵνα κρεμασθῇ μύλος δνικὸς ἐπὶ 1 τὸν λυ βα 
τράχηλον αὐτοῦ, καὶ δ καταποντισθῇ ἐν τῷ " πελάγει τῆς θαλάσσης. «(δ᾽ ν. »», 
Ἴ. Οὐαὶ τῷ κόσμῳ ἀπὸ τῶν σκανδάλων - ἀνάγκη γάρ ἐστιν 3 ἐλθεῖν ε ἦδτο κυὰ 
τὰ σκάνδαλα. πλὴν οὐαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ,δ δι᾿ οὗ τὸ σκάνδαλον 

ἐῷ ΟἹ. χίν. 

Β δοὰ 
Αεῖδ χχνὶϊ, 5ὅ. Ὑπα ΡὮταδθα ἐν τ. π᾿ τ. θαλάσσης ΒΕΓ ΟὨΪΥ 

1 Ἐὸ: σπι 38Β1,Ζ δᾶνα περι. 

3 Οπικτεά ἰη ΒΙ, (Ὁ. Η.); ἰουπά ἰπ 8 (Τί5.8.). 

8 ακεινω ψγαηιηρ ἰῃ ΜΜΌΡΒΙΣ; Ἰουπὰ ἱπ Β Ὀυξ ποῖ δάοριεά ὃν ΝΗ. 
κε δὴ 2 
υἱίεγαηςα οὐ [8 οσοοβίοῃ. 

γν. 5-7.--Νεῖ. 5. δέξηται: τῃςε ἀϊ8- 
οουτϑς ΡΆ55368 δὲ (πἰ8 ροῖϊπὲ ἴτοτλ θείη 
οὨΠἀ.Πκὸ τὸ ῥταοίουβ ἱγεδίτηθεηϊ οὗ ἃ 
οὨἱἃ δὰ ννβαῖ ἰξ σεργεβεπίβ. --ν παιδίον 
τοιοῦτο: [δα τεῖὶ οὨ]ὰ ργεβεπὶ ἴῃ ἴδ9 
τοοπὶ ρΆ83ε8 ἰπίο δὴ ἑάεαὶ ς ἢ], τερτε- 
βεηιίπρ 411 παῖ τΠ6 δρίσιε οὗἨ ἀγῃθιτίοη ἴῃ 
18 δίγαρρὶε ἔοσ ρἷδοε δπά ροννεσ ἰβ δρί ἴο 
Ἐτλτιρὶε υπάετ ἔοοι. 80 ἱπ εβεοι ἴῃς 
ΤΑΔΊ ΟΣ οὗὨ οοτηπιεπίδίοιβ ; 8 ἔδνν, ἰπ- 
οἰυάδίϊπρ Βεηρεῖ, Ὧεὲ Μεῖῖε, ΒΙίβεκ, 
Νν εἰβ5, μοϊά τῆδι ἰῃς τεΐεγεπος 18 811}}} τὸ 
ἃ τεὰὶ οἰἹ]Ἱά. [π ἕδνους οὗ {πὶ8 νὶενν 15 
1 κΚοε᾽ 8 νετβίοη : “ἯΠΟΒΟ σεςείνειἢ ἐλὶς 
εἰϊα,᾽" εἴς. (ἴχ. 48). Βυξ {πε οἶαυδε ἐπὶ 
τῷ ὀνόματί μον ταῖβε8 ἴῃς ΤΠ] ὰ ἰηῖο τη 68 
ἰάεαὶ βρῆετε. Τῆς τεςεριίοη τγεαυϊγοὰ 
ἄοεβ ποῖ τηϑᾶῃ ηδίυγαὶ Κίπάπεββ ἴὸ 
οἰ άταεπ (που ἴμδὲ α͵8ο ΟΠ γῖβὶ να! δά), 
Ὅαϊ εδιςαπιίηρ ἴπεπὶ 88 (6 ]]1ονν- ἀϊβοὶρ] 68 ἴῃ 
βρὶῖς οἵ τμεῖγ ἱπϑίρηίῆσαποθ. Α οπ]ά 
ΤΑΔΥ δέ βυςοἢ ἃ ἀϊδβεὶϊρίς, δὰ: ἰξ τῇδυ αἷβο 
γεῤγεέσεμέ βυς ἀϊδβοίρεβ, δηά ἰξ ἴ8 [18 
τερτεβεπίδεινε διποίίοη ἐμαὶ 'β ἴο δὲ δπι- 
Ρμδϑβίβεά,-- ες. 6. σκανδαλίσῃ : {πε 
ορροϑβίίε οἵ τεςεϊνιπρ; ἰτεδίϊηρ ΠΑγΒΪΥ 
δΔηὰ ςοπίετηρι που βν, 80 48 ἴο ἱεπιρὲ ἴο 
ὈΠΌΟΙ οὗ ἀπά ἀροβίαβυ. Τῆς ργίἀβ δηὰ 
βε]ῆβἢ τη διεοη οὗ ἴποβε ΨνῆῸ Ρ485 ἴοσ 
επιϊποηΐ ΟἸ τ βε απ τηϑῖκα πλᾶτυ ᾿πῆάεἶβ. 
--ἕνα τ΄ μ. το; οπε οὗ {π6 ἴᾶγρε ςἶλβ8 οὗ 
1π||6 οπεβ; ποῖ πηεγεῖν ομ]Ἱά Ὀεϊΐενεσβ 
βυτεῖγ, δυῖ 411 οἵ ψβοπι ἃ ἍἽὔιὰ ἰ8 (ῃ6 
ΘΙ] ἐπι, 88 τερβαγάβ βοςῖδὶ οἵ ἐοοεβίββ- 
εἰςαἹ ἱπιροτίαπος. ὙΏοβα 8Ο γε οδυβεὰ 
ἴο 5ζυπιθὶς δῖα δἰνναυβ {{||6 οπεβ: 
“4 τῃδίοσεβ εηἷπὶ βοδηάδία πο σεοίρίυπι,᾽" 
δζοσιθ. Οπε οὔ πέσ: “ τεαυδηβ μηὲμς 

ἴῃ Ἦος οδρίτε πγεπεῖο," Βεηρεῖ. Ταῖς ἰ8 
1ῆε οὔς ἰεχὲ ἰῃ ὙὨοὮ [6818 βρδακβ οὗ 
Ἡ  πιβ6} 28 τῆς οὔ͵εςὶ οὗἩ δ (υἱάς Τὰδ 
Κίηράονι οὐ Οοά, Ῥ. 263).---συμφέρει. .. 
ἵνα: υἱάς οχ ν. 29ςὅ. ἘτίιΖζεοῆς ἤπάβ 
Βεῖε δὴ ἰπβίδηςς οὗ διίσας(οη βἰηλ ]γ ἴῸ 
δδῖ ἱπ χ. 25, καὶ ὁ δοῦλος, ὡς ὁ κ΄ ἀ. 
Ιηϑιεδά οὗἩ εαγίηρ συμφέρει α. κρεμα- 

[ει Ιοοκβ 
δοῆο οὗ χχνΐ. 24, γεῖ ᾿ξ δηβυνεσβ νν 61} ἴὸ 1π6 βοίΐδιηῃ ἴοπε οἵ οὖς ,ογά 8 

σθῆναι. .. ἵνα καταποντισθῇ, τἢς 
ντίξεσ ρυΐϊβ ΒοΓἢ νεσῦβ ἰπ ἴῃς βυδ]ιποῖίνα 
αῆες ἵνα.--μύλος ὀνικὸς. ΤΒε Οτεεκβ 
ς4]16ἅ τῆς ὕρρος το Π]βίοης ὄνος {86 888 
(δ ἀνῶτερος , Ηεβγοδία8), Ὀὰς ἘΠΕΥ 
ἀϊὰ ποῖ ὑ8ὲ {πὲ δάϊεςῖίνε ὀνικὸς. ΤΣ 
τηεδηίηρ ἱβεγεΐοσε ἰβ ἃ τη] βίοηε ἀσίνεη 
ΌΥ 8ῃ 888, ἔ.6., ἃ ἰᾶγρα οπε, 848 ἀϊβιϊποϊ 
οτὰ 5ΠΊ8116γ βδἰζεά οπεβ ἀγίνδβῃη ὃν τῆς 
Βαηᾶ, σοπηπι ον υδεᾶ ἱπ Ἡεῦγενν ἤουδε8 
ἴῃ δποίεης τἰπηεβ. “νεῖ ϑυοῇ 4 ἰδγρε 
βίοπε δε δυηρ δδουξ ἴῃς πεοῖκ οἵ τῆς 
οἤεπάες ἴο τπῆᾶκε βυγζε ἴδδαὲ ἣε δἰπικ ἴο 
τῆς Ὀοεξΐοπι ἴο τῖβε ΠΟ πῆοσε ᾽᾿-- ϑυς ἢ 15 
πε τπουρῆῖ οὗ 1688; βίσοηρ ἱπ Ἷοη- 
ὀερεοη δῃὰ εχργεββίοῃ, γεν! ηρ ἱπίθπβα 
ΔὈΠοτγεηςε.---ὲν τῷ πελάγει τ. θ.: ἰπ 
πε ἄεξερ μαζὶ οὗ ἴπ6 ββεὰ. 80 Κυρᾷκε, 
ΨῆῸ ρίνεβ ἘχϑηΡ]ε8; δποίπες βἰρηϊῇῆ- 
ΟΑΠΕΪΥ βίτοηρ ρῆγαβε. Βοίῃ (ῃεβε ὃχ- 
τεββίοηβ δᾶνε δε ἰοπεά ἄονψῃ ὉΥ 
Κε.--καταποντισθῇ : ἀτοννηΐπρ ννᾶ8 

ποῖ ἃ ἔοσπι οἵ σδρίϊα] ρυπίβῃπιεπε ἴθ 88 
διηοηρ ἴῃε Ϊενβ. Ὑῇῆε ἰάεα πᾶν ἢᾶνα 
Ῥεεη βυρρεβίεά ὃν ἴῃς τ᾿νογτὰ ἀεποιίηρ 
τῆς οἄεηςε, σκανξαλίσῃ. Βεηρεῖ τε- 
τ τ: “ Δρροβίϊα ἰοοιτῖο ἰπ βεγπιοπς ἀα 
βοδηἄδῖο, πᾶτὴ δὰ ἰαῤῥάεηι οἤεηβιο εβι" -Ξ 
“Ἰδὲ τῆ6 πλᾶπ ΠΟ Ρυ(8 ἃ βίοπε ἰη ἴδε 
Ῥαϊῃ οὗ ἃ ὕγοίμοσ πᾶνε ἃ βϑίοπε δυηρ 
δῦουϊ Πὶδ πεοκ,᾽ εἴο. Γὐἱρδείοοι βαρ ρεϑὶβ 
ἃ8 ἴῃς ῥἷδςα οὗ ἀγοννηίηρ ἴῃε Πεδὰ 86ᾶ, 
πῃ ψ ποθ ψνδῖειβ ποίπιπρ ᾿νουἹὰ δἰῃκ 
νπους ἃ ψεῖρμς διϊδομεά το ἰξ, ἀπά ἴῃ 
ΜΒΙςἢ ἴο ῬῈ ἀγτονπεᾶ ννὰβ ἃ πιδεῖς οὗ 
εχθογδίίοη.---νεσ. 7. οὐαὶ τῷ κοσμῳ: 
Ψος ἴο ἴπεὸὶ ψνοτῖά, ἂπ δχοϊδπιδιϊίΐοη οὗ 
ΡΥ δὲ τπουρῆλ οὐ δε πιλίβοσιεβ δαὶ 
οοπῖδ Ὡροη πιδηκίπα τπγουρἢ δπιδίἴουβ 
Ῥδββίοῃβ. ϑοπὶε (ΒΙεεκ, δνείββ, εἰς.) 
ἴακε κι ἰπ ἴῆε βεηβε οὗ ἔπε υπροάϊν 
ψοσ]ᾶ, 48 ἴῃ ἰδίες δροβίοϊϊς υβᾶρε, δπᾶ 
τπεγείοσγα 48 σδυβίηρ, ποῖ βυβετίηρ ἴτοηι, 
τῆς οἤεποεβ ἀερίοτεά. Τῆΐβ ἱπιεγργεῖδ- 
εἴοη 18 ἱερίεἰπιαῖα Ὀυϊ ποῖ ἱπενίταρ]θ, ἀπὰ 
ἰξ βθεπιβ δεϊῖογ (ο ἴδ τς ψοζά ἱπ ἴπ6 
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ἔρχεται. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΟ. 

8. Εἰ δὲ ἡ χείρ σου ἢ ὁ πούς σου σκανδαλίζει σε, ἔκκοψον 
αὐτὰ καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ - καλόν σοι ἐστὶν εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν 

χωλὸν ἢ κυλλόν,2 ἢ δύο χεῖρας ἢ δύο πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὸ 

πῦρ τὸ αἰώνιον. 9. καὶ εἰ ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζει σε, ἔξελε 

1Βεγε διά η αὐτὸν καὶ βάλε ἀπὸ σοῦ - καλόν σοι ἐστὶ ' μονόφθαλμον εἰς τὴν ζωὴν 

᾿ ππκ α 47. εἰσελθεῖν, 
τὰ ταῖν. 
53. Αςιεῖϊ, πυρός. 

ἢ δύο ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ 
1ο. Ὁρᾶτε μὴ καταφρονήσητε ἑνὸς τῶν μικρῶν τούτων" 

᾿ Ἰραι: λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οἱ ἄγγελοι αὐτῶν ἐν οὐρανοῖς ’ διὰ ’ παντὸς 

1 αντον ἴῃ ΜΒΌΙΣ. ἀντα ἃ ρτατωσηδίϊοδὶ οοτγδοξίοῃ. 

3 κυλλον ἡ χωλον ἴῃ Ν᾽ Β (Τίβοϊ., ΝΝ.Η.). 

τῆοτα βδησσζαὶ βεπδε οὗ δυπιδηϊςν οοη- 
οεἰνεὰ οὗ 88 φτίενουβὶν δοιεά ντ 
τ“ βρβη 18 " υἱίδουϊ τεΐεσεπος ἴο ννῆο ἰ5 
το Ὀΐδῃθθ. ὙΠεῪ γε ἃ ρστοδῖ ἔδοϊ ἰπ {πε 
δἰβϑίοσν οὗ πιδηκίηᾶὰ, ὉῪ νυν ῃοπίβοανεοσ 
οδυβεά.---ἀἀπὸ τ. σ΄ : ὈΥ τεδβοῃ οἵ; ροϊῃΐβ 
ἴο τὰς υἱείπιαϊα βουγοα οὗ {86 τηΐβεσγ.--- 
τῶν σκαν ν : τῆς βοδηάδ]8 ; ἃ ρεηεσζαὶ 
ςδἴεβοσυ, πὰ ἃ ὈΪδοκ οπε.---ἀνάγκη γάρ Η 
16 ἃγα ἱπενιδῦ]ε; ἃ ΤΑ. Εν 88 ννεἶ] 88 
ἃ ἴλοϊ, οα ἴῃς ψίάς β.δὶε οὗ τε ψοτὰ ; 
ἴδεν οδηποῖ θὲ ργενεηίϊβά, ΟΠ ἀερίοτεά, 
Νο ββδῖϊον; οριεἰπλίβπι ἱπ ΟἸ γί δε νῖενν οὗ 
11||6.---πλὴν : δἀνεγεαῖίνε Πεῖε, βειτίπρ' 
τῆς ψοα ἴπαὲ ονεγίδκεβ πε εαμδδ οὗ 
οἔεποεβ, ονοσ δραίηβι (μαΐ οὗ ἴποβε ψῇο 
σεν ἴτοτα ἴμεπὶ. Δ εἰββ ςοπίεηάβ τπδὲ 
1Ε18 ποῖ δἀνεγβαῖίνε μεσα ΔΠΥ τπλοσα [πδη 
ἴῃ χὶ. 23, Ὀυϊ ΒΙγΡΙΥ οοπάυςι5 ἔτοπὶ {πα 
ἔδπεγαὶ οὐρα ΠΥ οὗὨἩ τπ6 ννοσὶ το τπε 

{π οὗἨ Ἔνεσυ ραζίϊουϊασ οδῦυδβε οὗ βοδῃ- 
Αἱ, ἐνεὴῦ μδη ἢ ἄοεβ ποῖ Ὀεΐοπρ ἴο 

ἴδε ννοτ!ά, 
γν. 8,ς. Ὑμεβε νϑῦβεβ ἅτε οπα οὗ 

Μι.᾽8 ἀυαίτεῖεβ, θείηρ ἔουπὰ ννἱτ βοσηα 
νατἰδιίοηβ ἱπ τῆς Θεγπιοη οὐ ἔς Μουπὲ 
(ομαρ. 29-3ο). Καρϑιτίοη ρεσθαρβ ἄμα 
ἴο υ8ὲ οὗ ἴννο βουσοαβ, δὲ ἴῃ δγπραῖδν 
ψ ἢ τῆς σοηπεροιίοη οὗ τπουρδς ἱπ θ0 
λοεβ. ϑίπος τὸ οἤεηπάοτ 15 ἴῃ ρτεδίεσ 
Οδεσ ἱπ ἴῃς δηᾶ, ἰξ 8 ννογῖῃ 5 νἢ1|6 
ἴο ἴακε ργεοδυϊΐοηβ δραίπβὶ Ὀεΐῃρ δὴ 
οὔεηπάετ.---Ν τ. 8. χείρ, πούς : πηεη- 
εἰοπεὰ ἰτορεῖμεσ δ8δ ἱπβίσυπιεπῖβ οὗ 
νἱοϊεηοθ. --καλόν . .. ἢ: τ[πῃε ροβίξϊνα 
ἔοσ ἴδε σοπιραγαῖϊνε, οὐ ἢ υϑεὰ ἴῃ βεῆβα 
οἵ νιαρὶς φμαηι. ἘΆΡΠΕεΙ ἀπά Κυρκε οἷϊα 
ἰπβίδηςθβ οὗ (815. υ;86 ἔτοπι οἰδββίοβ.0. [ἰ 
ΤΑΆΥ Ὅς ἀη ἱπιϊϊδιίοη οὗ Ηδῦγεν ὑβᾶρε, 
ἰῇ Βίοἢ ἴῃς οοπιραγαῖϊνε ἰ8 ἐχργεββεὰ 
ὃγ ἴδε ροείεῖνε, ἔο!]οννοὰ Ὁγ ἔπε ρσεροβίὶ- 
εἴοη νεῖ. “Α τᾶτε οἰδββῖςδὶ ὑβᾶρὲ [επά8 
το Βεοοπὶς ἔγεαιεηι 'π Η εἰ]επἰβεῖς ατοεκ τ 
ἰτ 6 ἐουπᾶ ἴο σοττεβροπά ἴο ἃ οοπιῆοῃ 
Ἡεῦτενν ἰάϊοτῃ ᾿ (Οᾶστ, ἰῃ Οδη. Ν. Τ.). 
--κυλλὸν: ΜΠ τείδγεπος ἴο μαπὰ, πιυῖῖ- 

ἰδιδά ; νναπιίηρ ὁπ οὐ Ῥοῖ8 δδηάδ.-- 
χωλόν : ἰπ ἃ βίπιίας σοηἀϊείοπ τεραγάϊη 
τς ἔδει (οἷ. χί. 5; χν. 30).---ν εσ. 9. 
ὀφθαλμός, τῇς εγςε, τείετσεά ἴὸ 8ἃ8 [ἢ ς 
τ 648 οἵ Ἔχργαββίῃρ οοπέσηιῤέ; ἴῃ σὮδρ. ν. 
20 88 ἱποϊϊηρ ἰο ἱμϑδέ.---μο ν, 
Ῥτορεσίν βῃουἹά πιεᾶπ μανίηρ ΟὨΪ οπ6 
εγε πδῖυτε, δὰξ ΠεΓγα τὸ νναπεῖηρ δη 
εγς, ἕου νν βίο τς πόσα Ἔχδοὶ ἰθσῶι 15 
ἑτερόφθαλμος, υἱάε 1οΡεοκ, ῬΏτγαη., Ρ. 
136. 

γν. το-14. 8111 τς βυῦεος ἰ8 τῆς 
ΟὨΙ ἃ 48 ἔπε ἰάεαδὶ σεργεδεηϊδεῖινα οὗ (ἢς 
ἰπϑίρτίβοδηῖ, ἂρὲ ἴο ὃς ἀεβρίβεά ὃγ ἴῃς 
διηδιτίου8. Ετοπὶ {Π|8 ροιϊηὲ οἠνναγάϑ 
Μι. ροεὲβ ρῥγεῖϊυ τῦυοῦ Πὶβδ οὐ ΨΆΥ, 
εἰνὶπρ ἰορία οὗ [εβ08 ἴῃ ρεπεγαὶ βυτῃρδίῖῆυ 
ἢ τῆς Ρτεοεάϊπρ' ἀΐδοουτδε, βεσνίηρ [86 
Ρύτροδε οὗἩ τοδὶ ἀϊβοὶ ̓ πε ἴοσ ἀϊΐβοιρ[ε8 
Δϑριίγίηρ ἴο ρίδοςβ οἵ ἀϊβεϊηςτίοῃ.--- ἐσ. 
10. ὀρᾶτε μὴ καταφ. : μὴ νἱτδ 186 
800]. ἴῃ δὴ οὐ͵εςϊ οἴδυβε δε ἃ νϑῦὺ 
τηεδηΐηρ ἴο ἴακε πεβά; οοτηπηοη Ν. Τ᾿ 
ὑδᾶρο; υἱάς Μαῖι. χχίν. 4; Αςῖβ χίϊὶ. 
40, εἴς.--δνὸς, οπέ, ἀρδῖη.---λέγω γὰρ: 
βοτηθιβίηρ βοΐθβπιη. ἴο βαϊά.---οἱ 
ἄγγελοι αὐτῶν, εἰς. [Ιπ φεπεγαῖ δρϑβίγαςε 
ἰβηξυαβο, τπε6 τὰ |εβὰ8 βοϊεγαηἶν 
ἀεοίατεβ ἰβ (μαι αοἅ, Ηἰβ Εδίδοσ, ἰακδϑ ἃ 
ΒΡεοΐΔ] ἱπίεγεδε ἰῃ ἴῃ ΠπῈ|6 οπεβ ἴῃ ΑἹ] 
56η868 οὗ {πε ννοτά. ὙΤῆΐβ συ ἢ [5 εχ- 
Ῥταεββαὰ ἰπ ἐεγπὶβ οὗ ἔπε ουσγεηΐ ον 58 
δε] εἴ ἴῃ συατάϊαη ἀπρεῖβ. [π τμ6 ἰδίοσ 
ῬοοΚκβ οἵ Ο. Τ. (Πδηίε]), ἔεγα γε ριιδι- 
ἀϊδτ δηρεὶβ οὗ παέϊοπς,; ἴδε εχίεηβίοη οὗ 
1ῃς ρτίνιερε ἴο ἱπάϊν᾽ ἀι415 νν88 ἃ ἤωγιδεῖ 
ἀενεϊορπηθεης. ΟἸγίβι᾽β ννογὰβ ἅτε ποῖ ἴο 
δα ἴάκθῃ δβ ἃ ἀορτηδῖὶς εηάἀογβεσηεηΐὶ οὗ 
τηῖβ ροβί- εχ!!! δη Ὀε εἴ ἐχεπιρ! ῆεὰ ἴῃ ἐπα 
βίοσυ οὗ Τοδίς (παρ. ν). ὙὙῆα βᾶπια 
τουλδκ ἈΡΡΙ 168 ἴο τπῈ Ῥαϑβαρεβ ἱπ ΨΒΙοΝ 
τε ἰᾶνν 15 βροίκεη οὗ 858 ρίνε. τπγουρΒ 
Δη βρεῖς πγεάϊδιίοη (Ας8Β νἱ!. 53; 64]. Πὶ. 
το; Ηερ. ἰἱ. ᾿ς Τῆς λέγω ἄοεδβ ποῖ 
τεδῃ “1Π15 ὑεϊεῦ ἰδ σὰς," Ὀυς “16 
ἰάφα ἰδ επηροάϊεβ, Οοὐ᾽β ϑρεοίαί ςᾶγε ίος 



8--τό. 

Ὁ βλέπουσι τὸ Ἐ πρόσωπον τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς 
ἦλθε γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου σῶσαι τὸ ἀπολωλός.3 
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ΣΙ. Κιπίδρδγαθο 
, «κα δδεκεοηϊΐγ. 

12. Τί ὑμῖν 

δοκεῖ; ἐὰν γένηταί τινι ἀνθρώπῳ ἑκατὸν πρόβατα, καὶ πλανηθῇ ἕν 1 Αςίε χα. 16. 
ἐξ αὐτῶν - οὐχὶ ἀφεὶς ὃ τὰ ἐννενηκονταεννέα, ἐπὶ τὰ ὄρη 4 πορευθεὶς 
ζητεῖ τὸ πλανώμενον ; 13. καὶ ἐὰν ' γένηται εὑρεῖν αὐτό, ἀμὴν λέγω 

πατρὸς ὑμῶν ὅ τοῦ ἐν οὐρανοῖς, ἵνα ἀπόληται εἷς ὁ τῶν μικρῶν τούτων. 

νἱ. 16 

τς. Ἐὰν δὲ ἁμαρτήσῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, ὕπαγε καὶ 3 " ἔλεγξον τ ὙΝ Σ 
αὐτὸν μεταξὺ σοῦ καὶ αὐτοῦ μόνου. ἐάν σου ἀκούσῃ, ὁ ἐκέρδησας ο 1 δος. ἰχ. 

τὸν ἀδελφόν σου" τό. ἐὰν δὲ μὴ ἀκούσῃ, παράλαβε μετὰ σοῦ ὄτι ἕνα Ἐδὲ 11. 

1 Β δι88 εν τω ουρανῳ (ὟΝ.Η. πιάτρὶπ, Ὀγαοκείεά). 

3 Ψετ. τσ ἰ8 υναπεηρ ἴῃ ἐφ ΒΙν, 1, 13, 33, Ἐξγρείδη νεσββ., ϑγιτ. ]εγιβ. ϑίη., Οτίξ.» 
εἴς. ; ἀουδεῖεββ ἱπηροτίοα ἴγτοπι [κ 

δμον ἴῃ Β αἱ. 

ΤῊΉΜΒ οπιῖϊ εἰς σε. 

δα {Π|π|||, ἰ8 ἔγας ", ὙΒΐ8 8 δῇ ἱπιρογίδπε 
ἴεχὲ ἴοσ (ἢ γίβι᾽β ἀοοισίπε οὗ ἴῃς Ἐδίμεσγ- 
Βοοά. [Ιεὲ τδϑομαβ [πδῖ, σΟΠΊΣΑΣΥ ἴὸ ἴῃς 
βρίσι: οἵ τς ψοσὶἄ, πυμῖοἢ ναῖθθ8 ΟἿΪΥ 
τῆς ργεαέ, ἴῆς Εδίδες- σοα ςἄγεβ βρεοῖδ! νυ 
ἴοτ ἴπαιϊ τὶς ἢ 8 ἂρὶ ἴο Ὀ6 ἀεβρίβεά.--- 
βλέπουσι τ᾿. πρ. [ἴπ Ἑδβίογῃ οουτῖβ ἰϊ ἴ8 
τῆς οοπῆάοπεδὶ βεγναπῖβ ὯῸ βες ἴῃς 
ἴλος οὗ ἴῃς Κίηρ. Τῆς ἤρυτε 18 ποῖ ἴο 6 
ῥτγεββεά τὸ τῇς Ἵχέεπι οἵ πιδκίηρ αοά [Κα 
8η Εδβίεσῃ ἀεβροί.---εσ. 11 δη ἱπίεσ- 
Ροϊδείοῃ ἔτοπι 1,ἰκ. χῖχ. το, Φ. Ὁ. 

νν. 12:14. Ῥαγαδῖε οὗ Ξἰγαγίπρ φ«᾿δοῤ 
(κ. χν. 4-7); τλᾶγ 8εθπὶ 1658 Ἀρργορτγίδῖε 
Βεῖε ἤδη ἴῃ [κ0, δὰϊ δ48 Ἔνθ πεῖε ἃ 
δοοὰά βεἰείηρ, δπιουπείηρ ἴο ἃ οἰϊπγᾶχ τα 
Οοὰἃ οἄτεβ ποῖ οπὶν ἴοσ ἴπε ον γ δά 
ππ||6 Ῥὰς Ἄνθη ἔοσ ἔπε ἰον,---ἴμ 6 πΊΟΓΑΙ ΠΥ 
οὐγίηρ. ἴπ Ῥοῖῃ ρίδοεβ ἴῃ Ῥᾶγδθ]ε 
ἴθᾶομεβ {με ῥγεοίουβ Ἵομγδοϊθγίβε δ! ν 
ΟἸγίβείαη ἀοςοϊτίπε οὗ τῆ6 ννοσῖ οὗ {πε 
ἱπάϊν!ἀυΑ] αἱ ἴῃς 'νογβὲ ἰο σοά.---Ν ἐγ. χ2. 
τί ὗὑ. δοκεῖ 48 ἴῃ χνὶϊ. 25.---ἐὰν γένηταί τ΄ 
ἀ. ἐ. πρόβατα: ἰζ ἃ πιᾶπ Βάρρεη ἴο βᾶνα 
88 ἴαγρε ἃ ΛυτΩδΕΊ, γεῖ, εἴς.---καὶ π. ἕν: 
ΟἿΪΥ ομὲ βηδεγεῖ, Ουξ το 80 τόσ τὶ 
πορευθεὶς ζητεῖ: ἄοε8 Ὧξ ποῖ ΡῸ δΔη 
κεν τῆς οπε ὃ--  εσ. 13. καὶ... αὐτό: 
ἐπ τὶ λαῤῥέη τθαῖ ἢε ὅπάβ ἴ, [πη ΓΚ. ἢς 
βδᾶσοθεβ Π] ἣς ἤπάβ ἰϊ. --- ἀμὴν λέγω: 
ΒΡΘΟΙΔΙΥ βοϊεταη, ἱὮ ἃ νἱὶενν ἴο {πε 
ΔΡΡΙἰςαϊίοη το [6 πιοσδὶ ϑρῆεγε οὗ ψῇῃδί 
ἴῃ τῆς πδίυταὶ βρῆεσε ἰ8 δε ἐ-ενϊ ἀεηῖ.--- 
ψέετ. τῷ, δρρ᾽ ἰοδίϊοη οὗ πε ρασγϑθῖε 1658 
επιρμδιὶς πᾶ ἴῃ [Κ.---θέλημα, 4 Ψ], 
ἔοτ ἂπ οδήεςς οἵὨἉ ν»]]].---ὅμπροσθεν τ. π. 
μοι: Ὀεΐοτε ἴδε ἴδςε οὗ ΞΞ ἔοσ, εἴς, 

., δν.....»....---ὄ-ῦνῦὸρ.᾿- 

. ΧΙΧ. 10. 
8 αφησει ἰη ΒΤ, (ΤίοοΒ., ΝΥ. Η.); Ὁ δαβ αφιησιν. 4 και δἤεγ ορὴ ἰῃ ΒΙ,. 

δεν ἴῃ ΒΌΙ1,. εξ 8 ἃ ρτατζηπιδίίςαὶ ςοττεοίίου. 

5.ΜΒ0 οπιῖξ και. 

Ὗν. 154-17. Ηοτο ἰο ἀεαὶ τοἰἐμ απ 
εγγίηρ δγοίλογ.--- Ὡς ἐγαπβίτίοη Πέστε ἰ8 
ΘΑΒΥ ἴτοπι ψαγηΐπρ ἀραίηβὶ ρίνίηρ, ἴο 
οουπβαὶ πον ἰο σεςεῖνε, οἴδηοεβ. Τῆς 
Ἰεστὴ8 ἅτε Ἵπδηρεά : μίκρος Ὀεροτηεβ 
ἀδελφός, εἰνὶπρ οεπος ποῖ βυϊεπρ ἴῃ 
ἰάδα οὗ ἴδε ἔοσπιοσ, δπὰ ἔος σκανδαλίζειν 
ΨῈ ᾶνε ἴπ6 τόσα βεπογαὶ ἁμαρτάνειν. 
-τνν. τό ἂηὰ 1:7 ἤᾶνε βοπιειδίπρ 
Δηδυνοσίπρ ἴο ἵπετῃ ἴῃ ΓΚ. χνὶΐ. 3, οοπηίηρ 
ἰπ ἔδετα δῇς ἴπῸὸ σὅτοὺρ οὗἉ ραγδθίεβ ἰῇ 
σὔΔρΡ8. χν. δηά χνὶ., ἴθ νος ἢ τπαι οὗ {πε 
ϑδερμεγὰ [88 118 ρἷδος ; ψβεηςε Ν᾽ επάϊς 
τεςορηίβεβ ἴπεβε νεσβεβ 48 8Π δυίϊῃεπιῖς 
Ἰορίοπ ργοραῦὶν οἱοβεῖν σοπηςοίεὰ ἢ 
τῆς ραγδῦϊε ἰπ τῆς σοτηπιοη βουγοα. Χεσ. 
17 δα τεραγὰβ ἃ8 δὴ δαάάίείοη Ὁγ ἴπε 
ἐνδηρϑὶῖβὲ οὐ ἃ ἰδῖεσ μαπά, Ἡοϊζπιδπη 
(Η. Ὁ.) τεξαγάβ τῆς ψνβοΐε βεοϊίοῃ (115-17) 
85 ἃ Ρῖεοε οἵ Οδυτοῦ ογάες ἰπ ἴῃς ἔογστῃ οὗ 
ἃ ἰορίοη οὗ {π6 Ἰνογά. 

γεσ. 15. “ρτήσῃ: ἀραζί ὅοπὶ ἔπεα 
ἀουδι] εἰς σὲ ἰοἸΠοννηρ, (ἢς τείεγεποα 
ἌΡΡΘαδζβ ἴο ὃς ἴο ρτίνδι ες ρεγβοῃδὶ οἤξηςεβ, 
ποῖ ἴο βίῃ δρδίπϑδε ἔπε ΟὨγίβείδη πδπια, 
ΨΠΙΟΝ δνεγΥ Ὁσοῖμεσ ἴῃ Ἰῃ 6 σοτηπη ΠΕ 
[88 ἃ τὶρῃς ἴο οἤδίίεπρθ, εβρεοῖδ!ν 
ἴποδβε οἱ οβεῖὶν σοηπεςίεά νἱτῃ ἐπε οἤπεηάοτ. 
Υδῖ ρεσῆαρβ ννὲ ουρῆξ ποῖ ἴοο τί ἀν το 
ἄγαν ἃ ᾿ἴπε θεΐννεεη 6 ἵννο ἰπ δη ἰἄεαδὶ 
ςΟΠΊΠΊ ΠΥ οὗὨ ἴονε. --- μεταξὺ σ΄. κ΄. ἀ. μ.: 
1ῃ6 ρΡῆγαβε ἱτρ]εβ {παΐ βοῦα οπε δ: 
18ε τίρῃι δπὰ ἀυῖΐγ οἵἉ ἰδκίπρ {με ἰηϊεία- 
εἶνε. 80 [Ἀγ ἰξ ἰ8 ἃ Ῥεσβοῃδὶ δῇδισ τὸ 
Ῥερίη ψῖ. ὙΤὙΒδ βἰπιρίετ ἀπά τῆοσα 
οἰαββϑίςδῖ ἐχργεβϑβίοῃ νου Ῥὲ μόνος 
μόνον .---ἀκούσῃ, Ὠεᾶτ, ἴῃ (ἢς δβεῆβε οὗ 
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ἢ δύο, ἴνα ἐπὶ στόματος δύο μαρτύρων ἢ τριῶν σταθῇ πᾶν ῥῆμα. 
Ῥ Βετα οπὶγ 1]. ἐὰν δὲ ἢ παρακούσῃ αὐτῶν, εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ " ἐὰν δὲ καὶ τῆς 
προ ἐκκλησίας παρακούσῃ, ἔστω σοι ὥσπερ ὁ ἐθνικὸς καὶ ὁ τελώνης. 

18. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅσα ἐὰν δήσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται δεδεμένα 

ᾳ (Β. χχ. 2, ἐν τῷ ' οὐρανῷ - καὶ ὅσα ἐὰν λύσητε ἐπὶ τῆς γῆς, ἔσται λελυμένα 
τὲ Τχρὰ ἐν τῷ οὐρανῷ. 10. πάλιν 3 λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐὰν δύο ὑμῶν  συμφωνή- 
γ. 9; χν. 
15. σωσινῆ ἐπὶ τῆς γῆς περὶ παντὸς πράγματος οὗ ἐὰν αἰτήσωνται, 

1 Β οπιῖῖβ τω ἤει {ἰπ|6 δηὰ δ Β βεοοπὰ εἰπε. 

3 Β δηᾶ τηδην οἵδε υποίδῖβ δδὰ αμην αἴτει παλιν (ΥΥ. Ἡ. ἰπ Ὀτγδοϊκοῖδ). 

8 σνυμφωνησουσιν ἰη ΜΝ ΒΟΌΓΔ (ΤίΞςοἢ.). 

δυρηλ της ἴο δάπηοπίκίοη.---ἐκέρδησας : 
ξαϊπεὰ 48 ἃ ,γἱεμά, 48 ἃ ζεϊἰοισ-πιέθιδὲῦ 
οὗ (ς Κίπράοπι οὗ αοά, οὐ 85 ἃ »παη ΞΞ 
βανεὰ δἰπι ἔγσοπὶ τηοσαὶ γτυΐϊη ὃ ΑἹ] τῆσες 
δἰιϊεγηδεῖνεβ ἤπὰ βυρρογί. 15 ἰξ πες}ββδγΥ 
οἵς ροββίδίς ἰο ἀεοϊάς ρεγεπιρίοσ! 
Ῥεΐνεςη δεπὶ )--τνετ. τ6. ἐὰν δὲ μὴ ἀ. 
Αδες ἃ ἢσϑι ζδίυγε ἔσὺ ἀραΐη, νυ δἀἀδεὰ 
ἰηῆυεποε.--παράλαβε. .. ἕνα ἢ δύο. 
ΤὨὶβ Ὀεδσβ 4 ἰυγίἀϊςα] ἀβϑρεοὶ (Θ΄. δηΖ), 
δυϊς ἴἴ ἄοεβ ποῖ τεδιν ρᾶβ8 ουὖἕὲ οὗ τῃε 
τωοσδὶ βρῆεγε: εἴδίοδὶ ἱπῆσεηος δἷοης 
ςοπίεπιρίαἰεὰ ; φομβεπβι8 ἴῃ πηογαὶ Ἰυάρ- 
ταθηξ οατγῖεβ νεῖρῃς ἢ τῆς οοηδβοίεπος. 
--ἶνα ἐπὶ στόματος, εἰς. : τείετεπος ἴο 
τῆς Ἰεραὶ ργονίβίοη ἰῃ Πευξ. χίχ. το ἴῃ ἃ 
Ἰϊογασυ τδῖμοῦ ἰπδη ἰπ ἃ ἱεραὶ βρίγίι.--- 
Μψες. 17. ἐὰν δὲ π. ἀ. ΤΥ ἢτϑβὶ ἃ τηϊηϊ- 
τηῦτῃ οὗὨ βοοία] ργαϑϑυγε ἂπὰ Περι δηὰ 
{τῆδι [41] ἢανε τεοουγβε ἴο ἴῃ ε πιαχὶ πλΠ1. 
--εἰπὲ τῇ ἐκκλησίᾳ: δρεαῖκ ἴο ἴδε 
“«ΟΒυτοῦ "--ἰς Ὀτοιπεγμοοά οὐ Ῥεϊΐενετβ 
ἰπ ἴδε ΟΠσίδε ὙΤηΐβ ἴο δε ἐπε νἱάεβε 
Ἰιπνῖς ἔοσς τῆς υἱεϊπχαῖς Βρῇεγε οὗ σιογδὶ 
ἰπῆυξπος, ἃ8 45 ἀγῤοίλεει τὴς Ἰιυάρτηεπηι 
οὗ 18 πεν οοπηηηϊεν Μν1}} σουηϊ ἔοσ 
τροσα ἴο ἰἰ8 σῃεγηθετβ ἤδη (Πδὶ οὗὨ 411] ἰῃ ς 
ψνοσϊὰ Ῥεγοπά.---ὅστω σοι, εἰς. : [ἢ18 
αϊηρ, τῆς οἤεηδες ρΡυΐβ Πίπιβεὶ ἢ ουϊβίάς 
ἴδε βοοίεῖυν, ἀπά ἵδεῖε ἰβ ποιπίπρ ἔοσγ ἰξ 
Ῥαυΐξ ἴο ἐγεδί ῃἰπη 88 ἃ μβεδίμεη οσ ἃ ρυῦ- 
Ἰσᾶπ ; ΨὨϊοΒ ἄοεβ ποῖ πιεᾶῃ ὑἹἢ ἰπ- 
ἀϊβετεπος οσ δῦβοισεπος, Ὀυξ σδσγθδ}ν 
ἀνοϊάϊηρ {εἰ ονν ἢ ἢ Ὠΐτὰ ἴῃ βίη, δπὰ 
βεείκίηρ μἷβ ροοά οπὶν 88 οης νμουΐ, 
ΎΒοτε 18 Ὡ0 σεΐεεηος ἰπ [ἢ 8 ραββᾶρε ἴο 
εοο εδἰαβιῖςδὶ ἀϊβοὶρ πε πὰ Οὐυτοι οεη- 
ΒΏΓεΒβ. ὙὙῶῖε οἷάεσ ἱπιεσγργείεσθβ, ἴῃ ἃ 
τπεοϊορίςο-ΡοΙ ἐπιῖςαὶ ἱπίεγεβϑέ, ννεσε ν 
δηχίουβ ἴο πὰ ἴῃ ἰξ βυρροζὲ ἔοσ δμεῖγ 
ἁἀενεϊορεᾶ ἰἄεαβ οἡ ἴπεβε ἰορίςβϑ. Τῆς 
ΟἾΙοΣ ᾿πίεγεβὲ οἵ Ὠἰβίοτὶς Ἴχερεβϑὶβ 8 ἴὸ 
ἄϊνεβε ἱξ οὗ δὴ δςοϊεβίδϑιίςδὶ ἀβρεοῖ 88 
ΤΩ 88 ροβϑβίδίς, ἔος ΟὨΪΥ 80 Ἵδῃ ἰξ βυϊῖ 
τῆς ἱπίεῖα! ρεσιοά, απὰ Ὅς υἱἢ ἀπ ῥτο- 
ΒΑΡ τερατάεά δἃ8 δὴ υἱΐεγᾶπος οὗ 

]εδι8. Αδ δυο ἴξ τὰν Ὅς δορερίεά, 
ΜΏΘη ἱπίετρσεῖθά, 88 ἄῦονε. [ἷἢὶ ἃ8 ψε 
ανε {τε ἰο βῆον, ἰξ ννὰβ πδίυσαὶ ἔοσ 
1:85 ἴο Βρεαῖκ οὗ ἃ πὸνν σοιηπΊυη Ὑ οὗἉ 
Αἰτἢ δὲ Οδεβάᾶσεα, ἰδ ννὰ8 εαυδ}ν πἡλίυγαὶ 
τῆδὲ Ης βῃουϊὰ τεΐϊυγη ὑροη τῆς ἰᾶδα ἴῃ 
πε Οδρεγηδυπὶ ἰεββοῦ οὐ ἈυΠΉ ΠΥ ἀπά 
Κιηάτεά νἱτγίι68, ἀηὰ τοΐδσ ἴο ἰξ 88 δὴ ἴη- 
βίσυτπηεδηΐ ἔος Ῥγοπβοεῖπε τίρμε ξεϊηρ δπὰ 
οοηδυςξ δπιοηρ ῥτοίεβϑεὰ ἀϊβοίρ[εβ. -- 
ει. τ8. Ἀεπενεᾶ ρῥσοπιίβε οὗ ροννεζ ἴο 
Ὀϊηά δηὰ ἴοοβε, {δῖ8 εἰπὲ ποῖ το Ῥεῖοσ 
αἷοπδ, 8ἃ8 ἰῃ χνὶ. 19, Ὀυΐ (ο 41] δε 
Τνεϊνε, ποῖ φμα Δροβίϊεβ, υυἱὲρ Ἔοςο  εβἰ48- 
εἰς] δυϊπμοσίἐν, Ὀὰ: φνα ἀϊβείρ!εβ, τυῖτῃ 
{δε εἰ ίοδὶ ρόννεσ οὗ τιοσα!ν ἀϊσϑοὶρ! πε ὰ 
τῶεη. Τῆς Ὑνεῖνε ἔοσ ἔπε πιοπιεηΐ ἃστε 
ον 1εϑὺβ τῷ [ἢς δεείδεία : ΤΟΥ ννεγα ἴῃς 
πυοίευβ οὗ ἱξ. Τῆς Ὀίπάϊηρ᾽ δηὰ Ἰοοβίηρ 
δεπογίς αν Ξὸ Ἔχογοϊϑίηρ ἰυάρτηεης οἡ 
ςοπάυςϊ ; πεῖε βρεοιβοδ!ν τὸ ἰγεδείηρ βἰπ 
ἃ5 Ρασάοηδθϊε οζ ἴδε σϑνεγβε---ἃ ραγίϊςι- 
1ατ ἐχεγοῖβε οὗ ἔπε δπιποιίίοη οὗ Ἰυάρίηρ. 

γν. 19, 2ο. Ῥγοριῖξε οὔ ἐπε ῥοισεν απὰ 
ἐγέθεπεε οΥΓ σοά ἰο ἐπεομγαρε εοποογά.--- 

Ἐσ. 190. πάλιν ἀμὴν: ἃ δεζςοπὰ α»η, 
ἱπιγοάυςίπρ ἃ πὲνν τπουρῆὲ οὗ ρδσγβὶ]εΐ 
ἱπιροτίδπος ἴο πε ἔογπηεσ, ἱπ νϑσ, σϑ. 
--ἐὰν δύο: ἵνο ; ποῖ τῆς τηεάβυσε οὗ 
ΟΠ τίβε᾽β ἐχρεοϊδιίοῃ οὗ ἀρτεεπιεηὶ πιο, 
Ηἰ8 ἀϊβοίρίεβ, Ὀυξ οὗ τῆς τηοσγδὶ ροννεσ 
τπδὲ 11ε8 ἰπ ἴῃς βίποεγε σοηβεηὶ οὗ Ἄνθη 
ἵννο πιϊπάβ. [ἐ ουϊνεῖρῃβ {πε πορρέμαϊὶ 
Δρτεεπηεπὶ οὗ ᾿πουβαπάβ ψνῆο πᾶνε πὸ 
τεὰὶ Ὀοπὰ οὗ υπίοῃ.--συμφωνήσωσιν : 
ἄρτες, ἀδουΐ ναι ὃ ποῖ πεοεββασ! ΟἿΪΥ 
ἴδε πιαϊίειβ γεξεγγεᾶ τὸ ἰπ ργενίουβ Ἴςοη- 
εχ, δυϊ ἀηγτμίηρ ςοποετηΐίηρ ἴῃς Κίπρ- 
ἅοτι οὗ 6οὰ.---περὶ παντὸς πράγματος: 
Ποποεζηϊῃρ᾽ ἜΝΈΓΥ ΟΥἩ ΔΠΥ͂ πιδίίεσ, οὔδηςαβ 
ςοπηπλἰεὦ ὈΥ Ὀτεΐδτεη ἱποϊθά οἱ 
σουΓΒ6.-- σεται: ἰΐ 5Π41} Ῥε; νψῇαῖ 
Δρβοίυϊε σοηβάεπος ἰπ ἑἰς ἴανν8 οὗ ἴδε 
τηογαὶ ννοτ]ὰ 1-- παρὰ τ. π΄ μι: ἔγοπι πῇ 
Ἑδῖμεσ. Τῆς Ἐδιπει-αοἁ οὗ 7}εβὺ8 ἐδ 
Βεῖεὲ ἀεβπεὰ 88 ἃ ἴονεσς οὗ ρεᾶος δηὰ 
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γενήσεται αὐτοῖς παρὰ τοῦ πατρός μου τοῦ ἐν οὐρανοῖς. 20. οὗ τ 8. κανίϊ 
γάρ εἰσι δύο ἢ τρεῖς συνηγμένοι " εἰς τὸ ἐμὸν ὄνομα, ἐκεῖ εἰμὶ ἐν τῆι. 
μέσῳ αὐτῶν." 

21. Τότε προσελθὼν αὐτῷ ὁ Πέτρος εἶπε,; “Κύριε, " ποσάκις 

ἁμαρτήσει εἰς ἐμὲ ὁ ἀδελφός μου, καὶ ἀφήσω αὐτῷ ; ἕως ἑπτάκις ; " 

Αςῖδ 
16; 

24. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “Οὐ λέγω σοι ἕως ἑπτάκις, ἀλλ᾽ ἕως" ΓᾺ ἔν 
εἰἶκ αϑῇ,ς. 

1 ὙΒῖδ νεῖβα 'π σοάεχ Βοσδθ γὰπβ “ἴοσ ἔδεγε ὅσα ποῖ (ονκ εἰσιν γαρ), εἴς., 8 
σοῦ (παρ᾽ οἱ4) 1 δὴ πο' ἰῃ (δ τυιϊάβι οὗ ἔμιεπὶ᾽. ὅτ. δίῃ. [88 ἃ δἰπιὶ 

3 αντω ἀῆει εἰπε ἰπ ΒΌ (Τίδοξ., ΝΝ.Η., 

παϊετηδὶ οοποοσᾶά. [Ἃ}ἢ (μἰ8 νεῖβὲ Μὰ 
δανὲ ἃ οδϑε οὗ διἰγδοιίοῃ, οὗ ἴῃς πηδίῃ 
δυῦ)εοῖ ἱπίο ἴῃ6 οοηάϊείοπα! οἴδυβε. 
Ἐεξβοϊνεὰ ταν αικήος ΜοϑΙα τὰη: τὴνᾷ 
πρᾶγμα, ὁ ἐὰν αἰτήσωσιν, ἐὰν συμ. 
γήσοισον ως ὶ αὐτοῦ, γενήσεται αὐτοῖς.--- 
ει. 2ο. δύο ἣ τρεῖς. |εδι8 ἀεα]5 ἰῃ 
8.181] πυτηΡοτβ, ποῖ τοῦ πηοάεϑίυ ἰη Ηἰ8 
δηοἰραιϊίοπβ, Ῥὰϊ Ὀδοδιβα ΤΠΕῪ δι ἴῃς 
Ῥζεβεηῖ οοπάϊτίοη, ἀπὰ ἰπ )εδίουβυ ἕο με 
ΤΆΟΙΤΑΙ αυδὶγ οὗ ἴδς πον Ξοοίεῖγ- 
συνηγμένοι εἰς, εἴς., ποῖ ραϊπετεά ἴο σοη- 
"ἀέμυρφδὰ της ΤῊΥ πᾶπια, Ὀὰϊ ραϊπετεά 
85 Ὀεϊΐενοῦβ ἰῃ τῆς. [ἴ 18 ἃ ΒΥποῦγτῃ ἔος 
ἴδε πεὺν βοοίεῖγ. Τῆς δροίεεία ἰ8 ἃ Ὀοὰγ 
οἴ πιδη ραϊπετεὰ ἰοροῖβες ΌῪ ἃ σοπιπλοῦ 
τεϊδιϊου ἰο δε πᾶπιε οὗ ἴῃ ΟἸγίβε : ἃ 
ΟΒτιβείδη βυγμάροριςε 88 γεῖ σοπβίβιϊηρ οὗ 
ῃς Τννεῖνα, ΟΥ 48 τηδΥ οὗ ἴπεπὶ 88 Μεσα 
ΖΕΔ ος ἴῃ μεατί.---ἐκεῖ εἰμὶ ἐν, εἴς, : 
ἴδετε αρε 1, πον, ΜΊῈΔ 88 τηδηυ οὗ γοῦ, 
ΤΩ ἀϊδοίρίεβ, 88 ᾶἂσεὲ οὔς ἰπ δι δπὰ 
Ῥτοίδοεὶν ἰονε ; ποῖ ἱἢ ΔτΥ πιοτα ὄνεῃ 
οὗ γοι : ἴδγ Α'νΑΥ ἔγοσῃ ἴπε τηδη οὗ δπὶ- 
Βικίουβ, ποῖ ἴο δύ ἱἰγαίζογοιιβ, πηϊηά, 
ΎΒεῖς ἀρῈ] ἴῃ τείεγεπος ἴο πὸ ἔπτατο. 
Ἠΐβ ργεβεῆςς δχίοπιδιςα!]γ οοτίδίη, 
δετγείοτς Ὄχριεϑβεὰ 48 ἃ ργεϑεηΐ ἴδοῖ, 
Ἔνθ 1 τείεγεηος ἴὸ ἃ διΐυγα εἰπιε---ἃ 
Ῥιοπιῖβε πδίυγαὶ ἔσοπὶ Οπε]οοκίηρ ἔογυνασγὰ 
ἴο δὴ εαὶγ ἀεδί}. ϑ πηασ ἴῃ ἱπιροτγί ἴο 
Μι. χχνὶϊ. 2ο. Ἐογ βἰπηῖϊασ βαγίῃρβ οὗ 
ἂς ΕδΌδ᾽8 ςοποετπίηρ ἔπε ργεβεπος οὗ 
τὰς Ὀϊνίης Μα]εβῖν, οσ ἴηε ϑβεοβίπδῃ, 
Διηοηρ ὉνΟ οὐ ἴῆγεα βἰτεἰπρ ἰπ Ἰυάρτηεπὲ 
οζ κἰυάγίηρ [86 ἴανν, υἱάς 1υἱροτίοοι ἀπά 
ϑοδδιίρεη. 

νιν. 21, 22. Ῥεΐεγ'ς φμεξέϊοη αδομὲ 7ογ- 
εἰυίηρ.---ΤῊς βεοοπὰ οὗ ἴννο ἱπίεγρε!Ἰα- 
τίοπβ ἴῃ ἴῃς σουτβα οὗ Οἤσίβε᾽ 8 ἀϊβοουζβα 
(υἱῶν ΜΚ. ἰχκ. 38-41; 1,Κ. ἴχ. 49, 50). 
ὉΟὮ ννογάβ τους βεηβίεϊνες σοπβοίεποαβ, 

δηὰ (δες ἱπίειγαριίοπβ ψουὰ Ὅὲ ννεῖ- 
φοτηεά ὈΥ 6508 848 ρτοοῦ ἴδαὲ ΗἜ δαὰ 
ποῖ δροΐβη ἴπ ναίῃ.---εῖ. 21. ποσάκις, 
εἰς. : ἔῃς φυεϑιίοη παιυγα! ἢν ἅγοβα οὐ οὗ 
δε ἀϊτεςιίοπβ ἕο ἀεα] πρὶ τ λη οβεηά- 

τεδάϊηρ. 

Ὀγϑοκεῖς). δ οὔἹῖϑ ανυτω». 

ἱπρ Ὀτοίδεσ, ψνῃ!οἢ σου] ΟὨΪΥ 6 ςαττίεᾶ 
ουἱ ὈγΥ οης οὔ ρίδοδδίε ἀϊβροβιείοῃ. Τπεὶς 
Ῥτιεβυρροβίτίοη ἰβ ἰμδὲ ἃ διὸ ςοῃξεββοά ἱ5 
ἴο Ῥ6 ξοτρίνεη. Βυὲ μονν ἴὰσ ἰβ 18 ἴο 
ξοὺ Ι[ΙπΙΚ. χνῖϊ. 3 τε οδβε ἰβ ρυΐ οὗ 
βενθη οἤδδηςεβ 'π ἃ ἄλυ, δαοῖ ἴῃ ἴυγη τα- 
Ῥεηϊεά οὗ δπὰ ᾿σοπέεββεδ. [8 ἴδεγε ποῖ 
τεᾶβϑοη ἴοσ ἀοιδιίηρ [πε βίποοι Ὑ οὗ 
τερεπίδπος ἴῃ βϑυςἢ ἃ οαβεῦὺ Οὐ ἰβ τῃΐ8 
τοὶ δὲ ἰδαβὲ ἴῃε Ἵχίγεπι)ε {ἰπ|ϊ ὺ Θυς ἢ ἰδ 
Ῥεῖετ᾽β δε! ϊπρ. --ὁὡὁμαρτήσει; ἀφήσω: ἴτνο 
ξαΐυγεβ ἰπϑίεδὰ οὗ ποσ. σαντι 
ἀφήσω: Ηεῦτενν ἰάϊοπι ἱπβίεδά οὗἩ ὄτεεκ. 
πτξως ἑπτάκις: Ρεῖες τηεᾶπὶ ἴο ὃς 
Ἐποοῦβ, δηὰ πε Ψεης σοπδίἀογδῦ] 

ξεγομά τὰς ΒΔδὈΡίπίοδὶ πιεᾶβυγςε, ψδἰοα 
νγᾺ5 ἴῆχες {ἰπ|ὲβ (Δ πιοβ ἱ. 6) : “ αυϊσυπαυς 
τεπιλιββίομεη μεῖς ἃ ῥσζοχίπιο, πς υἱῖγα 
αὐδηὶ ες ρεῖδι,᾽" ϑομδιίρεη.--- τ. 22. 
οὐ: επιρδαῖὶς “πο᾽ ἴο δα ᾿οππεοῖεά 
ΜΙ ἕως ἑπτάκις. [18 ἴοτος πιὰ δα 
Ῥγουρῇε οὐἕξ ΌΥ ἱταπβίδιίηρ: πο, 1 ἰεἷ! 
γου, ποῖ {{Π], εἰς.---ἀλλὰ ἑ. ἑ. ἑ. : ΟἸτΙκι 5 
ΤΕΡΙΥ {8 τὴ6 βυδήεοξ οὐκ οὗ τῃε ἱεραὶ 
ΒΡΏετα, μετα ἐνεη Ρεῖΐεσ᾽β βυρρεβίίοπ 
1εῖε ἴε (βανθη εἰπιεβ ἀπὰ πὸ πιοσζε--- μαγὰ 
τα 16), ἱπῖο {πῸὸ Ὄνδηρεϊίς, δηδ πιδδηδ: 
ἐϊπιες τοὶ ἐδιομέ πμνιδέγ, ἰπ τα ῥ᾽ Δ ΔΌΣ γ. 
ὙὨὶδ δἴοηε ἀεοίάςβ Ὀεΐννεεη ἴδε ἔΨῸ 
τεπάεγίηρβ οὗ ἑβδομηκοντάκις 3 
βεναηΐγτϑενθη {ἰπιῈὲ8 δηὰ βενεη τ Ε{π|68 
βενβῇ, ἰη ἔανουγ οὗ τῆς ἰδϊζοσ 88 ρίνίηρ ἃ 
ἈΠΠΊΡΟΣ (490) ῥὈγδοιί δ! ἐαυδὶ το ἰηβηϊ- 
τυάς. Βεηρεΐ Ἰεδῃ8β ἴο ἑξῆς ἔογπιεσ, ἰαϊκίη σ 
ἴδε τογγηϊπδιίοη κις 88 Ἴονετίηρ ἴδε 
Ψ»ΠΟΪς υπῖθες βεναηίγτδενοη, ἂπὰ τα- 
οστίηρ ἴο αεη. ἱν. 24 8ἃ58. ἔπε ργοδδδϊε 
δουγος οὗ ἔδε εχργεββίοη. Θ᾽ ΠΗ] ΑΥΙΥ 
βοπης οὗ ἴῆς Εδίμεγε (Οτῖρ., Αὐρ.), θὲ 
νεῖτε δηὰ Μεγεσ. ὙὉῶδαε πῃηδ]ογίεν δάορε 
πε ορροβίϊε νίενν, ἀπηοηρ Ῥ ΟΠῚ ΤῊΔΥ δε 
παιηδᾶ Οτοιίυβ δπά ΕσὶιζΖβοῆς, ν8ο οἷϊα 
τε ϑυγτίας νεγβίοηπ ἰπ βυρροσῖ. Οοη 
εἰῖπες νίενν ἔπεσα ἰ8 ἱπεχασῖπεββ ἴῃ ἴῃς 
ἐχρσγεββδίοη. ϑενεπὶν ἔἰϊπιο8 βενε τα- 
αυΐγεβ ἴῃς ἱετταϊπδιίοη κὶς δὲ θοῇ ννογάβ. 
ϑενδηΐυ-δανεη {ἰπηεβ τεαυΐγεβ ἴδε κὶς δὲ 

16 



242 

- 5 Βεῖο οηἱγ ἑβδομηκοντάκις ἑπτά. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΥΝΠΙ. 

23. Διὰ τοῦτο ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν 

2. οὐρανῶν ἀνθρώπῳ βασιλεῖ, ὃς ἠθέλησε " συνᾶραι λόγον μετὰ τῶν 
Ὺ Βεζθ 
ἸΩΌΒ.χχν. δούλων αὐτοῦ. 
10 (δασῖθ 
εοοπεὶ.). 

᾿ Βεῖὸ δά 

24. ἀρξαμένου δὲ αὐτοῦ συναίρειν, προσηνέχθη 1 
αὐτῷ εἷς 2 ὀφειλέτης μυρίων “ ταλάντων. 25. μὴ ἔχοντος δὲ αὐτοῦ 

ἸΟμιχχν. ἀποδοῦναι, ἐκέλευσεν αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ ὃ πραθῆναι, καὶ τὴν 

α ΤῊ ανιι, γυναῖκα αὐτοῦ ὁ καὶ τὰ τέκνα, καὶ πάντα ὅσα εἶχε ὅ καὶ ἀποδοθῆναι. 
ι᾿κδτ λό, πεσὼν οὖν ὃ δοῦλος προσεκύνει αὐτῷ, λέγων, Κύριε," "μακρο- 
1κπιεαν 7. θύμῃσον ἐπ᾽ ἐμοί, καὶ πάντα σοιβ ἀποδώσω. 27. σπλαγχνισθεὶς δὲ 

᾿ προσήχθη ἰη ΒῸ (ΥΝ.Η.): 88 ἴη Τ΄ Ε., δὲ ΚΔ αἱ. (ΤΊ5οῈ)).. 
5 εἰς αὐτω ἴῃ δ᾽ Β (ΤίΞο;., ΚΝ. Η.). 8ΊΜΒΌΙ, οπξ αντον. 

4 ΝΒ οπιίε τῃϊδ αντον αἷδο (Τίες., ὙΝ.Η.). 
δᾺΒ [88 εχει, ἡ Ὡΐοἢ, ᾿υ8ὲ Ὀεσαυδα οὗὨ 118 βἰηρυ ϊαγιεν 28 ἃ ργεβεηὶ δἀτηοηρ ὑγοίοσίεεβ, 

ἰδ ἴο θὲ ῥγείεσσε ἴὸ εἰχε, τδουρῇ ἔουπὰ ἴῃ τιοβὲ ἐκθρ ἄτῃ Ρ 5: ᾿ 

5 ΒΡ οπιῖϊ. ἸΌΙ, Βανε ἐπ᾿ ἐμε. 

τᾶς εηᾶ οἵ ες βεοοπὰ ψοζά γδίπεγ τπδη 
δἱ επὰ οἵ ἤσεϊ: εἴι πεῖ ἑπτὰ καὶ εβδο... 
κις, οἵ εβδομ... τα κις. 

νν. 23-35. Ῥαγαδὶφ ο7 μπηιεγοϊζμ 5ε7- 
υαπὶ.--- ες. 23. τοῦτο δβυρρεβίβ 
τιδὲ τῆς αἷτὰ οὗ ἐπε ραγδῦϊε ἰ8 ἴο 78. 
ἴδε ἀρρασεπεῖν υὑπγεδβοηδῦϊε ἀςπιδπὰ ἴῃ 
νεῖ. 22: υπί|ϊτηϊεὰ ογρίνεποββ οὗ ἰπ- 
7 υτἶεβ.ι Αὔἔεσ 11, βᾶγβ [εβϑ8, ΒΏΡροβε 
γε σοιηρῖν Ὁ τῆς ἀετηδηά, ναὶ ἀο 
γοὺγ σαι ββίοηβ ἀπιουηῖ ἴο ςοτηρασζεὰ ἴο 
δὶ ἢδ8 Ὀδδη σγεπιϊεῖςὰ ἰο γου ὉΥ αοά 
--ἀνθρώπῳ βασιλεῖ: ἃ τηδλη, ἃ Κίηρ; 
κίηρ δὴ δβεσίπουρῃς ἀεπιδηάεά ὃν τῆς 
πᾶίυσα οὗ ἴδε ᾿δδε. Οὐἱϊν ἃ ριεαῖ 
ΤΑΟΠΔΙΟΉ οδη ἢᾶνα βς ἢ ἀενίοτθ, δᾶ 
ΤΡΡοτγίυπιν ἴο ἐογρῖνε βυοῃῇ ἀερίβ.--- 
συνᾶραι λογον (οὐυπὰ ἀραΐπ ἴῃ χχν. 10), 
τὸ Βοϊά ἃ σεοκοπίηρ.-- -δούλων : 411 ΑἸ1Κ 
Βεῖνδηΐίβ οἵ βίανεβ ἴῃ σαϊδιίίοη ἴὸ ἴδς 
Κίηρ. 80. δΒυπιᾶη ἀϊδεϊποιίοηβ δζα 
ἀννατίεά ἱπίο ἱπβίρηϊβοδπος ὃν ἴῃς ἀϊ8- 
ἴᾶπος Ὀείννεαη 811 τηεῃ ἀπά 6οά.---  εσ. 
24. εἷς: ομά βἰοοά ουξ δῦονε 81] πε 
τεδῖ ἔοσ ἴὩς τηδρηϊτυὰς οὗἩ ὨὶβΒ ἀερῖ, ψνΠο, 
τῃεγείοσς, Ὀεοοπιεβ ἴδε βυῦεοὲ οὗ τπ6 
βίοσυ. --ὀφειλέτης μ. τ΄ : ἃ ἀερίοτ οἵ, οΓ 
το τῆς εχίεπε οὗ, ἃ ἰπουβαηὰ ἰα]εηῖ8---Π 
ἱπηπίεπβε ϑ80π|, δᾶν ΤΉ] Οη5 βιθεπρ ; 
Ῥδυτήεηὶ Βορεΐεβ8β; [δὲ τπῸ ροΐπε ; δχαςῖ 
σαἱουϊδιίοη8 ἰάϊα οὐ ρεάδηϊϊο. [ὲ τᾶν 
Βεεπὶ ἴο νἱοἶδίε πδίυσγαὶ ργοῦδοι εν ἐμαὶ 
εἰπ|6 ννὰβ δουνεὰ ἴο ἱποὺς βυοῃ ἃ ἄδδι, 
ΜΟΙ Βρεᾶκβ ἴο πλαϊνεγβδίίοη (οσ υϑᾶσγβ. 
Βαὶ τῆς ἱπάοϊεπος οὗ δὴ Εδβίδσγῃ ζγοπδγο 
τουδὶ δα ἴδκδη ἱπίο δοοουηῖ, δπὰ τῃ6 
ΔΌδβεηος οὗ βυβίεπι ἱπ ἴπε πιαπδρεπιεπῖ 
οὗ ἤπαποε. Αβ Κοείδβνεϊά (Π)ε Οεἰϊ7κ., 
Ῥ- 286) τεπιᾶικϑ: “Α ταρυΐαγ σοηίῖγοὶ ἰ8 
ποῖ ἰπ τῇς βρίγίε οὗ τῆς Εαδβίεσση. Ηξςε 
ἰτυδῖβ υἱέοιῖν ννβεη δα ἄοςβ ἰσυδῖ, ἀπά 

8 σοι Ὀεΐοτε ἀποδωσω ἰη ΝΜ ΒΙ.,. 

ψΒεη [6 ἰοβεδ οοηβάεηος ἴξ 'β ἔοσ ὄνεσ." 
πτνες. 25. πραθῆναι... ἔχει: ἴῃς 
ογάδσ '8 ρίνεπ παῖ τῆς ἀερίος Ὀε βοϊὰ, 
ΜΙ 411 Ὡς παὰᾶ, ἐπεϊναϊπρ δὶς μ απὰ 
εἰϊϊάγεη; Ἠατὰ ᾿ἴπεβ, δὰ δοοοσζάϊηρ ἴο 
δηοίεπε ἴανν, ἴῃ τῆς νἱενν οὗ ψνὩοἢ τνῖξδ 
δηὰδ ομάγεη τνεῖε δἰπιρὶν ὀῤγοῤεγίγ. 
ΤΒίηκ οὗ {δεῖς λίβα ἰπ [ποβε δαγζϑδγουδ 
εἰπιεβ ' Βυϊ ράσδῦεβ σὲ ποῖ βοσυρυΐουδ 
οὐ ἴδε βοοε οὗ πιοσγδί ν.---καὶ ἀποδο- 
θῆναι : ἴπε ῥτοςεεάβ οὗ βαἷε ἴο δε δρρ ἰεὰ 
ἴῃ ραγτηεηὲ οἵ (Ὡς ἀεῦι.---Νεσ. 26. μακ- 
ροθύμησον : ἃ Ηεϊ]εηϊ πεῖς ννογά, δβοπιθ- 
εἰπε υϑεὰ ἰπ ἰῇς δβεηῆβε οἵ ἀδξεσσίη 
δηρες (Ρτον. χίχ, σσ (βερι), τε οοττα- 
βροηάδϊηρ δάὐεςεῖνα ἴῃ Ῥβ. ἰχχχνΐ. 15; οἷ 
σ Οος. χίϊὶ. 4; σ᾿ Τῇςεββ. ν. 14). Τῇαϊ βεῆβα 
8 δυϊ Δ 0]6 Πεγα, θὰὲ τς Ῥγογηίπεης ἰάδα 
δ: ρῖνε τὴς {ἰπὶὲ ; γαῖ σοπΊεβ ἴῃ δῖ ἃ 
Ἰαῖεσ βίαρε (νεσ. 34).---πάντα ἀποδώσω : 
ΘΑΒΥ ἴο ῥγοπιῖδε; Ἦῖβ ρῖϑα:: δεῖξεσ νναῖξ 
ἀπά ρεὶ δἱἷ! ἴδῃ ἰακε ἤδβὶν τηεᾶβισγεδ. 
δηὰ ρεῖ ΟἡΪγ ἃ ρατὶ.-- ες. 22. σπλαγ- 
χνισθεὲὶς : τουςῃεά ννῖτἢ Ρἱἐγ, ποῖ υπ- 
ταϊχεά ῬΕΡΙΑΡΡ ΜΝ σοπιετηρί, ἀπὰ 4580- 
οἰαϊεὰ Ῥοβϑιθ]ν νυν ταρὶ ἃ τεβαεςοιίοη 48 
ἴο ἔπε Ὀεβὲ οουγϑς, ἴῃς Κίηρ ἀεοίάεβ οπ 
ἃ πιλρηδηϊπιουβ ροΪ᾽οΥ.- -ἀχπέλυσεν, τὸ 
δάνειον ἀφῆκεν : ἴννο Ὀεπεῆϊ5 σοπξετγγαὰ : 
βεῖ ἔτες ἔγοπιὶ ἱπιργίβοηπιεηῖ, ἄεδὲ δῦβο- 
Ἰυξεῖγ οδηςεϊεά, ποῖ τπεγεὶν ἐἰπια ρίνεπ 
ἴος ραγτηεξηῖ. Α ἰμἰγά Ῥεπεῆϊς ἱπιρ!ϊεά, 
φοπεηυδηος ἴῃ οβῆοα. ΤΕ ρο] ον δἀοριεὰ 
ἱπ πορὲ ἴπαι ἴξ Ψ}]1 δῆβϑυσς ροοά δε- 
Βανίους ἴῃ εἶπα ἴο σοπὶς (8. σχχχ. 4); 
Ρεγέεςεῖν ογεάϊ δες ἐνεπ ἰῇ ἂπ Εδδβίεση 
ταοηδζοῆ. 

γν. 28-34. Τὰιε οἱλκεν ςἱἰάδ ἡ δραν ῤίο- 
ἐπμγε.--- ες. 28. ἕνα τ. συνδούλων ἀ.: ἃ 
“)εΙἰοτο-οἴανε ἰΒουρῇ ἃ Ὠυπιδ]ε οης, ννμῖς ἢ 
Ὡς βδῃου!ὰ πᾶνε σεπιεπιρεσεά, δυῖ ἀϊά ποι. 
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ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου 1 ἀπέλυσεν αὐτόν, καὶ τὸ " δάνειον ἀφῆκεν γ μετα οπὶγ 
αὐτῷ. 48. ᾿Εξελθὼν δὲ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος 1 εὗρεν ἕνα τῶν συνδούλων ὗν παν 
αὐτοῦ, ὃς ὥφειλεν αὐτῷ ἑκατὸν δηνάρια, καὶ κρατήσας αὐτὸν "ἔπνιγε, ε εις πὰ 

Υ͂, λέγων, ᾿Απόδος μοι 3 ὅ τι 5 ὀφείλεις. 
αὐτοῦ εἰς τοὺς πόδας αὐτοῦ ὁ παρεκάλει αὐτόν, λέγων, Μακροθύμησον 
ἐπ᾽ ἐμοί,δ καὶ πάντα ὁ ἀποδώσω σοι. 

29. πεσὼν οὖν ὁ σύνδουλος 18 (οἱ 

ἰπε). 
30. ὁ δὲ οὐκ ἤθελεν, ἀλλὰ 

ἀπελθὼν ἔβαλεν αὐτὸν εἰς φυλακήν, ἕως οὗ 7 ἀποδῷ τὸ ὀφειλόμενον. 
31. ἰδόντες δὲ ὃ οἱ σύνδουλοι αὐτοῦ τὰ γενόμενα ἐλυπήθησαν σφόδρα" 

1 Β οπῇεβ ἐκεινου πεῖς (Ὁ. Η. ἰῃ Ὀσδαοῖςῖβ8) δηὰ ἐκεῖνος ἴῃ νεσ. 28. 

5 ΜΜΒΩΙ, οπιῖξ μοι. 

5 ΒΟ δηά οἴμοσ υποίαῖθ μανς εἰ τὸ ὁ τι (Τ, ἘΚ.) οηΐϊγ ἴῃ πιίπυβ., τοὐεοῖοά ὉΓῪ 
τηοάοτῃ εὐϊίοζβ. 

4 ει8 τ΄ π᾿ αὐτου οτηϊ [δὰ ἴῃ Ὁ ΒΟΏΌΙ, δηᾶ Όγ πιοδοτη εἀϊίοτο. 

5 80 ἴῃ Νὴ Β ἀπά σηδηγ υποῖδῖὶβ. ΟἿ, πᾶνε ἐπ’ ἐμέ. 
δ παντα ἰβ [ἐδ] διϊεβίεὰ δηὰ ὑπϑυϊδ0]ς ἴο ἢ ς 486. 

Ἰφως ἴῃ ΜΙ ΒΟΙ, 

- ἑκατὸν δηνάρια: δοπηε ΒΕΥ 5}Π|πρβ ; 
δη υἱιεῖϊν ἱπδίρτιίῆςαπε ἀεὶ, ψϑϊοῃ, 
ςοπιίηρ οὐ ἔτοπι 1Π6 ὑγδβεηςς οἵα Κίηρ, 
σῆο διαά τεπιϊζιεὰ 80 συυςῖ ἴο Πίπι, ἢς 
βδουϊά ποὶ ὄνεὴ ἧανα τογγεσηρογοά, ἔὰσ 
1ε588Β Ὀδεη ἴπ ἴδε πιοοά ἴἰο εχδοεί.-- 
κρατήσας α. ἔπνιγε: 5εἰΖίπρ, Βς οποκεά, 
τηχοιεὰ Πίπι, δῖε τῆς Ὀγυΐαὶ πιᾶππεῖ 
ΔΙΠοννεὰ ὃγ ἀπεΐεπε ουβίοπῃ, δηἃ ενδῃ ὃν 
Ἐοπιδη ἷδανν. Τῆς δοὶ [οσείοκεηβ πΊΕγο!- 
1ε88 (τεδίπηοπὶ: ΠῸ τγαπιβϑίοη οὐ ἀεδι ἴο 
Ῥε ἰοοκεὰ ἴογ ἰῃ επῖ8 ᾳυατγίετ.---ἀπόδος εἴ 
τι δῷ. ἴΙπ πε εἴ τι βοπιε ἱπρεηπίουβ σοσι- 
πιεπίδίοιβ (Ετγίἐζβοῆθ, 4.5.) πᾶνε ἀϊδ8- 
σονεσεὰ τοῖς υτθαηῖν} (“ἢ Νοη δἷπε 
υτραηίϊαῖς ατδεοὶ ἃ οοπάϊτίοηΐβ νίπουϊο 
δριδσυπῖ, φυοὰ ἃ πυ}14 σοπάϊτίοης βυ8- 
Ρεπβυπὶ δῖ.) ὙΝ εἶβ8 σογῆδβ πεᾶγεσ πὸ 
τ ψ Πδη ἢε 8668 ἴῃ ἰξ δὴ δχργεββίοη 
οὗ “ πιοσοῖεββ ἰορὶς . ἩἨς ΜΠ] μανς 
Ῥαγπιεπὶ οὗ ψῇῃδίενοεσ ἰ8 ἄυς, ἵνεῖς ἰΐ 
οηἷν ἃ ρεπηγ.-- ες. 29. μακροθύμησον, 
εἰς. : τῆς ἰδοπείςα! τνογάβ ἢς υβεά ἢἰπὶ- 
561{}υϑὲ ἃ ἔδνν πὐϊπυΐεβ ΔρΡΌ, ταπηϊη ἀϊη δ 
Ἠΐπὶ βυγοῖν οὗ Πἰβ ροϑβϑίείοῃ 48 ἃ ραγάοπεᾶ 
ἀεδίοσ, δπὰ τηονίηρ Πἰπι ἴο {κα σοπάυςϊ. 
-- ν ες. 30. οὐκ ἤθελεν : πο Ρ᾽τγ ἀναΚεπεὰ 
ΌΥ τῆς ψνογάβ ψὩῖο δομορά ἢ8. οἶνη 
Ρειεῖοθ. “ΗὀἜε νουὰ ποῖ." [5 βυο δ 
οοπάυοι οτεάϊθ]ε ΤὙνῸ ταπιαγκβ ΠΊΔΥ͂ 
Ῥε πιδᾶς οἡ {π|8. [πὸ ραγδῦοϊίς παγγᾶ- 
τίοπϑ ἴδ ἱπιργοδαῦϊε 888 βοπιειίπηεβ ἴο δ68 
τεβοστίεά ἴο ἰο ἱἰϊΠυδίταῖς τπ6 υππαίυταί 
δεδανίους οὗἉ πιεη ἱπ τῆς 8βρί γί] βρθοῖς, 
“.5., ἴῃ τῆς ραγαῦ]ε οἱ τῇς εδδὲ ([κ. χὶν. 
16-24) αἷΐ τείυ86 ; ΟῚ απ] Κεῖγν Ὁ Βυς 
τὰς δοιίοη οἱ τῆς ραγάοπεά ἀεδίοσς ἰβ ποῖ 
580 ἱπιργοδαθία 88 1ξ βεεβ. Εἰς δοῖβ οὰ 

δουν ἰπ 1 ΒΌ. 

ἴῃς ἰπβιίποξς οὗ ἃ Ῥαβε πδίυγε, δᾶ αἷδο 
ἀουδι|ε85 ἰπ δοοογάδπος υνἱτἢ Ἰοηρ μαρὶϊα 
οὗ Βαιβῇ ἐγγαπηίοαϊ δεπανίους ἰοννασὰδ 
τλθη ἱπ δὶβ ροννεσ. Ἐνεσ ψΑῪ ἃ ὑδὰ 
ταδῃ : στεεάν, ρταβρίηρ ἱπ δοφυΐβίείοῃ οὗ 
νει ἢ, ῥγοάϊρα! τῇ βρεπάϊηρ ἱξ, ὑπ- 
ΒΟΤΌΡΟΪΟυΒ ἴῃ υδὶπρ δὶ ἰ8 ποῖ ἢἰ8 οὐχὶ, 
πινες. 31. ἰδόντες οἱ σ. ἐλυπήθησαν: 
τῆς οἴπος ἔε!]ονν-δεσναηῖβ ὑνεσα τε ῖν 
νεχεὰᾶ οἵ στίενεά. Αἱ ψβαῖ} τῆς ἕδία οὗ 
τῆς ροος ἀεδίου δ ΝῊ ἴπεπ ποῖ ΡΥ 
τῇς ἄεδι ἡ (Κοείδνεϊ). Νοῖ βυπιρβϑίδν 
80 ΤΟ Ὁ 88 ἀπηούδηςα δῖ ἢ πη ΘοΟπ, 
οοηδυςξ οὗἩ {πὸ τηεσο ε88 οὴμς ννὯοῸ δᾶ, 
οδίβίηθά πιεσου Ψῷ8 (ξς [ες] ηρ.--- διεσά- 
φησαν: τεροτίεά (ῃς γαείς (παγγαυεγμπέ, 
γυ!]ς.), ἀπά 80 ἔξσενν ᾿ἰρῃς οἡ τς σμᾶσδο- 
τεῦ οἵ ἴδε νιαη (ς΄. Με. χίϊῖ, 36, ὟΝ. ἀπά 
Ἡ.).---τῷ κ΄ ἑαντῶν, το ἐλδὶνγ οτση τηδϑῖες, 
ἴο ΨΒοπὶ ἐπεγείοσγε ἴΠῸῪ πιρῆς δρεαῖς οα 
ἃ τηδλίϊεν δῇεσιίηρ δἰ8 ἱπίεγεβί.---ν εσ. 32. 
δ. πονηρέ: ἴδε Κίηρ οουἱά υπάετβιδηὰ 
αῃἂ ονειίοοκ ἀἰβῃοπεϑῦ ἴῃ ΠΊΟΠΟΥ͂ 
πιδίζεσβϑ, δυξϊ ποῖ βοῇ ἱππυπιδηΐϊ οηᾶ 
νἱ Παΐηγ.---π. το ὀφειλὴν. ἐς: δυρε, υη- 
σουη Δ ]ε.---ἐπεὶ παρεκάλεσάς με, εΏ 
οὐ επίσεδίεὰ πὲ. [π ροϊπὶ οὗ δος Β 
δὰ ποῖ, δὲ ᾿εϑβὲ ἰη ννογάβ, δβδκοά τὸ - 

ταϊβϑίοη θυ ΟΩ]Υ {ἰπιε ἰο ρᾶγ. ηρεπεζουθ 
δ πηβεῖ ἢ, ἢς ννᾶ8 ἱποδραδὶε οὗ ςοποείνίῃρ, 
δπὰ τπεγείοσγε οὗ δρργεςίδεϊπρ βυς ἢ πηδρ- 
πἰβοεπξ ρεπεγοβίευ.---ν εῦ, 33. οὐκ ἔδει; 
Ψ»85 ἰξ ποῖ γοὺσ ἄμ ἢ δῃ δρρεᾶὶ ἴο [86 
86η8ε οὗ ἀδςεπου δηὰ ρτδιίϊτυάε.---καὶ σὲ 
“ον ἠλέησα, ὙΠεῖα νν88 οοη ἀεβοδηβίοη 
ἰῃ ρυκτίηρ ἴῃς ἔνο οαβεβ ἱορεῖβεσ 88 
Ῥᾶσ8116]. ὝὌεη ἰδπουεδηὰ δς(8 οἵ ἱογρίνο- 
Ὧε58 ΒΓ ἢ ἃ5 ἴῆε ουἱρτῖὶς ννᾶβ δεκεά ἴα 

' 
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καὶ ἐλθόντες διεσάφησαν τῷ κυρίῳ αὐτῶν πάντα τὰ γενόμενα. 
32. Τότε προσκαλεσάμενος αὐτὸν ὁ κύριος αὐτοῦ λέγει αὐτῷ, Δοῦλε 

ὁ Βοα;. χἱ!ὶ, πονηρέ, πᾶσαν τὴν "ὀφειλὴν ἐκείνην ἀφῆκά σοι, ἐπεὶ παρεκάλεσάς 
, σ Οος. 
υἱ!, 3. με΄ 33. οὐκ ἔδει καὶ σὲ ἐλεῆσαι τὸν σύνδουλόν σου, ὡς καὶ ἐγώ σε 

ἠλέησα; 34. καὶ ὀργισθεὶς ὁ κύριος αὐτοῦ παρέδωκεν αὐτὸν τοῖς 
Ὁ Βοτο οαῖγ. " βασανισταῖς, ἕως οὗ ἀποδῷ πᾶν τὸ ὀφειλόμενον αὐτῷ.2 25. Οὕτω 

καὶ ὁ πατήρ μου ὁ ἐπουράνιος ὃ ποιήσει ὑμῖν, ἐὰν μὴ ἀφῆτε ἕκαστος 

τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ ἀπὸ τῶν καρδιῶν ὑμῶν τὰ παραπτώματα αὐτῶν." 4 

1 ξαυτῶων ἴῃ ΒΟ. 
3 αντω οπϊἰεὰ ἰη ΒῸ (ὟΝ. Η.). 

Ὁ δ[ιδ8 αὐτῶν 88 ἴῃ Τ᾿ Ε. Μέά6 Ὀεΐονν. 

Ξουρανιος ἰῃ  ΒΌΙ,. επουρανιος 15 ποὶ ἰουπὰ εἰξεννβεγα ἰῃ ΜῈ, 

4 τὰ παρ. αὐτῶν ἅτε τγλπιίηρ ἴπ Ῥ ΒΌΙΙΣ δηὰ πηοβὲ εἀϊίογβ οπιίς ἐμ θη,. 

ῬετίοσρΒ Ψψουϊὰ ποὲ βανε εαυδιεά ἴῃ 
διηουπῖ οης δοῖ βιο} ἃ8 ἢς δὰ ροῖ (ῃς 
Ὀεπεῆι οὗ, Τῆε ἴδοι ἰπ ἰῃς βρίγίτ αἱ ΒρΒοσα 
ςοτγεϑροηὰβ ἴο [Π3.---  εσ. 34. ὀργισθεὶς : 
τοι το͵ιδβὲ ἀηά εχίγεσηε δηρεσ. ---βασα- 
γισταῖς : ποῖ πηεΓαν ἴο ἴπε ρδοίετβ, δυῖ 
ἴο ἴδ τοτπιεηΐοσβ, ν]Ὦ ἰηδισγυοσιοη8 ἠοῖ 
ΤΛΕΓΕΙ͂Υ ἴο Κεερ ᾿ἰπὶ βαίς 'π ργίϑοπ 6}}} τῃς 
ἄεῦι ννᾶβ ραιὰᾶ, Ὀυΐ 581}}} πιοσα ἴο πιᾶκα 
«ὃς 1Π{π οὗἩ τῇς ντεῖοῃ 88 πιϊβοσγα ας 8458 
Ῥοββίδἷς, ὉῪ ρίδος οὐ ἱπιργίβοησηεπέ, 

Ἰύοη οὗ , ἀϊεῖ, Ὀεά, εἴς., “ἢ ποῖ ὉῪ 
Ἰηβ Γι εη(8 οὗ ραίη. Τῆς Ψψοσζά, οἤοβεπ 
(ὁ 80υἱὲ τῆς Κίηρ᾽Β τιοοά, τεργεβεπῖβ ἃ 
ϑυδ)εςεῖνα ἔξε! πρὶ ταῖδεῖ ἤδη ἂη οδ]εοῖῖνα 
ἄλειϊ. 

γες. 35. Αἀῤῥ[ϊεαξίοη. --- οὕτως : 580, 
"εμἰαξὶς νιμέαηαῖς, ἴοτ [εεἰΐηρβ, πιοῖίνεβ, 
τλειῃοάβ γίβε ἴῃ ἴῃς πιοσγαὶ βοδὶς ἤθη 
ΨῈ Ρᾶ88 ἴο ἴδε βρίγιτυδ!] βρῇετε. 80 ἰπ 
δεπεζαῖ, ποῖ ἰπ ἃ11 ἀεῖδί]8, οὔ τῆς βᾶπὶα 
ἘΠροΙριεῚ τηογοίεββ ἴο ἴῃ πηεγο 1688.---- 
πατήρ μ. ὁ οὐρ.: [εϑ5 ἰ8 ποὶ αἰταίά ἴο 

Ῥτίπρ ἴπε Εδίδεγ ἰπ τῇ βυςῇ ἃ ςοπηεοϊίοῃ. 
Ἑλδίδες Ης ἰ8 ἤετὲ δραίῃ ἀεδηῖπα τῆς 
Ἑδῖμες ὈΥῪ ἀϊβογίπιπαιϊηρ υ8ὲ οἱ ἴῃς 
πᾶτηα, 48 Οπα 80 ἀῦονε 81] {πίπρβ δῦ ῃοτβ 
του  Ιβββηςβ8.--μον: ΟΠγίβεὲ ἰβ η΄ [Ὁ]] 
ΒυτηραῖῦΥ ἢ τς Ἑδίμες ἴπ {Π|8.--- 
ὑμῖν: ἴο γον, ΤῊΥ ονὐγῃ Ἵἤόβεπ ἀΐβ8ς!ρ[65. 
-- ἕκαστος : ΕΥΕΙΥ πιᾶη οὗ γοι.--ἀπὸ 
τῶν καρδιῶν : ἔτοπΊ γοΟῸΓ Πεδγίβ, ΠΟ βῃδπι 
οἵ ᾿ΐρ ραγάοῃ ; γεαὶ, υπγεβεγνεά, ᾿πογουρῆ- 
βοΐημ, δπὰά ἱπ οοπβεάύεπος ἀρδίη ἂπὰ 
ραΐῃ, {ἰπιε8 γί πουϊ πυτηθεγ, Ὀεσδυβα 
τῆς πεᾶτὶ ἰπο! π 68 {Πδὶ ἱνᾶν. 
Οηάρτεε ΧΙΧ, ἘΆΒΕΜ ΕΙΣ, Τὸ σαπ1- 

ΣΕΕ. [πῃ Μι.8 παιγδῖῖνε (6 Ἰοῦγπεν οὗ 
]εβὺβ ἴο δε βουϊῃ, τεροτγιεὰ ἴῃ νέσ. 1ἱἉ, 
τλλτκβ {πε οἷοβε οἵ [Ὡς ΘΔ] ΠΙεδη τ πἰ βέγγ. 
Νοῖ 80 οδνίουϑὶγ 8ο ἰη ΜΚ.᾿5 (Ξε6. ποῖεϑ 
τδετο), Ἐπουρἢ πὸ Βἰπι ἰ5 ρίνεη οὔ ἃ γεΐυγη 
49 Οαϊϊίεθ. [Ια ἰ8 ποῖ μεγίδοι Υ οἶδας 

ψΠεῖμεσς ἐπε ἱποίδοπιβ τεροτίθα δσα ἴο δἊ 
οοηρεῖνοά 88 οσουγτίῃ δἱ ἴδ βϑουΐβεζγῃ 
επὰ οὗ [ῃς ᾿ουγηου, οὐ ου ἴῃς ΨΨΑΥ πα 
(411166 οσ νυϊϊπουῖ, ὙὉΤᾺς ἰδίϊεσ αἰϊεσηδ- 
εἶνε 8 ροββίδ!ε (υἱάδ ΗοῖιΖ., Η.Ο., Ὁ. 214). 
Τῆς ἱποίάεηϊβ ὕσίηρ ὑπάες οὖσ ποῖϊςς 
ἃ νΑιίεῖν οὗὨἩ ἱπίεγαβείηρ οπασαςίεζε : 
Ῥμαγίθεεβ Ψ σδριίουβ πυδβείοηβ, 
τοοίβεσβ ὑν ἢ ἐπεὶς οὨ]ἄγεη, ἃ πιδῃ ἴῃ 
αυεβὲ οὗ (δε τρερεερε δοππηι, αὐτῇ νοσὰβ 
πὰ δςῖβ οὗ [εβι18 ςοττεβροηἀϊησ. Βαυῖ 
ἴῃς ἀϊβοὶΡ πὶπρ οὗ {πε Τνν εἶνε 81}}} Βο ἀ8 
πε σεπίγαὶ ρίδος οὗ ἰηίεγεθι. [1,4βὲ ςῃδρ- 
ἴδον βῃοννεά {Πεπὶ δἵ βοβοοὶ ἴῃ τῆς που, 
118 βῆονβ {Ππ6πὶ δὲ Βοῆοοἱ ου ἴῃς ννᾶυ. 

γν. 1, 2. Π]1ηὲγοάμείογγ, ο΄. Μὶς. χ. τ.--- 
γε τ. :. καὶ ἐγένετο... λόγους τούτους: 
δἰ ΠΎ1 τ [ογπγυΐαα δοσ ἱπιρογίδπς ῥτοιρβ 
οὗ ἰορία ἱπ χίϊ. 28, χί. 1, χίϊὶ 53.--- 
μετῆρεν : 4͵8ο ἱπ χίϊΐ, 53, υἱάε Ὠοῖεβ 
πεῖς ; Ροΐπίβ ἴοὸ ἃ οἤδηρε οὗ βοεπε 
ΜΟτΙΠΥ ΟΥ̓ ποῖα, 48 ἴο Νδζαγεῖῃ, νυνὶ ο ἢ 
7εβὰὺ8 τάγεὶγ νἰ βἰτεὰ, οἵ ἴο ᾿υάδεᾶ, 48 μοζε. 
--ἀπὸ τ. Γαλιλαίας. ὙΤῇε νίδις ἴο 
ΝΑζδγεῖῃ ννὰβ ἃ τηονεπιεπὲ τυ δίῃ (]}- 
ἶεε. Τηΐβ ἴβ ἃ ᾿ουγπεν ουξ οὗ ἰξ ποὲ 
Πεςαββαγν ἤπδὶ, θυϊ 5δοὸ ᾿πουρδὶ οὗ ἴο 81] 
ἀρρεᾶγδηος ὃγ τς Ἔνδηροϊῖβ.-- εἰς τὰ ὅρια 
το Ἰ. π᾿ τ᾿ 1.1: ἱπάϊσαϊεβ εἰἴ πος τὰς ἀεϑβιὶ- 
πδῖίοῃ -- ἴο ἴδς οςοαδβίβ οἵ Τάδε δεγοπὰ 
ἴῃς Ἰογάδη; οὐ πε επὰ απά τῇς ννᾶγ -- 
ἴο τῆς Ἰυάδοα ἰεγγιοσν ὉΥ ἴῃς ΨΦΑΥ οὗ 
Ῥετδθᾶ, ἱ.6., αἰοηρ ἔπε εαβίεσῃ βῆοτε οὗ 
]οτάαπ. [δ ἰβ ποῖ Π|κεῖν ἴμδὲ τῆς νντίτος 
Μουϊὰ ἀεβογίθε ϑουΐϊμετη Ῥεζδεα 88 ἃ 
Ραῖὲ οὗ Ἰυάδεα, ἐπεγείοτα τς βεοοπὰ 
Αἰϊετηαῖίνε 18 ἰοὸ Ῥ6ς ρῥτγείετσεά. Μκ.᾽8 
βίἰαϊεπιδηὶ ἰ8Β ἰπᾶὲ [6808 τνεηϊ ἴο ἰδς 
οοαϑίβ οἵ [υάλεδ ἀπά (καὶ, ἀρργονεὰ σεδά- 
ἱπρ, ἰπβιεδά οὗ διὰ τοῦ ἰη Τ΄. Ε.) Βεγοηά 
]Ἰογάδη. ΜΝ εἶβ8 τη κΚβ ἰδὲ Με. 8 νεγβίοῃ 
ἄτοβε [ΟΠΊ πγίβϑιιπἀετβίαπάϊηρ οὔ Με. 
Βυὶ δία υπάετβίδπάϊηρ τᾶν ἕδνα δεεπ ἃ 
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ΧΙΧ. σ. ΚΑΙ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς λόγους τούτους, 

5" μετῆρεν ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἦλθεν εἰς τὰ ὅρια τῆς ᾿Ιουδαίας « ΟΒ. χίῃ. 55. 
Ὁ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου. 2. καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ ὄχλοι πολλοί, καὶ » 08, ἱν. 15. 

ἐθεράπευσεν αὐτοὺς ἐκεῖ. 3. Καὶ προσῆλθον αὐτῷ οἱ . Φαρισαῖοι 
πειράζοντες αὐτόν, καὶ λέγοντες αὐτῷ,2 “Εἰ ἔξεστιν ἀνθρώπῳ ὅ 
ἀπολῦσαι τὴν γυναῖκα αὐτοῦ κατὰ πᾶσαν αἰτίαν; 4. Ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐκ ἀνέγνωτε ὅτι ὁ ποιήσας ὅ ἀπ᾽ 
ἀρχῆς ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν αὐτούς, 5. καὶ εἶπεν, “Ἕνεκεν 
τούτου “καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα" καὶ “ Ἐν 7. 
προσκολληθήσεται ὁ τῇ γυναικὶ αὐτοῦ, καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα Νὰ 

1 οι οτηϊτεἃ ἰη ΒΟΙ(Δ αἱ. 

ΣΊΜΒΙ, οπίξ ανϑθρωπω. 

3 αντω οτηϊίεά ἴῃ ΒΟΙΣΣ αἱ. 

ΦΊΒΌΙ, οπιῖὶ ἀντοις. 

6εα. ἱΐ. 

Ὦ δ48 ξ, 

δ κτισας ἴῃ Β,1, 22, 33, 124, 88}, οορ. (ΥΝ.Η.). 
4 ΤΏς εἰπιρὶς κολληθησεται ἴῃ ΒΌ αἱ. (πιοάοτῃ οἀϊίοτθ). ΤΈς σοπιρουπὰ (Τ. ΚΕ.) ἰδ 

οτὴ ἴ86 ϑερῖ. 

τστὰῦς ος, ἔος Μ|κ.᾽5 διδίεπιεηΐ ΠΊΔΥ τηεδῃ 
τιαὶ Ῥεσγδε νν88 (ς ἔτεϊ τεδομβά βἰδίίοῃ 
(Βοῖεζ., Η. Ο.), ἱτηρ  γίῃξ ἃ )ουσπου οἡ ἴῃς 
δδβίεσῃ βἰάε. Τῆς δβιιρρεβιίου παῖ {πε 
στίϊες οὗ (Ὡς ἤγβϑὲ αοβρεὶ ᾿ἱνεά οὐ {δε 
δλϑίεσῃ βίάες, δπὰ τρεϑὴβ ὉΥ πέραν [Πα 
τνεβίοσῃ βἰάς (εἰ ἔβοῦ ἀπά οἵδμεσβ), 888 
ταοῖ ψἱτ Ππ||6 ἕλνουτ,---ν εσ. 2. ἠκολού- 

: ἴδε ογτονγάβ ἔυ]ονν 88 ἰξ τπεγα 
δβαὰ Ῥδδθῦ πο ἱπίετγυρίίοη, ἰηπ Μι.; ἰπ 
Μκ., ψῆο Κπονβ οὗ ἃ {ἰπ|ὲ οὗἩ πίάϊη; 
(χ. 30), [ΠΥ τϑβδββοσηδ]ς (χ. 1).--ἐθερά- 
κπευσεν α. ἐκεῖ : ἃ ΠΕΔΙῚΠρΡ τηϊἰΒΊΓΥ σΟπΠΊ- 
τοθῆςα8 ἰη ἴῃς βου ; ἰπ Μί., ἃ ἐεδοβίηρ 
ταϊη  βίσυ (χ. 1). 
ας ἽΞΕΒ ὁ φμεσέϊοη (ΜΚ. χ. 

2.-9).-τ ες. 3. Φ. πειράξοντεν: Ῥδτίβθαεβ 
δαίπ, ἰεπιρτίηρ οὗ οουγβα ; οου]ὰ ποῖ δβὶς 
ἃ ηυεβιίίοη αἱ [}εἐβὺ8 ψιβουϊ βἰηίβίοσ 
τηοῖνε8.---αἰ ἔξεστιν : ἀΐγεοϊ ᾳυεδιίοπ ἴῃ 
ἰπάϊτεςε ἔοσηι, υἱάδ οἡ χὶϊ. το.---ἀπολῦσαι 
«νος κατὰ πᾶσαν αἰτίαν: (πε αυεϑιίοῃ 
ἷβ αἰ εγθ ΕἾ ἐοσγηυϊαϊεά ἰπ τῆς ἔνο 
δοοουηΐῖβ, δηὰ {πε δῆβδνες αἱ εσεπεν 
ἀττδηρεά. [Ι͂ἢ ΜΚ. ἴῃς ᾳυεβιίοη 8 αῦβο- 
Ἰυΐς τῷ ΠΥ ἃ πδῃ ρυιῖ ΥΝΑΥ ἢ18 νέα δὲ 
411} ἴῃ ΜΈ, τεϊαιίνε Ξξ πη, εἴσ. . .. ἔοσ 
ἜΝΘ τελδοηὺ ἴὕπάες [δε ἰαίίει ἔογπι 
τῆς ᾳυδδιίοη ΨΜΔ8 δὴ αἰζειηρὶ ὁ ἄγαν 
]6βὺβ ἱπῖο δ ἱπίεσγῃμαὶ ςοπίσονεσευ οὗ (ῃς 
Ἰενίβῃ βομοοῖβ 8ἃ8 ἴο ἴπε πιοδηΐηρ οὗ 
Ὅεας. χχίν. ἱ, δῃὰ ρυὶ Ηϊΐπὶ ἴῃ ἰἢς 
ἀϊετηπια οὗ εἰϊμες βανπρ ἴο οδοοβε ἴῃς 
ππρορυϊδγ δάς οἵ ἐμ βοῆοοὶ οἵ ϑμυπιπιαί, 

ψὯο ἱπιεγργεῖεά ΒΞ ΤΡ βισίςεϊγ, 

ΟἹ εχροδίηρ Ηἰπιβεὶ ἴο ἃ οβᾶσρε οὗ 
Ἰαχίτν ὃΥῪ Ἑ δίπα ὙΠ τῆς δοῆοο οὗ 
ἩΠΙεΙ. ΙΔ ᾿ἂϑ ἃ ρεῖυ βοῆεπιε, ὃυῖ 

οδαγαςίοσίδιις. ΥΒεῖπες ἐἢς ἱπιεσσορδηῖβ 
Κπενν Ψψῃδὲ ]εβὺ8 μδά ἰδυρῃξ οη ἐπε βυδ- 
͵εοὲ οὗἩἨ πιαιτίαρε δηὰ ἄϊνοσος ἴῃ (δὰ 
ϑεισίοη οἡ ἴῃ Μουπὲ ἰδ υποετίαίη, Ὀπὲ 
ἴῃ ΔΩΥ͂ οᾶ8ε 81] βογίρεβ δηὰ Ῥῃαγίβεεβ 
Κηενν ὈῪ τη18 εἰπε ννῆδι ἴο ἐχρεοὶ ἔγοπι 
Ηΐπι. Ἐὸοσ κατὰ ἴπ {πε Ξεῆβε οἵ φγοῤέεν, 
υἱάε ἰπβίδποεβ ἰῃ Ηδγπιαππ᾽Β Νίρεσ, 632, 
δηά Κγρκε.---νΝ εσ. 4. οὐκ ἀνέγνωτε : ἴδε 
ψογάβ αυοίεὰ δτε ἴο Ὀς ἐουπὰ ἱπῃ αεη. ἱ. 
27, ἰϊ. 24.---.- κτίσας : τῆς ρατεοῖρίε νυ ἢ 
διτὶοὶα υδεά δυϑιδηείνεῖν τὸ τῆς Οσεδίοσ, 
-- ἀπ᾽ δοεβ αἷοηρ ἢ ψνδδᾶὶ 
Φο]Ιονν8, ΟἿ γίβε᾽ β ρύγροβε θείῃρ ἴο Ἂπὶ- 
Ῥαβῖβε ἔπε ρτίπηιτῖνε βίαιε οἵ {πίη ρβ. 
Ἑτοσὶ τῆς Ῥερίπηίηρ αοἁ πιδάς πηδη, τὶς 
δηᾷά ἔεπηαδὶς ; βυϊϊεὰ ἰο εαοῇ οἴδποσ, πεεά- 
πρὶ εδοῦ οἵδες.--- καὶ θῆλν: “οἠς 
τηϑῖὶς δηά οὴς ἔδπιδὶθα, 80 ἰμαὶ ἔπε οὔς 
Βῃουϊά πᾶνε τῇ6 οπε; ἴον ἱξ ΗςἊ πδαά 
ννβῃεά τπδὲ 1π6 πιδῖε βῃου]ὰ ἀΐβπιββ οπς 
δηἃ τηδύτυ ἀποῖπεσ ες ψουϊὰ ἢᾶνε πιδάς 
ΤΆΟΓΕ ἔεπιδ 168 δὲ πε ἢτδι," Εὐυτῇγ.--- 
γες. 5. καὶ εἶπεν: Οοἀ βαϊὰ, ἘΒουρἢ τῆς 
ψνοσὰβ 88 ἴΠῈῪ βίδπά ἴῃ αεπη. πᾶν ὃς ἃ 
οοπεϊπυδιίίοη οὗ Αἀδηι8 τεβεςιοηβ, οσ ἃ 
τετηδλεῖς οὐ τε ψτίϊεσ.-- -ὄνεκεν τούτου : 
οοππηεροίεά ἴῃ 6δ6η. νυν ἴπε βίου οὗ τς 
ΨΟΤΏΊΔη πιδάς ἴτοπὶ ἴῃ σὶρ οὗ ἴῃ στηδῃ, 
Βεῖς ἢ τῃς οτὶρίη οὗ βεχ.Ό ὙὍΤῇς β6χ 
Ῥτίποίρ!ε ἐπιροτουβῖν ἀεπιδηάβ (δὲ 41] 
οΟἴδεν σεϊδιίοπβ δἀπὰ τἴἰεϑ, πόονγανασ ἱπεὶ- 
τηδῖς δπὰ βίτοῃρ, 5841] γίεϊὰ το 1. ὍΤδἊ 
ςοδεαβίοῃ [818 ἔοτςς Ἵγεδῖεβ ἰβ ἔπε στδβίεβι 
Ῥοββίδ]ε.---οἱ δύο: ἴπε8εὲ ννογάβ ἰπ (πὰ 
8ερῖ. δᾶνςε ποιπίπρ ἀπδυνεγίπρ ἴο ἔδεπὶ 
ἴῃ τπε Ηεῦγενν, θὰ ἘΠΕΥ ἃσα ἴσγυς ἴο τδς 
βρίτϊ οὗ πε οτἱ ρί ηΔ].--- αὀε σάρκα μίαν: 

ες τεΐεγεπος 18 Ὀχι πᾶσ! γ᾽ το τῆς Ρ;γἰςαὶ 
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μίαν; 6. ὥστε οὐκέτι εἰσὶ δύο, ἀλλὰ σὰρξ μία: ὃ οὖν ὃ Θεὸς 

ἃ Βεῖα δῃά ὁ συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ χωριζέτω.᾽᾽ 
ἴῃ ΜΚ. χ.Ἅ 

Ἴ. Λέγουσιν αὐτῷ, “ Τί οὖν 

9. Μωσῆς ἐνετείλατο δοῦναι βιβλίον ἀποστασίου, καὶ ἀπολῦσαι αὐτήν] ;" 

ὁ Μῖ. χ. 5; 8. Λέγει αὐτοῖς, “Ὅτι Μωσῆς πρὸς τὴν "σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἐπέ- 
χνὶ. 
ἴϑευν 
τό. ϑὲσ. 

[]ο μὴ αν. 

τρεψεν ὑμῖν ἀπολῦσαι τὰς γυναῖκας ὑμῶν" ἀπ᾽ ἀρχῆς δὲ οὐ γέγονεν 
οὕτω. 9. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι 3 ὃς ἂν ἀπολύσῃ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, εἰ 

ἃ ἀκεαα, μὴ ἐπὶ πορνείᾳ, καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται - καὶ ὁ ἀπολελυμένην 
ἃ ἱπ6.). Μ "» 

δι Ὅσον, πἰι. γαμήσας μοιχᾶται." 4 
Σ (ἰπΐ. δὲ 
Βαζε). 

1.Μ9401.Ζ οπιῖϊξ αντην. 
3 μη ἴος εἰ μη ἰπ τηοϑὲ υποίαῖδ. Τῆς 

4 Τῆε οἴαυβε καὶ ο απολ. 

10. Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, “Εἰ 
οὕτως ἐστὶν ἡ αἰτία τοῦ ἀνθρώπου μετὰ τῆς γυναικός, οὐ ἐ συμφέρει 

3 Β0Ζ οἱἹὰ 1,κι. νεγββ. οπίξ οτι. 
τς τ παρουβα εἰ (Τ. Ἐ.) ἰ8. ΟὨΪΥ ἱπ πιΐηυδ. 

ΒῸ Βᾶναδ παρεκτὸς λογον πορνειας, [Ο]ονγεά Ὁγ ποιει αὐτὴν μοιχευθηναι ἰη Β. 

σας μοιχαται ἰδ οπχἰεὰ ἴῃ ΦΌΙΙΣ Ῥυὲ ἰουπὰ ἱπ 
ΒΟΔΖ. Το ἴσυς τεδάϊης ἀρ αμΕΓαὶ δηὰ ἴῃς ραββᾶρε Π88 ρυζσίεὰ εὐϊϊοτβ. 

δ᾽. Β οπιῖξ αντονυ, ἰουπὰ ἴῃ ἴῃς στεαῖεγ πυπηδεῖ οὗ ὑποίδβ. 

ΒΕΒΏΪ υηἰγ. Βυΐῖ βεβῃ ἴπ Ηδεῦτγεν 
1πουρδὲ τεργαβεηῖβ ἴῃς Ἔπεσε τηὰη, δηά 
τε ᾿άεαὶ ὑμὶν οὗἩἨ πιασείαρε σονεσβ ἴδ 
ΨΠοΙΪς παῖυσε, [εἰ8 ἃ υπὶν οὗ δβουΐ 88 
ΜΕ] 28 οὗ θοάγ: οὗ βυπιραίῃυ, ἰηϊεγεβι, 
Ὄγροβε.--- ες. 6. ὥστε ννἱτῃ ἰηάϊςαιίνε, 

εχργεβδίηρ δοιαὶ σεβυὲ 88 ΟὨγίβε νίενν8 
τῆς τηδιϊεσ. ὙΠΕῪ αγό ΠΟ ἰοῆρεσ ἴννο, 
Βυὶ οης ἢἤεβῇ, οης βρίγίϊ, οπς ροσβοῃ.--- 
ὃ οὖν: ἱηΐετεπος ἴοτη αοά᾽δ νν}}} ἰὸ 
ταδπβ ἄυϊγ. ΤῊς οτεδιίοη οὗ βεχ, δπὰ 
τῆς δἰρῖ ἀοοιτίπε 88 ἴο {πε οομεβίοη ἰΐ 
Ῥτοάυςεβ Βεϊνγεεη τῆδη ἃπά ννοπιδη, ἰϑἰὰ 
ἄονῃ ἴῃ ἀεη., ἱπεεγάϊςς βεραγαιίοη. [οὶ 
186 Ὀἰνίηε ϑυζυρῪ ὃς δεϊά βαςιεὰ 
Ἡονν 5γι811} τῆς Ῥμασιβαὶς ἀϊβρυϊδηῖβ πλυδὶ 
Βᾶνα ἔεϊε ἰπ ργεβεπος οὗ βι ἢ ΠΟΙ͂ [βδοΒ- 
ἱπρν ΨΒίοΝ βοῦσβ αῦονε πε ραδγίίβαῃ 
νίεννβ ΟὗἨὁ ΠΟΠιΕΙΏΡΟΓΔΙΥ Ποπίγονογβ 1158 
ἱπίο {πε βογεπε σερίοη οἵ 146], απίνεσγβαὶ, 
δἴογηδὶ τὰ 1 ᾿ 

γν. 7γ-9. τί οὖν, εἴς. : δυςἢ ἀοοίτίης 
οουϊὰ ποὲ 6 ἀϊτες εν ραϊηβαϊά, δυὲ ἃ 
ἀϊβίουϊν ταῖρμς ᾿ς ταϊβεὰ ὈΥ δῇ ρρεᾶὶ ἴο 
Μοϑεβ ἀπά Πίβ εηδοίπχεηξ δρουΐ ἃ 81] οὗ 
ἄϊνοτος (Ὠευϊ. χχίν. 1). Τῆς Ῥμδσίβεθβ 
βοαὶ ἴο πᾶνε τεραάεὰ Μοβεβ δ8 ἃ 
Ῥδΐσοη οὗ ἴδε ργδοιίςβ οὗ ρυϊεὶπρ ἀννᾶυ, 
ταῖμεγ ἤδη ἃ8 οπς δεπὶ ου πριν ἰϊ8 
αν σεβυ]ϊ8. [|68ὺ8 σογγθοῖβ [ἢ18 δ 58 
ἱπηρσεββίοη. --- ες. 8. πρὸς τι, ὙΠ 
τεΐίδεσεπος ἰο.--σκληροκαρδίαν: ἃ νοτὰ 
ουπὰ Βετα δηὰ ἰπ βενεγαὶ ρδςεβ ἰη Ο. Τ. 
(ϑερι.), ποῖ ἴῃ ργοΐδπς ντίζεζβ ; ροΐπίβ ἴο 
ἃ βίδϊε οὔ βεασὲ ννῃΐο σδηποὶ βυῦγηϊξ ἴὸ 
ἴδε τεβίγαϊηϊβ οὗ ἃ δῇ ἀπά δοῖν ἴανν, 
Πτογα πηοϊτουπιοίδαάπεβθ οὗ Πελσί 
(θευι. χ, στό; 16. ἷν. 4).--ἐπέτρεψεν, 
Ῥετηγεά, ποῖ επ͵οϊπεὰ. Μοβεβ ἰ8 τὸ - 
δΡΘΕΟΙΙΠΥ βροκθη οὗ δ οὔς ννῆο ψου]ά 

εἰαάϊν ἢᾶνε νεϊοοπηεὰ ἃ δείξες βἰαϊε οὗ 
τοϊηρβ; πὸ δίαπιε ἱπηρυῖςὰ ἐχοερὶ ἴο ἴῃς 
εορὶς ψγῆο σοπιρα ες οὐ τσείεονιδα ϑυ ἢ 

᾿πιρεσέεςε Ἰερ ϑ᾽διίοη (ὑμῶν τννίοα ἴῃ νεῖ. 
8).--ἀπ᾽ ἀρχῆς, εἴς. : τῆς βἴαϊα οὗ μη ρ8 
ὙΠΟ τπιδάε ἴῃς Μοβαὶς σγυ]εὲ πεοαββαγΥ 
ΨΜΆ8 ἃ ἀεοϊεπβίοη ἔγοπιὶ τῆς ργίπιϊεινα 
ἰάεΔ].--  ετ. 9, υἱάε ποῖεβ ου Μί. ν. 31,32. 

Ὗν. 1τοᾶΔ. δϑιδ͵ιεσμόπὲ εοπυεγεαίίοη 
τοὶ ἐκ ἑὰς ἀϊτεῖῥ[ες.--- ΟἾἸτίβε᾽ 8 ἀοςίγίπς οα 
τλθτηαβε ποῖ οἷν βερασαϊεά Ηἱπὶ ἐοέο 
εαἷο ἴτοτα Ῥβατγιβαῖς ορίπίοπβ οὐ 81] 
βηδάβ, δυϊ ννγᾶβ ἴοο Πρ ὄνθη ἔοσ [δε 
Τνεῖνα., [Ιὲ νναβ ἱπάεεά ἕδσ ἴῃ δάνδποε οὗ 
411} Ῥσενίουβ οὐ σοῃί ΠΊΡΟΓΑΓΥ ΤΠΘΟΥΥ ἀπά 
ταςιῖίος ἱπ [Ιδγϑεὶ. ΤΟῦΔΟΪΥ πὸ οὔα 
ἴοτες Ηἰτῇ πδά ἐουπὰ 845 σηυοἢ ἴῃ τ ῆδὲ 

8 βαϊάὰ οὐ τῆς βδυδήεος ἱἰπ σεη. ἴἷὲ 
ΜΆΒ ἃ. Ὧεῖν στοδάϊηρ οὗ οἱά τεχίβ ὈγῪ οὔς 
ΨῈῸ ὕτουρδι ἴο ἴμεπὶ ἃ πὲ νἱανν οὗἁ 
ΤΩΔἢ 5 ννοσίῃ, δηὰ 511}} πιογα οὗ ννοπηδῃ  Β. 
ΤὨς εἰν μδά νεγν ἴονν νίεννβ οὗ ννοπΊδη, 
δηὰ τΠεγείοτε οὗ πχαστίαρε. Α υυῖξδ ννδβ 
Ῥουςδὲ, τερατάεά 88 ὑγορεζίυ, ὑβεὰ δ8 ἃ 
Βουδεῃοϊὰ ἀγυάρε, δηὰ ἀϊδβπιηίββεὰ δἱ 
ῬΙεαβυγε---υἱάς Βεηζίηρετ, Ηεὺ. Ατολ., 
ῬΡ. 138-146.--.ετ. το. αἰτία; ἃ νᾶριιδ 
νοζτὰ, Κνε βῃουϊὰ βδὺ: ἰἢ δυο δ6 18 
βίαϊε οὗἉ πιδίϊεσβ ἃ8 Ὀείινεεη μυβδαπά πὰ 
Με, δηὰ πὲ ἰδ ἀουθι]6ββ ναὶ ἰδ 
τλεδηῖ. 980 ἱπίεγργεῖςά, αἰτία ννουϊὰά τε 
χες, οοπάϊεϊο. (80 Οτοιίυ8.) Ἐτζβομς 
τεραγάβ ἴῃς ρῆσαβε ἧ ἀιτία τ. ἀ. μ. τ΄ γ. 
88 ἰπ ἃ περίίρεης ΨΑΥ Ἐχργεβδίηρ ἴΠ6 
ἰάδα: ἱ{ 1πα τθᾶβοη σοπιρε πρὶ ἃ πιδῃ τὸ 
᾿νε ἃ νε θῈ 80 βιγίπρεης (ῃ0 
βερασζδίίοη βᾶνε ἔογ δάυ]ξεγυ). 1{ να ἰπίοσ- 
Ῥτεὶ αἰτία ἴῃ τὰς Ἰἰρῃς οὗἩ νεγ. 3 (κατὰ π΄ 
αἰτίαν) {πε τννοτὰ νν}}} τηδᾶη οδυβε οὗ 
δεραγδϊίοη. Τῆς βεῆϑε ἰβ ἴδε βάτης, ὑπὲ 
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γαμῆσαι." 
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ΙΙ, Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐ πάντες " χωροῦσι τὸν λόγον ε « (οι. νἱ!. 

τοῦτον, ἀλλ᾽ οἷς δέδοται. 12. εἰσὶ γὰρ " εὐνοῦχοι, οἴτινες ἐκ Β ΔΕ νι, 
κοιλίας μητρὸς ἐγεννήθησαν οὕτω " καί εἰσιν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνου- Ὁ 
χίσθησαν ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων " καί εἶσιν εὐνοῦχοι, οἵτινες εὐνούχισαν 
ἑαυτοὺς διὰ τὴν βασιλείαν τῶν οὐρανῶν. 
χωρείτω.᾽ 

13. Τότε προσηνέχθη 3 αὐτῷ παιδία, ἵνα τὰς χεῖρας ἐπιθῇ αὐτοῖς, 
καὶ προσεύξηται" οἱ δὲ μαθηταὶ ἐπετίμησαν αὐτοῖς" 14. ὁ δὲ 
Ἰησοῦς εἴπεν,δ “Ἄφετε τὰ παιδία, καὶ μὴ ' κωλύετε αὐτὰ ἐλθεῖν 

1 Β Οτεΐἷς. οπιῖξ τοντον (ΝΥ. Η.). 

ΞΜ ΒΟΌΙ, δπὰ πιοβὲ οἴδες υποίαϊβ βανὸ ἴῃς Η]. πὶ ϑησαν. 

ὃ δυνάμενος χωρεῖν 

1. χα! 2 

Ἔπ:: ε ν, 

Ηοῦ. 
483 (βδ της 
εοοπεῖ. δος. 
δὰ ἰπί.). 

ΤΒε εἷηρ. (Τ. 
Ἑ. δῆεσ 1Ἰαῖθ ὑποῖαἱβ) 18 ἃ σγϑτλ. Ἷοζ. ἴο ςοσσεβροηὰ νϑπτ πευζ. Ρὶ. ποῦ. (παιδία), 

5ΝΟΌΙ, αδά ἄντοις. 

ἴῃ ΔΩῪ νίενν πε πιδππεσ οὗ Ἴχρσχεβδίοῃ ἰδ 
δοιῃανν αὶ ΒΕ] ρ[εβ8, ἃ58 ννᾶβ ποῖ υππδίυγαὶ 
ἰπ ἴλε οἰγτουπιϑίδποεβ. Εὐτῆγ. ρίνεβ ὈΟΒ 
τοεαπίηρϑ -- αἰτία συζνγίας ἀπὰ αἰτία 
διαζευγνύονσα, υ»ἱτἢ ἃ ῥτεΐεγεπος ἔοσ ἴῃς 
Τοττηει.---ἀνθρώπον ἢετε -ἰ σἱγ, νιαγίέμα; 
ἰπβίδῃςεβ οὗ 1μ18 86 ἰῃ Κγρζε, Ῥαϊδίγεϊ, 
εἰς. 

Μετ. τ, ὁ δὲ εἶπεν. [6808 οϑίο 68 ὑὉρ 
ἴδε τοσηατκ οὗ ἴῃς ἀϊβοῖρ]εβ, ἀπ δἰίδοῃεβ 
ἴο ἰξ ἃ ἄεερεσ βεπβε {ἰαῃ ἴλοΥ ἱπουρδὲ 
οἱ. Τβεῖνγ ἰάεα ννᾶβ πὲ πηδσγίαρε νν88 
ποῖ Ψογ μανίηρ ἰἔ ἃ πιδῃ σπηυϑὲ ραϊ ὕΡ 
νἱ ἢ. 411} δε ἔδυ!8 ἀπὰ σαρτίςεβ οὔὰ ὑνοπιδῃ, 
νἱϊδουξ Ροββι ὉΠ οὗ ἐβοαρε, εχοερὶ ὉῪ 
δτοβθ πιιβοοηάυοι. Ης {πὶηκβ οὗ τῃς 
«εἰϊδαῖς βἰδὲς 88 ἰῃ οεγίδίπ οδβεβ ἀδϑβίγαδίς 
οἵ ῥσείεσγαθίς, ἱγγεβρεοῖίίνε οὗ ἴῃ ἀγανν- 
δλειν οἵ πηλετεὰ 11ε, ἀπά ταἰκῖηρ ἰὲ ενδη 
αἱ τῆς Ὀεδβί.---τὸν λόγον ἴπ8 νν}}} πηεδῃ : 
ψΠδὲ γου πᾶνε βαίά, τῆς βυρρεδβιίοη ἐπδὶ 
τῆς πητηλιτίςα σοπάϊιίοη 18 ργθίεσγαθϊε..---- 
Χι Ξε εαῤέγε, τεςεῖνε, ἱπ|6] οτυ δ !ν 
Δηὰ τόσ! ν, ἴοσ ἴῃ βυςῇ ἃ οδβε ἴδε ἔννο 
8:ε ἰπβερδγαῦϊε. Νὼὸ πιδῃ Ἴσδὴ υηδογεϊδηά 
845 ἃ τηδίϊες οὗ [Ππεοσὺ ἴῃς ῥτδέεγαὈ ]Θη 6 88 
οὔ εἰ θα ον ὑπάετ οσοτίαίπ οἰτουπιδίδηςςϑ, 
τηΐεβ8 ἢε δε σΑρδῦ]ε τηοσα!ν οὗ ἀρρσε- 
εἰατίηρ τ[δς ἤπτεε οὗ τῆ οἰγτουπιδίδηοαϑ8.--- 
ἀλλ’ οἷς : [818 ρῆγαβε ροίηῖϑ 
οἰ εν το τῇς πιογαὶ σαρδοιῖγ, [118 ποῖ 
8 ηυεβίίοη οὗἨ ἰἱπίοϊ]!!ρβεηος, ποῦ οὗ ἃ 
τογαῖν πδίυγαι ροννεσ οὗ ςοπείπεπος, ὈὰΣ 
οὗ αἰιαἰπίηρ ἴο βυςῖ 8 βρί τί] βιδίς ἔπδὲ 
{πε τεαβοῦβ ἴοσ. γεπ)διπίπρ ες το πὶ 
ταλιζιεὰ (168 58411 ργενδὶῖ ονεσ 811} ἔοσοεβς 
ττρίηρ οἡ ἴο τηδιτίαρε. 7|εϑ08 18 {πε 
ΨΠΟ]6 δυδ)εοξ ἃρ ουἱ οὗ δε ἴονν τερίοῃ 
οὗ πιεσῈ ρεζβοῃηδὶ ἰδβίε, ρεαβυγε, οσ σοῃ- 
νεηίεηςς, ἰηῖο (δε Βίρῃ τερίοη οὗ {δε 
Κίηράοπι οἱ αοὰἁ δηὰ ἰϊ8 οἶα πι8.--- ες. 
Δ ἰδ δῇ εχρίδηδίοσυ ΟοπιπΊΘη οα 

δέδοται.---αὐνοῦχος : Κεερες οὗ [δ δεά- 
Πάτρας ἰῃ δὴ Οτίεηιδαὶ βάσεπὶ (ἔτοπι 
εὐνή, Ὀεᾶ, ἀπά ἔχω), Δ ᾿εαίουβ οβῆςε, 
ΨΏΙΟΒ οουά ὃς πίτυς ΟὨἷνΥ ἴο βυοι 
88 ΨΕΣΕ ἱποαραῦϊε οὗ ἀϑυδβὶπρ {πεῖς ἰγυδε; 
Βεοηςς οὔς ΨῆΟ δα8 Ὀεεῃ επιαβουϊαίεά, 
1εδὺ8 ἀϊδείϊηρυ βῆεβ ἴσας βοτίβ, ἔψνὸ 
ῬἈγβίοδὶ δηὰ οπς εἰῃίοδὶ : (1) ἴποβα όσα 
ἃ ἀείεςε (ἐγεννήθησαν οὕτωε) ; (2) 
ἴῆοβα πλδάς βυςἢ ὉΥ δὶ (εὐνονχι Ψ 
ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων); (3) ἴποξε ΨδΟ 
ταᾶκε ἐβεπιβεῖνεβ εὐ ἢβ (εὐνούχισαν 
ἑαντοὺς) .---διὰ τὴν β. τ. ὀὁ., ἔοτ {πε Κίπρ- 
ἄοπι οὐ ΗἩεδνεη᾿β βᾶε. ΤῊϊβ ὄἜχρίδίῃβ 
τς ταοῖῖνε δηὰ τῇς πδίυσε οὗ δι ῃίςδὶ 
εὐπυοῃίδηη. Ἡδκτγα, ἃ8 ἴῃ χν. 17, [6808 
ἴουςῆεβ οἡ ἃ ἀεϊϊοδίς βυδήεος ἕο εαοῃ 
Ηἱβ8 ἀϊβοῖρ!εβϑ ἃ νεσὺ ἱπιροσίδης ἰεββοῃ, 
υἱκ.. ἴῇας ἐπε οἰαἰπιΒ οὐ (ῃε Κίηράοπι οὗ 
αοά δγε ραγαπιουηῖ; [πδὶ ν᾿ ἤδη πεοαββασυ 
ἔνε ἴδε ροννεγ! ἱτωρυΐβεβ ἰοδάϊηρ ἴὸ 
τηλττίαρε πηιϑὲ δε τεβίδιδὰ ουἱ οὗ γερασὰ 
ἴο {Πεπ2.---ὁ δυνάμενος χωρεῖν χωρείτω : 
ὃῪ τ-ῃ18 ἤἥηδὶ ννογὰ 1εβι8 γεοορῃίβεβ ἴῃς 
βενεσὶΥ οὗ ἴῃς ἀεπιδηἃ 88 βροίηρ θεγοπά 
δε σαρδοϊτν οὗἉ 411 Ὀὰξ ἃ βεΐεςι πυπηθεσ. 
νε πιᾶὺ ἴδε ἰξ αἷδὸ ἃ5 δῇ δρρεᾶδὶ ἴἰο 186 
βρίσίτυδὶ ἱπις ρεηος οὗ Η 8 ΤΟ]]οννεῖβ τε 
8εε ἴῃδἱ γε ἀο ποῖ πηϊβοοηςείνε ΤῊΥ πηδδΏ- 
ἷπρ. [5 ποῖ πιοηδβιϊςἰβῃι, Ὀδβεά οῃ νουγβ 
οὗ 13π-:|οηρ σεἰ ῬδοΥ, ἃ ναβὲ θαϊείω! πιΐδ- 
ςοποερτίοη, τυγηΐῃ ρ ἃ ΠΗ Π ατν τεαυϊγεπηθης 
ἴο βυδοτάϊπαϊες ρϑβοηδὶ ἴο ἱπιρεγίαὶ ἰῃ- 
(εγεδῖβ, 48 οοοδβϑίοη ἀδγηδπάᾶβ, ἰηΐο δῇ 
εἰαδογαίς δβοειίς βυβίετῃ ἢ 

νν. 13-|56. Ολιάγεθ ὄγομράἐ ὕογ α 
διεςοίηρ (ΜΚ. χ. 13-:ι6; ΓΚ. χνηΐ. Χ5-17). 
--ν ες. 13. τότε: ἰζ τῆς ογάος οὗ ἴδε 
πιγδῖίνε τεῆεος τῆς ογάεγ οὗ ὄνεηΐβ, 
1818 ἱηναβίοη ΟΥ ἴῃς οί ἄγε τνὰ8 ἃ 
ΒΔΡΡΥ οοἰποίδεηος αὔες ποθ ψογὰβ 
δϑουξ ἴπε βδογεὰ δπά ἱπάϊββοϊυδ6 εἰς οὗ 
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ὁ ἴα φοαμε. πρός μὲϊ. τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν." 
{τιν τὶ χα. Καὶ ἐπιθεὶς αὐτοῖς τὰς χεῖρας,, ἐπορεύθη ἐκεῖθεν. 

κ ἦκτο αϑά τό. ΚΑΙ ἰδού, εἷς προσελθὼν εἶπεν αὐτῷ, “Διδάσκαλε ἀγαθέ,ὁ τί 

ἐπε ρεξετη ἀγαθὸν ποιήσω, ἵνα ἔχω ὅ " ζωὴν ἢ αἰώνιον; 17. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, 

τατος μῷκωναως δονμνε ἴὰ ϑγθορ. σοερεῖδ, 

1 μείπ ΒΟΌ; ἐμείπ ΝΙ.Δ, 
3 9 ΒΌ[Δ ρῥΐδος ἀντοις ει χειρας (ΤίΞοἢ., ΝΝ. Η.). 

ΦΜΒΡΙ, Οτσίᾳ. ΗΙ]. οτοΐε αἀγαθε, ννβὶο ἢ ῥγο Δ ΌΪΥ σοπιαδ ἰπ ἔσοπι δε 
ΐ Ῥδεη δϑβἰ ταις ταεουρδουϊ (νετ. 17) ἰῃ Τ. ΒΕ. ἱπάεεὰ, Μι.᾽8 νετείοῃ δδ8 

δσχω ἴῃ ΒΌ Οτίρ. (Υν. Η.). 

ταλιτίαρε δηά τῆς ἀυγ οὗ βυδογάϊπακηνσ 
ἔνε ἰδ ἴο 1Π6 οἷαίπι8 οὗ τῆς Κίπράοτωη.--- 
π νέχθησαν, ρμαβεῖὶνε, Ὁ ὙΠΟΠῚ 
Ὁτουσῆς ποὶ βαϊὰ, ἴῃς ροϊῃὶ οὗ ἴῃς βίογυ 
θείης δον [6808 ἐγεδίεά τῆς ομ] ἄγθη.-- 
ἵνα τ΄ χ- ἐπιθῇ, τῃδὶ Ηδ μια} ἴδῪ Ηἰβ 
δΒαπάβ οπ ἔδεπὶ: ἴῃς δοϊΐοῃ Ὀείηρ οοη- 
οεἰνεά οὗ 88 ργεβεηΐ (Κίοίς αὐ )ευαν, 
Ῥ. 618).---καὶ προσεύξηται : [ἢε ἱπιροκὶ- 
τίοη οὗἨ παπάβ ννὰβ ἃ ῬΟΪ οὗ Ῥγαγεσ 
διὰ δ᾽εββίηρ, Ροββί οἷν ἴῃ ἴῃς πιὶπά8 οὗ 
ἴδοβε ψνῇο ὕσουρῆι τῆς Ομ] ἄγε ἰξ ννὰ8 
8150 ἃ ργοϊεοϊίοη τοι εν]] βρί τὶ 8 (Οσίς.). 
---ἐπετίμησαν αὐτοῖς : ἴῃς αὐτοῖς οὐρῃὶ 
ἐπ βισίοϊ ρταπιπιᾶσ ἴο πιθᾶπ ἴῃς οι άγεη, 
Ῥυὲ 1ε ἀουδεῖεββ τείετβ ἴο ἴοβα ΨῈΟ 
ὕχουρῆὶ τμεπὶ. ΤΏ δἼιίοη οἵ ἴμε ἀϊΐδβ- 
οἰρίεβ ννᾶβ ποῖ πεςεββδγὶ!ν τηεσα ΟΡ ςἰουβ- 
πεββ. ἴξ πιᾶὺ πᾶνε Ὀεεη ἃ Οδ᾽Π]εδῃ 
ἱποίάεπι, πηοΐπειβ ἰη ἰαγρε πυσηθεσβ 
Ῥείηρίηρ {μεῖς Ππ||6 οπεβ ἴο μεῖ ἃ ρασγιϊῃρ 
δΙεδδίηρ ἔτοπὶ ἴῃς ροοά, ννῖδε πιᾶῃ ΨῈΟ 
18 Ἰεανίηρ τμεὶς οουπίῖτγ, ὑποογεπ)οη Οὔ ΒΙΥ 
οτοννάϊηρ δουπὰ Ἡΐπι, δῇεςιοπδίεΥ 
τοορδίηρ Ηΐπιὶ ἰῃ ἃ ΨΥ ἴδαῖ βεεπιεά ἴο 
(811 ἔογ ἱπιεγίεσεπος. ὙΤῆὶβ δοῖ οὗ ἴῃς 
τοοΐίμεγ οὐ Οδ]Πες τενεαῖεὰ πον πιυς ἢ 
δεν Ἰπουρῆε οὗ ]εβι5.---ν ες. 14. ἄφετε, 
μὴ κωλύετε : νἱβὶῖ5. οὗἩ ἐπε οἰ άγαπ ἤενεῖ 
ἀπβεδβοηδοδίε; }εβϑὺ8 ενεῖ ἀεἰἰρῃίεά ἰοὸ 
Ἰοοκ οῃ ἰἢς ᾿ἰνίηρ, ἐπιθ]επιβ οἵ ἔπε ἴγὰς 
οἰτίσεη οὗ τῆς Κίηράοπι οὗ αοἂ ; ρ]εαβεά 
στ τλοπὶ ἴοσ νῆαὶ [ΠΕ νεγε πδίυσγα νυ, 
δηὰ ἴογ ψδαῖ ἴΠΕῪ δἰρηϊβεά.---τοιούτων, 
οὗ δυςῖ, ἰ.6., ἐῃε οι] ά-ἰε; τερεϊοη 
οὗ δὴ οἷά ᾿ἰεββοὴη (χνίϊὶ. 3).--- εγ. 15. 
ἔπο; ἐκεῖθεν; Ης ἀερατίεὰ ἴπεπος, 
ὯΟ ᾿τπάϊοδιίοη ἡνῆεποα οσ μετ. ΤΠῈ 
ταβα 8 οὗ {Π18 πγεειίηρ ἃγα σοποείνδδϊε. 
ΟἸ σίβείδηβ πιϑὺ ὅᾶνα Ἴοοπῆὲ ουἱν οὗ ἰδδὲ 
ςοπηραηγ. Μοίδπειβ νουἱὰ ποῖ ἔογρεϊ 
Ηΐπὶ ψνῆο Ὀεββεά ἐμεῖς ὁπ] άγεη οηα πα 
ΨΆΑΥ ἴο Ηἰδ8 ογοββ, οἵ [411] ἴο βρεᾶκ οὗ τῆς 
Ἔνεηΐ ἰο ἔπεστι νἤεη ἴμεν γετα οἱάετ. 

γν. 16-22.---Α »ιαρ ἱπ φιιεδέ οὕ ἐλσ 
“ει δοόπηηι" (ΜΙ. χ. 177-22; 1ἷκ, 
χυ !. 18-23).---Α ῬΡΠεποσήεποη 88 ν ΕἸ σΟ πα 

5 ΝῊ Β δᾶνε ἄἀντω εὐπεν. 

Ἱ., ἴο νυν δίοδ, 

ἴο [εβι18 88 ἔμε νίδιὲ οὗ τΒς τηοΐίμετβ ψὐτὮ 
πεῖς οΒΙ] ἄγε : ἃ πῆδη ποὲ Ὀεϊοπρίηρ ἴοὸ 
τῆς οἶαβ8 οὗ βεῖ{-βαιἰβῆεά τεϊρίοηβίβ οὗἁ 
ψ Ποπὶ Ηδ διαὰ δΒαὰ διῦρὶ8 εἘχρεγίεποα ; 
ἢ πιογαὶ ἱηρεπυούδβηςββ, 8ῃ ορεῃ 
ταϊπὰ, ἀπά ἃ ροοΐ, ποπεβδὲ πεασῖ; ἃ στηδὶ- 
Ἄοοηΐεπὶ ΡγορδΌϊν τὴ τῆ ἰεαομίηρ δηὰ 
Ῥγϑοῖος οὔ ἴῃς ΕΔΌΌΙ8 ἀπά βοσῖρεβ ςοπιίηρ 
ἴο {ῃ6 δηΐϊ- ΔΌΌίπῖςα] Τεδοῆος ἴῃ Βορα 
οὗ Βεατίπηρ οὶ Ηἰπὶ βοιηεϊμίηρ ποσὰ 
βαιἰβέγίηρ. Τῆς σηδίῃ ἱπίεσεβὲ οὗ (δς 
Βίοῦυ ἔος υβ ἴεβ ἴῃ (Ὡς σενοϊδιίοη ἰξ 
ταᾶκαβ οἵ ΟἘγίϑι᾽ δ τηεϊμοά οὐ ἀεαδιϊπρ 
8 ἰηαυΐγοτβ, ἂπά ἴῃ ἔμε βυρβεαυθηὶ 
οοηνεγβδίίοη νυ ἐῃς ἀϊδοί 1:8. 

γες, τ6. ἰδού, ἴο ' ἱπιτοάυοεβ ἃ βίοσυ 
ψοστῖῃ ἴ]]ΠἸπρ.---εἷς : οπα, βἰηρίεὰ οὐὲ 
ἰτοπὶ ἴπε σγοννά Ὁγ 18 Δρργοδςῇ ἰονναγάβ 
6818, ἀπά, 48 ἴπε παγγδῖίίνε βῆοννβ, ὈῪ 
8 βρίτίτυαὶ βίδιε.- -- Διδάσκαλε: {15 

τεδάϊηρ, νυν ἢ ομΐἐβ ἔς ερίμες ἀγαθέ, 
ἀουδε!εββ ρίνεβ υβ ἔπε ἔγυς ἔεχὲ οὗ Μι., 
δαὶ ἴπ 411 ὑγοθδθ εν ποῖ ἴπς Ἔχαοὶ ἐεγηβ 
ἴῃ ν Βίοἢ τῆς πηδη δά ἀγεββεὰ [εβυ8. δυο ἢ 
ἃ τᾶπ νᾺ8 {ἰκεῖγ ἴὸ δοοοδὲ Ϊ|εβὺ8 
Πουτίεουδὶν 45 “ βοοά Μαβίες," ἂ8 ΜΚ. 
δηὰ ΓΚ. Ῥοῖῃ τεροτ. Τῆς οπχϊββίοῃ οὗἁ 
ἴῃς ἐρίτπ δὲ εἰ᾿πιὶπαῖεβ ἔγοπι ἔπε βίου [88 
Ὀαβὶβ ἴῸΓ ἃ νεσν ἱπηροτίαπε δπὰ Ἵἤδσγδο- 
τεσίβεϊς εἰθπιεπὶ π΄ ΟὨγίβι᾽ 8 ἀεα!πρ υἱτἢ 
1818 ἱπφυίγες σοπιαίπαά ἰῃ τῆς ᾳυδβιίοη: 
“ὙΨῊΥ οΔ]1εβὲ ἔθου τὴς ροοὰ ὃ " νν μος ἢ 
τ σδη8 ποῖ “ {πε ερί πεῖ ἰδ ποῖ Δρρ!!ςδὉ]ς 
ἴο πιε, θυῖ ἴο αοά οηϊγ,᾿ δι “ ἀο ποῖ 
ταᾶκε δβογίριοῃϑ οἵ ροοάπεββ ἃ πιδίϊεσ οὗ 
ΤΆΕΓΕ σΟυΓΕΒΥ ΟΥ̓ ΡΟ ΘΠ 658. Τῇ οδδς 
͵8 φταῖε! ἴο {ΠῈ πην]] ηρτιεβ8 οἵ }εβ8 
ἴο θὲ οἱ Ολγίδέ ἰπάϊβοτιπλϊπδίεῖγ. Ης 
τνϊβηθὰ πο τηδῃ ἴο ρίνε ΗἰΪπι ἂηγ εἰ οὗ 
Βορουὺς ΕΠ] ἢς Κπενν δας ἢς ννὰβ ἀοίΐπρ. 
Ηε νγβῃεὰ τ; 18 πιδῃ ἴῃ ραγιίουϊασ ἴο τίη 
ΤΑγΘ  Ϊ οπ τολαΐ 186 ροοᾶ, ἀπά τσλο, 411 
ἴδε πιοσα πὶ πεῖς ννεσα ςοτηρεῖίπρ 
ἔγρεβ οὗ ροοάπεββ ἴο οἤοοβε ἔτοπῃ, ἐπδὲ 
οὗ τὴς Ῥαγίβεαβ, δηὰ τῃαὶ Ἴχῃϊδιϊεὰ ἴῃ 
Ηἱΐδ οννῃ τεδοῃίηρ.---τί ἀγαθὸν ποιήσω: 
ἴδε ἀγαθὸν ἰ8 οπιτἰεὰ ἰπ τῆς Ραγαί!εἶβ, 
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“Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός.; εἰ δὲ 

θᾶλεις εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωήν," ' τήρησον ὃ τὰς ἐντολάς. 18. Λέγει 1 ΟΒ. χαβ. 

αὐτῷ, ““" Ποίας; Ὁ δὲ ᾿ἸΙησοῦς εἶπε, “Τό, οὐ φονεύσεις " οὐ ἐἰοκοις 

μοιχεύσεις" οὐ κλέψεις : οὐ ψευδομαρτυρήσεις" 19. τίμα τὸν ε' ἐὰν ταὶς 

πατέρα σου“ καὶ τὴν μητέρα - καί, ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς ᾿ 

σεαυτόν." 20. Λέγει αὐτῷ ὁ νεανίσκος, “ Πάντα ταῦτα ὅ ἐφυλαξά- 

1 ος ἴδε οἶαιβε τὶ με λέγεις. . . θεὸς ἰπ Τ. ΒΕ.» ἢ ΒΌΙ,, τῆϑην νεζδβ. (Ἰποϊυ ἀΐηρ 

85γε. Ους. δηά 51η.) Οτιξ. τεδὰ τι μὲ ἐρωτας πέρι τὸν ἀγαθου; εἰς ἐστιν ο ἀγαθος, 
ν Ὡς τῇς Ε΄ Ν. δηὰ τηοβὲ πιοάεσῃ βἀϊζοσβ δάορί. 
ῬΓΟΡΑΡΙΥ τεβροπβίρὶς ἴοσ ἴῃς Τ. ΚΕ. 

ΞΜΒΟΩΙ, ρΐαςε εἰσελθεῖν Δἔτες ζωην-. 

8 τηρεῖ ἰῃ ΒΌ. 

Ὅαξ ἰξ 18 ἱπιρ!εἅ ; οὗἨ ὁοῦτβε ᾿ξ ννὰβ βοπηε- 
τοῖς ροοά ἐπᾶὶ ψουἹὰ πᾶνε ἰο ῬῈ ἄοπε 
ἴῃ οτος ἴο οδίδίη εἴεσπδὶ 1ὲ. ναὶ 
ξοοά 58:41}1 ἀοὺ Ἐτί(Ζβοδε [868 {18 88 
ποῖ -- φυία δοπὶ ζαείανι δ Ὁυὶ Ξε φμίά, 
φμοά δοπππι οἱέ, γαοίαπι δ τῇ δῖ ἰδ, ποῖ Ξα:. 
ψῆδὶ ρατουϊας ροοά δοιίοη 5}4]}, εἴς., 
Ῥυὶ τὰ “δὲ ἰῃ ἰὰς πᾶπὶς οἵ ροοά, εἴς. 
ΤὨΐδ ἰδ Ῥσοῦδοὶυ τὶρῃς. Τῆς πιδῃ νϑηῖβ 
ἴο Κπον ψδαῖ ἴῃς ροοά τε] ν ἰδ. .. 
ταξ ΌῪ ἀοίπρ ἰε ἢα πιδὺ δἰϊδίῃ εἴεγπηδὶ 
12. τ ννὰβ ἃ παῖυσαδὶ ἀμελεῖου ἴον ἃ 
του ρδί} πιδη ἰπ ἴποβε ψ μεη ἴῃς 
τεδοπίηρς δπά ρσϑοιίος οὗ ἴῃς τεϊϊρίουβ 
ευϊάεϑ πιδᾶς ἴξ τπε παγάςβε μίπρ ροββίδ]ς 
ἴο Κπονν δὲ ἔπε ροοὰ τεδῖ]ν ννα8. [11 18 
ἃ πιϊδιακε το ςοηοεῖνε οὗἁὨ [8 πιᾶπ 48 
δδκίης ψμδὶ βρεοία!ν βοοὰ {πίῃς Βς 
πήρῃξ ἄο ἰπ ἐς βρίτίε οὐ ἐδ ἴγρε οὗ 
Ῥῃδτίβεα ΨἢΟ ᾿ν88 αἰννᾶυβ δβκίηρ, ὑ μαΐ 'β 
ΤΥ ἀν δπὰ 1 Ψ}} ἀο ἰε ἢ (Βομδείρεη). 
νου! 7εβὺ8 δανε ἰουεά βυςἢ ἃ τῆ, ΟΥ̓ 
ψου]ὰ βυοἢ ἃ πιᾶῃ δᾶνε ἰεθ Ηἰΐδβ ὑγεβεηος 
φογγοτογμϊ ῥ---ζωὴν αἰώνιον: δῃ αἰϊοσηδῖνςε 
πᾶπις ἴοσ ἴδε σηερεσι δοπμηι ἴῃ ΟἾγίβ1᾽5 
Ἰοδοηίηρ, πὰ αἷβδο ἰῃ οὐγγεπὶ [εν 8} 
βρεεοῦ (ννάπεοϊε, Βοἑέγάρε). Τῆς Κίπρ- 
ἄοτα οἵ αοὰ ἰδ ἴδε πιογὰ οοτηπίοη ἴῃ ἴῃς 
ϑυπορεῖςβ, [ἃς οἴδμες 'π ἑῃς ἔουσιῃ ΟΘοΒρεϊ. 
-ἴνες. 17. τί με ἐρωτᾶς, εἰς. : 1ξ Β6ΕΠ|8 
88 ἰξ ]εβιι8 Ἰπουρῆς ἔδε υεϑείοη βιυρετ- 
βυουβ (80 Νν εἶδα δηὰ Μεγεῖ), Ῥυΐ 118 
ν͵Ὧ8 ΟἿΪΥ ἃ ἰδδοδοσβ ψγὰν οἵ ἰεδάϊπρ οα 
ἃ Ρυρὶ] τε “οὔ σοῦγβε ἵπεῖς 8 ΟὨΪΥ οπα 
ΔΠΒΜΟΙ ἰο ἴδαι: αοά ἰ8 ἴπε πα ροοά 
Ῥείηρ, ἀπὰ Ηἰΐδβ τενεαϊεὰ Ψ}}} βῆοννβ ὺ8 
τῆς ροοά Ης ψουϊὰ πᾶνε υ8 ἀο". Α 
[Ἀταϊπας οἷά γαῖα, γεῖ πεν 88 ΟΠ γίβὲ 
ταεᾶπὶ ἰ, Ηον ορροβεὰ ἴο οὐγγεηξ 
τελοπίηρ ψὰ Κηον ἴτοπὶ Μί. χν. 4-0.-- 
εἰ δὲ θέλεις, εἴς., Ὀυΐ, ἴο ΔΠΒννεῦ γΟὺΣ 
φυεβιίοη ἀϊτεςῖγ, ἱζ, εἰς.---τήρει (ησον 
τ. ἐν.: ἃ ναρσυὲς ἀϊτεοιίου ἔπεπ τμδη ἕξ 

ΒΕΟΙῺ ἴ0 15 ΠΟ. γε ποῦν ἰμίηἰς ΟὨΪΥ 

4 ΒΟ οτηΐϊϊ σον. 

Ἡαττηοηϊβεὶς Δββἰ τ] δίοη ἰδ 

δ χαντα παντα ἰπ ΒΌ. 

οἵ ἴῃς Τεὴ ογάβ. Ὑπεπ ἔπεγε γε 
ΤΩΔΠΥ Τοπιτηδηᾶβ οὗ Οοα Ὀεβι 68 ἔπεβε ; 
δηά πιο πιοζὲ 8111 οὗὁὨἨὨἁ 1ῃ6 σεγίδες, 
Βεποα πιοβὲ παίυσα!υ ἴδε ἐο]ονΐηρ 4065- 
εἰοη.---Ν ει. 18. ποίας ; ποῖ -- τίνες 
(ἀτοιίαβ), θὰ ννβαῖ δογὲ οὗ σοπηπιδηάβ: 
ουἱῖ οὗ ἴῃΞ τιυϊυἀδ οὗἩ οοπηπιδηᾶβ ἀϊνὶπα 
δηᾶ Ὠυτηδη, ΠΟ ἢ ἄο γου πο  Ηδ 
μδὰ δ βῆσενά ριιεββ ἀουδί]εβ8, ὃδυῖ 
ναπίεά ἰο Ὅε δυτε. Οὐ γίβε᾿ δ τερὶ 
Το] οννΒ ἴῃ ἐδ]8 δηὰ βυθβεφυεηῖ νεζβε, 
αυοιίπηρ ἰπ ἀϊγεος ἔογπι ργείδοθα υνἢ τό 
της βἰχίθ, βενεηῖῃ, εἰρη, πἰπῖῃ, δηὰ 
δ1ἢ οοπιπιδη 8 οὗ {πε Πεσαΐορις να 
παῖ ἴο ἴονε ἃ πείρῃρους 88 ουγβεῖνεβ 
ἴτοστῃ [νεν. χίχ. 18. ΤὨϊβ ἰαϑὲ Οτίρεη τὸ- 
βατάεᾶ 88 δὴ ἱπίεγροϊδιίοη, δηὰ ὟΝ εἶβ8 
τηΐίηκΚ ἐμδὲ τῆς ἐνδηρο]βὲ μΒ88 ἱπισοδυςεὰ 
ἴξ ἴτοσῃ χχίϊ. 39 88 οπς ἴἢδὲ ςου]ὰ ποῖ ῬῈ 
Ἰεᾶ ουξ. {1 06 οπιϊεῖεά τῃς [18ὲ ἐπά8 σνἱτἢ 
τῆε ΠΠΠ, ἃ βρη βοδπεγ ἐπι ρ ἢ διῖς ροβίτίοη, 
τεπιϊπάϊηρ 8 οὗ Μί. χν. 4, ἀπά ρίνίηρ ἴο 
1τ8ε ννῆοῖς ἰδὲ δῃ δπετηεῖὶς τεΐεγεηος ἴὸ 
τῆς ἰεδοῃίπρ οὗ {πε βδογῖρεβ. [Ι}ἢ βεηδίηρ 
{δὲ ἱπᾳυΐγεγ ἴὸ τἴπε σεοομα (Δ 016 οὗἩ ἴῃ6 
Βερδίοσις δ8 ἴ86 βυπὶ οὗ ἀυΐγ, [6ϑὺ8 
ξᾶνε δῃ ἱπβιγυςζίοη ἀηγτπὶπρ Ὀα σοτηπιοη- 
Ῥίαςς, ᾿πουρᾷ ἰΐ βεεπὶ βο ἴο υ8. Ηδ ννᾶ8 
Ῥτοοϊαίπιπρ ἴπ6 βυρζοπίδου οὔ ἴῃς 
εἰλιίεαϊ, ἃ ταοβὲ ἱπιρογίδηξ βεοοπᾶ ᾿ἰεββοῦ 
ἔοσ ἴδε ἱηαυίτεσ, τῇς ἢἤτθε Ῥείηρ τἰδς 
ΠΕΟΘΒ51 ΟὗὨ τιδῖπρ τλογαὶ Ἔρὶπεῖ8 οᾶτα- 
ΠΥ ἀπά βἰποεγεῖυ. Ετοπὶ [86 δηβινεσ 
εἰνεπ ἴο {π18 βεοοπὰά ᾿βββοη ἰξ Ψν}}}} ἀρρεᾶσ 
ΜΒαγεαρουῖβ ἴῃῈ ἱπασίγεσ ἰ8β, ἃ ροΐϊης 
7εδβὺ8 ἀδδισεά ἴο δβοοτίαίπ. 

γν. 20-22. ὁ νεανίσκος, ἴΐς γονέλ; 
ψἤεπος Κποννπ ὃ ἔτοπὶ ἃ βρεςῖϊδὶ ἐγδάϊτίοη 
{Μογρὴ ; 83ῃ ἱπίδσγεποε ἔσοσῃ ἴῃς ἌἼχργεβϑβίοῃ 
κ νεότητός μον ἴῃ ΜΚ. χ. 20 (ΝΥ εἰ88)..--- 
ἐφύλαξα (-άμεν. Κυρκε ἀπά ΕἸβηοσ ἴακα 
δἰηβ ἴο δον ἴμδὲ [Π6 υδὲ οὗ [818 νεσὉ 

ἰδπά οἵ τηρεῖν, νετ. 17) ἱπ ἰῃς βεπβὲ οὗ 
οὔεγίπρ οοπηπηδηάβ ἰ8 ροοὰ ατεεκ. Μοσα 

τᾶς 



250 

μὴν ἐκ νεότητός μου] τί ἔτι ὑστερῶ ;᾿ 
αυἱάς ΟΒ.ν. “Εἰ θέλεις " τέλειος εἶναι, 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΙΧ. 

᾿ 
21. Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 

ὕπαγε, " πώλησόν σου τὰ ὑπάρχοντα, 
οΚΒ. χἐΠ4. καὶ δὸς πτωχοῖς - καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν οὐρανῷ 3: καὶ " δεῦρο, 
ΓΒ. ἑν. 1ο; 

Ῥ ΧΙ 28. (ΟΝ ἀκολούθει μοι.᾿ 
δ ...} μοι 

δεῦτε). 

22. ᾿Ακούσας δὲ ὁ νεανίσκος τὸν λόγον, ἀπῆλθε 
λυπούμενος - ἦν γὰρ ἔχων κτήματα ὁ πολλά, 

νοῶ, 48: Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, “᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
“π ραταῦ, ὅτι “δυσκόλως πλούσιος ὃ εἰσελεύσεται εἰς τὴν βασιλείαν τῶν 

1 Ἐογ εφυλαξαμην εκ νεοτητος μον (ἔτοπ) ἴπ ῬΑΓΑ]1.) δὉ ΒΙ, Βᾶνο δἰπιρίν εφνυλαξα. 
3 ἐν ουρανοις ἰῃ ΒΟΏ. 
5 τὸν λογον (68 ἰπ Τ. ΕΚ.) ἱπ ΟἿ ; τὸν λογον τοντον ἰῃ Β (ΥΥ. Η. ἴῃ Ὀγαοϊκοϊ}). 
4 Β δᾶ8 χρηματα, βίο ἐνεη ὟΝ. Βανε ἀϊετεραγάςά, 
δ πλονσιος δυσκολως ἰη  ΒΟΏΌΙ,Ζ. 

ἱταροσίαπε ἰβ ἰξ ἰο ποῖς δε ἀδοϊαγαίίοῃ 
ἰῃς νεζ σοπίδίηβ: 811 {πε86 1 πᾶνε Κερὶ 
ἔγοπι γουῖῃ. Τὸ δ ἔάκεῃ 28 ἃ βἰπιρὶε 
[λςϊ, ποῖ βιδίεὰ ἰπ ἃ βεϊξσί ρῃίθουβ βριγὶϊ 
(νεῖββ- Μεγεῦ), ταῖδες βαὰϊν δβ Ὁ οὔς 
οοηβοίουβ ἢ δὲ ἢς δᾶ8 ποῖ {Πεγοῦν τεδοῃςᾶ 
τπε ἀεδίτεά ροαὶ, τεαὶ σεδί ἴθ (πε Πίρῃεδι 
βοοά ουπά. ΤὍῆε εχεπιρίαγυ ᾿ἰἴε ῥίως 
ἴτε ἀϊδδδεϊβίαςιίου ταεδηΐ ταυςῇ : παῖ Β6 
88 ποῖ ἃ τηογλ]ν Ποπητηοηρίδος στήλη, 
τυῖοης ν ἢ δθηη εἶεβ ἕος ἔπε ποῦϊε δηὰ 
ἔνε Βετοῖσ. Νὸ ψοπάες }|εϑὺ8 ἔεϊξ ἴω- 
τεγεδίεά ἴπ Πίπι, “ Ἰονεὰ πὶ" (Μκ. χ' 21), 
δηᾷ ετἰεὰ ἰο νη Πΐπι οοτηρ] εἴεῖν. [ἴ τλλν 
Ὀς αββυπιεὰ τῆδὲ (ἢς πῖδᾶη ἀρρτγεςοϊδιεὰ 
ἰλς δυρτγεπις ἱπηρογίδηος οὗ {με δίλίσαΐ, 
δὰ νᾶβ ποὲῖ ἴπ βυπιρδῖῆυ ψ [86 
ἰοπάσπου οὗ {πὰ βογῖθεβ ἴο βιδοζάϊπαις 
1ῃς πιοσαᾶὶ ἴο {πε σίτυαὶ, [Ὡς σοτηπιδηάβ οὗ 
αοἀά ἰο τῆς ἱγαάϊείοπα οὗἨ τ[ἢς εἰάοτβ.--- 
τί ἔτι ὑστερῶ : [πε αυαειίοη ἱπιεγεβείπρ 
ἢτβὲ οὗ 41} δβ8 τενεδίηρ ἃ γε ψδηὶ: ἃ 
ξοοἃ βγπιρίοπι ; πεχὲ 88 Ὀείϊγαγϊῃρ Ρεῖ- 
Ἰεχί Εν Ξε 1 ἂπὶ ο ἴδε τίρῃι τοδᾶ, δοοοιά- 

ἰῃξ ἴο γοὺχ (εδομίηρ ; Ὧν ἔμεη ἀο 1 ποῖ 
ἰδίῃ τῆς τεδὲ οἵ ἴῃς ἴστὰς ροάϊν [{|ππὴ 
Τῆς ᾳυεδέοῃ, ποῖ ἱπ ΜΚ., ἰ8 ἱπιρ δὰ ἰπ 
τῆς ἴοης οὗ {6 ρῥγενίουβ βιίδίεσηεηϊ, 
Βεῖπες υἱζετεά οὐ ποῖ.--νεσ. 21:1. εἰ 
ϑέλες τέλειος εἶναι (οη τέλειος υἱάε ν. 
48): ἰδ γοὺ υυνἱβῃ ἴο τεδοῦ γοὺς επά, ἴδε 
ἴγὰς 1 ἀπά τῃς τεϑὲ 1 Ὀγίηρβ.-- -ὕπαγε, 
εἴς. : ρο, 8ε}1} οΥ̓͂, ἀϊδιγίυϊα το τῆς ροοζ, 
δηὰ τῆδη οοπια, ἔοϊονν πιὸ---ϑιιο ἢ; ἰ8 τῆς 
αἀνίος ΟἸτῖβε ρῖνεβ: Ηἰἶβ8. ἤπαὶ ᾿ἰεββοῃ ἔοσ 
115 ἰηφυίτες. Ι[Ι{ ἰβ ἃ βυδ)εσιῖνε σουπβεῖ 
τεἰδεῖνε το ἴῃς ἱπάϊνίυΔ]. εβὺ8 δεὲβ Ὡς 
ἰ8 νν611-ἰο-ἄο, δὰ ἀϊνίπεβ ναοῖς πὸ ον] 
1ἰε5. 1158 ἀουδιδαϊ 18 σᾶγε5 ραββίοπδιεῖυ, 
Βυρτεπηεἷν ἔογ ἴδε ἔγὰς [{ξπ; ἀουθιίι! 1 
δε ὃς τέλειος ἱπ ἴπε δεῆβε οἵ ϑίτιρίθ- 
»πἰηάξάημεςς. [1 ἰβ ποὶ ἃ φυεδβιίοη οὗ οπα 
πῖογα της ἴὸ ἅο, Ὀυΐ οὗ τῆς βἰδίε οὗ [86 
Βεατέ, Ψ ὮΙΟΒ τΠ6 δυρρεειίοη ἰο 3ε11 οἵ 

ΜΠ ἰεδὲ, Ὅς ἱπνί δείοη ἐο δεοοπια ἃ 
ἀπθείρ!ς 8 Βα ΟἾΒΙ Υ τηεδηῖ. [3888, ψΨο 
τερεϊ!]εᾶ βοπιε οἴετίηρ {πεπηβεῖνεβ, Ἐπ κα 
80 ψΜῈ]]} οὗἩ εν|8 πιᾶῃ 88 ἴο ἀεδίγε ᾿ἰπὶ ἔοσ ἃ 
ἀϊβοῖρῖθβ. Ης πηᾶίκες ἴπ6ὸὶ Ῥσοροβδὶ λοῤέ- 
“μιν. ἉΝῺΥ ββου]ά 80 ποῦ]ε ἃ πιδῃ ποῖ 
Ὅε ἐ4υα] ἰο ἴῃε βδοτίῆςε ἢ Ηε πηδῖκεβ ἰξ 
ψἱ τῃς ἄττα ὈεΣ εἴ ἐμδὶ ἰπ πὸ οἴμεσ νΥΔῪ 
οδη (Π18 δ Ὀδοοπης ΠΆΡΡΥ. Νοδίεςβε 
οδίὲρε. ὙΒς ποῦϊες ἐδα πῆ ἔμπα πῆοσς 
ἱπιρεγαῖίνε παῖ ἔμ Βετγοῖς εἰεπιεηξ ἴῃ 
διὲπὶ ἢανς ἢ}11 δοορε. Α ροϊεπεῖδὶ δροβεῖς, 
ἃ Ῥοεββίδὶς δὰ Ἔενεῆ, σδῃποῖ ὃ6 ΠΔΡΡΥ 88 
ἃ τεγα ΘΙ ΠΥ πιεγομδηξ οσ ἰαπάοννγῃεγ. 
{ε18.“ ἃ σουηδεῖ οὗ ρεσγίεοϊοη,᾽" Ὀυξ ποῖ 
ἐπ ἔς δβοεῖίς βεῆβε, 88 ἰῇ ρονεῦῖυ ννοῦα 
1ὴ6 βυτε ΨΑῪ ἴὸ ἴῃς πίρῃες ΟὨτβιίδη 
1 ; ταῖπογ ἴῃ ἴδε βδεῆβε οὗ ἴπε δάδρε : οἱ 
πίπι ἴο Ὑνθοπὶ πλυοὮ 158 ψίνδη 5841] πιυς ἢ 
Ὀς τεαιϊίγοά.--- εῖ. 22. ἀπῆλθεν; πα 
ψΟυ]ὰ ἢᾶνε ἴο γὸὺ νυ ἴῃ ΠΥ οΔ86, Ἔενθη 
1 Ἐπ πλεδηΐ ἴο φοτιρὶν ΨὙἱ} τῆς δάνίςε ἴῃ 
ογάθσ ἴο οδιτὺ ἰξ Ιηῖο δες. Βυϊ Πα 
Μεηΐ ΔΥΔΥ λυπούμενος, ἱπ ρεπυΐπς ἀϊ8- 
ἰτε88, Ὀεοδυβε ρίδοεὰ ἰθ ἃ ἀϊεπιπια 
δεΐνεεῃ ρασιϊηρ ψ 1 Ἰνεδ ἢ ἀπά βοςίαὶ 
Ῥοβίτίοσ, δηὰ ἰογίεϊκίπρ (ες ἴοΥ οὗὨ ἀϊ8- 
οἰἱρϊεποοὰ υπάες ἂῃ δάπιγεὰ Μαβίεσ. 
Βδὲ νγᾶβ ἴπε ἤπαδὶ ἰβειεῦὺ Ὁ ϊά “6 
ἵπογηβ οὗ δνδγίος ἀβῆϊε τῆς σίοἢ 80]] οἱ 
Βίβ βου] " (Εμμπν.), δηὰ σεηᾶεσ ἢΐπ) ρεσ- 
τλΔΏΘΏ ΪΥ ἀπίτυμιϊ, οὐ ἀϊὰ ἣς δἱ ἰδβὲ 
ἀεοίάς ἴος ες ἀϊβοῖρίς [εὖ Αε δε 
ψοΣβὲ 866 Βεγα ἴῃς πιϊβολστίαρε οἵα τερῖῖν 
πΟΌΪς πδίυσε, δπὰ ἰακε οἂγὰ ποὶ ἴο [41] 
ἱπίο {με νυϊρᾶς πιϊδίακε οὗ βεεῖπρ ἱπ ἐδ 18 
πλᾶη ἃ Ῥμαγίβεα ΨὮΟ Ἴδη (0 ἰεπιρὶ 
7εβὰ8, απὰ ψῆο ἰῃ ρῥσοίεβδδβίηρ ἴὸ δᾶνὲ 
Κερὶ τῆς ςοπηπηδηάπηεηῖδ Ῥν85 ΒΙΤΩΡΙΥ ἃ 
Ὀοδβίδι! ἴᾶτ. (80 ]1ετοόσῖε: “Νοόοῦ νοίο 
ἀϊδοςηεῖβ βεὰ ἐεπίδπεβ ἱπίεσσοσαὲ 9 9 . 
ταθπίϊτυς δά οϊεβοθηβ᾽.) 

γν. 23-2). Οοπυεγεαΐοη σπσιίηρ (Με, 
χ. 143-27; υκ, χνίϊ!. 24-27).---Ὗ εσ. 43. 
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οὐρανῶν. 
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24. πάλιν δὲ λέγω ὑμῖν, εὐκοπώτερόν ἐστι " κάμηλον διὰ τ οι μια 
τρυπήματος ἱ ῥαφίδος διελθεῖν,2 ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ εἰσελθεῖν." 

σοντο σφόδρα, λέγοντες, ““ Τίς ἄρα δύναται σωθῆναι ;" 
25. ᾿Ακούσαντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὃ ἐξεπλήσ- 

26. Ἐμβλέ- 
ψας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ““" Παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο ἀδύνατόν 
ἐστι, "παρὰ δὲ Θεῴ πάντα δυνατά ἐστι." 4 

27. Τότε ἀποκριθεὶς ὁ Πέτρος εἶπεν αὐτῴ, ““᾿Ιδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν 

λ τρήματος ἴῃ Ν᾽ Β. 

8 Ἐοπι. ἰΐ, σ: 
(ὅδε ανην 
14). 

3 ΤΗς πηλ]οσῖν οὔ αποίαἶβ μάνα εἰσελθεῖν (Τί. .), ας ΒΌΧ πᾶνε διελθεῖν 45 πη Τ᾿ Ε. 
ΤῊΐβ τεδάϊπρ σεαυΐγεβ εἰσελθεῖν ἴῃ τῃε πεχὶ οἴδυδε (80 ἰη ΒΌ). 

ϑαυτου ψαπείηρ ἰπ ΜΒΟΌΙ,ΖΔ. 
4 ἐστι 5 οὐχί εὰ πῃ ΒΟΔ αἱ. Ὑπουρῇ ἰουπὰ ἰῃ ρδσαΐ!. (1,1κ..), ἴτοσι νυ βῖςῖ ἴε 885 

ῬιοΌΔΟΙΥ ὕ6οη ἱμηροτσίεά, ἰἢς δεπίεηοε ἰ8 πιογο ἱπιργεββῖνα ψιβοις ἴξ, 

ἀμὴν, ἱπιγοάυς 68 85 1818] ἃ 8016πλῃ Ὀξῖετ- 
δηςε.--πλούσιος: ἔπε τίοἢ πηδη 18 Ὀσοιρῃς 
οὐ ἴδε βίαρε, ποῖ 8 δὴ οδ᾽]εοϊ οὗ ξῦνυ οἵ 
δὰἀπιϊγαιίοη, ΟΣ Πα ἰ8 τὸ ἴδε ννογ ἀϊγ- 
ταϊηάςὰ, δι 48 ἀπ οὐ]εοὶ οἴ ςοπιπιίβεγβείοη, 
-- δυσκόλως εἰςελεύσεται, εἰς. : Ὀεοδιι86 
νὰ ἀϊ συν 58.411 ἢς επέεσ [ῃς Κίπράοπι 
οἵ ἥελνεη. ΤΠΪ8 ἰ8 βίαϊεαὰ 245 ἃ τηδίϊεσ οὗ 
οὈβεσναϊίοῃ, ποῖ ψβουῖ βυπιραΐῃγ, δπὰ 
ποῖ ἢ Ὧπν ἱπιεπίίοῃ ἴο ῥγοιιοῦησα 
ἁἀορτηδιοδ!ν οα ἔπε οαβα οἵ {πε ἱπααυίΐγεσ 
80 διά ͵υβὲ ἀερατίεά, 848 ἰξ ὃς ννεζὲ δῇ 
δὐβοϊυϊοῖν ἰοβὲ βου!, Ηἰΐβ οδβε βδυρρεδβιε 
τῆς τορῖς οὗ ἡνεδ! ἢ 885 ἃ πίἰηάγαηςε ἱῃ (ΠῈΣ 
ἀϊνίπε ΠΠ{ε.---δυσκόλως: τε δάϊεςιίνε 
δύσκολος πιαδη8 ἀἰβῆςυϊε ἴο ῬΙεαβα 45 ἴὸ 
Ιοοἁ (δυς, κόλον), ἤεποε τῆοσγοβε ; ἤεζε 
υιϑεὰ οἵ τΠίηρΒ, οὐουζγβ ΟὨΪν ἴῃ (8 βαγίηρ' 
ἴῃ Ν. Τι τ ες. 24. πάλιν δὲ λέγω: τε- 
ἐἰιεγαείοη ἢ ρτεδίεσ ετρμδβϑὶβ. Τῆς 
βίγσαηρε ἰδηρυάᾶρε οὗ [εϑ085 ἤδτα γενεδὶβ ἃ 
Κεεη βεῆβε οὗ ἀϊβαρροίϊπιτηεπηε δὲ (με 1085 
οὔβο ρζοχηϊβίηρ' ἃ τῆϑῃ ἴο ἴπε σϑδῃκβ οὗ 
ἀϊβοϊρίεμῃοοά, Ἧς βεεβ 80 οἱδαγὶν ννῃδὶ 
δε πηρῆξ θ6, γγεγ6 ἐξ ποῖ ἔογ δὲ τ βαγαῦϊς 
ΤΩΟΠΕΥ. κοπώτερον, εἴς. : ἃ σοτηράτίβοῃ. 
ἴο εχργϑββ ἴῃς ἰάει οἵ [ῃς ἱτῃροββίθϊα. 
ΤΒς ἤρυτε οὗ ἃ οαπλεὶ ροΐηρ τπγουρἢ ἃ 
πεεάϊε-εγς βανοῦσβ οὗ Εδβίεσῃ Ἴχᾶρρεγᾶ- 
τίοη. [ὃ παβ Ὀεδὴ σεγηδεκαὰ {παῖ (Π6 
νατίαϊίοη ἴῃ δε ῥᾶσγβϊεὶ δοσουπῖβ ἱπ 
τέβρεοξ ἴο ἴπ6 νγοσάβ ἔοσ ἃ πεεάϊβ δηά ἰΐβ 
ἐγς βῃονβ ἴμδξ πΠ0 οογγεϑβροπάϊπρ ργονεσὺ 
εχἰβιεὰ ἴῃ τμῃ6 ατεεῖς ἴοῆρς (δηλ. 
α. Τ.). Τῇεῆρυτε ἰβ ἴο θ6 ἰακεη 88 ἰΐ 
δβίδπάϑβ, δηὰ ποῖ ἴο ὃς “οἰν! 56 " (υἱάε 
Η. Ο.) ὃγ τακίπρ κάμηλος (οτ κάμιλος, 
ϑυϊἀ85) ΞΞ ἃ οδδῖε, οὐ 1ῃ6 ψίοκεῖ οὗ δὴ 
Οτίεητδὶ ἤουβθ. [τ πιὰν 6 πῖοζε Ἰερίεἰ- 
τηδίς ἴο ἘῪ ἴο ἐχρί δίῃ ἤον 80 στοΐεβαια 
ἃ ἔἤρυγε οουά Ὀεοοπια οὐττεηῖ ἐνθῃ ἴῃ 
Ῥαϊεβείηθσ. Εὐσγεσ βυρρεδίβ ἃ οδγηαὶ 
ἀτῖνες ἰεδπίηρ δραίπϑι δὶ8 σδπιεὶ ἀπά 

εγίπρ ἴο ρῃξ ἃ οοᾶτβε ἰπγεδὰ τῆγουρἢ 
τῆς γε οὔ πεεάϊς ἱ ἢ τυ ἰο ἢ ἣδ βανν8 
8 δδοκβ, δηᾶ, [Αἰ]Πἱπρ, βαυΐπρ ΜῈ 
οοπῖς] εχασρεγαίοη : 1 τηῖρμς μὰς τῃ8 
ΤΑπλεὶ τπτουρἃ τπ6 δγδ εδβίεσ (πδη τη ΐ8 
τογεδά (ΤδοΒῖ., ἔς Μ. υπὰ Β.).--- τρήματος 
ἤοτλ τιτράω, ἴο ρίΐετςε.---ἠλΣαφίδος, ἃ 
ννογὰ ἀϊδαρργονεὰ Ὁν Ῥῆσγυπ., ννῆο ρίνεβ 
βελόνη 48 τῃε οογζεοῖ ἰεσπ. Βυὲ υἱάδ 
Ἰμοῦες κ᾽ 8 ποῖα, Ρ. 90. Ιὲ ἰβ ποιίσεδδὶς 
ἀπὲ ΟὨγίβεβ ἴοης ἰ8 τη τῆοσγα βενασα 
ἴῃ σείδγεηςς ἴο νει ἤδη το ννεάϊοςκ. 
Ἑσυπυοδίβπι ἔος δε Κίπράοπι 5 ορτἰοπᾶὶ ; 
Ῥοβϑβεδββίοῃ οὗ ννεδι ἢ οα ἴΠ6 οἵποσ βδῃ 
566 ΠῚ8 0 ὃα νἱεννεὰ 48. 411 Ὁυὲ ἱποοπι- 
ῬΔΈΡΙ6 νυ ἢ οἰεἰΣοηβῃΐρ ἴῃ ἴῃς Κίπράοτ. 

γεσ, 25. ἐξεπλήσσοντο σφόδρα : (ἔα 
ΒΕΝΟΙΠΥ οὗ τπῃεὲ Μαβίογ᾽β ἀοοϊσίπε οα 
ὙνεΈΔΠ ἢ ἃ5 οἡ ἀΐνοτος (νεῖ. 10) νν88 τους 
ἴδῃ ἴμ6 ἀϊδβοῖρ᾽εβ οου]ά Ῥεᾶγσ. [Ιὲ τοοῖ 
τπεῖς Ὀγεδῖβ ἀνᾶυ, 80 ἴο βρεᾶᾷ.---τίς 
ἄρα, εἰς. : ἰξ δεεπιεά ἴο 1Π6π|ὶ ἴο γαΐβα ἴΠ6 
ᾳυεδιίοη 88 ἴο ἴῃς ροββί δι ΠΠπ  οὗὨ βαῖνα- 
τοη ραπογαῖ γ. ὙΠὲ αὐυεδίίοη ΤῊΔῪ τε- 
Ρτόβεης ἴῃς οσυτηυϊαῖίίνε εἴεοε οὐ {πε 
δυκίετα ἰεδομίηρ οὗ (6 Μαβίεσ βίηςε {πε 
ἄαγ οἵ Οδοβᾶσεα. Τα ἱπιρεγίεςς ἴεηβε οὗ 
ἐξεπλήσσοντο πιδγ Ροϊπί ἴο ἃ ςοπιίηπουβ 
ταοοά, ουἱπιϊπαῖίηρ δὲ μὲ πιοτιθηῖ.---ν εσ. 
26. ἐμβλέψας ἀεηποίεβ ἃ Ἰοοῖκ οὗ οὔβεγνδᾶ- 
τίοῃ δῃ ἃ βυπιρδίῆυ. [6811 5668 [ῃδι Ης 88 
πιδὰς ἴοο ἄδερ δῃ ἱπιργεδβίοῃ, ἀεργεβϑδίηρ 
ἰῃ εἥεςϊ, ἀπά Ὠαβίδηβ ἴο φυδ]!ν νμαὶ Ης 
δὰ βαἰά : “ψν τ]ὰ, πηεοεῖς γα βοοιῆ- 
ἱπρ τμεῖγ βοαγεά τηϊηὰ, απ γεϊϊενίηρ {πεῖς 
ἀἰθίγεββ " (Ογγβ., ονι. ἰχἰὶ]11.).--- παρὰ 
ἀνθρώποις, εἴς. : ρτγαρείοα!γ τμΐ8 τα- 
βεοιίοη δπιουπιεά ἴο βανίην ὑπαὶ δε 
Ῥτανίουβϑ τεπηασκ ννᾶ8 ἴο Ὀ6 Δ Κεη οπρ 
ξῖαμο, 8485 τοίεστίηρ ἴὸ ἐσμάσμον ταῖμεσ 
ἴδῃ τὸ γαεί. Ης ἀἱὰᾷ ποῖ πιδᾶῃ δαὶ ἱΐ 
ΨΆΒ 88 ἱπηροββίθ!ς ἔοσ ἃ τίοῃ. ηριαη ἴο δε 
βανεὰ 88 ἔοσ ἃ Ἷδπ)εὶ ἴο ρᾶ88 πγουρῇ ἃ 
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πάντα, καὶ ἠκολουθήσαμέν σοι" τί ἄρα ἔσται ἡμῖν; 28. Ὁ δὲ 
᾿Ιησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ““᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὑμεῖς οἱ ἀκολουθήσαντές 

ε ΤῊ πο Ὶ8. 5. μοι, ἐν τῇ ᾿ παλιγγενεσίᾳ, ὅταν καθίσῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπὶ. 
θρόνου δόξης αὐτοῦ, καθίσεσθε καὶ ὑμεῖς! ἐπὶ δώδεκα θρόνους, 

51Ὰ χα "κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς τοῦ ᾿σραήλ. 29. καὶ πᾶς ὃς ἢ 
δτ ες ᾿ἀφῆκεν οἰκίας, ἢ ἀδελφούς, ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα, ἢ μητέρα, ἢ 

ΥἹΚ, χαὶ τα. γυναῖκα, ἢ τέκνα, ἢ ἀγρούς, "ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου," ἑκατοντα- 

πλασίονα ὃ λήψεται. καὶ ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσει. 30. πολλοὶ 
δὲ ἔσονται πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ ἔσχατοι πρῶτοι. 

1 Ό1.Ζ πᾶνε καὶ αντοι (Τί. .), καὶ υμεῖς ἴῃ ΒΟΧ, νὩϊο Ὑνεῖδα (Ὠίηκ5 
ἃ τορος δηΐοδὶ Τςοπέοττηδιίίοη ἴο νμεὶς ἐπ ἢγαὶ οἷἶδυβε. ὟΝ. Η. τεϊαὶπ υμεις, Ὀυΐ ἴῃ 
Ῥσδοκεῖβ. : 

3 οστιᾷξ ἰῃ τηοβὲ υποίδἱβ. 

4 τον ἐμον ονοματος ἰῃ 3 Β. 

πεεάϊε-εγο, Ῥαϊ τπλὶ τε ἰεπάθηου οὗ 
ΨΕΔΙΙΝ ννὰ8 ἴο δοῖ ροννεγμι ν δ δῇ οὗ- 
βιἰγυςτῖνς ἰο ἴδε Βρίγιξυ αὶ 118ε. 

νν. 27-30. Α νεαεέϊοη (ΜΙκ. χ. 27-31; 
1Κ. χνῖϊι. 28-30).---Ν εσ. 28. εἶπεν δὲ Π.: 
ποῖὴ ἀερτγεββίοη ἴδε αἰδειρίεϑ, ΣΟΡτα- 
βεηϊεά Ὁγ Ρεῖΐεσ, ρᾷ88 ἴο βε! -οςοπιρίδοεης 
Ῥυογάπογ--ἰ πεῖς παίυγα! πιοοά.---ἰδοὺ 
Ροϊηιδ ἴο ἃ ἔδοϊ ἀεϑεγνίηρ βρεοίαὶ ποιίςς 
ἴῃ νἷενν οὗ [πε τεσεηῖ ἱποίάεηι.---ἡμεῖς, 
τσέ, Ὦανε ἄοπε ψνῆδὲ τπδὶ τηδη [βι]ε ἰὸ 
ἄο: Ἰεῖι 411 ἀπά το] οννεά Τῆεες.-- τὶ ἄρα, 
εἴς, : ἃ υσβίίοῃ ποῖ ρίνεη ἱπ ΜΙ. δηὰᾶ 
1κ., θυ ἱπιρ!εὰ ἰπ Ῥείοσ᾽ Β σεπηδσκ δηὰ 
τῆς ἴοῆς ἴῃ ΜὨΐοἢ ἰδ τνὰ8 υἱξεγεᾶ : δὶ 
5411 6 ἴο υ8 ΌὈΥ ΨΔΥ ΟὗὨ Γεροτίρεπ8ε ὃ 
ϑυγεῖν ννὲ 8881} αἰτδὶπ ψῃδαὶ βεεπὴβ 50 
μαγὰ ἔοτ βοπιε ἴο γεᾶςῃ.--- ες. 28. ἀμὴν: 
ἱπισοδυςίπρ ἃ βοϊδπλῃ βίδιεπιεηί.-- -υμεῖς 
οἱ ἀκ.: ποῖ ἃ ποτηϊπηδίίνα δϑβοϊυϊα 
(Ραϊαίγει, Οὖϑεγυ.), Ὀᾳὲ Ῥεΐηρ ἕασ ἔτοτη 
ἴδε νεῖῦ, ὑμεῖς ἰΒ τερεδϊεὰ (ἢ καὶ) 
αῆες καθίσεσθε.---ἐν τ. παλινγενεσίᾳ το 
Ὅε Ἄοοππεοιεὰ ὙΠ καθίσεσθε ζΟ]] ον πρ. 
Τὶ ἰ8 ἃ πὸνν τνογά ἰῃ ἢ αοβρεὶ νοςᾶρι- 
ἴατγ, απὰ ροϊπίβ ἴο 86 ρεπεγαὶ τεπεννδὶ 
-- “τε-ξεηεβίβ (πηονα εὔἰξ βεηθβὶβ ουἱϊ 
Ῥσδεεγὶς Αἀδυηιβ 11.» Βεηρ.)᾽"᾽ --ἰπ τῆς ἐπά 
οἵ τπε ἄαγβ, ΨνἩΙΟἢ οσουριεὰ 4 Ργοπ)ίπεπὶ 
Ῥίαςε ἰῃ ἤδννῖθῃ Δροοαϊγριΐο βορεβι Τῆς 
ςοἷουτίηπρ ἴῃ ἘΠῚΒ νεῦβα ἰδ 80 δίγοῃ δ] 
Δροοδίγριϊς 48 ἴο δανα βυρρεβίεά [δ6 
ΒΥροιεβὶβ οὔ ἱπιεγροϊδιίοη Οὐδείξεδςκευν, 
οἵ οἷα εν 8ῃ ΟΠγιβείδη δουσος (ΗΠ ρεη- 
3ε1Δ). Ιἐ ἷβ ποῖ π᾿ ἴῃς ρδγᾷ]]εἶβ, Ὀυὲ 
βοιμοί πίη δἰ πλῖ]ασ ὁσοῦσβ ἴῃ 1κ. χχὶϊ, 30. 
Οοχησλδηίδίοσβ ἱγαπϑἰδίς ἐδ ὶ8 Ῥχγογηῖβε, 80 
ΒΙΓΟΠΡΙΥ [εὐ 8ῃ ἴῃ ἕοσηι, ἱπίο ΟὨ γί βιϊδη 
ἰάεα8, δοσογάϊης ἴο τπεὶς ἰδβῖε, γεδάϊῃρ' 
ἱπῖο ἰὲ νῆδὶ 8 ποῖ ἔδοῖα ἕοσ (δς 
ἀϊδοῖρεβ ψπεη ἰξ νὰ βροΐκεη.--- ἐσ. 20. 
ἀἀεπεσαὶ ρῥγοσηῖβε ἔοσ 811 ἐδιμ[ὰ] οπς8.--- 

8 ΒΌ οπιῖξ ἡ γυναικα---ἃ πιοδῖ ργοῦαῦ]ς οπιίβαίοῃ.. 
δ πολλαπλασιονα ἰῃ ΒΙ,. 

ἀδελφούς, εἰς. : ἀείαϊϊεὰ δρεςϊβοαδιίοη οὗ 
ἔδε (δΐηρβ τεπουπορὰ ἔοσ ΟὨσίϑβι.---πολλα- 
πλασίονα λήψεται: 5}:4]} τεςεἶνε τηδηὶ- 
Το αϊν τδ6 (Ὠηρ8 τεπουποεά, ἑ.ε., ἰῃ (Πς 
βηαὶ ογάες οἵ {πίπρβ, ἱπ τη πον-θογη 
ννου]ὰ, δἂβ. ποιδίηρ 8 βαίᾷ ἰο τπ6 Ἵοη- 
ἔγασγ. ΜΙκ. δπηά [1,Κ, πλακα τπε οοπὶ- 
Ῥεηβδίίοη ῤγεξεμὲ.---καὶ ζωὴν αἰώνιον: 
1818. Βίρῃες Ῥοοη, ἔδ6 φτμρερηηι δορί, 
ονεσ ἂπὰ ἂῦονε {πε Ἴοπιρεηβδίίοη ἴῃ. 
κιπά. Ηδεῖς δὰ Ἰαϊίες οοπηθβ ἢσγδι  ἰπ 
ςἤδρ. νἱ. 33 (6 οτγάεσ 18 γσενεγβεά.-- -Ἄ τ. 
30. πολλοὶ δὲ ἔσονται, εἴς., Ὀυϊ ΠΊΔΠΥ 
ἢτβὶ οὔδβ 8}81}1] ὃς ͵δαβί, απὰ 1δδὲ οπεβ 
ἢγβὲ. ἘσΈΖβοῆς σανεσβθβ ἔμ 6 πιδδηΐηρ τὸ 
ταν Ῥεΐπρ 1Δβ8ὲ β8!811} θὲ ἢτβὲ, βο πηδκίηρ 
τ βοςοτα ΜΠ χχ. τ6. ΤΠε νοτάβ 3ῖς 80 
διτδηρεὰ 88 ἴ0 βυρρεβῖ ἰδκίηρ πρῶτ. ἔσχ- 
δῃά ἔσχ. πρῶτ. 48 σοπιροβίτα ἴάκας ᾿ ῥέν! 
τοηάογίηρ : ΤΊΔΠΥ 58}8]1 Ὀς ἢγδι-ἰΔβίβ, ἀπά 
1ωϑ81- ἢγβίβ Ξξξ (ποσὰ 8.411 θῈ πῆδην γενειβαὶβ 
οὗ ροβίξίοη ῬοΪἢ νᾶυβ. ὙΤῆὶβ δρῃοσίβγη 
δάχ)8 οὗ τῆΔηΥ Δρρ᾿οαίοηβΒ. Ὅτε δῖα 
Ὡοϊ ΟΠΙΥ πΊΔηΥ ἰπϑίαποαβ ὑπάσγ πε απ 
οδίεροσυ Ὀυξ πᾶν σδίαροτίεβ : 4... Βγϑῖ 
ἐπ ἐλὶς τοογίἄ, ἴαδὲ ἴῃ ἴδε Κίηράς τὴ οἵ 
αοά (σ.5., ἴς νυ δ τυ ἰηαυΐτεῦ ἀπά ἐῆς 
ὙνΝεἶνεὶ) ; πτβὲ ἴῃ ἐΐρεδ, ἰδ8ῖ ἴῃ βονῈσ ἀπά 
ἥλτης (18ε Ὑνεῖνε δὰ Ρδυ]) ; ἢγει ἱπ 
ῥυίοϊϊερε, ἰαϑὶ ἴθ ΟἸσιβείδη ἰδ (71ἐν 
δηά αεμεῖ]ςα8) ; ἢτγβε ἰῇ σεαὶ δηὰ βεϊ]- 
βδοζίῆος, ἰδὲ ἴῃ 4υδῖν οὗ βοσνίος σου 
νἱδεῖπρ ἰμἤπεπος οὗὨ ἴονν πιοῖίνε (ερα] 
δηὰ ἐνδηρεῖὶς ρίεῖγ). ὙὍὙπα δρμοσίβπι ἰ8 
δάλριεά ἰο πεαυεηὲ δὲ ἴῃ νδτγίουβ οοη- 
πεοζίοπδ, ἀπ ΠΊΔΥ δᾶνς Ὀεεη υἱιοτοά οἡ 
ἀϊβετεπε οσοαβίοηβ ὃν 6βὺ8 (οὐ υκ. χίίὶ. 
30: [ἐν δηὰ Οσεηι]ε), πὰ τπε βρῆεσε οὐ 
118 δρρ! !οδίίου οἂπ ΟΠΙΥ Ὀς ἀείεττηϊπαά 

ἴδε ςοηίεχ. Ἡδσσε ἰξ ἰβ τῆς δβ8ὲ οὗ 
οβς ἃδονς ἱπάϊςαιεά, ποῖ ἴῃς ἢτγβῖ, 85. 

Ὑν εἶβ8. ποϊὰβ ; αἷδο Ἡοϊεζσηδπη (Η. (.), 
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ΧΧ, 1᾿. Ὁμοία γάρ ἐστιν ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ 

οἰκοδεσπότῃ, ὅστις ἐξῆλθεν ἅμα πρωΐ μισθώσασθαι ἐργάτας εἰς 

τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. 2. συμφωνήσας δὲ μετὰ τῶν ἐργατῶν "ἐκ δ ορ (ι, 

"ϑδηναρίου τὴν ἡμέραν, ἀπέστειλεν αὐτοὺς εἰς τὸν ἀμπελῶνα αὐτοῦ. ᾿ {κι 
Αεῖδ ὶ. 1δ. 

4. Καὶ ἐξελθὼν " περὶ τὴν. τρίτην ὥραν, εἶδεν ἄλλους ἑστῶτας ἐν " ΟΒ. χανΐ!. 
τῇ ἀγορᾷ "ἀργούς " 4. κἀκείνοις 2 εἶπεν, Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ΠΕ 
ἀμπελῶνα, καὶ ὅ ἐὰν ἢ δίκαιον δώσω ὑμῖν. 
5. Πάλιν ὃ ἐξελθὼν περὶ ἕκτην καὶ ἐννάτην ὥραν ἐποίησεν ὡσαύτως. 

ΑςὶΣ 

οἱ δὲ ἀπῆλθον. " Οἴτην 
15. Τα 

6. Περὶ δὲ τὴν ἑνδεκάτην ὥὦραν 4 ἐξελθών, εὗρεν ἄλλους ἑστῶτας 
ἀργούς, καὶ λέγει αὐτοῖς, Τί ὧδε ἑστήκατε “ ὅλην τὴν ἡμέραν ἀργοί ; ΦΚΡΡ ΤΗΝ 

1 χὴν (Τ. Ε.), ἑουπᾶ ἱπ Δ, ἰ8 οὐχ τεὰ ἰπ  ΒΟΌ. 

3 80 ἐπ ΟΌΙΣ; και εκεινοις ἰῃ δ᾽ Β δηὰ τηδην οἴδειβ. 

3 ὃς αἴε παλιν ἱπ ΜΟΌΙ,.. ΒΧ οποιῖι δε (ΥΥ.Η. ἴῃ Ὀγδοκοίβ). 

ΜΒ}, οπιῖε ὡραν (ΤίδοΒ., ΝΝ.Η.). 

1πουρ δἀπιϊτίηρ ἴδαὲ τπετα πιὰ δε 
τείξσθηος αἷδο ἰο ἴῃς βε] οοπιρίδοθηὶ 
τοοοὰ οὗ Ρεῖεσ. Τῆς δὲ αῇεῖ πολλοὶ 
ἱπηρ| 68. δαὶ τηἷ8 ἰ8Β ἐὰδ τεΐεσεπςθ. [ὲ 
ἄοεβ ποῖ ἱπίσοάυος ἃ πεν βυδ)εοῖ, υῖ ἃ 
οοπίταβιεἃ νίενν οὗἨὁ τῆς βδπὶεὲ βυδ)εςί. 
ΤΒε οοππηρδοιίοη οὗ τπουρῃς ἰδ: 58ε18- 
βδοσίῆος βυοβ 8 γουτβ, Ῥεΐδσ, ἢ88 ἃ 
διεαὶ τεννατὰ, Ὀυὲ θαννατε οὗ 5ε] σοτη- 
Ῥίδοεπου, ΒΟ πᾶν 80 νἱκίαίε τῃς 
φιλὶ εν οὗ βεσνίος 88 ἴο τῆδκε οπὲ ἢζβι 'π 
βδοτίῆος 148ὲ ἰῃ (πε εβίςεπι οὗ αοά. 
ΟΗΆΡΤΕΒ ΧΧ. ΡΑΒΑΒΙῈ ΟΥ̓Ἄ ΤῊΒ 

Ηοῦυκβθ; Το 80νΝ8 ΟΡ ΖΈΒΕΡΕΕ; 
Βυνὺ Μὰν ατ Ϊβῖζηο. 

γν. 1-16. Ῥαγαδὶε οὕ ἐπε κοιγς, ρεου ας 
το Με., δηὰᾶ, ννδίενεσ 18 γεαὶ σοηπεοίίοη 
88 Βροίκεπ ὈΥ |εβυ8, τὸ Ῥ6 ἱπιεγργείεά 
ἰῃ τεϊαιϊίοπ τὸ ἰϊ8 βεϊΐπρ 88 πεῖε 
εἶνεη, ννΐο ἢ ἰβ ποῖ ἱπῃροβϑίθῖς. ὙΠα 
ΡᾶτΔΌΪς ἰβ Ὀγουρμὲ ἱπ 88 1]υβιγατῖηρ τπα 
ΔΡΠοΟτίβπι ἰπ χίχ. 30.--- τ. Σ᾿ ἧμοία 

ρ εἴς. : γὰρ ροϊηξ8 40 Κ ἴο ῥγαενίουβ 
δβεηίεηος δδουΐ ἢγβι-ΪΔβδὲβ δπὰ [δϑι- ἢγβίβ, 
--ἀνϑ. οἰκοδ. : οἷά χὶϊ!. 52.---ἅμα πρωϊ: αἱ 
«λιν ἄδννῃ (βίτἱ]ατ υ8ε οὗ ἅμα τη οἰΔ58|ς8), 
αἵ ἴδε Ῥερίηπίηρ οὗ ἴῃς ἄαγ, ννο ἢ ννᾶβ 
τεοκοπεά ἴζοῃῃ βὶχ ἴο εἰχ.--μισθώσασθαι : 
ἰτίηρ 88 ἃ ρῥγογηίπεηξ ρίἷδος ἰπ {Ππ|8 
Ῥαχδδϊς, δὲ ἔπ ἤγϑι, ἐπἰγά, βίχεμ, ηἰπιδ, 
εἰενεηῖῃ πουσ. ΨΝΏΥ 80 πιδην βεγνδηΐβ 
νδηϊςὰ παῖ ἄαγ ὃ Τϊβ8 ἔξαΐυγε οδίδίῃβ 
παῖυτγαϊ ργοῦδδὈὶ Πν ΌΥ οοποείϊνίηρ τπδῖ ἰξ 
ἰ5 πε ϑεάβοη οὗ ρταρα- αι μεγίπρ, ᾿ς ἢ 
τηυβὲ ΡῈ ἄοπε δὲ ἴῃε ρτγορεζ {ἰπ|ὲ δπά 
ῬΙΟΙΊΡΕΥ; ἴῃς τόσα μαπηάβ πε Ὀείίεῖ 
Κοείδνεϊά, δὲ Οεἰϊ)1.).--- ετ. 2. ἐκ 

ίον : οἡ ἴδε ᾿Ραϑ8 οὗ ἃ ρβεπῦΥυ; ἴδε 
Δρϑτοδιηεηξ δρίϑηρ ουἱ οὗ (ἢς οετ, δὰ 
δεοερίδηοα, οὗ ἃ ἀεπασίιι8 45 ἃ ἀδγ᾽β νγαβε 

δΊΌΒΌΙ, οπλῖὶ ἀργονς (Τίδςξ., ΝΗ... 

(8ο Μεσοε Ν εἴδδιϑις.}:- τὴν ἡμέραν Ξε 2εν 
ἄἴεηι, ΟΥἿΥ ἃ βἰηρίε ἄδυ 18 οοηίεπιρίδἰεὰ 
ἴῃ ἴῃς ρδγδδῖε.-- νεσ. 3. τρίτην ὦ. : τῆς 
Ατῖίςοϊε τὴν Ὀείοτε τρίτην ἰη Τ. Ε.., οπιίτιεὰ 
ἴῃ ὟΝ. Η., ἰβ ποῖ περεββᾶσυ δείοσε δῇ 
ογάϊη].---στῶτας ἐ. τ. ἀγ.: τ[Ππ6 τηδτκεῖ- 
Ρίαος ἔδεε ἂἃ8 πεῖς, ἴῆε ρίδαεος ψ πεσε 
πηλβῖειβ δηὰ πίε πιεῖ.-- ἀργούς (α ἀπά 
ἔργον), ποῖ -- ἰάϊ6 ἰπ Ππαδιῖ, θὰξ ὑπετ- 
Ρίογεά δπὰ Ἰοοκίπρ ἔογ τνογκ.---ν ογ. 4. 
καὶ ὑμεῖς : δε Ππδά ροῖ ἃ δὶς πυπιδεσ οὐ 
ΜΌΓΚΟΙΒ ἱπ [86 πιογηίηρ, θς με ἰβ ρίεαβοά 
ἴο παν πῆοσα [07 δὴ υτρεπὶ ρίεος οὗ 
ννοῦκ. Υὕῇῆε Ἔδχργαββίοῃ ἢ88 γεΐδεεηςς ἴὸ 
τῆς Μαβίεσ᾽β πιοοά γαῖῃες (πὰπ ἴο τδε 
τλεπ᾿ 5 Κπονεάρε οὗ ννῆδὲ μαὰ ἴδκδη 
Ρίαςε δὲ {πε ἤγβε πουτ.---ὁ ἐὰν δίκαιον: 
πο θαγρδίῃ {15 εἶσης, ΟὨἿΎ ἃ ρτογηΐβα οὗ 
ξαὶς εαυϊτλ0]6 ἀεφαϊίηρ, Ψ}}} Ὅς. 7μδὲ δὲ 
ἰεασέ, εῖνε ἴῃ ρῥγοροσγιίίοη ἴο ἰεηρί οὗ 
βεσγνίος ; ργίνδίεϊυ ἱπίεπάβ ἴο ἄο πιοζβ, οσ 
αἱ ᾿εαϑὲ 18 (πδὲ ν ἂν ἱποϊπϑά.--- τ. 6. 
ἐποίησεν ὡσαύτως: τερειτίοη οὗ ἰἢς 
δοίίοῃ δὶ βἰχίῃ δηὰ πίπιἢ ἤουζβ; ποσὰ 
τῦδη 511 οπ βίγηνας ἐοοιϊίηρ.---Ἶ ἐσ. 6. 
περὶ δὲ τὴν ἕνδεκ.: ἴῃε δὲ πιλΙκβ (ἢϊ5 
βηδὶ ριοοβάυσε 88 ποϊονογίῃγ. δε 
Ῥείη ἴο ινοπάεσ δ 11} {18 Ηἰγίηρ, ψ ἤδη 
ΜῈ 566 ἰΐ ροΐπρ' ου ἐυέη αἱ ἐπε ἰαςὲ ποι. 
15 ἴῃς πιαβέεγ ἃ δυτηογῖϑε μἰγίηρ οὐξ οὗ 
Ὀεηανοΐεπος γαίας ἴδῃ ἔτοπὶ γεραγὰ ἴο 
{πε εχ ρεποίεβ οὗ πε ννοῦκ ὃ ϑοπὶς πᾶν 
τδουρδξ 8ο (Οἰββαυβεπ, αοεῦεὶ, Κοεῖ8- 
νεϊά), δῃὰ ἴδεσγε βεεπὶβ ροοᾶ στουπὰ ἔοτ 
ἴῃς δβυρρεβιίίοπ, που ἄνθη 1Π18 υπ- 
υϑυδὶ ργοσεάυτε πᾶν δε τηδάς ἴο ἀρρεᾶσγ 
Ῥτορδῦϊα Ὀν οοποεϊνίπρ τῆς πιδβίεσ 88 
δηχίουβ ἴο πηΐϊβῃ τῇς νοῦ ου Βαπὰ ἐδδὲ 
ἄγ, ἰπ να ϊοπ σαδ6 ὄνεη δὴ δοιτ᾽Β ὑγοσὶς 
ποτὶ ἃ βυβῆςϊεης πυτηθεσ οὗ νης μδη 5 



254 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧ, 

ο Τα Μἱ. 8.7. λέγουσιν αὐτῷ, Ὅτι οὐδεὶς ἡμᾶς ἐμισθώσατο. λέγει αὐτοῖς, 
4 Ὰ χχῆὶ. 5; Ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν ἀμπελῶνα, καὶ ὃ ἐὰν ἦ δίκαιον λήψεσθε.1 

χχίν. 

ὕς 42, οἷς. 
ἐλοω 8. ᾿ΟΨίας δὲ γενομένης λέγει ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος τῷ " ἐπιτρόπῳ 

εἰκ Ἰχ. 5; αὐτοῦ, Κάλεσον τοὺς ἐργάτας, καὶ ἀπόδος αὐτοῖς 3 τὸν μισθόν, ᾿ ἀρξά- 

ΠΝ μα μενος ᾿ ἀπὸ τῶν ἐσχάτων ἕως τῶν πρώτων. ο. καὶ ἐλθόντες ὃ οἱ περὶ 
μμῇ ὁ καὶ, τὴν ἑνδεκάτην ὥραν ἔλαβον “ ἀνὰ " δηνάριον. 1ο. ἐλθόντες δὲ “ οἱ 

εν ποῦ Σιν δὴ πρῶτοι ἐνόμισαν ὅτι πλείονα δ λήψονται - καὶ ἔλαβον καὶ αὐτοὶ ἀνὰ 
οἱ νἱ. 

41,61: (περί δηνάριον.δ 
τινος); νἱ. 
43 (μετ᾽ 

11. λαβόντες δὲ " ἐγόγγυζον κατὰ τοῦ οἰκοδεσπότου, 
πα, Ἀέγοντες, Ὅτι Τ οὗτοι οἱ ἔσχατοι μίαν ὥραν ' ἐποίησαν, καὶ 

ἀλλήλων) ἴσους ἡμῖν αὐτοὺς ὃ ἐποίησας, τοῖς βαστάσασι τὸ βάρος τῆς ἡμέρας : Οος. χ. 
το(ανδοὶ.). 

ἸΑεῖδ χν. 393. 3 Οος. χί. 85. ]δηλεδ ἷν. 13. 

1 1Ἐς νογάβ καὶ ο ἐαν.. .. ληψεσθε οοπις ἰῃ ἔτοπὶ νεσ. 4, δπὰ ἅτ ᾿νναπίίηρ ἰπ 

ΜΒΌΙ,Ζ. 
3 ἀντοῖς νγαηιίηρ ἴῃ ξ801.Ζ, θυϊ ἑουπὰ ἱπ ΒῸ πὰ πιδὴν οἴβεσ υποίαϊβ (ΥΝ.Η. ἴῃ 

ταδιρὶη). 

8 80 ἰη ΜΟΙ, δπὰ πιδην οἵμασ ὑηςΐδ]8 ; ελθοντες δε ἰῃ ΒΌ (ΥΝ.Η.). 
4 και ελθοντες ἰη ΒΟῺῸ (ὟΝ. Η.). 

8 ἀνα δην. καὶ αντοι ἰῃ δ Β[,Ζ. 

δπλειον ἰη ΒΟΝΖΣ. 

ΤΊΜΒΏΌ οπιῖξ οτι. 

δαντονς ἡμῖν ἰπ ΟΖ. ΒΟΝ δβ 'π ἰεχὶ, ὟΝ. Η., ἕοστηεσ ἴῃ ἰοχὲ, ἰδέξεγ ἴῃ πιασ- 
εἰμ. 

ΤΊΔΥ δε οὗ ναῖυε.---τί ὧδε ἑστήκατε, εἰἴς., 
ΜΥ εἰαηά γε δεῖς (ἑστήκ., ρετγίεοϊ 
δοῖϊνε, πευΐες ἰῃ βεῆβθ, δῃηὰ υβεὰ 48 ἃ 
Ῥτεβεη) 411 τῆς ἄδγ ἰά]ε ὃ ὙὍἼα αυεδβιΐοη 
ΔΏΒΨΟΙΒ ἰΐβεῖξ: πὸ τηδη νου βιδπά 81] 
τῆς ἄδγ ἱπ τῆς πιαγκεῖ-ρἷδος ἰάϊΐβ υπ]6 858 
ὈῬεοᾶυδε ἢς '᾿ναπιεὰ ψοσκ δηὰ ςουϊὰ ποὲ 
βεὶ ἴτ--νες. 7. ὑπάγετε καὶ ὑμεῖς: 
ἴδεδε ννογάβ βαϊά (ἢ 18 {πὸ τ πηατκεά 
ἐπι ρΠΑβὶβ Ξε γον 00 ρο, [μου ΡῈ ἰξ ὃς 8ο δῖε. 
ΤΒῖ8 δηλρίογες ψουὰ ῥγορδοὶν ὃ6 ἰδΙΚεὰ 
οἵ ἀταοηᾷ ἴδε ΌΣΚΟΙΒ 85 ἃ πᾶ Ψῆο δά 
ἃ Βοῦῦγ---ἃ οδμαγαοῖεγ; ἔπ Ὺ τιϊρῃξ ἐνεη 
Ιδυρῖν δὲ Ηἷ8 ρβεου ας νᾶγβ8. ΤῊΣ οἴδυξα 
δδουΐϊ ραγπηεπὲ ἴῃ Τὶ ΕΒ. 18 οὈνίουϑ οὐ 
οὗ ρίαςς ἴῃ 1818 ςαδ6θ. Τῆς ΡᾶῪ ἴδε ἰδϑῖ 
ἔϑδῃρ ψεῖε ἐπέ ὰ ἴοὸ 88 ποὲ ψνόσῖῃ 
δρεακὶπρ δδουΐ. 

νν. 8-12.. Τὴἶε ευεπὶπρ 5εἰἐϊονιοτί.-- 
ει. 8.1. ἀρξάμενος : ἃ ῥγερπδηϊ ψοσγά, 
ἱποϊυάίπρ ποῖ οἡἱν πε σοτητηεποεπιεπὲ οὗ 
ἴδε Ῥγζοςεββ οἵ ραγίπρ ὕυὲ 118 Ριορτεββ8. 
ὙὝΒεῖα ἰ8β δῇ εἰ ρβίβ, καὶ ἐλθὼν δεΐηρ 
υπάετειοοά Ῥείοτε ἕως (ΚΥρκε). Οτοιίυβ 
τἀπίηκβ ἰδία ἄοεβ ποῖ τειν πιεᾶπ 
δερίπηΐϊηρ τῇ δα Ιδδὲ σοπηετβ, δυῖ 
ποῦς τερατὰ ἴο ογάθσ οὗ Ἴοπιίπρ ἰπ, 
80 πὶ πὸ οης βῃουΐὰ Ὀςε ονετϊοοκεά, 
Ης [4118 ἴο βες ἴπδὲ ἴῃς ἰάϊοβυῃοσαϑυ οὗ 
ἴδε πιδβίεσ ἰ8β ἃ ἰεδάϊηρ ροίηϊ, ἱπάεεά τῇς 
Καν ἴο ἴδ6 πιεδηΐϊπρ οἵ τῆς ρασδῦϊε. Ταΐβ 
Ῥερίππίηρ ννἱτἢ ἴπε ἰδϑὲ 18 Δῃ ἜοοαηττίοΥ 
ἴτοτλ ἂη ογάϊπαγυ Ἔνεγν ἀδυ- Ἔ ροΐηὶ οὗ 

νἷεν. Ὅλα τηδβίεσ Ἵοἴοοβεβ ἰο ἄο 80: 
ἴο Ὀερὶπ τ ἴοβεὲ 6 ἢᾶνε πὸ 
οἰαἰπη8.---νεσ. 9. ἀνὰ δηνάριον, ἃ ἀεπατίυ9 
εαεᾷ ; ἀνὰ ἰδ ἀϊΞισί δαξῖνα Ξε “ δοςἰρίεθαπε 
βἴπρα ἀεπατ.", Ἐογ {Π|8 υ8ς οἵἉ ἀνὰ υἱέ 
Ἡεττπιδηπ᾿ 8 Ψίρεν, Ῥ. 576.---ν ες. το. οἵ 
πρῶτοι: [δε ἱπίοττηεάιδιεβ ρδββεᾶ ονει, 
88 ΠΟῃ-Ἔββεηι18] τὸ ἴῃς ἀϊάδαςτίς ρύγροβε, 
ννῈ γεῖνε δὲ ἴῃς ἤτγβε, [Ὡς πιδη ἴμτεά οη 
ἃ τερυΐῖα Ὀαγραὶπ ἱπ τῆς τηογηίηρ.---- 
ἐνόμισαν: {πεν παὰ ποιϊςεᾶ ἴῃ ραγίηρ 
οὗ ἰῆε ἰα8ὲ ἢτγβί, δπᾶὰ διδὰ ουγίουβὶ Υ 
ψνϊοπεά ἴο 866 οὔ δῶσ ψνῆδὲ {ΠΕ ροῖ, 
δπὰ {πεν οοτηῆς ὙΠ ρτεαὲὶ ἐχραεςίδιοηβ: 
Ὁνεῖνε Πουτδ᾽ οτΚ, ἰΠετγεΐογε τνεῖνα εἰπιθ 9 
{πε βυπὶ ρίνεη ἴο ἔα οπα- οὺσ τηεη.---καὶ 
αὐτοί: βυτρτίδίπρ 1 ΟἸΪΥ ἃ ρεπην ἱ Ναὶ 
ἃ βἴγδησε, δοοεηϊσίς στηδβδίεσ' Ης δαὰ 
δεθη εχρεοϊδιίοη ἴῃ {πεῖς ἔδοθβϑ, δηά 
δητὶςϊραιεά ν" "ἢ ἀπλυβετηθη τ Ποῖτ οπαρτίη. 
Τῆς ΠΊΟΠΕΥ ΨᾺ5 ρδίά ΌῪ {πε ονεοτ- 
Βεοσ, Ὀυῖ Ὧ6 νγὰ8 βίδηάϊῃρ ΌΥ επ͵)ογίπα 
δε βοεπα.--τνεσ. τ᾿. ἐγόγγνζον : ἱπι- 
Ῥεζίες: ; ἐπ ρτυπιθ!ϊηρ νεηξ οἡ ἴτοπὶ 
τηδῃ ἴο πιᾶῃ 8ἃ5 [ΠΟῪ ἵνεσα θείης ραϊὰ ; ἴὸ 
ἴδε ονεγβεεσ, θὰ δὲ (κατὰ) ἴδε πιαβίεσ, 
δηὰ εο {δαὶ ἢς οουἹὰ ονετῆεδτ.--- τ. 12. 
Ὑδεῖγ ρτίενουβ ςοπιρίδίηξ.---οὗτοι, ἐλέδε, 
ννἱἢ ἃ γογκπιαπ᾽ 8 οοπίετηρὶ ἴοσ ἃ βῃδῃ)- 
ψΌΣΚοΓ. -- ἐποίησαν, ϑοηιῖς (ννεἰδίείη, 
Μεγεγ, σοεδεῖ, εἰς.) τεπάοσ, τῤφηπέ τὸ 
1ΠπΠῈΥ ρυῖ ἐπ {πεῖς οπς βοὺυγ: ψίϊπουξ 
ἀοίπῷ ΔΠΥ ννοσκ ἴο βρεᾶκ οἵ, Τὲς νετῦ 



ἡ--τὸ, 

καὶ τὸν ̓ καύσωνα. 13. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ἑνὶ αὐτῶν, Ἑταῖρε, } 1.. χί!. σε. 
οὐκ ἀδικῶ σε" οὐχὶ δηναρίου συνεφώνησάς μοι; ἌΣ 
καὶ ὕπαγε. 
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ἀ τς. 
14. ἄρον τὸ σὸν 

θέλω δὲϊ τούτῳ τῷ ἐσχάτῳ δοῦναι ὡς καὶ σοί" 
15. ἢ οὐκ ἔξεστί μοι ποιῆσαι ὃ θέλω ἐν τοῖς ἐμοῖς ; εἰ ὁ 
ὀφθαλμός σου πονηρός ἔστιν, ὅτι ἐγὼ ἀγαθός εἶμι ; 16. οὕτως 

ἔσονται οἱ ἔσχατοι πρῶτοι, καὶ οἱ πρῶτοι ἔσχατοι: πολλοὶ γάρ 
εἰσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί." ὅ 

1 θελω ἐγω ἰπ Β (ἿΝ.Η. ἰπ τηδερὶπ). 3 ΒΌ1,Ζ οπΐε η. 
3 ο θελω ποιησαι ἴῃ ἐξ ΒΌ[.Ζ, 50 ρἰνίηρ ἴο ο θελω ἄυς ἜἐπηρβΒαβὶβ (ΤίβςΒ., ΝΝ.Η.). 
4ἢ ἴπ ΜΒΟῸΝΣ (Τίδβοβ., Υν.Η.). 
δ πολλοι γὰρ . . « ἐκλεκτοι νναπιίηρ ἴῃ 8 Β1.Ζ ; Ὀγουρῆε ἰπ ἔτοπι οδδρ. χχίϊ. χ4. 

8 υϑεὰ ἴῃ [μ18 8εηδ6 (4.5.»ὄ Αςἴ8 χν. 33), 
δηὰ οὔς ͵ἰβ ΒΟ: ΡΥ ἱεπιριεὰ ἴο δάορὲ 
τοῖβ τεπάοείπρ 88 τὰς ἴο ἴπε οοη- 
τοπηρίυουϑ ἔδεϊηρ οὔίδε ἔννεῖνα- Ποὺς πλεῃ 
ἴοσ τε οπδδους τε. Κυρκα σεηγδγίκβ 
δραΐϊπβὲ ἰὲ ἐμαὶ 1 ἐποίησαν μαὰ Ὀεδη 
ταεδηῖ ἴῃ 1Π18 βθῆβδ ΞΞ “ φοτωπηοσδίϊ 5ιηξ,᾽" 
τῆς ψοτὰ ὧδε -- ἐν τῷ ἀμπελῶνι τνου]ὰ 
μᾶνα Ὀδεη δάἀδεδ. Ῥεγῆδρ5 ἴΠς δβίτοηραβέ 
τεάβοη δραΐηβε ἰξ 15 [πὲ ἴ8ς οπε- ΒΟῸΣ 
τθῃ δά ψνοσκεὰ ἢ δας ροοά ν}]} 
(δαὶ ροεβ8 ψἱϊπουὶ βαγίπρ) τμδὶ Ἔνθ ῥσγε- 
υὐἀϊοςά ζε]]ονν-ψοσίκεσβ σου! ποὶ ἰσηοσα 
τῆε ἔδλςῖ. 80 Ψδ τηιϑβὲ (δκε ἐποίησαν -Ξ 
ψοτκεά.--- τὸ βάρος, τὸν καύσωνα : {πε56 
ἴῃς Ροΐπί8 οὗ {πεὶς σαβε: ποῖ ἐμαὶ {ΠῈ} 
δδά νψοσκεὰ μβαγά ψ με ἴῃς οἴδεῖβ παᾶ 
ποῖ, δὰϊ τῃαι {πεν δά Ὀοτπα ἴῃς Ὀυτάδη 
οὗ ἃ Ὑδοὶς ἀδυβ τνοτῖς, δηὰ νογκεά 
ττουρὰ ἴῃς πεᾶὶ οὗ ἴπεὲ ἄδγ, ἀπά ποὺ 
οαπὶα ἴο δὲ ραϊά, ΨεΑΥ δηᾶ βιγεδῖ- 
βἰαίπεά. (ϑοπὶς ἰδκε καύσωνα 88 τε- 
ζειτίης ἴο ἴῃς δβίγοοοο οὔ βου μ-οδβὲ 
νπὰ ; Βοῖ, ἄσν δπά ἀυϑβε- ἰάθη. Οὐ 16 
νη άβ οἵ Ραϊεβείπε, υἱάς Βεηζίηρεν, Ηεδ. 
Ανελ., Ρ. 30) Ὑμαι 88 οπβ ποὺσ ἴῃ 
τς Ιαῖς αβεσποοη, όνγενοῖ μαγά {πε αβὲ 
σοπλεῖϑ ψοσκαά, ἰο ἐπα} Απά γαῖ ἴΠ6Ὺ 
16 τηδάς 6402] (ἴσους) ϑυτεῖγ βοοά 
ξιουπὰ ἔος σοπηρδἰπε] 

γν. 13.156. Το πιαΞίεγ᾽ 5 γεῤῖγ.---Ν τ. 
13. ἑνὶ, ἴο οη4 οὗ ἴ[ελ. [ὲ Ψψουϊὰ πανα 
Ὀθεη υπάϊρηϊεά ἰο πιᾶκε ἃ βρεθοβ ἰῃ 
5εἰξάείεηος το [Ὡς ψῆοϊες σᾶηρ. Τῇαῖ 
ψου]ὰ ἢανς Ὀδεη ἴο ἴᾶκα ἴπε τηδίϊοσ ἴοο 
ΒΕΣΙΟΌΒΙΥ. Τα πιαβῖεσ βεϊεοῖβ ἃ πηδῃ, 
δηὰ αυϊςεῖν βρεαῖκβ ἢἷ5 πιϊπᾶ το Ὠϊΐπι.--- 
ἑταῖρε, [ϊεπὰ, οοτηγαάς; ἔλπι!ϊατ δπά 
κριῶν, ΟΦ’ Υκ. χν. 31.-τνεσ, 4. ἄρον 
τὸ σὸν, ἰδκε ἰπἷπε, (Ὧν δβιιρυϊαϊεά 
ἀεπαζίυβ. [ἐ ἰσοοκβ 88 16 τῃϊ18 ραγεουϊας 
ψ οτος μδά τεΐηβεά (πε Ῥόμηγν ΟΥ ΜΆΒ 
βϑαυςγ Ββαηάϊηρ ἰὲ Ὀδςῖ..---θέλω, 1 οἤοοβα, 
ἴξ 18 ΤΥ ρἰεαβασε; εαιρδίοα ἢν Βροκβη. 
διῶ ἡμήμς υεγδὶ ῥοίεείας, Βεηρ.--- 

τούτῳ τ. ἐσχ. : Οη6 οὗ τῆς εἷενεητῃ βοῦς 
τλθη δβἰηρίεὰ ουὲ δηὰ ροϊπιαὰ ἰο.---Ν τ. 
15. οὐκ ἔξεστι: τἰρῃς δββογίά το δοὲ 
88 δα ΤΠἤοοΒ68β ἱπ ἴδ6 τηδιίεγ.---ν τοῖς 
ἐμοῖς: ἴπ πηδίξετϑ ΜΠ τὴν οὐγα ἀϊ8- 
οτειίοη---ἃ ἰσυΐβηι; τ86 4πεδείοη ἰδ: τῆδὲ 
Ῥ6Ιοηρβ ἴο πὲ οδίθροσυ ἡ Εσίζβοδα δηὰᾶ 
Ὡς ΜΝ εῖϊα γτεηάδγ: ἰῇ τ οὐνῖ δῇαίγϑ; 
Μεγεγ: ἰπ {δε πχδίξεσ οὗ γὴν οὐντὶ ρσορεσίγ. 
--ἢ (Ν.Η.) ἱπιγοάιιςεβ δὴ ἐγ νετος 
τηοάς οὗ ρυκείηρ {π6 σας, ψὩϊοἢ ἐχρίαΐπβ 
δον ἴῃ ςοτηρ[ἰηδηῖβ δηὰ ἐδ πηαϑίεσ 866 
ἴδε πιδίζε βὸ ἀϊβεγεητῖυ, [μον βθαίηρ ἰῃ 
ἴξ δὴ ἰη)αδβεῖςς, ἢς 4 Ἰερὶεἰπχαῖθ Ἔχοσοῖβα οὗ 
818 ἀϊβοτείίοη.---πονηρός, υἱάδ οη νὶ. 22-24. 

θός, ρεπεγοιδ; ἀοίηρ τῆοσε ἔβδῃ 
7υβεῖςε ἀδπιδηάβ8. 80 Βεηρεῖ. ΟΥ̓ Εοπ). 
ν.  ἴογ ἴδε ἀϊδείποϊίοπ δείνγεεη δίκαιος 
δηά ἀγαθός. 
ει. 16. ΟὨγῖβε βεσα ροϊηϊβ ἴπ6 πιοσαὶ 

οὗ τῆς ρῥδγϑῦϊες -Ξ χίχ 30, πε ἴθσπιβ 
ατοι πρῶτοι οἰδηρίηρ ρίδοββ, [6 

Ῥαξίεσ ἴο βυυΐι ἴῃς βίοσυ. Ἔης ταεδηΐηρ ἰδ 
τοῖς: [ἢε ἰΔ5ὲ 48 ἴῃς ἢγβῖ, δπὰ τῃ6 ἢσβε δ8 
τῆς ᾿Δϑῖ, 811 ἐγεδίεᾶ δῖκθο. Ὑτις, 411 ρεξ 
186 βαῖὴβ β8ιπὶ; δῖ ἰθαδὲ τῇς ἰδβὲ δηά 
βτϑὶ ἄο, ποιμίπρ Ῥείηρ βαϊὰ οὗ ἰδοβα 
δεΐνεεη; δῖ Π6 ροὶπε οὗ [ῃε ραγδθὶς ἰβ8 
ποῖ πὲ (ες τενναγὰ [8 1ῃς βαπι8. Τῆς 
ἀεπαγίυβ ρίνθη ἰο 11 ἰ8 ποὲ ἐπ σθηΐσαῖ 
ξεδίαυτα οὗ ἴῃς βίοσυ, δι {Π6 τοὴδἑ οὗ ἐδ 
τηδβίεσ, ΨΏΟΒα σπδγδαοῖοσ ἔσοπὶ ἃ οοτ- 
πιειοίαὶ ροΐηξ οὐ νίενν ἰβ ἀϊβεϊη Εἶν 
βοςοηκεῖίς, δηᾶ ἰ8 80 τεργεβεηϊδᾶ ἴὸ τηδκα 
ἰξ βεγνεὲ ἴῃς ἀϊάαςεϊςς ρυσροβε. Τῇα 
ταεϊμβοά οὗ (8 τηδβίεσ 18 σοσηπιοσοί ΠΥ 
ὉΠνοσΚαῦΪς ; οοπιρίπαιίοη οὗ {πὸ ἔνο 
Βυβίε πη οὗ 658] οοηίγαςς δηὰ θεπενοίδης 
ταυϑὲ ἰεδά ἰο ρεγρεῖιδὶ ἰγσουδῖθ. ΑἹ 
τλαβὲ 6 ἀδαῖΐς ἢ οἡ οηα ζοοϊίηρ. Απά 
τπᾶὶ ἰ8 ναὶ ἰἃ ΝΠ] σοπὶς τὸ ΜΠ ἃ 
τηλβίεσ οὗ ἴῆς ἴγρε ἱπάϊςαδιεά. ΗἜ υ"Ἱ]]} 
ΔΡΟ 8} ςοπίγαςϊ, ἀπᾶ εηρᾶρε 411 οὐ ἴδ8 
Ἰοοείης οὗ ξφμδτουεὶυ τεινγδγάϊηρ σεπεσουβ 
βεῖνίςθ. Τῃθ ρασδῦϊς ἄοεβ ποὶ ὑχίηρ 

---.- ----- ο΄ -- 



4.6 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧ. 

17. ΚΑΙ ἀναβαίνων ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα παρέλαβε τοὺς 
δώδεκα μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ 3 εἶπεν αὐτοῖς, τ8. “᾿Ιδού, 

ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται 
τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ γραμματεῦσι - καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, 
10. καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσιν εἰς τὸ ἐμπαῖξαι καὶ μασ- 
τιγῶσαι καὶ σταυρῶσαι " καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἀναστήσεται." 

20. Τότε προσῆλθεν αὐτῷ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου μετὰ τῶν 

1 Β Ῥερίπβ {818 βεςείοη ἴῃ υ8: μέλλων δε α γεῖν 1., ψ Εἰς ὙΝ.Η. δάορι απά Τε. 
Ῥίαςον οὐ τλδγρίη, Ὁ εἶδα ἀρρτονίηρ, νἱεννίπρ ἴῃς τεδάϊηρ ἴῃ Τ. Ἐ. δ8 ἃ του ἰβοεῆοθ 
ο Μιε. 

3 και ἐν τῇ οδω ἰη δ38Β1,Ζ (Τίδο;., ΜΝ. Η.). 

5 εἰς θανατον ἴῃ δα (ΤΊ Βοἢ.). Β οπιίϑβ (ΛΝ. Η. θανατω νη Ὀγδοκεῖδ). 

118 οὐἕ ΔἸ], δ. ἴτ φῖνεϑ ἴδ δίοσυ οὐΐυ 
οὔ βἰηρίε ἄδυ. ΙῈ βιιρρεβίβ γδίβεσ ἴμαπ 
δἀεαυδίεῖν ἱΠυδέγαῖεβ 118 οὖν πλοσδὶ, 
ψΠΙςἢ ἰ5 ας αοὰ ἄοεβ ποῖ ἴονε ἃ Ἰεραὶ 
δρίσιι. [ῖπ τς ραγαῦϊς ἴβε τῆεπ ψνῆο 
ψΨοτκεά οα ςοηίτδοῖ, ἀπά, 88 ἰξ σάπι6 ουὖϊ 
δὲ τῇς εηά, ἴῃ 4 ἰεραὶ ἐετρεσ, ροὶ ἱπεὶς 
Ῥεπηγ, δυὲ ψηδιὶ ἀυγαὶῖβ [6 πὰ ἴῃ Γαζογα ἰ8 
ποῖ ἴο Ὀς επιρίογεὰ δὲ 41].  οτῖίς ἄοπε 
ἧπ ἃ ἰεμᾶὶ βρισὶϊ ἄοεβ ποῖ οουηὶ ἰῇ τΠ6 
Κίηράοπι οὗ αοά. [πτενναγὰ ἰδ ἰ8 1αβὲ, οὕ 
Ἔνθ πονθεσε. ΤῊΪΒ ἰβ τῆς ἐγσμά οὗ ἴῃ 
Ῥαγδῦϊε, δῃὰ 8δο νἱεννεά ἰξ ἢ28 ἃ τηδηϊεδι 
ςοπηεοιίοη νἱεἢ Ρείοτ᾽ 8 βε! -οοπιρίδοεπὶ 
υδϑιίοη. ΟΠ π18 ρδγαῦῖς υἱάξ ΤῊ 
᾿αγαδοῖϊε Τεαρλὶη οἷ ΟλγίΞέ. 
γν. 17γ-1ο. Ταϊγά ῥνεάϊείίοπ οὗ ἐΐε 

αφ51οη (ΜΚ. χ. 32-34; [ἷκ, χν!]!. 31-34).-- 
Ἤς ἢτϑὲ ἰὴ χνὶ. 21 ; ἴῃς βεςοηὰ ἴπ χνίϊ. 

22. ἴῃ Πα ἤτβὲ 1 νὰ8 βίαϊεά ρεηθγα 
δαὶ 1688 ννᾶβ δδουξ πολλὰ παθεῖν. 
Ἡδξετῖε τε πολλὰ τε ἀεία!εά. [ἢ ἴδε 
βεοοηά τηεπίίοη Ψγ»ᾶ8 τηδὰς οὗ δείγαγαὶ 
(παραδίδοται, χνίϊ. 31) ἱπῖο ἴῃς ΠΒαπάβ οὗ 
»ιξη. ετε (δες “ πιθη " σεϑοῖνε ἱπίο 
τἰεδίβ, βοσὶδεβ, δηά ΘἊηι 168.---  εσ, 17. 
γαβαίνων : σοΐπρ Ὁρ ἔτοπὶ Ρεγαβᾶ ἴο [ἢς 

τἰάρε οὐ ψϑϊοῦ τῆς Ηοΐγ Οἷἐν βίοοά. 
ΤὨς τεδάϊηρ ἀναβ. πιᾶν ἱπάϊςαίϊα 
ταὶ {μεν σε αἰτεδὰν οπ ἴπε ννεβὶ 8146 οὗ 
τς ]οτγάδῃ, δπὰ δδουὶ ἰο σοπηπιεηςς ἴῃς 
δεοεηῖ (Υν εἶβ8- Μεγει).---εἰς Ἱεροσόλυμα: 
ἔλοε Ὀεϊηρ πον ἐυγηεά ἀϊτεςι ἐονναγάβ 
δγυβδίεπι, που ρὮς πδίυσα!γ αγηβίονν δὶ 

18 βοίηρ ἴο ἢδρρεπ ἔδετγε.---κατ᾽ ἰδίαν: 
{πεσε 18 ἃ οονά οὗ ρι]ρτὶπη8 σοίηρ τῃ 6 
δΆτης ΨΆΥ, 80 7681.8 γηιπδὲ ἰδία δείάς Ηΐβ 
ἀἰθοῖρ!εβ ἴὸ βρβακ οὐ ἴδε βοΐδπιη ἐμεπλ8 
τνδαῖ [8 Βρεοὶδ!ν τηεαπὶ ἴος {πεῖς δᾶσ.--- 
ἐν τῇ ὁδῷ, ἴῃ δες Ψᾶγ, υἱάό ΜΙκ.᾽8 
ἀεϑβοτιριτίοη, νν ΒΙΟἢ ἰ8 νον σταρῖο.---ν εγ. 
18. ύ ἀναβαίνομεν ἱ ἃ πηετηοτδῦ]α 
ξαϊεία! ἀπαδαςὶς ! [ξ ὀκοίκοο Ἰϊνεῖγ ᾿6χ- 
Ῥεςιαδιίίοη ἰπ τς ΨΒοῖς Τοπιραηγ, δυΐ 

δον ἀϊβεγεπὶ ἰἢς ἐπουρῆίδ οὗ ἑξῆς Μαδίες 
ἄοπὶ ἴβοβε οὗ Ηἰβ ἔο]ϊοννεῖβ 1--- κατα- 
κρινοῦσι, ἴΠεγ 5881} δεηίεηοε Ηἱπὶ ἴὸ 
ἀεδῖῃ; ἃ πενν 1δξδΐυσε.--- ἐσ. το. ἐμπαῖξαι, 
μαστιγῶσαι, σταυρῶσαι, τΟςΟΚ, δοουγρε, 
οτυον ; 811 τὸν Τεδίυσεβ, [ῃ6 ἀείδ:}5 οὗ 
τὴς πολλὰ παθεῖν. Νοῖς τἢς ραγίβ 
δεβίρῃηςά ἰο τς νατίουβ δοίοσβ: 6 εν 
ςοηάεπιη, ἴδε Οεπε]εβ βδοουσρε δηὰ 
Ἄσσυοιν. 

νν. 20-28. Τλε ἔτσο τ0π: οὕ Ζεδεάεε 
(ΜΚ. χ. 35-45).--- ες. 2ο. τότε (ἴπ Μίκ. 
τῆς νᾶρυοῖ καὶ), ἐλέη; ἰδεῖ τ8. δορε ποῖ 
αυϊῖα ἱπιπιεάϊαιεῖν δἴεσ, Ὀὰϊ ἰε πεεὰ ποῖ 
δᾶνε ὕδεη ἰοηρ δίϊεγσ. Ηονν βοοη οἰ! άσθη 
ἔοτρεῖ ἀοϊεξωϊ πεννβ ἀπά τεῖυγῃ ἕο ἐμεῖς 
ΟΙΑΥ; ἃ Ῥεπεῆοεπὶ ργονϊίβίου οὗ πδέυζς 
ἴῃ τες ολ8ε, {πὶ ρτίεῦ βῃουϊά Ὀεὲ δυϊ ἃ 
ΒΙΓΩΠΊΟΙ ΒῆοψεΙ. Οὐ ἐϊά ]Δπε8 δπὰ 
7οβη ντἢ τπεἰὶς πιοῖμες τοὶ πεᾶσ ἴῃ βαά 
δηπουηῃςοεπιεηῖ, ρῥἱοζεπρ Ρετμρβ ΜΏδη 
ἴηε Μαβίεσ ννᾶβ ργεάϊοῃ ᾿ὰδὴ ἥτηρ: 
ἴῃ ΜΚ. ἴῃς ἔννο Ὀγοΐπεῖβ βρεαῖΐς ἔογ ἐπδη- 
βεῖνββ, θυϊ 1ῃ18 τεργεβεηϊδίίοη ἰβ ἴσα ἴὸ 
116. Μοιδοιβ οδπ 6 νεγὺ ὈοΪὰ ἴῃ ἐμεῖς 
οὨΠάγεη 8 ἱπέεγεβι. --ἥἰτοῦσα, Ῥεραίηρ ; 
ἐπα ρει οποσ ἃ ὑνοπηδη ἀπά ἃ πεᾶσ τεΐδ- 
εἶνα, ποῖ ΘΑΒΥ ἴο ζεβίβι.---τι; νᾶρὰς; πὸ 
νεγῦδὶ ἰηάἀϊςαϊίοη 85 γεῖ ψνῆδὲ ἰ8 ννδηϊδά ; 
δεῖ δες βῃοννεὰ 8βῃς6 δά ἃ τεαυςδβὲ ἴὸ 
τηᾶκε, ἴδε πιᾶπηοσ τανθα]ΐηρ παῖ ἰξ ἰ8 
βοτηεϊπίπρ ἱπιροτίαπε, ἀπὰ αἶβδο ρεγῆᾶ, 
ἀπδι ἴἰ ἰβ δοπχειπίηρ [πὲ βου] ποῖ 
αϑκεά.---νεῖ. 2:. εἰπὲ ἵνα: υἱάς οἡ 
ἷν. 3.-- καθίθωσιν, εἴς. ΞΞ ἰΙεξ {πεπὶ δᾶνα 
τε βτεὶ ρίδοες ἴῃ δε Κίηράοπι,, βἰξ- 
εἶπρ οὐ ΤῊΥ σίρῃι αδπὰ ἰεῖδ παπά σε- 
βρεοιίνεῖγ. Αδετ ἐκ δεξιῶν, ἐξ εὐωνύμων, 
ρὸν 5 υπδετβίοοά Ξε οη ἔδε εἰρῆι δπὰ 

εἰξ ρατίβ. γιὲάθ Βοβ, Εἰ ῤεος Ονγαάεξεας, 
Ῥ. 184, ΨὙῆ0 ςἰἶτε8 Δη ἰπβίδηςε οἵ τῆς ἰδίξος 
Ῥῶγαβε ἔγοπι Ὠἱοά. ϑῖς. 80 (Πϊ8 ννὰβ 41} [δὲ 
οᾶπης ουὔΐ οὗ ἴῃς ἀΐδοουτδε οὐ ΟἿ ]14-1Πκ6- 
ὨαΒ5] (χν ϊ!. 3 Η1.). Βυξ ]εβὺ8 μαὰ αἷδο 

πον 
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υἱῶν αὐτῆς, προσκυνοῦσα καὶ αἰτοῦσά τι παρὶ αὐτοῦ. 21. ὁ δὲ 
εἶπεν αὐτῇ, “τί θᾶλεις ; Λέγει αὐτῷ,2 “Εἰπὲ ἵνα καθίσωσιν 

οὗτοι οἱ δύο υἱοί μου, εἷς " ἐκ δεξιῶν σου, καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων," ἐν Κα Ομ. χαί!. 

τῇ βασιλείᾳ σου." 22. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, “Οὐκ 4 ἤδν 

οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ ποτήριον, ὃ ἐγὼ μέλλω πίνειν, πον 
καὶ τὸ βάπτισμα, ὅ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπτισθῆναι ;᾿ δ Λέγουσιν 
αὐτῷ, “Δυνάμεθα."" 23. Καὶ ὁ λέγει αὐτοῖς, “Τὸ μὲν ποτήριόν μου 

πίεσθε, καὶ τὸ βάπτισμα, ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπτισθήσεσθε᾽ τὸ 

δὲ καθίσαι ἐκ δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων μου,8 οὐκ ἔστιν ἐμὸν 910 8.χχν. 54, 
δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς ἡτοίμασται ὑπὸ τοῦ πατρός μου." 24. Καὶ Φ 55: 

ἴ παρ᾽ ἰὴ ΜΟΝΧΖ αἱ. (Τίε.8.). απ ἴπ ΒΡ (Ὗ.Η. τοχὲ, παρ πιατείπ). 
3 δε εὐπεν ἰῃ Β. ὃ σὸν νδηϊίηρ ἰῃ ΝΒ. 

4 σον ἀδεά ἴῃ ΒΟΝΖ αἱ. ΜΝ απιηρ ἡ Ὁ. 
δΎΒΕ οἴαυδε και το βαπτισμα... . βαπτισθηναι ἰῃ {π18 δηᾶ [δες παχὲ νεσβα ἰδ 

οπιϊτεεά ἱπ ΜΒΌ1.Ζ. [τ Βαβ ἀουδειεββ ὅθε πιροτίεά ἔγοπι Μίκ. 

693Β0Ζ οπιῖξ και. 

Ἷ καὶ ἱπ 900 (Τί5ς.), ἡ ἴῃ ΒΙ,, [«ἀἴ. νεσβ8. σ, 33 (ἿΝ.Η. πιαγρίη). 

δ μον οτηἰεἰεὰ ἰπ ΒΟ, αἱ. 

ΒΡοΚεβῃ οὗ [Ὡσοηεβ ἰῃ ἴδε ποὺ αεπεβίβ, 
δηὰ [δὲ βεεπηβ ἴο πᾶνε ἤτεά {πεῖν ἰτπηαρὶ- 
τδίίοη δπὰ βεϊπιυαίεά ἐμεῖγ ἀπιδίτίοη. 
Απά “δὲ βϑηῖῖς ἀπά δυπιῦ 16 ̓ ]οΒη νγ88 
ἐπ τοῖβ ρίο ' σοηνεηιίοπαὶ ἰάεαϑ οὗ 
Δροβίοϊίς ομβαγαςίες ἡδεά γενἰβίοῃ. 

γέετσ. 22. 7.818 τηςεῖβ [͵8 δοϊὰ ρει οι 
85 ες πιεῖ ἴδε 5βογῖδε᾽ 8 οὔεσ οἵ ἀϊβοίρ]ε- 
8! (ν1}. 10), αἰπιίπρ αἱ ἀϊβεπομαηίπιεηῖ 
ὉΥ νοϊπείηρ οὐ “μα ἰϊ ἱηνοῖνεά : [τος 
δηὰ βυδειίϊηρ μοίπρ ἰορεῖδες. --- τὸ 

ριον : ἴῃς σΡ, ἐπΊ0]6πὶ οἵ Ῥοϊῃ φοοὰ 
δηὰ εν ἰοτίυπε ἰπ Ηδεῦτενν βρεεςβ 
(68. χί. 6; χχὶϊ!. 5); μοῖθ οὗ βυβεγίηρ, 
-- θα, ψε ἅτε δϑϊε; ἴδε ρτγοπιρῖ, 
ἀεοϊάεά λῆβννεσ οὗ ἴπε ἴνγοὸ Ὀγοίπεγβ ἴὸ 
ψΒοτα [εβ08 δαὰ δἀἀγεββεὰ Ηἰβ χυεβιίοῃ. 
Ἠδὰά δεν τβεη Ἰαίά τὸ μεατὶ ψῃδῖ [6818 
μαά βαἰά βῃογι! δείοτε σοποεγηίηρ Ηἰβ 
Ραββίοη, πὰ βυῤβεαυβηὶ τγεβυγγεςείοη, 
διὰ πιδάς ὑρ {πεῖς πλπὰβ ἴο βῃδς Ηἰβ 
βυδετίηρβ {πδὲ [ΠῈῪ τοῖσδ 80 ξιὶη ἃ δίρῃ 
Ρίαος ἴῃ με κίπράοτι ἡ δὰ {πον 
Αἰγτεδάυ οδιρῶι ἴτε πιατίγτ βρίτίς ὃ Ιἐ 18 
Ῥοββίδίε. αν 1 18. αἶδο ροβϑβίδῖς τῃδὲ 
πεν βροῖα ψἱβουῖ τη κίηρ, {κε Ῥεῖεγ 
οἡ ἔδε 8111.---ν ἐσ. 23. τὸ μὲν τ΄ μ. πίεσθε, 
83 ἴῸΣ ΤΥ ΟΡ, γε 58.411 ἀγίηις οὔ ἰξ : ῥγε- 
ἀϊςξῖνε οὗὨἨ τῆς ἄπτυτα ἕδςξ, ἀπὰ αἷβδο Ἷοη- 
ζεττίηρ ἃ ρτίνίερε Ξε 1 ἢᾶνε πο οδἠεοκίοπ 
τὸ ρτᾶπὶ γοὰ σοτηραηίοηθηϊρ 1ὴ ΤΩ 
βυβετίπρδ; ἴπαὶ ἕδνους πᾶν ὃ6 ρτδηϊεά 
«“νἰἰδουΐ σεἰβκ οὗ δϑιβε.---τὸ δὲ καθίσαι, 
εἰς., δυῖ 48. ἔοι βἰτἰηβ οἡ γῖσῃε δηὰ ἴεδ 
᾿ιδπά, παῖ ἰ8 ἀποῖμεσ αϑαϊγ.---οὐκ ἔστιν 

ΟΌΔ ἰπβεγῖ τοντο δεΐοσζε δουναι. 

ἐμὸν δοῦναι -- ἰβ ποὲ 8 πηδίξετ οὗἉ πηεῖα 
ῬοΙβοηδὶ ἴδνουγ  ξανουτγίεἰδπὶ Ὧ88 πὸ 
δος μεγε; ἱξ ἀδερεηάβ ου δίπεβϑβ. Τα 

15. τῇς πιεδηΐῃρ οὗ ἴῃς ἰλϑὲ οἴδυβε, οἷς 
ἡτοίμασται ᾧ. τ. π᾿ μ. ΞΞ ἰξ ἰδ πο δῃ 
Δῇδὶγ οὗὁ δι ϊγαγυ ἔανουσ οἡ ἐῆς μαζὶ οὗ 
πε ἴδῖμεγ Δ᾿Υ στῆτε ἴπδῃ ΟἹ ΤΩ Ρᾶσί. 
ΤὨτγοπαϑ ἅτε ἔοσ ἔῆοβα ΨῆΟ ἃζε ἢξ ἴὸ βἰξ 
ου ἴμεη), ἀπά ργεραγεά Ὁγ πιογδὶ ἰσίαὶ δπὰ 
ἀϊδβοὶρ!πε ἴο Ῥθασ τῆς ποποὺσς Ψοσίῃιγ : 
τοῖς ἀπὸ τῶν ἔργων δυναμένοις γενέσθαι 
λαμπροῖς--ΟἾγγβ., Ηονι. Ιχν. ΤΏ βαπης 
Ἑδίμοσ {Πυδίγατεβ ὈῪ βιιρροβίηρ δῇ ἀγωνο- 
θέτης ἴο ὃς δβκεὰ ὈΥῪ ἵννο διῃ]εῖεβ ἴὸ 
δϑϑίρῃ ἴο τπὸπὶ τῆς ογοννῃ8 οὗἉ νἱςἴοτγ, απὰ 
τερ  γίηρ : “ἴτ 18 ηοῖ πιὶπα ἴο ρἷνε, Ρυῖ 
ΠΥ Ῥείοηρ ἴο ἴποβϑα ἔοσ ΨψῃποπΣ ΠΟΥ 
τε ριεραγεὰ Ὁγ βίγσυρρίε δηά βδυγεδὶ᾽" 
(ἀπὸ τῶν πόνων καὶ τῶν ἱδρώτων). 
ν. 24-28. Οονινιρέϊομ τπ ἐλ αἰδοῖ ῥ ἰδ: 

εἰγοῖε.--- ει. 24. οἷ δέκα: τἢς Τνεῖνε 
ΨΜετς 81} Οὐ Οπδα τῇοσγδὶ] ἰανεῖ, ποῖ οὔἣς 
βυροτῖοσ ἴο δηλ ἰκίουβ ραϑβίοῃ, οἵ ᾿βαϊουιβύ 
οὗ ἴὲ ἰῃ δῃοῖμεσ. Ὑδμογείοτς ἔπε ςοπάμυςς 
οὗ τῃς ἐτσο ρτεδεῖν Ῥγονοκαὰ τῆς ἰθῃ.-- 
ἠγανάκτησαν Ῥαξδον ἀετίνεβ ἔγοπι ἄγαν 
δηὰ ἄγω, ἀπά ρῖνεβ 858 οτίἰρίηδὶ βεῆβϑε ἴο 
Ῥε ἱπ ἃ βίδϊε οὗ νἱοΐεηϊ ἜἽχοϊϊεπιθηὶ {κα 
πον Ἡῖης ἐεγπχδητίηρσ, Τῆς ἴἰθη Μ6τα 
“ τηδᾶ " δῖ τῆς ἔνο ; δἰ εἰ] Ἄχῃϊ δἰείοη ἱπ 
ἰδ οεἰτουπηδίδηςαβ, Βιϊεά τὸ παῖε 76βυ8 
ἄουδε Ηΐβ8 ομοῖος οὗ βυοδβ ποθ. Βυΐ 
δεῖίεσ ψγεσα ποὲ ἴο ὃς ἔοιιπά.--- τ. 25. 
προσκαλεσάμενος : Ϊεδὺβ πδὰ το οΔ4]] 
τεπὶ ἰο Ηἰπι, ἐπεγοίοσα ἔμεν Βαὰ Βδὰ 

17 
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τὰ ΟΕ. χχὶ, ἀκούσαντες οἱ δέκα " ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧ, 

25. ὁ δὲ 
δἰ μα Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος αὐτοὺς εἶπεν, “Οἴδατε ὅτι οἱ ἄρχοντες τῶν 
αν ἀκ, ἐθνῶν " κατακυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ μεγάλοι " κατεξουσιάζουσιν 
χἰϊὶ. 14. 

ἢ ΜΚ. χκ. 41. αὐτῶν. 26. οὐχ οὕτως δὲ ἔσται 3 ἐν ὑμῖν - ἀλλ᾽ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν 
ἐξαν τι3 ὑμῖν μέγας γενέσθαι, ἔστω ὃ ὑμῶν διάκονος - 27. καὶ ὃς ἐὰν θέλῃ ἐν 
16 τα ἰο 
ξεΐῃ τ86 

30. ζδνι χίχ. οὸο. Νύσω. χχχυ. 51). 

1 ΜΒΡΌΖΣ οπίΐε δε. 

ὑμῖν εἶναι πρῶτος, ἔστω" ὑμῶν δοῦλος - 28. ὥσπερ ὁ υἱὸς τοῦ 

ᾳ ΒοαΣ. νἱἱί. οοΘ. Ηώ5. ἱξ. το; ἰχ, 68. 

3 στιν 'ἰπ ΒΖ (ΥΝ.Η.). 
8 ϑοσῃῆς Μ595. δᾶνεο ἐσται, ννϊςὮ 18 δάοριεὰ Ὀγ ἮΝ. Η. ἰπ ὈοΙδ »ἷδοθα. 

ἴῆς ἀεοοπον ποὲὶ ἰο αυδιτεὶ ἱπ Ηἰΐβ8 
Ῥίεβεποα. αρίςἐγο ποη ῥγαεϑεμέε, Βεῃρ. 
--κατακυριεύουσιν : ἰῃ ἴῃς ϑερῖί. υδεὰ 
ἰη τῆς βεηβςε οὗ συῖς, Θοῃ. ἱ. 28, ΡΒ. ἰΙχχίϊ. 
8; δεῖς ἴδε οοππεοιίοῃ γεαυΐγεβ ἴῃς ἰάεα 
οὗ “Ἰοτάϊηρ ἱε ονεῖ,᾽" τῆς κατὰ δανίπρ 
ἰπιεηδίνε ἴογοε ; 50 4150 ἰῃ {δε σῤαχ. ἱερ. 
κατε ν, [Ο]]ον πη τῷ ρίαν τῆς 
ὕστδηι.---τῶν ἐθνῶν : ἡτου ἴῃ εδς οοςαβίοπδὶ 
τείεσοποςβ ἴο (πε ουϊβίἀς ρεορίεβ Ψὰ ρεῖ 
ΟἸτίβι᾽ Β ἰάεα οἵ ἰῆς Ῥαρβη ψοτ!ά ; ἴπῈνῪ 
βεεῖκ πηδίεσίαὶ ροοά (νί. 32), υδε τερει[οη. 
ἴῃ ῥγᾶγεσ (νὶ. 7), ἂτε ϑυδγεςϊ ἴο ἀεβροῖίς 
τυϊ]ε.---οἱ ι, [86 ρτδηάεεβ.---αὐτῶν 
δἴτεσ 186 ἵννο νεγδβ ἰπ ὈΟΚἢ ο8868 τθίεγβ ἴο 
ἴῃς ἐθνῶν. Οατοίίυβ [4 Κ68 ἴῃς βεσοηὰ 88 
τείεσείηρ ἰο ἴῃς ἄρχοντες, ἀηά βηάβ ἴῃ 
πε ραββᾶρε (Πἰ8 βδεῆβε: [6 συΐεγβ, 
ΤΩοπδσοῆβ, ἰογὰ ἰξ ονεσ ἴπ6 ρεορίε, δηὰ 
«πεῖς ρταπάεεβ ἰογά ἰξ ονεσ {πεπὶ, ἴῃ8 
τυΐετβ, ἴῃ ἴαγη ; 4 ρίσϊζυτα ςεγίδίηἶγ οἴθη 
ἔγὰς ἴο 1Πε.-. Ρεγῆδρβ με ἱπιεπεϊοη ἰβ ἴο 
βυσρεβὲ (πδὶ ἔπε σὰ] οὗ ἴπ6 πιαρηδῖεβ ἰ8 
ποῖα ορρσεδββίνα ἴμδη {πὶ οὗ {μεῖς σου αἱ 
τπηδβίοιβ : πον βίσαϊπ {πεῖς δυϊμοτίυ, 
“1ρ5]58 βᾶερε ἀοπ'ϊπὶβ ἱπῃηρεζαπίίογεβ," 
Βεηᾷ.--- ες. 26. οὐχ οὕτως ἐστὶν ἐ. ὑ, 
1 'ἴβ ποῖ 80 ἀπιοὴρ γουῦ. Τῆε ἔσται οὗ 
Τ.Ε. ἰβ ῥΡγσοῦδδῖγν σςοπίοττηεα ἴο τῆς ἴἵννο 
[ο]]ον πρὶ ἔσται, Ὀυὲ ἰἴξ 8 ἴτυς τὸ {πε 
τηθδηίηρ. ]7εϑὺ8 βρεᾶκβ οὗ ἃ βῖδϊες οὗ 
τηλίίειβ Ης ἀδβίσαβ, θυϊ νοὶ ἀοε5 ποῖ 
αἴ εχίϑι. ὙὍῆς ρῥγεβεηῖ βρίγις οὐ τῃς8 
Μεῖνε ἰ5 φρθοπείδ βεςυΐατ δπὰ ρᾶρδῃη. 

-π-μέγας, διάκονος: ργεαί,ε:5 ὃγ 5εγυΐϊος 
ἴδε ἰανν οὗ τῆς ΚΙίπράοπηι οἵ αοά, ψΨΒοτε 
Εἰεαῖηαββ Ῥεοοσηθβ ἃποῖπεσ ἱπίηρ, ποῖ 
Βεἰ [αββοτῖθὰ οὔ δισορδίθδά, δυὲ ἔγεεὶγν 
οοποεάεοά ὃὉΥ οἴδεῖβ.---νες. 27. πρῶτος 
ΤΩΔΥῪ 6 ἃ ΒΥΠΟηΥΠΊ ἔος μέγας Ξ- μέγιστος 
(Ός Νν.) ἀπά δοῦλος ἔοτ διάκονος ; οἵ ἱπ 
ὈοΙῃ οα8ε8 ἱπογεαβεὰ δπιρῃδϑὶβ τῆδὺ ὃὉβ 
ἱπιεπάεά, πρῶτος ροϊπιίηρ ἴο ἃ δίρμετ 
Ῥίδος οὗ ἀϊφηίγ, δοῦλος ἰο ἃ ἰοννεῖ ἀέρι ἢ 

οὗ βεγνυὰς. Βυτίοη (Μ. δηά Τὶ. ἰπ 
Ν.Τ,, δὶ 68) ἅπάδ ἱῃ ἴδε ἔνο ἔσται ἴῃ νν. 
26 δηὰ 27 ργοῦδθῖβ ἱπβίδποες οἵ ἴμ6 ταἰτά 
Ῥεῖβοη διῖυσε πδεὰ ἱπιρεγαιίνεϊγ. 

Ψεσ. 28. αἱ ἴῃ Μῖι.; 
ῬοΙἢ ρἤγαβοβ ἱπιτοδροίη ταΐεσεπος ἴο ἔπε 
“μι ἐχοηῤῥίμη ἔβεηρεῖ ἴθ ὃπ 
επιρῃδίϊς ννδυ.---περ ἰεηάβ ἔἴοσςε ἴο ὡς Ξ- 
ἐνεξῃ 85, οὔξβεγνε.--- ὑ. τ. ἀνθρώπου : ἂἃπ 
ἱπιρογίδης ἱπβίδπος οἵ {πε υδς οΟΥὗὨἍ τ εἰ{16. 
Οη ἴδε ργίποϊρὶε οἵ ἀεβηΐπρ Ὁγ ἀϊ8- 
οτἰπγιπδεὶηρ 86 ἰξ πηεᾶη8 : ἔπε πιδπ 80 
τπλᾶκεβ ΠΟ ῥγεϊεηβίοῃβ, δββοσίβ πῸ οἰ δίγηβ. 
--οὐκ ἦλθε ροίϊηί8 ἴο ἐδε ςὨίε εηὰ οὗ Ηἰ5 
ταϊββίοη, [6 βεπεσδὶ Ἴςπαγδοίεσ οὔ Ηΐβ 
ῬυδΙς τὰ: ποῖ ἴδδὲ οὗ ἃ Ῥγεέεπάον Ὀὰϊ 
παι οἵ ἃ δεγυαπέ.---δοῦναι τὴν ψυχὴν, ἴὸ 
εἶνε Ηἰβ 1136, ἴο ἴπδὲ Ἔχίεης ἄοεβ {π6 
δβεγνίςς ροὸ. Οὐ. ΡῬὨΠ. ἴ, 8: μέχρι 
θανάτον, ἴπετα αἶδο ἰῃ ἐΠΠυδέγαιίοη οὗ τῃ8 
Βυγα ν οὗἩ ΟΠ γέ. [κ 15 ἰτηρ!εἀ δὲ ἰπ 
ΒΟΠΊΣ ὙὙΑΥ ἴδε ἀφαῖῃ οἵ ἴδε ὅοὴ οὗ Μδῃ 
ΜΠ θὲ βεγνίσεαθϊς ἰο οἴμετβ, [δὲ δηΐϑβ8 
ἰπῖο τῆς Ππρ΄Δη οὗ πε ατεδὲ ϑεγνδηῖ.--- 
λύτρον, ἃ ταηβοπὶ, Ἵδαγδοίεσίιβεβ (Π6 
δεῖνίοθ, ἃποίμεσ πὸνν ἴογπὶ ἰῇ ἴῃς ἀνδη- 
Βεῖϊς νοσαθυϊάτγ, βυρρεϑίηρ ταῖῆοσς ἴἤδλπ 
βοϊνίηξς ἃ ᾿πεοϊορίοδὶ ρσγοῦϊεπὶ 48 ἴο [86 
βίρηϊἤσαπος οὗ ΟἩτγίβι'β ἀξαῖῃ, δπὰ δά- 
ταιείηρ οὗ ρτεδὲ νατίεῖν οὗ ἱπιεγρσζεϊδιίοη, 
ἔτοτῃ ἴδε νίενν οἴ Οτίρεη δηάδ οίπες Εδίδεις, 
ψ)Ὸ τεραγάδά Οἢγίβιβ ἀεαῖῃ δ8 ἃ ρῥγίςβς 
αἰά ἰο τπ6 ἀευΐΐ το ταῃβϑοπ) πἼῈΠ ἴτοτι 
οπάαδρε ἴο δίπι, ἴο τ1ῃδὲ οὗ ννεπάϊς, ψνῆο 

Βηάβ ἴῃ ἴῃς Ψψογά βίτηρὶν τπε ἰάεα ἐπδὲ 
186 εἐχδτῆρὶα οὗ 7εβιβ ἰπ σατγυίηρ ἴῃ6 
βέ παρε οὗ βεσνίςς 88 [Ὧγ 48 ἴο ἀΐε ἰεπᾶβ 
Υ̓ ΨΆΥ ΟὗὨ τῆοσδὶ ἱπῆμυεηςε ἐο ἄεϊϊνες 

τλθη᾿ 8 πη ἔγοτλ Ἔνεσυ ἔοσπι οὗ βρίτί τυ] 
Ῥοηπάδλρε (6 1ελιγε ει, ἰῖ. 510-517). 
11 15. δη ἱπιεγεβιΐηρ χυεβιίοη, ΝΥμδὲ οἷυα 
οδη ὃε ἰουπά ἴῃ ἔμαουα ον ῃ Μοτγάβ, ἃ8 
Ηἰϊδμεγῖο τερογίεά, το ἴῃ υδεὲ ὃν Ηἰπὶ οαὴ 
115 οσςδίοη οὗ {πε ἔδγπὶ λύτρον, δηὰ ἴἰο 
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29. ΚΑΙ ἐκπορευομένων αὐτῶν ἀπὸ Ἱεριχώ, ἠκολούθησεν αὐτῷ τ ΟΒ. χχνί. 
ὄχλος πολύς. 30. καὶ ἰδού, δύο τυφλοὶ καθήμενοι παρὰ τὴν ὁδόν, ἅ 
ἀκούσαντες ὅτι Ἰησοῦς παράγει, ἔκραξαν, λέγοντες, ““Ἐλέησον ἕν, ΣΙ! 
ἡμᾶς, κύριε,1 υἱὸς 3 Δαβίδ." 41. Ὁ δὲ ὄχλος ἐπετίμησεν αὐτοῖς ἵνα τὶ 
Σσιωπήσωσιν. 

κύριε, υἱὸς Δαβίδ.᾽" 

ὀφθαλμοί,5 καὶ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

οἱ δὲ μεῖζον ἔκραζον, λέγοντες, ““ Ἐλέησον ἡμᾶς, ε ἔμ, 
32. Καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς "ἐφώνησεν αὐτούς, καὶ 

εἶπε, « Τί θέλετε ποιήσω ὑμῖν Πὰ 33. Λέγουσιν αὐτῷ, ἰὼ Κύριε, ἵνα 

ἀνοιχθῶσιν ὃ ἡμῶν οἱ ὀφθαλμοί. 4 34. Σπλαγχνισθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς 
ἥψατο τῶν ὀφθαλμῶν αὐτῶν: καὶ εὐθέως ἀνέβλεψαν αὐτῶν οἱ 

μιιὴ 
ἐπίσαῃδ. 

1 κυριε ἐλέησον ἡμᾶς ἰῃ Β1,Ζ. δ οπιῖϊ κυριε (ΤΊθ.8.). ϑατης οσάεσς ἰῃ γεσ. 31 ίη 
ΜΒΡΙΖ. 

Ξ υἱέ ἰη ΜΒΟΌΙΣ (ΤίβοΣ., ΝΝ.Η. τααγρίη). 

4 οι οφ. ἡμῶν ἰπ ΜΙ ΒΗΌΙ,Ζ. 3 ἀγοιγωσιν ἰῃ  ΒΌΙ,Ζ. 

Τιρς μσόλημ ἴῃ ΒΡ01Ζ. Τ. ΚΕ. ἴοϊονβ ΟΝ ἴῃ υδίηρ ἴδ τπῆοσα οοσωσωοη τοεὰ 

ὁ αντων οἱ οφθαλμοι ναπεηρ ἴῃ Ῥ ΒΌΙ,Ζ πὰ οὐ εὰ Ὁ τηοάστῃ εἀϊίοτα. 

ἴδε δεπβα ἰπ νὩοΒ Ηδ υ5ε8 ἰε ΜΜεπάϊ 
ςοπίεηάδ (Πδὲ [818 8 [ῃς Ῥεβὲ τηεϊμῃοά οὗ 
δειϊείης δὲ τῆς τηεδηΐηρ, ἃπὰ βυρρεβίβ 88 
ἴδε πιοβὲ ςοηρεπηίδὶ ἰεχὶ Μι. χί. 28.3ο. 1 
ἅδτεε σῖτ Ηἰπὶ 5 ἰο τρεϊμοά, θὲ τ{πϊπῖ 
ἃ δείϊες οἷυς τηᾶὺ Ὀ6 ἔουπὰ ἱπ ΜΕ. χνὶϊ. 
27, ἴῃς “οσά βροκε ὉΥ 76ϑ08 ἰῃ γείεγεποβ 
τὸ ἰῃς Τονιῥίς Τα. Τδδὲ νψογὰ δέραη 
1τδε βαἰκίηρ οουγδα οὗἨἁἧ ἱπδβίσυςείοη οα 
ΒαΠΊ  ν, 85 1818 νοσά (χχ. 28) ἐμάς ἰΐ, 
δηὰ ἴδε οπὰ δηὰ ἴπ6 δερίπηΐϊπρ ἰους ἢ ἰῃ 
τπουρμὲ δηᾶ ἰδησυαρε. Τῆς ἀϊάγασλνοη 
ννὰ8 ἃ λύτρον (Ἐχοάυβ χχχ. 12), 88 186 
1ὲ οὗ ἴδε ϑοῃ οὗ Μδη ἰβ γερσεβεηϊεά ἴο 
Ῥε. Τῇε ἴᾶχ νν88 ραϊὰ ἀντὶ ἐμοῦ καὶ σοῦ. 
ΤΒε 11 ἰβ ο θεὲ φίνεη ἀντὶ πολλῶν. [5 
ἰξ ἴοο τπῦῦοβ ἴο βυρροβε τὲ 86 
(αρεσηδῦση ἱποίάεπε 88 ρῥγεϑεπὶ ἴο 
ΟΕ σίβι δ ππὰ ψ με Ης υἱϊετεά (δῖ5 
δι Κίπρ βαγίηρ, απὰ δαὶ ἴῃ ἴἢ6 δδυ]ϊες 
υξίεταπος νὰ μάνα ἴδε Κα ἴὸ (δες 
Ῥϑυοδοϊορίςὶ Ηἰβίοσυ οὗ δε ἴδεστὴ λύτρον) 
Οη εἰῖὶβ βυδήεοϊ υἱάξ τὴ  Ὀοοῖς Τὰδ 
Κιηράονι οὗ Οσοά, Ῥῃ. 238-241. 

Νν. 290-34. ΒΙ᾿πὰ νιοπ (πιλῃ) αὐ εγίελο 
(ΜΚ. χ. 46-52, [κι χνὶϊ, 35-43. Τῆς 
διασγιηοηϊβεὶς χοῦ απ 88 ἴὸ τὲ Ἰοςδὶν 
οὗ τῖ8 ἱποίδεπε (Ἰεανὶπρ' ]ετίομο ΜΕ. ἀπά 
Μκ., δηϊετίηρ, Κι) ἀπὰ τη6 πυπῖρεσ οὗ 
βεῖβοῦς διεαϊεὰ (οπς ΜΙ. δπὰ 1Κ., ὑνο 

1.) πλδὺ ὃς εξ ου οἠς βἰάς, 88 δῖβο ἴῃ 8 
τηοάεγῃ οσιεῖσαὶ δειεπιρίβ ἴο δοσουηὲ ἔοσ 
τδε οτἱρίπ οὗ ἴδε ἀϊβογερδηςίεβ. ὙΒοβα 
ἱπιοσεβίθα σηδὺ σοπβοϊε ἴοσς τς [ΌΣΠΊΕΣ 
Κεὶ! δπά Νόὄβρεῃ, ἔος ἴδε ἰαἴτες Ηοϊίζ., 

Η.Ο,, ἀπά ΥΝ εἶββ- Μεγες.--- εσ. 29. ἀπὸ 
Ἰεριχὼ πο ]εγίοδο, δὴ ἱπιροτίδηξ ἴονγῃ 
ἜΝΕΓῪ ὙΑΥ ; “τῆς Κεγ----ὃς " Ολίανεηπα ᾿ 
--οἴ Ραϊεβείπς ἴο δπν ἰηνδάδσ ἴγοσῃ τ ΐ8 
ᾳυδεῖετ " (ϑίδπιευν, δίπαὶ αμὰ Ῥαϊεςέϊης, 
Ρ. 305; [86 ΨΒΟΪα δοοουπὲ ἔδεσε γίνεπ 
βῃουϊά ὃς τεβδά), βἰξυδίςά ἰῇ δὴ οδϑὶβ ἴῃ 
186 Ἰυάδελῃ ἀεβεσῖ, σδυβεὰ ὉΥ βίγεδπιβ 
ἔτοτὰ ἴΠ6 τηουπίδίπβ ἀῦονα δηά βρσίπ, 
ἴῃ π6 νδ]]ευ ; ὙΠ ἃ βουτίϑῃίησ ἰταῆς 
δηὰ βπε δυϊάϊηρθ, Ηετοά᾽Β ραΐδος ἰη- 
οἸυάεὰ; ὕνοὸ Βουζβ ἀϊβϑίδπι ἔγοτη ἰἢς 10σ- 
ἅδῃ ; ἴτοπὶ ἴβδηςς ἴο δε βυπηπῖξ ἃ βέεερ 
ΟἸἐπὶθ τὨσγουρῇ ἃ τοοΚΥ σανίηθ, βδυπὶ οὗ 
τοῦ ετβ.---ὄχλος πολύς, ἃ ρτεδὲ Ἵτοννὰ 
ξοῖηβ ἴο ἐῆς ἔδαβε ἴῃ 7 εγιιβα]6π).---Ν δσ. 30. 

οὔύσαντες, εἴο. [Κα εχρ᾽δἰπβ ἰδὲ δα 
ὉΙΠπά πηδη Ἰεαγηΐ (αὶ [608 ννᾶ8 ραββίη 
ἰῃ δῆβνγεσ ἴο ἱπαυΐγυ βυρρεβίεά Ὀγ ἴδε 
ποῖβε οὗ ἃ οσσονά. Ηδς κπενν ψῆο 16βὺ5 
Ψα8: [Π6 ἔλπια οὗ 71εβὺ9 (ἢς Ναζᾶγεης 
(ΜΚ. ἀπά 1.Κ.)}, τλ6 στεαὶ Ἡξαΐεσ, μά 
τεδοῃεά 185 βασ.-- υἱὸς Δ, : ρορυΐατ Μεδβ- 
βἰδηὶς ΕΠ]|ς (ἰχ. 28, χν, 22).---ετ. 31. 
ἐπετίμησεν : βᾶπις Ῥνοτά 88 ἴῃ χίχ. 13, 
δηὰ ἀεποιίηρ βἰπιας δοϊίοα ἴοὸ τπαὶ οὗ 
ἴδε ἀϊδοὶρ] 68 ἴῃ σείεσεπος ἴο δα οι άγθη, 
ἄπε ἴο δβἰπηΐας τηοϊνεβ. Οβιοΐουβ γενε- 
τεποα δ88 Ρ]αγθά ἃ ἰαγρε μαζί ἰπ {πε δ΄8- 
ἴοτυ οὗ ἴῃς ΟΒυσοῖ πὰ οὗ τπθοϊορυ.--- 
μεῖζον ἔκραζον, τπδν οτἰεὰ οὐκ [Π6 ποτα ; 
Οὗ ςουγβθ, σϑργαββίοη Ἴνὸσ ἀείεδιβ ἰΐ- 
βεἴΓ; μεῖζον, δἀνετῦ, πεζὰ οτΐυ.---ν ἐσ. 32, 
ἐφώνησεν πιὶρῃὶ τλεδη “ δἀὐἀγεββεά τ θη" 
(Εσϊέζβο δ), Ὀυὲ “ οΔ]1εὰ {ἢ επὶ ᾿" 56επιϑ τὰ 



460 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΙ. 

ΧΧΙ. 1. ΚΑΙ ὅτε ἤγγισαν εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ἦλθον εἰς Βηθφαγὴ 
πρὸς 1 τὸ ὄρος τῶν ἐλαιῶν, τότε ὁ 3 Ἰησοῦς ἀπέστειλε δύο μαθητάς, 
Δ. λέγων αὐτοῖς, “ Πορεύθητε ὃ εἰς τὴν κώμην τὴν ἀπέναντι “ ὑμῶν - 
καὶ εὐθέως εὑρήσετε ὄνον δεδεμένην, καὶ πῶλον μετ᾽ αὐτῆς - λύσαντες 
ἀγάγετέ μοι. 3. καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ τι, ἐρεῖτε, Ὅτι ὁ Κύριος 

1 Β [88 εἰ ἴοσ προς, ϑΒΪσΒ ὟΝ εἶδα τἰμίκα 888 Ἴοπ)ς ἔτοτι ἔμιε Ῥαγαὶ!. 
3 ᾽5 τναηείπρ ἰπ ΒῸ (Τίβοξ., ΜΝ. Η.). 

5 πορενεσθϑε ἰῃ Ὁ Β01.,Ζ Οτίξ. 

4 κατέναντι ἰῃ Ὁ ΒΟΌ1,Ζ (Τίβο., Τγρ. Μ.Η.). 
δαγετε ἰη ΒῸ (ΥΝ.Η. ἱπ πιαγρὶπ). 

δυὶϊξ τὰς δἰεαδιίοη Ῥεϊίες ; οἷ, ἴδε ραγα]]εἶβ. 
--πί θέλετε, οεἰς., ψΒαῖ ἀο γοῖϊ νυν βῇ πΊὲ 
ἴο ἀο ἴοσ γοῦ ἢ Νοὶ ἃ βυρεγῆυοιυβ συς8- 
εἴοη ; ἴεν νοσα δέρραγε 45 ΜῈ2]}1 88 ὈΪ πὰ ; 
πεν τηϊρῆε απ αἷνις (υἱάε Μίκ. χ, 46). 
Με. βαγβ ποίδίηρ δδουΐ {πεὶς Ῥεΐηρ Ῥερ- 

8, δυῖϊ τῃς αυεδβείοη οὗ 7688 ἱπιρ 1168 
πιπτν ες. 33. ἵνα ἀνοιγῶσιν οἱ ὀφ. ΤΠΟΥ 
ἀεβίγε τε ρτεαῖεσ Ῥεπεῆξ, ορεηίπξ οὗ 
«πεῖς ἐγεβ, Ψ ϊο ἢ βθοννβ [πὶ τῆς εγεβ οὗ 
ἀδεὶς τιϊπὰ ψεσε ορεη 88 109 Ο τίβι 8 
Ῥονεσ δηὰ ν"Ἱ}]].---ἀνοιγῶσιν, 2ηἃ δοτίδι 
δι δ)]υποῖῖνα, ἴος Ὡς τῆς Τ. Ε. μ45 ἴῃς 
ΤΏΟΙΕ (ΠΟΙΙΠΊΟη 18ὲ δοσγίβε. --  εσ. 34. 
σπλαγχνισθεὶς. Νοῖςε ἴῃε ἐτεσυεηὶ τεΐε- 
δπςς ἴο ΟἸτίβι' Β ΡΥ ἰπ τη ϊ8. ροβρεὶ (ἰχ. 
36, χίὶν. 14, χν. 32, δηὰ Πετε).---τῶν 

μάτων, ἃ ΒΥποηγτη ἴογ ὀφθαλμῶν, 48 
ἢ ψ ἢ βοτης τεραγάὰ ἴὸ βίγὶς νης ἢ τῆς 
βοσίδεβ τιῖρῃς ἤανε Ὀεεη ἐχρεοιεά ἴὸ 
δρρτεοίαϊῖς, δὰξ πᾶνε ποῖ, νιπεββ 86 
τῆτεείο]ὰ τις οὗ [Πς 84π|ε ννοτγὰ ἴῃ Τ. Ε.-- 
ἠκολούθησαν, ἴπεγ (ο]]οννεὰ Ηἰ πὶ, κε ἢ ς 
τεϑὲ, ψίϊπους συϊάς (εἰπε λοάερο, Βεηρ.), 
80 βδῃονίηρ δὶ οπος τμαῖ ἐπεὶσγ Ἔυθβ ὑνεσα 
ορεηαὰ δηὰ τῃεῖτ μεατίβ ρτδίθι. 

ΟἤΆρΡΤΕκ ΧΧΙ. ἘνΝτβΥ ἵ'ντὸ Ϊξαυ- 
ΒΑΙῈΜ, ΕΤΟ.-νῆν. 1-1ι. Τὰε επίγγν (ΜΚ. 
χὶ. τοῖσ, [κ. χίχ, 29-44).--- εἰ. σ, ὅτε 

ισαν ἐ. Ἵ., τολφη, εἰς, ΤΠς ἐνδηρε δι 
ος8 ποῖ, [κα ἃ πιοάδγῃ ἰουσίβῖ, πγδκε 

ἔοστηδὶ δηπουποοπιεηῖ οἵ ἔπε ἀγγῖναὶ αἱ ἃ 
Ῥοΐπὶ πεᾶσ ]εγυβαεπὶ ἤεη πε ΗΟΪΥ 
Οἷτν οαπὶς ἤσβι ἱπίο νίαν, θυῖϊ ταίεσβ ἴὸ 
τῆς ἕλοι ἰπ ἃ βϑυδοτάϊηδίε οἴδυβε. Τῆς 
ταδηπεῖ οὗ δπίγυ 18 πε τῆοσε ἱπηρογίδης 
ταλλίτεσ ἔοσ Ὠίτη.---αἰς Βηθφαγὴ, ἰο Βεέλ- 
ῥβαξε -Ξ τῆς πουδα οὗ ἢρδ, πιεηπιϊοπθά 
δσα δηὰ ἴῃ τμε βυποριίοδὶ ρᾶγα}]6}8, πο- 

ψἤεῖα εἶδα ἴῃ Ο. οσ Ν. Τ΄, δυι ἔτουῃ Ταὶ- 
πιυάϊο βουγοεβ ἀρρεᾶσβ 0 ἤᾶνε δεεῃ ἃ 
Ῥεῖίογ Κπουνῃ δηά πιοῖς ἱπιρογίδηϊ ρίδος 
τηδη Βείμδην (Βυχίοτί, Ταὶπι. 1,εχ., Ρ. 
χδο1)ὴ. Νὸ ἴγαςε οὗ ἰξ πονν.---εἰς τ. ΓΟ, τ᾿ 
ἘΕλαιῶν, το τς. Μουπι οὗ ΟἸΪνε8 ; ἐδε εἰς, 
ἴῃ 411 τὰς ἴὥσες ρῆγαβεβ υβεά ἰο ἀεῆπε 

--- .--ο-ο-- » ἀρυμος, ἐν 

ἴδια Ροεϊείοη, πηδᾶπϑ πϑᾶσ ἴο, ἰουνναγάβ, ποὶ 
ἱπίο.---τότε, ἴΒεη, ἱπισοάπςϊηρ ψΒδὲἔοτ 6 
Ὄνδηροῖίβὲ ἰδ ἴ86 τηδίπ ενεπί.0 Βδηρεῖ β 
ςοχηπλεηξ ἰδ: υδοέμγα νιγϑέεγίὶ ῥίεμα ἱη- 
πειέμγ, ΤῈ 18 Ῥοββίδϊε το ἱπαηροτγῖ ἔοο »εμολ 
ΤΑΥ̓ΒΊΕΓΥ ἱπίο ἴῃς ἱποίδεπε ἐοϊοννίηρ.--- 
γεσ. 2. εἰς τὴν κώμην, {πδϊ ἰ8, παίϊυτα], 
δε οης παπιεά, ἱπουρῇ ἰξ ννὰ ἴδκς εἰφ 
δείοτε Βηθφαγὴ 485 -- ἱπίο, ἰξ τηῖρϊ ὃς 
Βεΐδιδηγ, οἡ ἐἣβ οἶμεγ 8ἰδε οὗ ἴῃς νδ!]ου. 
ϑόύὴς {πῖπκ (δ ἴννο ν]]Π]ᾶρῈβ ϑγεγα ῥσϑο- 
τἰςα! οπς (Ροτίεσ, Ἡαπάϑοοὶ ,"ν ϑγνία 
απὰ Ῥαϊεοίπε, Ὁ. 180).--ὄνον δ. καὶ 
“πῶλον, ἃ 516-285 ΜΠ Ποσ ἴοδὶ, ἐπ Ἰαϊίασ 
αἴοης πιεπιϊοηεὰ ἴῃ ρᾶγαδὶϊ. ; Ῥοῖἢ παπχεά 
Βεῖα ἴοσ ἃ στεᾶβοῃ ψῃϊ ἢ νν}}} ἀρρεᾶτσ.--- 
λύσαντες ἀγάγετε, Ιοοξε δηά ὑτίπρ ; νος 
οὐυἱ δϑκίηρ ἰεᾶνθ, 85 ἱξ {ἘΠ Ὺ ννεῦα τπαεῖς 
ονῃ.---ν τ, 3. ἐάν τις, εἰς. Οἵ σουζβε ἱξ 
Ψγ»88 ἴο δε Ἔχρεοϊεὰ τῃδὲ τῆς δςῖ ᾿ννου]ά Ὀ6 
Τμαϊεηρεὰ.---ἐρεῖτε, γε 5411 βᾶγ, διΐιγα 
ψ ἢ ἱπηροεγαῖίνε ἴοτος.---ὅτι, τεςϊτδεῖνα, ἰῃ- 
ττοδυςίηρ ἰη ἀϊγεσς ἔοστῃ πε ψγογάβ οὗ (ῃ 8 
Μδβίες.-- - Κύριος, ἴῃς 1,οτὰ οὐ Μαδξίεσ; 
ποὶ 8υτεῖγν -Ξ Ϊεπονδῇ (ΑἸδοσά, 6. Τ.), δὰὲ 
τδῖμεσ ἰο ὃς ἴδε ἰπ ΒΔΠ|Ὲ δεῆβε 85 ἰῇ 
Με. νιϊϊ. 25, οἵ ἰῃ νεγ. 30 οἵ 118 οἢδρ.--- 
αὐτῶν χρείαν ἔχει, Πα} πεεὰ οὗἉ ἔῆεπὶ; ἴῃ 
νῆδὲ βεηβεῦ [Ιοοκίηρ ἴο [6 βυπορ. 
παιεαῖίνοβ δίοηβ, οπε τηΐϊρδὶ παξαταῖ!ν 
ἰηΐεσ τμδὲ ἐς πεεὰ ννᾶβ ῥλγείεαϊ, ἄὰς ἴο 
τῆς ἐδεῖσιις οἵ ἃ ἐοἰ]βοπια, ἰδάΐουβ ἀβοεηΐ, 
Βυῖ δοοογάϊηρ ἴο τπΠ6 παγγαῖϊνα ἱπ 4(ἢ 
αοβρεὶ ἔπε βἰδγείηρ ροίπε οὗ [δ ἄδυ᾽ 8 
Ἰουγηεν ννὰβ Βείμδην (χίϊ. 1, 12). Τῆς 
Ῥτορμεῖῖς σεΐίεσεμος ἴῃ νασ. 4 δβυρρεβίβ ἃ 
ΠΟΙ ἀϊβετεπε νίενν, υἱχ., τἥλι δα 
ΔηΪΠπ1418 ννεσε πεεάεὰ ἴο δηδθϊε [6βὺβ ἴὸ 
δηϊαΣ Πεγυξαὶεπὶ ἰῃ ἃ τδηηεσ ςοηίοσηηδοϊς 
ἴο Ῥγορμεῖίο γεσυϊγετηεηῖβ, απ ὰ νογῖων οὗ 
τῆς Μεπϑβίδηϊς Κίηρ. Οης 18 σοηβοουδ 
οὔ οογίδίπ σεϊμοίδπος ἰο δοοερὶ 1Π18 88 
ἴῃς Ἔχοϊ υδῖνα βεπδε οὔ ἴῃς χρεία. 1 υεΐε- 
τοί βυρρεβίβ ἴπδὲ [6518 ἀϊὰ ποῖ νυ βῃ ἴὸ 
τηὶχ ἃτιοηρ ἴπε ογον ἃ οὗ ρἰ]ρτί πη οἡ ἔοος 
ἰεβὲ Ηἰβ γγῖναὶ βῃου]ὰ θεὲ ςοποεδῖεά δπὰ 



1---8. 

αὐτῶν χρείαν ἔχει" εὐθέως δὲ ἀποστελεῖ αὐτούς." 
ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν διὰ τοῦ προφήτου, λέγοντος, 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔΙΟΝ 46ὅτι 

. ῦ δι 4. Τοῦτο δὲκ« ατο σεν, 

5. “Εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιών, ᾿Ιδού, ὁ βασιλεύς σου ἔρχεταί σοι, Ὡ ἰδ 
πραὺς καὶ "ἐπιβεβηκὼς ἐπὶ ὄνον καὶ 2 πῶλον υἱὸν " ὑποζυγίου.᾽ 
6. Πορευθέντες δὲ οἱ μαθηταί,“ καὶ ποιήσαντες καθὼς προσέταξεν 8 
αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 7. ἤγαγον τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον, καὶ ἐπέθηκαν" ἐδ 
ἐπάνω ὁ αὐτῶν τὰ ἱμάτια αὐτῶν,ὅ καὶ ἐπεκάθισεν επάνω αὐτῶν. 
δὲ "πλεῖστος ὄχλος “ ἔστρωσαν ἑαυτῶν τὰ ἱμάτια ἐν τῇ ὁδῷ " ἄλλοι δὲ ἘΠῸ ξ 
ἔκοπτον κλάδους ἀπὸ τῶν δένδρων, καὶ ἐστρώννυον ἐν τῇ ὁδῷ. 

τοδὶ). « ὔος. χἷν. 2) (-πδὶ τποαῖ, δάν.). 

Α. 
24). 

δικὲ 
Ρει. 

ἰϊ, τό. 
8. ὃς Βεσε ΟἹ 

ἵν α 
(ΜΗ. 

ἃ ΜΚ. χὶν. 5. ἵἰ. χχίϊ, τ. ἈΟΣΈΟ, 

᾿ἸΦΟΡΜΖ2Ζ οπιῖξ ολον, ν Ἀἰςἢ ἰβ ἰουπά ἴῃ ΒΝΣ. [ἐ ἴδ Ῥγο Δ ὈΪΥ δη βοῆο οἵ ΟὨ. ἱ, 
22 (Ὁ εἰβ8) (ΝΥ. Η. οπιιε). 

3 καὶ ἐπὶ ἰπ ΒΝ. ΟἿ ἱὮ τηϑον Οἰμοτβ οπὴξ 18Ὲ ἐπὶ 88 ἰπ 7. ΚΕ. (ἐπὶ 
ὑποζύγιον καὶ πῶλον νέον ἰπ Ζεςξ. ἰχ. ο, ϑερί.). 

8 συνεταξεν ἰη ΒΟ. 

186 ἰπίετεβὲ δινδϊκεπεὰ Ὁγ Η18 ργθβδεῆςβ 
Ἰεββεηδὰ.---Ν ες. 4. ἵνα πληρωθῇ: ἵνα ἰ8 
ἴο ὃς ἰδίκεῃ Βδγε 88 δἴνγαυβ ἴῃ 1Π18 αοβρεϊ, 
πῃ ἰ[5 βισίςευ ἤπαὶ βεῆβθ. ϑυςὴ ἰβ [8 
νίενν οὗ δε ενδηρεῖίδε ἀπά τῆς νίενν ἢ6 
νβμ 68 δἰ8 τεδάειβ ἴο (Καθ. Βυϊῖ  ἀοε8 
ποῖ [οἸονν ἔσοπὶ [818 τὰδὲ ΟὨγίβε᾽ Β νῃοῖς 
δοϊίοῃ ὑργοςεεάεά ἔγοτῃ ἃ φοπβοίοιβ ἱπίθη- 
τἰοη ἴο ζ1Η}] ἃ ργορῆεου. Οη τὸ οοη- 
ἘΓΑσΥ, ἴῃ 1688 ἱπιεπείοη οὐ ΗἰἾβ ραγὶ τῃε 
ετελῖες ἰδ δροϊορειςς ναῖιις οὗ ἴῃς ςογγε- 
δροπάεηος δεΐψεθη ργορῆθου δηὰ ἔδοϊ. 
Αοκίοπ νυ ἱπεεπείοη τηΐρῃς βδον τμδῖ 
Ης οἱαϊπιεὰ ἴο Ὀ6, ποῖ ἴπδὲ Ης τσας, ἴῃς 
Μεββίδῃ. Ου τῆς οἵδε μβαπά, Ηἰἶβ γχἰρδι 
ἴο ᾿ὲῈ τεραιάεά δβ {πε Μεβϑίδῃ ψνουἹά 
δᾶνε βίοοά ψῇετγε ᾿ξ 88 ἰπουρῇ Ης πδὰ 
δηϊεγεά ]εγαβαῖεπὶ οα ἴοοι. ΤΠμδὶ τῖραι 
οδηηοῖ βίδηὰ οἵ 41] νυ τ ΔΠῪ βυςἢ ρυγεὶν 
εχίοσηδὶ οἰσουπχδίδηςα, ννἰςἢ οδη δὲ δεβὲ 
Ῥοββεββ ΟὔΪΥ {πε νᾶῖυς οὗ ἃ βυπῦοὶ οὗ 
ἔδοβα βρίσίταδὶ αυδ! 165 νν μἰοἢ σοηδάτυϊδ 
ἱπεσίπϑὶς δέμεββ ἔος Μεββίδῃβηὶρ. Βιυῖ 
7εβυβ, Ὡς ΔΠῪ ἀνγαγα οἱ ἰϊ8 δ ἰγοῖν 
βυδοτάϊπαϊε ἱπηροζίδηςε, πιὶσϊ αυἱῖα σου- 
οεἰναῦϊν δα ἴῃ [86 τηοοᾶ ἴο ρίνε ἴξ τ86 
Ρΐαςς οἷα 5Ξυπιδοῖ, 411 πε ποτε παῖ τε δοὶ 
“85 ἴῃ Βαιτίοην ΜΠ ΗἰΒ νΠοΙς ροΪοΥ οὗ 
ἀνοϊάϊηρ ἀἰδρίαν δηὰ ἀϊβοουγαρίηρ νυ ρα 
Μεεβίδηϊς ἰάεδβ δηά ορεβ. ΤὮεγε ννᾶ8 πὸ 
Ῥσειϊεηείουβηςεβ8 ἴῃ τἰάϊπς ἱπίο [Θγαβδίθπὶ 
οὨ ἴδε ἴοα! οὗ δὴ 288. ἴξ νγ8β γσαΐμεσ ἴ86 
ταδεῖς ἀηά ον Οτε επίεσίηρ ἴῃ ἐλαγαρέεν, 
δηὰ ἰῃ ἃ ομασζαοῖεγ ποῖ νγεϊσοσης ἴο ἴμ6 

ὦ ψοΣ αΪγ - ππάεὰ αγυβαίεπηταδ. 
Κᾷε δυτηροῖὶς δοὲ τγὰβ οὗ ἃ ρίεος ψἱ ἢ 
«ὃς υδὲ οὗ [ὃς τ1|6 ““Θοη οὗ Μδη,᾽" 
δῃυπηίηρ Μεδβίαπίς ῥσεϊβηβίοῃβ, γαῖ 
ταρκίηρ ἴδεῖι ἰῇ ἃ ἄδερεσ ΨγΑΥ.--- εσ. 5. 

4 ἐπ αντων ἴῃ  ΒΌ1,Ζ. 5ΊΜΒῸ οπῖτ αντων. 

Τῆς ρῥγορπειὶς φυοίδιίοη, ἔγοτι Ζεςἢ, ἰχ, 
9, Ῥτείδοε Ὀγ ἃ ρῆγδϑε ἔγοπὶ 1βδὶδᾷ ἰχὶϊ. 
αι, 1 δοόσὴς ἱνογάβ οπιτιεά, δπὰ να 
Βοπὶς δἰϊεγδίίοῃ ἴῃ δχργαββίοῃ ἃ8 σΟπΊ 
Ραγεά νυ} ϑερί. 

γν. γ7ι11. τὴν ὄνον καὶ τὸν πῶλον: 
παῖ δοῖδ ψψεσς ὕγοιρῆς ἰβ σαγοῦ γ 
βρεοϊδεᾶ ἱπ νίενν οὗ [πε ργορμεῖὶς οσϑςὶβ 
88 υηδετϑίοοά ὈΥ {πΠ6 ἐνδηρεὶβε ἴο τείοσ 
ἴο ἔνο δηϊπηδῖβ, ποῖ ἴο οπα ὑπηάεγ ἔνοῸ 
Ῥάγα οὶ πᾶπιεβ. --- ἐπέθηκαν : (δε ἵνο 
ἀϊβοῖρίεβ βργεδά {πεῖσ ὈρρῸσ βαγπιθπίβ 
οη ἴδε ὉΝῸ Βεβδβίβ, ἴο πιᾶκε ἃ βεδὲ ἴοσ 
ἐμεῖς Μαβίετσ.---καὶ ἐπεκάθισεν ἐπ. αὐτῶν: 
1 τδς βεοοηά αὐτῶν ΡῈ ἴΔΚεη ἴο ἤδνε ἴῃ 
ΒΆΤΩΘ ΓΕΐεσθεηος 848 ἴπε ἤτβί τῆς πηεδηΐπρ 
ΜῈ] θῈ ἐμαὶ ]εβὺ8 βαὶ ὑροη δοῖἢ Ῥεδβίβ 
(αἰτεγπδῖεϊγ). Βυῖ τπἰβ ψνου]ὰ τεαυΐγα 
ἴῃς ἱτηρετίεος οὗ ἴῃς νετῦ ἱπειεδὰ οὐ τῃ8 
δοεῖϑι. 1{ βεθπὶβ Ὀεβέ, υνἱτἢ τηδηΥ δποίεηξ 
πὰ τηοάξσγῃ ἱπιογργείεσβ, ἴο σεΐεσ τῇς 
βεοοηὰ αὐτῶν το τῃς ρατγπιεπίβ, [που Ρ ἢ οἢ 
τῖ8 νίανν ἔπεσα ἰβ ἃ σεγιδίπ ἰοοβεηθ88 ἰπ 
ἴδε εχργεββίοη, 88, βίγ ον βρεβκίηρ, 
7εβὺ8β ΨψουἹά δἷὲ οχὰ Οἱ οὔθ οὗ ἔδπα 
τλδηΈ168, 15 Ης τοὰς οηἱυ οα οπε δηϊπλδὶ. 
ἘτΖβοῆς, τ» 116 τακίπρ ἴῃς βεοοπά ἀ. 88 
τεξεσγίπρ ἴο ἱμάτια, ε{|π|8 τῆς ἐνδηρε]188ὲ 
ΠλεΔηΒ ἴο ζαργεβεηὶ [6518 85 τί ἀϊπρ ου 
Ῥοτἢ δἰτογηδίεῖυ. ---ν τ. 8. ὁ δὲ πλεῖστος 
ὄχλος, εἴς., [ἢ πηοϑὲ ρατὶ οὗ 18ς ογονά, 
τοῖονν ἴῃς ἐχδσωρὶς οἵ ἴδε ἔνο ἀϊβοίρ]εβ, 
δηὰ βργεδᾶά {πεὶσ ὕὑρρεῖ μαγπιεηῖβ οὔ 
ἴῃς ὙγΆγ, 88 ἰξ νγεῖς ἴο πᾶκα ἃ οδγρεῖ ἴοσγ 
τι οὔ]εςι οὗ πεῖς ἐπι μυβίαβπ,, δέζεσ ἴῃς 
ΤΊΔΏΠΕΣ ΟὗἩ [πΠ6 Ρεορ]εβ ποπουγίηρ δεῖς 
Κκίηρβ (υἱάς ΜΝεικιείη, αἀ ἰος.). ι δὲ 
ἔκοπτον: οἴδεῖβ, ἃ 5π|8}1 ηὐτηροτ οοτη- 
Ῥαγαιίνεϊυ, ἰοοῖκ ἴο ουκτὶης ἄονγῃ Ὀγαηςῦθα 

--.... ---. τ ὐὐτωαααν 
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Π ..4 9" οἱ δὲ ὄχλοι οἱ προάγοντες καὶ οἱ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, 
τῳ. λέγοντες, ““Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαβίδ εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 

{(Β. χχνὶπ. 
4 πποῖαρῃ. ὀνόματι Κυρίου - Ὡσαννὰ " ἐν τοῖς ὑψίστοις." 

Βεζο). 
ὉΒ. χχνὶϊ. 

ΔΜΒΟΡΙ, δάὰ αντον. 

5 οτηϊεεά ἴῃ 3 ΒΟΔ. 

οἵ ἔγεεβ δηὰ βοδιξοσίηρ ἔμεπὶ δρουϊ οη ἴδ 
ΨΔΥ. Ηδά {ΠΕῪ πὸ ὕρρεγ επίβ, οσ 
αἰά {ΠπῸῪ ποὶ οᾶτε ἴο 86 ἴπεπὶ ἴῃ [παῖ 
ναὶ Ὑπὸ Ὀγδποῆαβ, ἰζ οὗ δὴν βῖΖβ, 
ψουϊά ποῖ ἴτηρτονε ἔπ τοδὰ, πεῖ ποῦ 
ἰῃάεεοὰ νουϊά τῆς Ἔπίβ. Γἰἱρμείοοε, 
Ῥετοείνίης τ15--“ Ὧος ἔογβαῃ δαυϊδηΐοσῃ 
Ῥτοβίογπεσει"---ἰπῖηκΒ ἔπε υδεά ρατ- 
Ταθπηΐβ δηὰ Ὀγαηοῆεβ ἴο τηδκα ὈοοίὮ8, Δ8 
δἱ (ἢςε ἔξαβε οἵ ἰαδεγηδοῖεβ. [1 88 ννε]}} 
τηδδηῖ δα ἐπ] θατγαββίηρ ποτηδρε.---  Εεσ. 9. 
οἱ ὄχλοι, ἐπε οτοινὰ αἰνίἀεὰ ἱπῖο ἔνο, 
οὔς ἴῃ τοῃῖ, οπα ἰῇ σϑᾶσ, [688 Ὀεῖψεεη. 
--ἔκραζον : [ρ ποπιαρε ἐοϊ]οννεὰ τδς 
ςατρειϊίπρ οὗ ἴΠ6 γᾶν, ἰῃ ᾿ψογάβ θογγονγεά 
“τοῖὰ ἴδε Ῥβαϊίΐες (Ρβ. Ἴχνίϊ!. 25, 26), δῃὰ 
νΑΙΙΟΌΒΙΥ ἱπίεσργεῖθά Ὁ ςοτηπιεηίδίοζβ. 

ὭὩσαννὰ τῷ υἱὼὸ Δ. Ηοξᾶπηᾶ (Με 
εἰηρὴ) ἰο δε βοὴ οἵ Ὀανὶά (Βεηρεὶ).--- 
εὖ νος, εἴς. (πὰ ννε 84), “"" Β]εδββεά, 
εἴς.," τερεβιϊηρ ψοσάβ σοσῃ [πε ΗΔ]1εἰ 
υδεά δἱ ἔπε ραβδονθῖ βεάβοῃ.--- σαννὰ ἐν 
τοῖς ιΦ Ξ- ΠΔΥ οὐζ ΗἩοβδηηδ οἡ 
δατἢ ὃς εομοεά δηὰ σαι δεὰ ἴῃ πεάνεη 
ΑΙΙ ειῖβ Ββοπιαρε ὃῪ ἀεεά δηὰ ννοσά βρεᾶκβ 
ἴο ἃ ρτεαὲὶ εηϊῃυβίαβπι, ἴπ6 ουΐοοτης οὗ 
τῆς Ααἰδαμ τηϊηἰβίγυ ; ἔος {πῸ οτονὰ 
ςοηβίβίβ οὔ (δ]᾽1]16η8. Ῥεσῆαρβ ἴῃς 
ἰποίάθπε δὲ 7ετίσμο, ἔπε πεαϊϊηρ οὗ 1Π6 
δΙΪπά πηοπ, δὰ {πὸ νοοϊξεγαιϊιεὰ επ|6 ὅοη 
οἵ Ῥανίᾷ νἱῖὰ ννῖο ἢ ἘΠῈῪ βαϊυϊεά {μὰ 
Ἡξαῖετ, ρᾶνε τε Κεγποῖθ.0 Α [{{πε|6 
τηδίξες τῆονεβ ἃ ογσοννὰ ἤθη ἰδ παρρεηβ 
δὲ τῆς τἰρῃε πηοπιεπὶ. ΤΠ πηοοὰᾶ οὗ ἃ 
[εβέϊνε βεᾶβοῦ ὑνὰ8β ου ἴἤεση.---  εῖ, τὸ, 
ἐσείσθη: ἐνεη εγυβαίεπι, ἔγοζεη ἢ 
το! ρίουβ ἔογγηδ᾽ ϑπὶ δηᾶ βοςίδιν υπ- 
ἀεπιοπδίγατινε, ννᾶ8 ιϊγεά ὉῪ ἴδ 
Ῥορυΐασ ἐπι μυβίαβπὶ 45 ὉῪ ἃ τηὶρμτΥ υνϊπὰ 
οἵ ᾿Υ Δ φδαγῖμαυακε (σεισμός), δηά 
δεκεά (νεῖ. 11), τίς οὗτος ;---ὁ προφή- 
ἘΦ εἰσ. : 8. οἰτουπιδίαπιία! δῆβνγεσ 
βρεοϊγίπρ πᾶτης, ἰος! γ, ἀπά νοςδιίοη ; 
ποῖ ἃ ἰονν-  τομεὰ ἀπϑνεσ δ5 Οἤγυβ. (πὰ 

3 ο προφητης ἴησους ἴῃ δ ΒῸ 888. οορ. 

4 τον θεον οπρχίτἰεὰ ἰπ 3 81, νεγεβ. (Υ̓. Η͂. οπιῖε ἰῃ ἐεχε). 

αἴϊες πἷπι 5οδηΖ) πουρῃὲ (χαμαίζηλος 
ἣν αὐτῶν ἡ γνώμη, καὶ ταπεινὴ καὶ 
σεσυρμένη, Ηοπι. ᾿ἰχνΐ.), 48 17 {ΠΕ ννεσα 
Δϑῃατηθὰ οἵ {πεῖς γϑοεπὲ ουϊδυτεῖ οὗ 
επιμυβίαβπι. Ἐδίθοσ βροΐζεη ἢ τὰς 
τεῖδε τοδῃ ἴο Ψψῃοπὶ Ψα ἢδανς δοοοσάβά 
Μεββίαηϊς βοποῦυσβ ἰβ ἃ σουπίγγτηδη οὗ 
οὐτ8, 6508, εἴς. 

γν. 12-17. ὅγεξως υἱοὶἐς ἐπε Τοριῤῖο 
ΜΚ. χὶ. 1, 15-10,. [κ. χίχ. 45-48).-- 
ΕΙ. 12. εἰσῆλθεν, εἰς. Ηε εηίετεά 

δε Τεπιρίθ. βεη ἡ Νοιδίηρ ἴο βου 
τδαῖ ἰξ ννὰβ οὶ τῆς βατὴς ἄδγ (υἱάε ΜΙ.). 
-, ἐξέβαλεν. ΤΕ ουττἢ αοβρεϊ (ἴϊ. χ4 2.) 
τεροτγῖβ ἃ βί πῃ }1δσ οἰ εατὶπρ δὲ ἴῃς θερίπηΐης 
οἵ ΟὨγίβι᾽' 5 τηϊηἰβῖσγ. ΤΟ αιδδιϊοηβ ανα 
Ῥδδη τυς ἢ ἀϊβοιδβδεά. Ψνεγε ἔπεσα οπα 
ΟΣ ἴνο δςίβ οὗ (ἢϊ8 Κη ἡ δηά ἱξ ΟΠΙΥ ὁπ 
Ψ 88 ἰξ δὲ τῆς Ὀερίπηΐης οἵ δὲ ἔπε επὰ 
85 τοροτίεά Ὁγ ἴπε ϑυπορ. ὃ Ἡοψενεσ 
ἴῃεβε φυεβιίοηβ τῦδὺ ὃς ἀεοϊἀοά ἰὲ πᾶν 
θὲ τερατάεἃ δβ οὴβς οἵ ἴδε πίβιοσίς 
ςεγίαίπιθβ τπδὲ 16ϑὺ8 ἀϊά οπος δὲ ἰεδβϑὲ 
δηὰ δὲ βοτηε {ἰπ|ὲ βύνεαρ ἴῃς Τετηρίε οἱεασ 
οὗ τῆς υὑπβοῖν ἰγαβῆς ςαγγίεὰ οἡ ἔδοτε. 
ΤΒς ςοπβεηϊ οὗ ἴδε δνδηρε  δὲ8β ἀπά [ἢς 
ΤΑΟΤΑΙ οΟτἰ ρίπα!ν οὗ ἴ86 δοὲ νους ἔοσ 
δε ἴδοι.---πάντας τοὺς πωλ. καὶ ἀγ., (Π6 
δτιίοϊα ποῖ γερεαϊεά δῆεγ καὶ. 56}16γ8 
απᾶ Ὀυγεῖθ νἱεννεὰ 885 οὔε σοπΊΡΔηΥ. 
Κιπάγεά ἴῃ οςουραίίοη δηᾷ βρίγιξ, ἴο 
οἰεασεὰ ουἱ ΨμοίἊβαὶς.---τὰς τραπέζας, 
εἴς. : ἴΠε8ε 14 0]68 ννεσὲ ἱπ ἴπ6 σουγὶ οὗ 
ἐπῆε Οεηῖ]65, ἰπ ἔς ὈοΟΙΠΒ5 (ἐαδεγριαδὴ 
ψ Πετα 411 ἐπίηρβ πεεάεά ἔος βδογίῆςδ 
ΜΕΣα δοὶά, ἀπά ἴπῸ ΤὩΟΠΕΥ ΟΠΔΠΡΈΓΒ δᾶ 
τεδὰγ ἴο ρῖνε ἴο 411 οοπιοσϑ ἔπε ἀἰάγαεσλνια 
ἴον τε ἰαπιρὶς ἴᾶχ ἰπῃπ δχοθδηρε ἴοσ 
ΟΥ̓Δ ΠΆΓΥ ΤΌΠΟΥ δὲ ἃ 51:141} ῥσζοῆϊ.-- 
κολλυβιστῶν, ἔτοτη κόλλυβος, ἃ 51π|8}} 
οοἴπ, σμδηρε πηοπαυ, μεῆςς αἀρίο; ἕδπςοα 
θυς ψοτὰ το ἄξηοις ατλμϑ ὍΜΩΣ τεταάδεὰ ἰῃ 
ἐχοῆδηρε, ςοηδεπιηεὰ ὃν ΡὮτγπ., Ρ. 440, 
Ψ8ΠῸ ἀρργονίηρ κόλλνβος. ὙΠεορἢγ. 
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τὰς περιστεράς. 13. καὶ λέγει αὐτοῖς, “Γέγραπται, “ Ὁ οἶκός μου 
οἶκος προσευχῆς κληθήσεται "᾿ ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε ' σπήλαιον }] Ὁδη χί. 38. 

Ἡεῦ.χί.38. λῃστῶν." 14. Καὶ προσῆλθον αὐτῷ τυφλοὶ καὶ χωλοὶ ἐν τῷ ἱερῷ αν. νἱ τα. 
καὶ ἐθεράπευσεν αὐτούς. 15. Ἰδόντες δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ 
γραμματεῖς τὰ θυμάσια ἃ ἐποίησε, καὶ τοὺς παῖδας 3 κράζοντας 

ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ λέγοντας, ““Ὡσαννὰ τῷ υἱῷ Δαβίδ," ἠγανάκτησαν, ΓΡΩΝ 
Βεζε ἰω- 

16. καὶ εἶπον αὐτῷ, ““᾿Ακούεις τί οὗτοι λέγουσιν; " ὀ Ὁ δὲ Ἰησοῦς (πίε μασ- 

λέγει αὐτοῖς, “Ναί οὐδέποτε ἀνέγνωτε, “Ὅτι ἐκ στόματος νηπίων Σχίν. τ 
καὶ " θηλαζόντων κατηρτίσω αἶνον ;᾿" 
ἐξῆλθεν ἔξω τῆς πόλεως εἰς Βηθανίαν, καὶ ηὐλίσθη ἐκεῖ. 

Ἀ ποιεῖτε ἰπ 81, (Τίβοι., νν.Η.). 

Μ' 
17. καὶ καταλιπὼν αὐτοὺς Μ Τ’ 

Χχὶ. 23 (10 
ΒΌςΚΙε). 

3 τους ἀἴεῖ παιδας 85 ὙῈ]1 48 Ὀείοσε ἰη  ΒΌΙ,Ν. 

ΒΑγ8: κολλυβισταί εἶσιν οἱ παρ᾽ ἡμῖν 
λεγόμενοι τραπεζῖται. κόλλυβος γὰρ 
ἐ ἐστι γομίσματος εὐτελῆς, ὅστῷ 
ἔχομεν τνχὸν ἡμῶν τοὺς ὀβολοὺς ἣ 

ύρια (υἱάς Ἡεβγομίυβ δπὰ ϑυΐςετ).--- 
περιστεράς, ἄονεβ, ([ἢξε ΡΟΟΙ πηλη 8 

οβεείηρ. Τῆς ταβῆς ψγὯ8 πεοδββᾶσυ, δπὰ 
ταῖρμε δανε Ὀεε ἱπποσεηῖ; δυὲ ἴδ6 
ἐταάδϊπρ βρίγίι βοοῦ ἄενεῖορβ δθιβεβ 
νΒϊο ἢ ματα ἀουδεε88 ταπιρᾶπὲ δὲ τπδὲ 
Ῥετίοά, πηαικίπρ ραβϑονεγ εἰπε ἃ [εν βἢ 
“Ἡοϊν Ἑδὶγσ,᾿" ἃ στοίεβαυς δῃὰ οἤεπεῖνε 
οοτηδίπδιίίοη οἵ τεϊϊριοῦ ὑνἢ βημδάν 
ΤΑΟΓΆ Πἰν.---ν ετ. 13. ραπται, ἰξ βἰδπάβ 
ντἰτῖεη, ἰπ Ιβαΐδῃ ἵν]. 7; ἔσοπιὶ ἔπε ϑερί. 
ὃυὲ “ἰτῆ οπχϊββίοη οὗ πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, 
τειλίπεὰ ἱπ ΜΙ, απὰ ἃ ρεου δεν 
δρρεορσείδι8 τεββίοῃ ἴῃ ἴῃς οἰγουπ)- 
βίδποςβ, ἴ6 δῦυβε ςοηδεπηηθά Πανίηρ 
ἴον 118 βοεπε (ἢς οουτὶ οὗ ἴδε Θεπι}1ε8.--- 
σπήλαιον λῃστῶν, ἃ ἄεῃ οὗ τοῦδεῖδ, ἃ 
βίζσοῃηρ ἐχργαββίοῃ Ὀοσσζοννεά ἔσοτπι ἀποῖποσ 
Ῥτορδεῖ (1}εζτ. νἱΐ. σχ), ροϊπεῖπρ' ὑγσορδὶυ 
ἴο τῆς νῆστις δρδλν ἀπ οὔ τῆς ἐδυγθς 
(τὸ φιλοκε ηστρικὸν ς 
ἡμῖν. ὑβρμν αν τακίηρ δάναπίαρε οὗ 
δβἰπηρῖς ργονίηςα18β, ὙὮϊ8 ἂοῖ οὗ 6808 
[85 ὕδεη ᾿υδεϊβεά ὈΥ 186 βυρροβεὰ τίρξδι 
οὔτῆς Ζεαῖος (Ν πη. χχν. 6-13), ΨὨϊοἢ ἰ8 
8 ἱπιδρίη τἰσε: “ εἰη υπβηάθας 
Ατῖκεῖ" (Ηοῖιζ., Η. 6.), οὐ ὉῪ τδε τε- 
οιτηϊῃῷ ἜΠεΙΎ βεβειίίηρ τπῈ Μεββίδῃ 
(Μεγετ). [ε πεεάεά πο οἴδεν ἐπδιβοα- 
οη τθδη ἴδε ἱπάϊρηαξίοη οὗ ἃ ποῦῖε βου] 
δὲ 5ίρδὶ οὗ ββδπηεῖεββ ἀεεάβ. 76βὺ8 ννὰβ 
ἴδε ΟἿΪΥ Ρείβοη ἴῃ [βγαεὶ ψῇο οουἹὰ ἀο 
δυο ἃ ἴπίπρ. ΑἹἹ οἴδεῖβ δδὰ μοὶ 
δοουβίοπγχεά το [ὃς εν!ϊ. 

γν. 14-17, Ῥεουϊδι το Με.---Κ ετ. 14. 
ὶ καὶ χωλοὶ: πὲ (πς δΠΓπὰ ἀπά 

Ἰαγης ἰπ τῆς οἷν βῃουϊά βεεῖκ ουἕ [6808 ἰβ 
ξο . οτοάϊο]ς, ἰπουρἢ τεροσιεά Ομ 

ἔν Μὲ ΤΒεΥ ψουά δα οὗ ἴδε τεοεηῖ 

Βελῖιαρ αἱ ]εγίοδο, ἀπά οὗ τηδην οἵδε 
δοῖβ οὗ Βεαδϊϊπρ, δηὰ ἀεβίγε ἴῸ ρεῖ ἃ Ῥεπε- 
δι ἴοσ [Πεπηβεῖνεβ. --Ν εσ. 15. τὰ θαυμάσια: 
Βεῖε ΟἿΪΥ ἰη ΝΤ., [86 νοηάδογίι! τεΐηρβ, 
8 Θοπιργεμεηβῖνα ρῆγαβα ΔρρΆγΈΠΗΥ 
Τβοβεη ἴο ἱποί μᾶς 411 ἐς ποίδϑ!ς τΐπρβ 
ἄοπε ὉΥ 6818 (Μεγεσ), δἀηοηρ ὑ Ὡς ἢ 
ΤΑΔῪ Ὅς τεοκοπεὰ ποῖ ΟὨΪΥ ἔπε οὐτεβ, πὰ 
τ οἸεδηβίηρ οὗ τῆς ἐεπιρῖς, θὰ: τῆς δη- 
τηυδίαβτα ν πιο Ης πδά αυνακεπεὰ ἴῃ (ἢ ς 
Ἄστονά, ἰο ἔπ ῥτίεβῖδ ἀπ βογίδεβ ρεσῇδρβ 
{π6 πιοβὲ οἤεηβίῖνε ἔδαίυσε οὗἩ {πε βἰξυδ- 
εἰοη.---τοὺς παῖδας, εἴς. : τὴε ῬογΒ δηὰ 
Εἰ.18 οὔτδε οἰτν, ἴσας ἰο (ῃς βρίσί οἔγοιτῃ, 
οδυρῆὲ Ὁρ ἀπά εςμοςὰ ἰῃε ςτγ οἵἉ ἴἢε ρ]]- 
δτὶπὶ ογοννὰ ἀπά βῃουϊδά ἴῃ [Πδ ἐς ρ]8 Ῥσα- 
εἰηοῖθ; “ Ποβδηπᾶ, εἰς... ἠγανάκτησαν, 
{8εγ Μετὰ ρᾳυεά, [{κ6 τῆς ἐεη (χχ. 24).--- 
γες. 16. ἀκούεις, εἴς.» [6 ΒοΙ͂Υ πιεη δἵ- 
τοῖς τΠς ἰεᾶδβὲ οδ)εοι πα Ὁ]ς Ῥῃεποσηδηοη 
Ῥεσδυβε ἴΠαῪ σου]ά ἀο 80 βαίεϊυ ; ποὶ {δε 
επιδυβίαβηι οὗ ἴδ ογονά, πε Μεςοίαπὶς 
Βογῆδρε, ἴῃς δςὶ οὗ ΖΕΔ], 4}1 ἀεερῖγ οἤξεη- 
εἶνε ἴο {π6π|, Ὀὰξ ἴπΠῈ ἱπηοςεπὲ βῃουϊβ οὗ 
οι! ἄγε εςμοῖπρ ἐπε ον οὗ βεπίοτβ. ΤἜΟΥ 
νεσς ἔοσβοοῖ ἢ ὩΠΒΘΕΓΩΪ ἰπ βυιςἢ ἃ ρἷδος 1 
Ἡνροοτίξε8 δηᾶ οονναγάβ ' Νὸο ἔδυϊςξ ἐουπά 
νι τῆς ἀεβεογδιίοη οὗ ἴῃς βδογεά ῥσε- 
οἰηοῖβ ὉῪ πη ὑππῃδ]οννεὰ ἰγαβῆς.---ναί, 
),45, οὕ εομγϑό:: οὗ, , Βεδγίυ, γεᾶ, ποῖ 
νους επ]ογπΊεπε οὗ ἴῃς σἰἀϊουΐουβ ἀϊ15- 
τ688 οὗἨ [ἢ βαποιπηοηίουβ ρυδγάΐδηβ οὗ 
ἴδε ἐεπιρῖς.---οὐδ. ἀνέγνωτε 45 ἰη χίχ. 4: 
ξεϊοἰουβ. οἰεδείοη ἔτοπὶ Ρβ. νἱϊ!. 3, ποῖ ἴὸ 
Ῥε ῥγοβδίδιν ἱπίεσργεῖς ἃ 88 1 ςπ] άσγεη 
ἴῃ ἅἌστηβ ἴὮσεε Οἵ ἔοῸΣ γϑᾶγβ οἷά, 5:}}} θείῃ 
δυςκΙεά δοοοσάϊηρ ἕο ἔπε ουβίοπΊ οὗ 
Ἡεῦτεν τηοϊδεγβ, γεσα ἈπΊοηρ ἴῃς βδουῖ- 
ἴῃᾷ Ἰυπίοτβ. ὙΒδδε ργοτηρὶ ΠΑΡΡῪ οἰξδ- 
τίοπβ βῆονν ον ἐαπη ας [εϑὺ8 νν88. ὉΠ 
τῆς Ο. Τ΄--Ν ἐσ. σγ. Βηθανίαν, Βείδδηγ, 
15 βιδάϊ τοηι [ἐγυβαῖεπι(] οἤη χὶ. 18), ταδῖ- 
ἱπρ Ρίαςς οὗ ]6βὰ ἰῃ ἴῃς Ῥαββίοῃ ννεείς--- 



264 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ ΧΧΙ. 

18. Πρωΐας 1 δὲ ἐπανάγων 2 εἰς τὴν πόλιν, ἐπείνασε" 19. καὶ ἰδὼν 
συκῆν μίαν ἐπὶ τῆς ὁδοῦ, ἦλθεν ἐπ᾽ αὐτήν, καὶ οὐδὲν εὗρεν ἐν αὐτῇ 
εἰ μὴ φύλλα μόνον - καὶ λέγει αὐτῇ, “ Μηκέτι ἐκ σοῦ καρπὸς γένηται 

1 Βοζο ἐπῖςς, εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ἐξηράνθη ᾿ παραχρῆμα ἡ συκῆ. 20. Καὶ 

ἐμὴν μὰ ἰδόντες οἱ μαθηταὶ ἐθαύμασαν, λέγοντες, “Πῶς παραχρῆμα ἐξηράνθη 
ἡ συκῆ; 

21. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ““᾿Αμὴν λέγω 
τῷ Αςίεχ, 20. ὑμῖν, ἐὰν ἔχητε πίστιν, καὶ μὴ " διακριθῆτε, οὐ μόνον τὸ τῆς συκῆς 

ἘοαΣ. 
8ο; 
]6ποὲ 
αἰν ας, ποιήσετε, ἀλλὰ κἂν τῷ ὄρει τούτῳ εἴπητε, ἌΛρθητι καὶ βλήθητι εἰς 

ἃ τὴν θάλασσαν, γενήσεται" 22. καὶ πάντα ὅσα ἂν αἰτήσητε ἐν τῇ 
προσευχῇ, πιστεύοντες, λήψεσθε." 

23. ΚΑΙ ἐλθόντι αὐτῷ 4 εἰς τὸ ἱερόν, προσῆλθον αὐτῷ διδάσκοντι 
οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ, λέγοντες, ““ Ἐν ποίᾳ 
ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς ; καὶ τίς σοι ἔδωκε τὴν ἐξουσίαν ταύτην ; 

Ἰπρωι ἴῃ ΜΒ ΒΌ. 3 «παναγαγὼν ἰῃ ΝΒΙ,. 

δον Ὀεΐίοτε μήκετι ἰῃΠ ΒΙ. ὙΝαπεηρ ἱπ ΒΟ. 

4έλθοντος αντον ἴῃ ΦΒΟΌΙ,. Το τελάϊηρ ἰπ Τ. Ε, (ἄκι.) ἰδ ἃ σταγηπηδεῖςδὶ 
οοττδοϊίοη. 

ττὺς (τἰεη 8 ἔδοτε (υἱός Θίδηϊευ, 5. δηά Ρ.). 
--ὠὄνλίσθη, ραβεεά τῃς πίρῃῖ; βυγεῖν ποῖ 
ἴῃ πε ὀρβῃ δἱγ, 88 νν εἰβίείη δηὰ ἀτσοῖίυβ 
τπῖηκ. Αἱ μων εἰπηθ φυατγίετβ οουἹά 
ποὲ δδϑὶϊ ξοῖ ἴπ δε ςοἰϊν, δυϊ τπ6 
Βουβε οὗ Μαγίδα δπὰ Μδζυ νουἹά Ῥςε ορβῃ 
ἰο 685 (οι υἷ. χχὶ. 57). 

νυν. 18:22. Τὰς δαγγέηθ ἢρ ἱγεε (ΜΙ. 
χὶ. 12-14, 190-26). --ἼΠε δίοσΥ οὔυνο τπλόσῃ- 
ἱπξ Ἰουγπεγβ ἔτοπὶ Βείμδηυ ἴο 7εγυβαίεπι 
(ρα; ΜΚ.) 18 πεσε σοπιργθββεὰ ἰπῖο οῃς.-- 
ες. χ8. ἐπείνασε, Ης ἔε! πυηρτγ. Τῆς 
ἔλεοϊ βεθπηβ ἴο ἔδνους {πῃ Πυροιῃαβίβ οἵ ἃ 
δίνουδο ὑπᾶάες ἴῃ βκὺ ονογηὶρῃῖ. ΨΝῊΥ 
δῃουϊά οὔὐς δε Βυπργ ἰεανίηῃρ ἴπῸ 
Βοβρίϊαδὶς ἤουβε οὗ πτίεπάβὺ ΤὮῖβ νν 88 
Ὧο ἀϊθῆουϊεν ἔοσ (με Εδίῃειβ 80 γτεραγάεα 
τῆς δυηρεῖ 88. δββυπιεᾶ (σχηματίζεται 
πεινᾶν, Ευι}γ.).--νεσ. 19. συκῆν μίαν: 
εἷς ἰπ ἰαῖς ατεοῖΐς ννὰβ οἴϊεπ υδεὰ ἔοσ τις, 
δυῖ τη6 τηδαηπὶπρ ἢεγα Ῥσοῦδοϊν ἰβ 1ηδὲ 
7εβὺβ Ἰοοϊκίηρ δγουπὰ βᾶν ἃ 80] 1] σὺ δ 
τε6.--μβπὶ τῆς ὁδοῦ, Ὀν ἴῃς ναγϑβίάς, ποῖ 
πδοαββασν ἀρονε (Μεγει).---ἦλθεν ἐπ᾽ 
αὐτήν, ςαπιε οἷοβε ἴο ἰΐ, ποῖ οἰϊπηρεά {ἰ 
(Ετίζβοο).--εἰ μὴ φύλλα, Ἰεᾶνεβ οηΐγ, 
πο ἔτυϊς. ]εβ8ὺ8 Ἴχρεοίεὰ ἴο πὰ ὅτυῖϊε. 
Ῥεσβαρβ ᾿υὰρίπρ ἴτοπὶ ΘΑ] ]εαη ἐχρετγί- 
επος, ψεῖς ΟΥ̓ (ῃς ἰΔΚειβῆοσα τῆς ἢ 
εἰπλς τννᾶβ ἔβη τηοητῆβ ἰοηρ (]᾿ΟΒαΡἢ., ΒεΙΡ 
1. ἴν χοϑ, Μίαε ἨοϊίΖ., Η. 6.), θυῖ 
υἱὰφ οα ΜΚ. χὶ, 13.---οὐ μηκέτι, εἴς. : δς- 
ςογάϊηρ ἰο βοπὶς νυυίϊεβ [18 νγὰβ ἃ ῥγε- 
ἀϊοιίοη δαβεά οὐ ἔμ ορβεγναίίοη [παῖ τῃ 8 
τα ϑ ννᾶβ ἀϊβεαβεᾶ, ρυὲ ἱπ ἴῃς ἔοσπι οὗ ἃ 
ἄοουη. 80 ΒΙεεῖς, απά Ευγσεσ, 80 τε- 

ΤΑΣ 8: “ὝΒΕΩ βαἰὰ Ης, ψῆο κπονν πᾶ- 
ἄυγε ἀπὰ (ἢς Βυμηδῃ πεατγί, " ΤῊΐ8 ἔγθα 
ΨΙΙ βοου νπῖμεγ᾽ ; ἔοσ ἃ ἤᾳ ἴσεε ψἱτ [}1] 
Ἰεαῦ ἴῃ δαγῖν βρείηρ ψἱεβουξ ἔγαϊς ἰδ ἃ ἀϊ8- 
εαβεά ἴσος" (νδπάεσυηρσεη, Ρ. 172).--- 
καὶ ἐξ. παραχρῆμα, ο΄, ΜΚ.᾽8 δοσουηξ, 
--Ννεσ. 20. οἱ ὶ, εἴς. : τῆς ἀϊδεὶρ]68 
Μοπάετγεά αἱ πε ἐνιρηκϊαἐε νυ Βετίπρ οὗ 
τῆς ἴτεὰὲ. Ὁ ά ἔπεν ἐχρεςὶ ἰΐ τὸ ἀϊβ, 88 ἃ 
ἀϊβεαβεὰ ἴστε}, στδάυδν ᾿---  ετ. 21 οοη- 
ἰδῖπβ 4 ᾿πουρῆι βἰπηΐαγ ἰο ταὶ ἴῃ χνὶϊ. 
20,4.υ. τῆς συκῆς, [Π6 πιδλίϊζες οὗ ἴΠ6 
Βρ ἴτεε, 85 ἱξ ἰτ γεσα ἃ 5π|8}} αθαίσ, ποῖ 
ΜΟτΙἢ βρεακίηρ δῦουϊ. Ὑῆε φυεβιίοπ οὗ 
δε ἀΐβοιρ[εβ ἀϊὰ ποῖ ἄγανν ἔγοπὶ [6ϑ08 6χ- 
ΡΙαπδιίοῃβ 48 ἴο (ἢς πηοῖϊνε οὗ ἴῃς πηαΐε- 
ἀϊοιίοη. ΤΒς ουτβίηρ οὗ ἴδε ἣξ' (τες 888 
Αἰ Άγ8 Ὀδεη τεραγάθα 88 οἵ βυτηδοῖῖς ἱπ)- 
Ῥοτῖ, {με ἴγεε δείπρ ἱῃ ΟἿ βι 8 πιὶπά δῇ 
ἐγ ὈΪ6πὶ οὔτἢς [εννγβῃ ρεορῖε, Ῥ ἃ στεαὶ 
βίον οἵὨ τεϊϊριοῃ ἀπά πὸ ἔυΐϊξ οὗ ταδὶ 
ξοά!ϊπεββθ, Ταΐβ Ὠγροῖμεβίβ ἰδ ΝΕ 
οτγεάϊθ]ε. 

γγνν. 23-27. Ϊπίεγγοραίοη ας ἐο αμέλογὶξ 
(ΜΙ. χὶ. 27-33, 1ἱ. χχ. 18), ἡ Βογεν 
δα 401. ορεηβ ἔπε ἱπονιιδ]ε ἤπδὶ ςοπῆϊςς 
Ῥεΐνεεη [6808 δπὰ ἴδ σε !ρίουβ ἰεδάθσβ 
οὔτε ρεορίες.---  εσ. 23. ἐλθόντος αὐτοῦ 
ἃ. το ἴο: σοχηΐηρ οπ ἴῆα βεοοπά ἀδὺ ἰὸ 
ἴδε ταπιρὶς, πε ρίαςε οὗ οοποουζβα, ἤοσα 
Ηε νγᾶβ βυγε ἴο πηεεῖ Ηἰβ ἴοεϑ, ποιδίπα 
Ἰοδῖ ἴο βρεὰκ Ηἰἴβ πιὶπὰ ἴο ἐδμεπι.--- 

κοντι: γεῖ Ηε Ταπιε ἰο ἰεδοῦ, ἰο ἄο 
ξροά, ποὲ στηδγεῖν ἴὸ ἤρῆι. --- ἐν ποίᾳ 
ξουσίᾳ, Ὀγ ννβαῖ βοζέ οὗ δυϊμοτὶτυ ὃ τπ6 

αυδβέίοῃ ἐνεῦ αϑκεά ὃῪ ἴδε σερζεβεηϊδ 



18---28. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ δός 

24. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ““ Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ 
λόγον ἕνα, ὃν ἐὰν εἴπητέ μοι, κἀγὼ ὑμῖν ἐρῶ ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα 

ποιῶ. 

ἀνθρώπων ;" 

45. τὸ βάπτισμα 3 ̓Ιωάννου πόθεν ἦν; ἐξ οὐρανοῦ, ἢ ἐξ 
Οἱ δὲ διελογίζοντο παρ᾽ 8 ἑαυτοῖς, λέγοντες, ““ Ἐὰν 

εἴπωμεν, ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ ἡμῖν, Διατί οὖν οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ ; 

26. ἐὰν δὲ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώπων, φοβούμεθα τὸν ὄχλον - πάντες 
γὰρ " ἔχουσι τὸν Ἰωάννην ὡς προφήτην. 27. Καὶ ἀποκριθέντες οἷδε οι, 

ν, 

τῷ Ἰησοῦ εἶπον, “Οὐκ οἴδαμεν." Ἔφη αὐτοῖς καὶ αὐτός, “Οὐδὲ 
ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 28. Τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ ; 
ἄνθρωπος εἶχε τέκνα δύο,δ καὶ δ προσελθὼν τῷ πρώτῳ εἶπε, Τέκνον, 

1 ϑοπηδ οορίεβ ογΐὶ δε.  ΒΟῸ ἢδνε ἴξ. 

3 τὸ Ὀεΐοσε ἰωαννον ἱπ ΒΟΖ. 3 ΒΙ, δᾶνε εν (ΥΥ͂. Η. π᾿ Ὀγδοϊκεϊδ). 

4 ὡς προφητὴν Ὀείοτε ἐχουσι ἰῃ 3Β0Ι,Ζ (βο ἴῃ τηοάετη εἀϊεοη8). 

5 80 ἰη ΜΟΌΙ, αἱ. ὄνο τεκνα ἰη Β (ΥΝ.Η. ἰπ τπλδᾶγρίπ). 

6 καὶ ἰδ Τουπὰά ἰῃ ΒΟΌ δηὰ οἴδες υποΐδὶβ δυὰς τννδπείηρ ἰη 3 1.Ζ. 
ΜΝ Η. τεϊοραῖς ἴο 86 τηαγρίη. 

ἔνεβ οὗἨ δβίδυ ! βηςεἃ ογάοσ δπὰ οἰιβίοπι 
δὶ ςροοξβ-πιακίπρ ἰηϊἰδίοσβ 80. τῇς 
7υάαίδιβ ἱπεεσσογαίεά 851. ΡδᾺ] ἃβ ἴο ἢπὶ8 
τίρμε το θὲ Δπ δροβίϊε.---ταῦτα, νᾶρτε (οὐ. 
χὶ, 25) ἀπά οογσῃργεμεηβῖνε ὙΠΕΥῪ μᾶνς 
ἴῃ νίενν 411 τῆς οἤεηποεβ οὗ ψνῃϊο ]6βὺ5 
διδά δεδθη ριεγ, [πγουρδους ΗΒ πιϊπίβῖ συ 
--αῖ! ψ6}} Κποννῃ ἴο 1Ππεπν---  παῖενες Ης 
Βαὰ ἀοπε ἰῃ ἴδε βρίτίε οὔ ὑποοηναπιίοηδὶ 
ποεάοσῃ νν δίς Ης μαά εχδίδίιεά βίπος 
Ηἰ8 αιγῖναὶ ἴῃ ]εσγυβαίετη.--καὶ τίς : [86 
βεοοπὰ ᾳιυεδίίοη ἰβ ὈυΣ Δπ δοῆο οὗἩ {πε 
βτβεὲ: τῆς υδιν οὗὨ τπς δυιῃογῖεν (ποίᾳ) 
ἁἀερεπάβ ου ἰϊ8 βουσςε.---ταύτην, [5 δυ- 
τθοτίν, ἡ ΒΙΟΒ γου δεγοραῖς, ἀπὰ νυνὶ ἢ 
80 ΤΔΩΥ͂ ὈΠΡΔΡΡΙΪΥ δοκπον]εάρε. [ἰ ννα8 
ἃ αυεβίίοῃ 85 ἴο ἴδε ἰερίτπιαον οἵ ἀπ υη- 
ἀεπίδοϊ!ςε ἰπθυεηος. Τῆδι βρίγιευδὶ ροννασ 
δοοτεάϊ8 56} γὰ8 Ὀεγοπὰ τς σοπιρτα- 
Βεηδίοη οὗ ἴῃεβς ἰερ] 88. --- δῖ. 24. 
7εβὺ8 τε ρ ε8 Ὁν δῇ Ἔτη ρδσγαβδβίηρ σουηΐεγ- 
ᾳυεβείοη 848 ἴο ἴδε ταἰηἰβίγυ οὔ πε Βαριῖβε. 

ν ἕνα, πατάϊγ: ομδ αυεϑιίοη ἔοσ 
γουτ ""αην (Βεηρ.) ταῖδεσ : ἃ χυεβιίοη, οὕ 
ταΐηρ, οὔς δηὰ ἐΐῤε βϑανιθ (ςΐ, ἴοι εἷς ἰη 
118 βεῆβε αεηῃ. χὶΐ. 25, 26; σ Οος. 11}. 8, 
χί. 5), δὴ δηδίορουβ αι δβιοη 88 ννῈ Βῃουϊὰ 
ΒΑΥ; ΟΠ6 ΔΠΒΜΕΙ νΟΙΪ] ἃ ἀο ἔογ {Πεῖγβ ἀπά 
ἴοσ Ηΐ8.---νεσ. 25. τὸ βάπτισμα τὸ Ἰ., 
ἴᾶς δαριίδπι 848 σεργεβεηϊπρ [οἢ π᾿ Β Ποῖα 
τα 5Εγγ.---ἐξ οὐρ. ἢ ἐξ ἀνθ., ἴτοπι πεᾶνεῃ 
οΥ οπὶ τῆθη ἢ Τα ΔηΕ Πεδ515 18 ἰογεῖ 
ἴο Ἰερίεἰπλῖδε τηοάεβ8 οὐ τπουρῆς, ψ πο ἢ 
ψουϊὰ ςοπιρίπε ἴῃς ἵψὸ: ,ϑοηι ἢεάνεη 
δυὲ ἑγομρ ταδη ; ἰἢ ποῖ τσουρἢ τηθη 
ποὶ ἔτοπὶ πεάᾶνεη. ὙὍὙπὲ τηοβὲ σίραηῖϊὶο 
δηᾶ Ὀαϊεδι! ἱπβίδπος οἵ τπὲ8β ἐειβ8 ἰπ 
τηοάετη ἔπλεβ ἰ8 ἴπε ποϊοη οὗ Ἴδυγοῖ 

Τίβοξβ. ογηϊξβ δῇ 

βδοζασηςπίδ Δηἃ ογάεγβ ἀερεπάϊηρ οη οσάϊ- 
παιίοη. Οἡ {δε βδπιῈ ρῥγίηςίρίε 8ὲ. Ρδὰϊ 
88 ΠΟ δροβεῖς, θεσδυβε ἢἰβ ογσγάθσβ οδπιδ 
ἴο δίπι “ποὶ ἴτοπὶ τδῃ ποῖ ΕΥ̓͂ τηβϑη," 
68|. ἱ. ᾿.--ἐὰν εἴπωμεν, εἴς. ΤῊΣ δυάϊδ]ς 
δηὰ [ογπλδὶ δῆβννεσ οὗ [π6 βογίθεβ ννᾶβ 
οὐκ οἴδαμεν, ἱπ νετ. 272. ΑΙ] ἐπαὶ ροεβ δε- 
ἴοτε ἔγοτη ἐὰν ἰο προφήτην ἴ8 πε τεδβοηΐπρ 
ου ΨΏΙΟἢ ἰξ ννὰ8 Ὀαβεὰ, εἴπας ἀπβρόκθῃ 
(παρ᾽ οΥ ἐν ἑαντοῖς, ΜΙ.) οἵ Βροκεη ἴο 
ἐδοἢ οἵδετν (πρός, Μίκ. χί. 31); ποὲ 1ἸΚεὶν 
ἴο δανε ὕεεη ονεσῃεαγά, ρυιεββεὰ σαῖμοσ 
ποτὰ ἴἢε ρυΖχίεά εχργεββίοη οὐ {πεῖς 
ἔαλοεβ.--οαὐὐκ ἐπιστεύσατε: [ἢ τεΐετεηςα 
Β6ῖε πῆδὺ ἢ ἴο ]ομηΒ υνἱπεββ ἴὸ εδι8, 
ΟΥ ἴξ τῦδυ δὲ ρεπεγαὶ Ξε ΨὮΥ ἀϊά γε ποῖ τὸ- 
εἶνε 18 πΠηεββᾶρε 88 ἃ ΨΠοὶς ὃ---νοσ. 26. 
ἐὰν δὲ, εἴς. : ἴῃς τηοάς οὗ ἐχρτεβϑίοη Βοσα 
18 νυ κινατά. Μεγεσ ἤπάβ ἴῃ ἴΠῸ βεηίεηςα 
8ῃ ἀῤοΞξίοῤεδὶς τι" 1ἴ ννα 88 οὗ τηξη---ννα 
ἔεασ τῆς ρεορίς". Ὑνμαῖ {Ππὲν πηδδη ἰδ: 
ΜῈ πγυδβὲ ποῖ ΒΩ Ὺ οὗ πίβῃ, Ὀδσδυδε ΜῈ ἔδδσ, 
εἰς. (ο΄ ΜΙ.).---νεσ. 27. οὐδὲ ἐγὼ, εἰς, : 
7εθὺ8 ψὰβ ποῖ δαϑαιά ἴο δῆϑννεσ {μεὶγ 
αυεβείοη, θὰ: Ης ξεϊξ ἴὰ ννᾶ8 ποῖ Ψψοσῖ 
ΜΏ1ς εἰνίπρ Δη ἈΠΒΜΕΙ ἴο Ορροτιυηϊβῖβ. 

γν. 28-32. Ραγαδῖε ο7 ἐπε ἐτσο 2055, 
ἰῃ Μι. οηΐν, ἱπιτοδυςεὰ δῪ τΠ6 ζλτη αν 
ἔοστιυῖα, τί δὲ ὑμῖν δοκεῖ (χνΐϊ. 25, χνιϊϊ, 
12), ἀπά μανίηρ ἴοσ 118 δἷπὶ ἴο οοπέγαβι 
πε οοπάπςξ οὗ ἴῃ ῬΠατγίβεεβ ἰονγαγάβ ἴπε 
Βαριῖϑε ντἢ τμδὲ οὗ τἴπε ρυδ]ςαπ8. Απὰ 
85 ἴῃς ΡῈ] ςδη8 δῖα βίγηρὶν υϑεὰ 88 ἃ 
[οἷ] το Ὀτίηρ ουξ πιοτε οἱ εαγῖν ἔπε Ῥῃαδγίβαὶς 
σπαγαοῖοσ, τῆς πηδίπ βυδ᾽εςς οὗἉ τεγηδγῖ, ἱξ 
8 ΒΙΡΏΪΥ Ῥγοῦδθὶς ἴπᾶὲ ἴδε βοὴ Ψψ8ο 
Τοργεβεηῖβ ἴῃ6 Ῥῃδγίβες ννῶβ πιεπιϊοηθὰ 
Ὦσβὲ, δηᾶὰ τῆς βοῇ ΨὯΟ ταργθβθηῖβ ἴδ6 
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οι. ΡΣ ὕπαγε, σήμερον " ἐργάζου ἐν τῷ ἀμπελῶνί μου.] 
χαῆχς εἶπεν, Οὐ θέλω" ὕστερον δὲ " μεταμεληθείς, ἀπῆλθε. 

προσελθὼν τῷ δευτέρῳ εἴπεν ὡσαύτως. 
8 
δ, το. 

ῬΌΙΒ. χχνὶϊ. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΙ. 

29. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
30. Καὶ 

ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, Ἐγώ, 
5. 4 0οτ. κύριε" καὶ οὐκ ἀπῆλθε. 321. Τίς ἐκ τῶν δύο ἐποίησε τὸ θέλημα τοῦ 
νἱ!. " 3.,.α 8 “τε . »4 να. 49 . 
Ἠῦ, νὶ. πατρός ;᾿ Λέγουσιν αὐτῷ, ““Ὁ πρῶτος. Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 
8:. 

τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 

τῆς ἀλη. πόρναι ἐπίστευσαν 

ῳ. 
ὲ 4 (ὁδὸς 

θείας 
τοῦ πιστεῦσαι αὐτῷ. 

“ε᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οἱ τελῶναι καὶ αἱ πόρναι προάγουσιν ὑμᾶς εἰς 
32. ἦλθε γὰρ πρὸς ὑμᾶς Ἰωάννης δ ἐν 

4 Ῥει. ὃ ὁδῷ δικαιοσύνης, καὶ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ, οἱ δὲ τελῶναι καὶ αἱ 

αὐτῷ - ὑμεῖς δὲ ἰδόντες οὐ ὁ μετεμελήθητε ὕστερον 

Ὁ μου ἰδ νγνλητίηρ ἴῃ ΟΌΓΙΔΣ. Τίδοι., Ταρ., οαχίε, ΚΝ. Η. τεϊεραῖα ἴο πηατρίη. 
3 Β ἱπνετγίβ (Π6 ογάεσ οὗ πε ἔννο δηβννεσβ, 80 ἐπδὲ νεῦβββ 20, 30 βίδπά ἴδυ8 : ἔἐγω, 

κυριε, καὶ ονκ ἀαπηλθεν. προσελθων δε 
εὐπεν. ον θελω" υστε 
οὐτδῖνεβ ἀπὰ νεσβίοῃβ 
δεεη δἀορίεᾶ ὃν ΥΝ.Η. δηά ΥΝν εἰ58. 

δΊΜΒΌΙ, οπ αντω. 

τω 
μεταμεληθεὶς απηλθε. ΤΠοΟΙΡὮ βυρροτίεα ΟὨ]Υ ὈΥ βοσγηδ 

18 τεδάϊηρ οὗ Β ςοπιτηδηβ ἰΐβεὶζ 245 {πε ἴσῃς οης, ἀπά ἴξ ἢδ8 
Μιάἀφ Ὀεῖονν. 8ϑυτ. 8[π. 18 Ὡοῖ ου ἴδε εἰάς οἵ Β. 

εἶπεν ὡυσαντως. ο δε αποκριθεις 

4 Οἴοουγθε τ ϊ8 βῃουὰ Ὀε ὁ ὕστερος οη Β᾽ 5 τεδάϊηρ οὗ νν. 29, 30. 80 ἰπ Β. 

Βωαννης Ὀείοτε προς υ- ἴῃ ΒΟΙ,. 

Ῥυδισαη δεοοηᾶ; ἰδῈ ογάδες ἱπ δ ἢ 
πεν βίδηὰ ἱπ Β, δηὰ δλάοριεά ὃν ΝΥΝ. δπὰ 
Η. Το ραζδθῖς, ἐβεγείοσε, βδῃουἹά τεδὰ 
ἴῆυ8: “Α οοτγιδίηῃ πηᾶη παά ἴψο δβοῃβ. 
ἩΗς 5αἰά ἰο ους, 6ο νοσῖίς, εἴο. Ηςες σε- 
ΡΙἰοὰ, Ὑε8, ἰγ, ἀπά ψεὴῖ ποῖ. Τὸ {δε 
Οἴδπες ἢς δβαϊὰᾷ τῆς βᾶηθ. Ηε στερ]εά, 1 
Ψ ποῖ, δηὰ δϊεγννασάβ νεηὶ.""--- ἐγ. 28. 
τῷ ἀμπελῶνι : ςοπδίδηϊ πεεά οὗ νΟΥΚ ἴῃ 
ἃ νἱπεγατά, ἀπᾶ οὗἨ ἁ ὠβυρετίπεεπάεηςς οὗ 
ΨΌΣσίκοσβ.---ν εσ. 20. ἐγώ : ἰλσοηὶς Δηὰ δπὶ- 
ῬὨῃδεῖο 48 ἰῇ εαρες ἴο οδεγ---κύριε, ὙΠ 
811 ἀπε ἰἀρυρώενε δηὰ τοοβὲ Π]14] γεσορηΐ- 
τίοπ οἱ ραδΐεγμαδαὶ δυίῃογίιν, τῇς ἔνο 
ννοτὰβ τ οὺσ “Ὑε8, εἰσ ".--νεσ. 3.9. οὐ 
θέλω, ν»11}1} ποῖ,  δπὶ ποῖ ἱποϊπεὰ ; τυάς, 
ΒΌΪΥ, υππηδηποεῖν, ἀϊδοδεάϊεπι, δηὰ 
τλλΚίηΡ ΠΟ ῥσγεΐεποας ἴο 114] Ἰογδὶιν.--- 
Ψεσ. 31. Τὸ (δες ᾳυεδείοη, ΝΟ ἀϊά τῆς 
“11 οὗ τῆς λίπε ὃ τῆς δῆβινεσ, νῆεη τῃ8 
ῬΆΓΑΡΪΕ ἰβ διταηρεά 858 ῦονς, πιυβῖ, οὗ 
οουγβα, Ὀε ὁ ὕστερος; ἰῃε "αγ-ΒΆγετ, 
ποῖ τπ6 γεα-ϑαγοσ. [τ ἰβ ἃ γοηάδσ ΔΠΥ 
ΔΏΒΨΕΙ ΜΆΒ ρίνεη δὲ 411 νῃεη ἴῃς ρυτ- 

τῇ οὗ ἴῃς ρδγαῦϊε ννᾶβ 80 ἰσαηβραγϑηΐ.-- 
ἣν λέγω ὑ.: ἱπιτοάδποίηρ εῖδ, 88 
ΔΎ, ἃ νετΥ ἱπιροτίδης δβδβετίίοη. Τῆς 

βιδίεπιεης Το] ονπρ ψουὰ ρίνα ἀεαά!ν 
οἴδπεποε ἰο δε Ῥμανίδοεδι,, τελῶναι, πό 
γαι, [26 Ῥυδ]]οΔη8 δηθὰ τδ6 Παιϊοῖβ, (Π6 
νο βοςί δ! γ Ἰοννεδῖ ο145868. [6818 Βρεακβ 
δεγα ἥγοσῃ ἀθββηΐθ κπονϊεάρε, ποῖ ΟΠΪΥ 
οὗ ναὶ δά παρρεπεά ἰῃ οοπηεοϊίοη 
στ τῃς Βαρεῖβε τηϊπιβέσγ, δὰ οὗ ἴδοϊβ 
ςοηπεςιεὰ “ἢ Ηἰ5 ον. Ης Πλ8 ἀουδί- 

δουδεὶπ Β. ϑόοῦις ουγεῖνεδ αηὰ νεγβίοῃβ, 

1ε88 σεζηϊηίβοθηςεβ οὗ ἴδ “" Ὁδρεγηδυπι 
ταϊββίοη ᾽᾿ (οπδρ. νἱϊὶ. 9-13) ἴο γὸ ὕροη.--- 
προάγουσιν, Ποδεΐοτε,Δπεϊοίραΐε (προλαμ- 
βάνονσιν, Εἰτἢν.), ῥγεβαηξς ἴεῆβε:; πεν 
8τε βοῖϊηρ θεΐοτα γοῦ πονν ; αϑι βγεῖ, ᾶγβε 
1δβδὲ. Οδεγυβοβίοπι, ἰπ οι. ἰχνῖϊ,, ψῖνεϑ 
ΔῈ ἱπιεγεβίίηρ βίοσυ οὗ ἃ Ἴουγίεβδῃ οὗ 
διῖβ της ἰπ Π]υβεγατίοη οἵ 118.---Ν εἰ. 32. 
ἐν ὁδῷ δικαιοσύνης: ποὶ πηοτεῖν ἴπ ἴῃς 
86ηδ8ε οὗ Ῥεΐπρ ἃ ροοὰ ρίουβ τηδη ΨΠὮ 
Ψ μοβε 1Ὲ πὸ ἔδυϊ: οουἱά δὲ ουηά 
(Μεγεγ; τὰς Ἐδίμογβ, ΟΠ γγβ., ἙΕυτῆγ., 
ὙΠδορὮγ.), Ὀὰξ ἰπ {πε βρεοιῆς βεῆβε οὗ 
[οϊ]οννίης ἰδεῖς ον ἰερ81 αν. ΙὉμπ 
ν88 ἃ οοηδβογναίίνα ἰῃ ταὶ ρίοη ποῖ 1688 
ἔμαη ἴῃς Ῥδαγίβεεβ. Ης ἀϊβεγεά ἔτοπι 
τπεπὶ ΟὨΪΥ ὉΥ Ῥεΐπρ ἘποτουρΉΪΥ βίποεγα 
δηὰ εαγηδϑί. ΤΟΥ οουὰ ποῖ, ἐπετείοσγα, 
ἐχοῦβα ἐπευηβεῖνεβ ἴοσ ποῖ Ὀεΐηρ βυπηρᾶ- 
ἐπεῖῖς ἑοννατ 8 Ὀῖπι οπ πε στουηὰ οὗὨ ἢὲ8 
Ὀεΐπρ δπ ἱππονδίοσ, 48 ἵπεὺ οουἹὰ Ἡ]ῈΠ 
ῬίΔυϑί εν ἵπ ἐπε οαδα οὐ [εβυ8. ΤΒε 
τηεδηΐὶπρ ἰδυ8 ἰδ: Ηδς ουϊειναϊεὰ ἱεραὶ 
[εν {κε γουγδεῖνεβ, γεῖ, διὲς: τὐμεῖς δὲ 

ντες, ἤδη γε βῶν ἢονν [Π6 δἰηίυΐ ἐοοῖς 
7οδπ᾿ 8 βυτητηοπβ ἴο στορεπὶ γε ἀϊὰ ποῖ 
δνθη ἰαΐς ἱἰπ 1π6Ὸὸ ἄδυ ἴοϊονν {εὶς εχ- 
δηρ]ε δπὰ οἤδηρα γοὺγ διετυάθ. ΤΏΘΥ 
ΜΈΓ ἴο0 ρῥγοιὰ ἰο ἴδκε ἂῃ ἐχδπιρίε ἔσοπὶ 
ὉΝ]ἰςαη8 ἂἀπὰ δατὶοίβ.-- -τοῦ πιστεῦσαι, 

1ηῇ, οὗ τεβυς ννἱἢ τοῦ. 
νγν. 33-46. Ῥαγαδίε 97 ἐλ γεδεϊ]ἴομς 

υἱπε-ἀγεδεεῦς (ΜΆ. χὶϊ, 1-12, ἱκ. χχ. 9-10). 
-- νεῖ. 33. ἣν πι ἀ,, ΕΑΓ Δποίθοσ 
ῬΑγδΌΪε ; Βροΐίεπ δὲ [ἢ βαπια τἰπης, δπὰ 
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33. “Ἄλλην παραβολὴν ἀκούσατε. 
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ἄνθρωπός τις] ἦν οἰκοδεσ- 
πότης, ὅστις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ "φραγμὸν αὐτῷ περιέθηκε, " ΜΚ. χί!. τ, 
καὶ "ὥρυξεν ἐν αὐτῷ ληνόν, καὶ φκοδόμησε “ πύργον, καὶ ἐξέδοτο 35. ἘρΒ. 
αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησεν. 34. ὅτε δὲ ἤγγισεν ὁ καιρὸς τῶν 5 ΟΕ. χχν. 
καρπῶν, ἀπέστειλε τοὺς δούλους αὐτοῦ πρὸς τοὺς γεωργούς, λαβεῖν χίϊ, τ. 

Ὁ εν. χίν. 
τοὺς καρποὺς αὐτοῦ" 35. καὶ λαβόντες οἱ γεωργοὶ τοὺς δούλους 1, 801 
αὐτοῦ, ὃν μὲν ἔδειραν, ὃν δὲ ἀπέκτειναν, ὃν δὲ "ἐλιθοβόλησαν. α Μὶ. αἷ, τ- 
36. πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους πλείονας τῶν πρώτων" καὶ χίν. “8. δ 

ν ΘΒ. χχίϊϊ. 
ἐποίησαν αὐτοῖς ὡσαύτως. 37. ὕστερον δὲ ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς 5.. ΓΚ. 
τὸν υἱὸν αὐτοῦ, λέγων, Ἶ Ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου 48. Οἱ δὲ ΑειεΎΪ. 
γεωργοὶ ἰδόντες τὸν υἱὸν εἶπον ἐν ἑαυτοῖς, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος " ν ἵκ ἀν, 
δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτόν, καὶ κατάσχωμεν ὃ τὴν κληρονομίαν αὐτοῦ. 

1 τᾷ ΜΆΠΕΩΡ ἴῃ τηΔΩΥ ἀποίαΐδ. 

,.4. Ηεὺ. 
ΕἾΝ 

3 ἐξεδετο ἰῃ ΒΟΙ,. εξεδοτο ἰ8 ἃ στατηπιδιῖο αὶ οοττοςιίοη, 

δι σχωμεν ἴῃ ΜΙ ΒΌΙ,Ζ. 

οἵ κίπάσεά ἱπιροσι. Τῇε ἀρχιρὲ ἱπισοάπο- 
εἴοη Ῥείσαγβ επιοϊΐοη. [|}|ε6β808 ἰβ αἰνᾶσε 
δῖ Ης ἢδβ8 ἔνεη τηοσίδὶ οἤξπος, δηὰ 
Βεῖα βῆονβ Ηΐβ κπονϊεᾶρε ὈΥῪ ἴογε- 
βδάονϊηρς Ηἶἷβ οὐγῃ ἄοοπ)ὶ. Τῆς ἔογγηεσ 
ῬδιΔΌΪῈ [48 εχροβεὰ τε ἱπϑίποαγιν οὗ 
τῆς Ἰεδάετβ οὗ ἰδγδεὶ, [ἢ18 ὄἐχροβαεβ ἔπεὶγ 
Ορεῃ σονοῖὲ αραϊπβὲ ἄνθη ἀέυΐηις δας ποσὶ τγ. 
--ἀμπελῶνα: ἰὶ 18 ἀηοῖπες υἱπεγαγὰ Ῥᾶτ- 
ΔὉΪ6. ὙΠΕΥ ψγεῖς Ὀοΐῃ Ρχοῦ δ) Ἷν Ἔχίεηι- 
Ῥοσίβεδ, ἴῃς οὔς βιυρρεβιίη, ς οἴδετ, 
τῆς ρίοῖυτε οὗ ποπάοϊπρ' οἰ πρὶ ἂρ ἴῃς 
ςοπιραηίοη Ρίοἴυσε οὐ πιϊσἀοἷπρ.--- φραγμὸν 
ἀ. περιέθηκε, εἰς. : ἀειαι]εὰ ἀεβοτίριιομ 
οὗ ἴδε ραΐπβ δίκεη ΌΥ ἴδε ἰαπάϊοσγά 'ἰπ τῇς 
φοηδίσυοιϊίοη οὗ ἴῃς νἱποεγαγά, Ὀαβεά οπ 
1βαἰδῃ᾽Β δοῃρ οὗ ἴδε νἱπεγαγά (οδρ. ν. 2), 
411} ΨἘὩ ἃ νίενν ἴο ἔτι ιπ658, ἀπά τὸ 
πυῖς οὗ τῆς δεδὶ Κιπά; ἴον τῆς οὐγησσ, δὲ 
Ἰεαϑβέ, 18 νεῖ ταυοἢ ἰῃ δαγπαβῖ: ἃ πεάρε 
ἴο ρτοίεοξ δραίηβὲ ψ]ὰ δεαβίβ, ἃ ὑσεββ 
δηὰ ναὶ {πδὶ ἴῃῸ ρτάρεβ πιδὺ ὃς βαυεεζεὰ 
δηὰ τἢς ͵υΐοα ῥγεβεσνεά, ἃ ἴοννεσ ἴῃδὲ ἔπε 
τὶρε ὅτυϊε πᾶν ποῖ ὃς δίοΐθη.---ἐξέδετο, 
Ἰεῖ ε ουἱ οὐ δἶγα; οἡ ἢ δῖ ταΓΓΊ8---ν οί Ποσ 
ἴος ἃ τεπὲ ἴῃ ΠΊΟΠΘΥ οἵ οἡ ἴπ6 »πδέαγεῦ 
δυβίεῃι, ρσοάυςε ἀἰνϊἀεὰ Ὀαΐννεθπ ον ΠΕΣ 
δηὰ νοσίκοσβ---οεβ ποῖ παῖε ἄρρεασ. Τῇς 
Ἰδῖξες 566 πΊ18 ἴο ὃς ἱπηρ]1εἀ ἴῃ ἐπε ραγα116}5 
ΜΚ. χιϊ. 2, ἀπὸ τῶν καρπῶν, 1. χχ. 1ο, 
πὸ τοῦ καρποῦ).---ἀπεδήμησεν, Ψεπὶ 

δὈτοδά, ἰο ἰεᾶνε τπθπὶ ἐγθεάοπι, δη δἷβο 
ἴο ρίνε {πεπὶ εἶπιε ; ἔοτ τῇς πονγ ῥ᾽ απιεά 
νἱῆθβ ψουἹὰ ποὶ Ῥεᾶσς ἔτυιϊξ [ῸΓ ἴννο οὐ 
ἴητεε γεᾶτβ. ΝῸ υπγεαβοηδῦϊθῃαβ8 ἴῃ 
118 Δηάϊ]οτά.---Ν εσ. 34. καιρὸς: ποῖ 
ΤΑΘΙΕΙ͂Υ ἴδε ββάβϑοη οὗ δε γεᾶγ, δυς ἴῃς 
ἰπὶε δ ΠΟ τῆς πὸνν νὶπαβ σηϊρῆς δε 
'Ἐχρεοϊςά ἴο ὕεασ.---τοὺς καρποὺς: τς 

τολιοῖε, ἌΡ Ασα ΠΥ ἱγαρ᾽ γίπρ' ἃ πλοπαν τεηϊ. 
ΤΠε πιοάδ οὗ ἔδηυτα ρσορδθὶν ποῖ ἰπουρδι 
οὗ ὉῪ τηἷβ ἐνδηρε δι.---αὐτοῦ Βμοι]ὰ ῥτοῦ- 
ΔΌΪΥ Ῥὲ τείεισεά ἴο τς οντεσ, ποῖ ἴο ἔπ 6 
νἱπεγαζὰ - “" δἰβ {τυε8,᾽᾽ 245 'π Α. Ν.-- 
Ψψεῖ. 35. λαβόντες οἱ γ., εἰς. Τῇ 
Βυβραπάτγηθη ἐγοαὶ [ῃ6 ΤΩ ββεηρεγϑβ ἴῃ ἴα 
τηοβὲ δαγρδγουβ δηὰ (γυσυ δηΐ τηδηπο: 
Ῥεδείηρ, ΚΠ πρ, βεοπίηρ το ἀδαῖῃ ; ΒΙΡΩΪΥ 
ἱπιρσοθαῦῖς ἰπ τῆ6 παίυγαὶ βρῆεγε, δυῖ 
ΔΠΟΙΒΕΣ ἱπβίδποε ἵπ ΜΏΟἢ ρᾶγδῦ]εβ μανα 
ἴο νϊοἶαῖε ἠδίυγαι ῥγοθδὈ εν ἰῃ ογάεσ ἴο 
ἀεβογίρε συν τπηεπ 5 σοπάυος ἱπ {πὰ 
δρί γι] βρῆεσγε. Οἡ ἐδείραν ΚΥρκε τε- 
ταπηασκβ: ἴῃς νει δέρειν ἴοι υεγόεγαγε ἰ8 
80 γᾶζα ἴῃ Ῥγοίδῃε νυτίτεγβ ἴῃδὲ βοπῖα αν Ὲ 
τπουρδὲ τμδὲ ἔοσ ἔδειραν 5ῃου]ά Ὀὲ τεδὰ 
ἐδῃραν, ἔτοπι δαίρω.---Ν ες. 36. πλείονας 
τ. π., τοτὲ (ἤδη ἴῃς ἤτβθε, ϑοπὴς ἴδκα 
πλ. 88 τείειστίηρ ἴο αυδὶν σαῖμεγ ἔπ δη 
ὨυΠΡοαΓ: δεέξεν τ Δ ἴῃς ἔοσπλοσ (Βδηρεὶ, 
αἀοεθβεῖ, εἰς.), ννϊο ἢ 8. 4 ἱερὶεἰπιαῖα Ὀυὶ 
ῃοῖ {ἰΚεῖγ σεπάδσίπς. ὙὍὙπε ἱπίεπιίοη ἰ8 
ἴο Ἔπηρμδβίβε Π6 ΠΌΠΊΡΕΣ ΟὗὨ ΡΈγβοηβ βεηΐ 
{φγορμειὼ ὡσαύτως: το ἀϊβεγεηςς ἰῃ 
{πε ἰσεαϊσηδηϊ ; βᾶνᾶρε τηοοά Ἵοἤγοηίο.-- 
γες. 37). ὕστερον, ποῖ δἴτεγυναγαβ σρεσεῖυ, 
Ὀυς ΒηΔΠν, ἴῃ 1Δϑὲ βέερ νγὰ8 πον ἴο ὃς 
τ1ΑΚεη, {δα τηϊββίοη οὗ τῇς βοῃ δηά πεῖγ ; 
Ἔχουβεβ ςοποείναθϊε πιἐΠεσίο : ἀουδῖ 45 ἴὸ 
οτεάεητία!β, ἃ ρσονοκίηρ' τηᾶππεσ ἴῃ ἴμοβα 
βεηξ, εἴς. ; ποῖ γεῖ Τφοποϊιβίνεϊν ῥτονεὰ 
τπδὲ ἀεϊθεγαῖὶς ἀεῆδποε ἰβ ἱπιεηάεᾶ, 
ὙΒ6 ρδιίδηξ τηδβῖδγ νν1}} πιακα (παῖ οἱεας 
δείογε ἰακίπρ ἤυσῖθες βίερβ.--ἐντραπή- 
σονται (ρ485. ἴος τηϊά.), [ΠΕΥ 11 δον 
τεβρεςῖ ἴο. [ἰ ἰβ δββυπιδά τῃδὲ ἘΠΟΥ ψΨ]]]} 
δανα πο ἀϊ συν ἴῃ Κποννίπρ Βἰπλ.---ν ἐσ. 
38. ἰδόντες: πεῖῖῃει πᾶνε ΠΟΥ; {ΠῸ 
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39. καὶ λαβόντες αὐτὸν ἐξέβαλον ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος καὶ ἀπέκτειναν. 

40. ὅταν οὖν ἔλθῃ ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος, τί ποιήσει τοῖς γεωργοῖς 
χ ΟΒ. χχνὶ. ἐκείνοις ; " 41. Λέγουσιν αὐτῷ, “Κακοὺς κακῶς ἀπολέσει αὐτούς " 
Ξ(ν. ἊΣ καὶ τὸν ἀμπελῶνα ἐκδόσεται ' ἄλλοις γεωργοῖς, οἵτινες ἀποδώσουσιν 

4). Ἰοΐὰ αὐτῷ τοὺς καρποὺς ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν." 42. Λέγει αὐτοῖς ὁ 
ν. 30. 

ΠΗ 1Ο. 
Κ ἰχ, “2. μασαν οἱ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας " παρὰ 

1 εκδωσεται ἴπ 411 υποῖα]8 πεδεῖγ. εκδοσεται ἱπ πιΐηυ8. ΟὨΪΥ. 

τεςορηΐδα δὲ οηςς ἴῃς βοῃ δηὰ δεῖγ, ἀπά 
ταβοῖνε ἐοσϊδνν ἢ οὐ ἀεβρεγαῖς οουγβαϑ, 
ψΠοἢ ἃτα δὲ οὔοβ οδγιϊδά ουἱ. ὙΠῸ 
ε͵εςς 86 βοη, Κι] Ἡΐπι, δὰ βεῖζε τῆς ἰη- 
δΒεοσίίδηςα. ΤΈΘ δοιίοη οὗ πε ραγδῦϊε 18 
ςοηβηεὰ ἴο ἃ βἰηρίὶε βεᾶβοπ, ἴῃς πλεβ- 
ΒΕΏΡοΓΒ ΟΠ] οννηρ οἷοδε οα ἐδοῦ οἴδπετγ. 
Βαϊ 1688 ΟὈνίουδβὶν μᾶ8 ἰπ Ηΐβ εγἊς ἴπε 
ψΠοἷΪς Ὠἰδίοτυ οὗ [βγϑοὶ, ἔγοσὶ ἴπ6 βείεϊ6- 
τηθηῖ ἴῃ Ολπδᾶπ {Π] Ηἰβ οννῃ πα, δηὰ 
5668 ἰῃ ἰξ αοὐ᾽Β σάτα δρουὲ ἔγυαϊς (α Ποῖγ 
παῖϊοη), ἔς πηϊββίοη οὗ ἴδε βϑυςςεββῖνα 
Ῥιορῃεῖβ ἴο ἱπβίβε τῆδὲ ἐγυΐϊς Ὀς ἐογίῃ- 
ςοταίη, δηὰδ ἴδε ρεγϑίβίεπε περίεςς δπά 
ἀἰβίογαῖεν οὔτε ρεορίε. Νερίδεέ, ἴοτ ἴμετα 
ΨΆ8 ΠΟ ἔγυϊξ ἴοὸ ρῖνεα ἴο [6 τη ΒΒΘΏΡΈΓΒ, 
τδουρῃ τπαὶ ἄοεβ ποῖ σοπὶα οὐὔξ ἱπ ἴπ6 
Ῥαζαῦϊε. Τῆς ῥίσαισε ἰδ ἃ νΕΥῪ βοζωῦσα 
ος, δυὶ ἰξ ἰ8 Ὀτοδάϊν τὰς. [Ιβγδαὶ, οὐ 
δα ψ μος, Βδὰ ποῖ οηἷγ ποῖ ἄοπα αοά᾽β 
11, δυῖ μαά Ὀφάϊν ἱγεαϊεά ἐῆοβαε ψῃο 
υὑτρεὰ πεῖ ἴο ἀο 1. ϑ8ε Κι!]οὰ δες 
Ρεορπεῖβ (Μιί. χχίϊὶ. 37). 

νν. 40.6.5. ΑΑῤῥιϊἸ᾽εαξίοη.---ὅταν οὖν 
ἔλθῃ ὁ κ-» εἴο.: ἡνβαὶῖ ννου]ά γοὺ ἐχρεοὶ 
τε οὐπας ἴο ἄο δῇεσ βυοῇ οηροίπρβ 
Βανε ὕδδθη σεροτίεὰ ἴο δἰπιὶ δ Οὔβεῖνε 
18 βυδ᾽υπςενε δἴτες ὅταν ςοπιρατεὰ ννἱ ἢ 
186 ἰηάϊ!οδεῖνε ἤγγισεν αἴτει ὅτε, νεῖ. 3... 
ὅτε φροϊηίβ ἰο ἃ ἀεβπίιε εἰπις ρϑϑβί, ὅταν 
ἰ8 ἱπάεβηίις (υἱάς Ηεττηᾶπη, Μίρεν, Ὁ. 
437).--- ν ες. 41. λέγουσι, {πεν 5αΥ: ΨΠοὺ 
16 πιὲπ ἱποσί πη μδιθά, 1πουρἢ τον οουἱὰ 
ποῖ δυῖ βες [Πτουρἢ ἴῃς τη νεῖ] οὗ τπ 8 
ΔΙΙεσοσγυ. ἴω Μκ. δηὰ 1. τῇς ννοτάβ 
ἌΡρεαγ ἴο Ὀς ρυΐ ἱπίο ΟἸγίβι᾽ Β πιουϊῃ.--- 
κακοὺς κακῶς ἀπολέσει: ἃ 5οἰεπιη ἴδλεοξ 
οἰαββϑίςδιν εχργεββεὰ (“εἢ Οτδεςὶ βαῖ- 
τηοηΐβ ρει εἰαπὶ ἰη Μαίίπαςο ᾽"--- δρβεῖ, 
Απποῖ.) -- Ης Ψ}] δαάϊν ἀεβϑίσου δαά 
τηϑῃ.---οἵἴτινες, Βυ ἢ 48; δα Ν1}] ρίνε ουὖἢξ 
186 νἱπογατά ἰο Βυβραπάτηεη οὔα ἀϊβετεπε 
βίδιρ.--τ. κ᾿ ἐν τοῖς καιροῖς αὐτῶν: 
ἴῃς ἰσυϊ ἰπ τπεὶς (τς τὰ1|8᾽} δεδβοηβ, 
Τορυϊαῦΐν γεὰσ ὮὉΥ γεδῖ.--“εῖ. 42. 
οὐδέποτε ἔδδνωτα εἴς. : ἃποῖδε οὗ 
ΟὨΒείβι᾽ 5 ἱπωργοτηρέυ ξε!ςἰουβ ᾳυοίδείοηδ ; 

ἴτοπὶ ΡΒ. Ἴχν!!. 22, 23 (ϑερι.). ΤῊΪΒ φυοίᾶ- 
τίοπ σοπίδίηβ, ἱπ βεστῃ, Ἀποῖπαν ραγδῦϊο, 
ἴῃ ψ Βῖςἢ Ἐπ6 εὐεοϊεά ἀπά πιυγάετεὰ Βεὶγ 
οὗ (δς ἴοσπιες ραγαῦϊβ Ῥεσοπηεβ ἴῃς τε - 
)εςιεὰ βίοπε οὗ ἰῃς Ὀυϊάετβ οὗ ἴδε ἴεο- 
ογδίϊς εἀϊῆος ; οπΐγ, μούψενεσ, ἰο θεσοπια 
ενδητυδιΥ ἴῃς δοοεριεὰ ποπουγεὰ βίο 
οἵ αοἅ. Ι[Ιει ἰβ δὴ δρροβίϊε οἰϊδιίοη, 
θεζδυδε Ῥγοῦδθ]ν τεραγάεά δβ Μεββίαπίο 
ὃν 1ποβὲ ἱπ ἤοβα πϑατίηρ ἰξ νγ88 σηδάε (1 
ν)885 80 τερατάεα ὃν τῆς ἘδΌΡ 8--- ϑομδτις- 
ἔξ, αὐ ἴο..), ἀπὰ Ὀεςσαυδε ἰξ ἱπιϊπιδῖεά 
ἴο τπεπὶ τπδὲ ὃν ΚΙΠπρ [εβὰ5 πε Ὺ νουϊά 
ποῖ ὃς ἄοπε ψἱ Ηἰπ,.---ν εγ. 43. 
τοῦτο, ἱπιγοάυςίπρ [πε Δρρ]ςδείοη οὗ ἴπ6 
ογδοῖς, δηὰ ἱπιρίγίηρ ἔῆαις ἴῃς ραγίῖθβ 
ἀάτεββεὰ δζὲ ἴῃ Ὀυϊ]άετα -Ξ- ἐμεγεΐογε.-- 
ἡ βασιλεία τ- θ.: [ῃε ἄοοηι 18 ἐοτίείϊατα 
οὗ ρείνίερε, ἴῃς Κίπράοτη ἰδκεὴ ἔγοτι 
ἔποπὶ δἀπά ρίνεη ἴο οἴδεζβ.---ὄθνει, ἰο ἃ 
παϊίοι ; Ρτονϊουεῖν, 88 Ῥδὺϊ οδ|15 ἱξ, ἃ 
πὸ παίξίοπ (οὐκ ἔθνει, Εοπι. χ. 10), δα 
τεΐεσεμος Ὀεΐηρ, ῥἱαἰπῖν, ἕο {πε πεδίβεη 
ψοσ]ά, --- ποιοῦντι τ. κι α.: οὗ [1]. 8, το; 
νἱϊ. χ7, Ὀχγίηρίπρ ἴογιἢ [μα τυ ϊ8 οἵ ἱε (86 
κίπράοπ). ὙΤῇὲ πορα ἴπαι (πῸῈ πεν 
πδίίοη ΜΠ Ὀγίπρ ἰογῖῃ ἴῃς ἔσυϊε 18. τα 
βτουηὰ οὗ ἴῃς ἰταπβίεσεπος. Οἀσοὰ εἴεςίβ 
ΠῈΣ ἃ νίενν ἴο υδοδιϊπεββ; ἃ υ8εε88 
εἷεςι Ρεορῖς ἢδβ ἢο ῥγεβοσίριϊνε στ μεβ.--- 
γεσ. 44. Τηΐβ νεζβε, ὑγαοκεῖεὰ ὃγ ὟΝ. Η., 
ἰουηά ἱπ {π6 βᾶπὶὲ Ἴοοπηθδοίίοη ἱπ [ἷκ. 
(χχ. 18), ἰοοῖκβ σαῖμεγ {ἰκ6 δὴ ἱπίεγροϊα- 
τοῃ, γεῖ ἰξ βυ 18 ἴῃ βἰευδείίοη, βεσνίηρ 88 
8 δβοίεῃηη τναγηίηρ ἴο πΊε πιφάιεμεῖηβ 
εν] ἱπιαπιίοηβ ἀραίπβὲ ἴδε ϑρεάᾶκεσ. 
πεσὼν: Ὧς ὙὙὴο [4118 οὐ ἴπε βίοπε, 88 ἰξ 
βιυτΠηρ δραίπβὲ ἰξ (18. νἱϊ, 14).--- 
σνυνθλ. ,) 8841 ὃε ὕγοκεη ἰῇ 
ΡῬίεοεβ, {κὸ ἂπ βαγίμθη νϑβ8ε] [8}1Πἰπρ' οι ἃ 
τοοῖ. Τηΐβ σοπιρουπὰ ἰΒ ἔουπὰ οηὶγ ἱπ 
ἴδῖς ατεεὶς δυΐμποσβ.---ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, 
οη ΨΏοτη ἐξ 8141] [41], ἴῃ Ἰυάρτηεπι. Τῆς 
ἀϊβιϊποιίοη ἰ8 Ὀεΐψεεη τῆθη Ψ8Ο Ὀε εν 
ποὲ ἰῃ τῆς ΟὨτῖβε ξπγου ἢ πιϊδυπάετγβίδη- 
ἱπρ δηά ἴοβε ψῇΠο τεὐεοὶ Ηἰπὶ ἰπγουρα 
δῃ ενὶ] πεαγὶ οἵ υπϑεϊεῖ. Βοίδ βυβες ἴῃ 
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43. Διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, ὅτι ἀρθήσεται ἀφ᾽ ὑμῶν ἡ βασιλεία τοῦ 

Θεοῦ, καὶ δοθήσεται ἔθνει ποιοῦντι τοὺς καρποὺς αὐτῆς. 44. καὶ ὁ 
πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον "συνθλασθήσεται " ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ; εἼΧ, χα, 18. 

δλικμήσει αὐτόν" 45. Καὶ ἀκούσαντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἷα ΙΝ. χα. τ8. 
Φαρισαῖοι τὰς παραβολὰς αὐτοῦ ἔγνωσαν ὅτι περὶ αὐτῶν λέγει' 
46. καὶ ζητοῦντες αὐτὸν κρατῆσαι, 

ἐπειδὴ 3 ὡς ὃ προφήτην αὐτὸν εἶχον. 
ἐφοβήθησαν τοὺς ὄχλους, 

1 ΤΏ ψΒοΙς νεγ. (44) ἰβ οπιίτἰςά ἴῃ Ὁ, 33, οἷά 1,δεΐπ νετζβίομβ, Οτἷρ., εἰς. Τίβος. 
οὐδ αηὰ ΝΗ. Ῥγβοῖεῖ. ὙΝ εἰββ τεραγάβ ἐξ 48 σεπυίης, δηά τίη ΚΒ ἐμδὲ 11 μδά σοπηα 
ἴῃ ποσὰ [ἷς. ἰὲ ψου]ὰ Βανε βιοοά δῇδσ νεσ. 42. 

3 “πεῖ ἴῃ  ΒΌΙ,. 

φοηβδαυδηςε, δυὰϊ ποῖ ἰῃ 1Π6 88π|6 ἂν, 
οὐ ἴο ἐπε βᾶπὶεὲ εχίεη. Ὅμὰα οπα ἴδ 
Ῥσοκεη, Βυζὶ ἴῃ ᾿ἰτὰ ; τπ6 οἴδεῖ ογυβῃθὰ 
ἴο ροννάες, ψνῃϊ ἢ ἴῃς ννὶπάβ Ὀἷονν ἀὐγᾶγ. 
-ολικμήσει, ἴοπὶ λικμός, ἃ ννἱππηονηηρ 
ἴοτῖς, ἰο ψίππονν, ἴο βοδίϊεσ ἴο ἴπ6 υνἱηᾶβ, 
ἱπιρίγίπρ τεδυοείοη ἴο ἄυβὲ σαραῦῖς οὗ 
Ῥείπρ 80 βοδίζετεὰ -Ξ- ρτί πάϊηρ ἴο ροννάεσ 
(εομέεγεὶ, Μυϊρ.). ἙἘογ ἴῃς ἀϊδβειποιίοη 
τ Κδη ἰῃ (πῖ5. νεσβα, οὔ. σἤαρϑβ. χὶ. 6; χίϊ. 
31, 32.-κἷῆιει. 45. Τῆς ρείεβῖβ δπά 
ῬΒαγίβεεβ οὔ ουτβε ρεζοεϊνεὰ τε ἀτίἢ οὗ 
ἔμπεδα ραγαῦοϊὶς βρθεοῆεβ δροιὶ [6 ἵννο 
80ῃ5, ἰῆς νἱπο- ἄτεββεσβ, ἀπὰ ἰἢς γεϊεςιεὰ 
βίοηβ, δηά (νεγ. 46) νου Ἱὰ ανε ἄρρτε- 
Βεηάεά Ηἰπὶ οἡ ἰδε βροῖ (κ. χχ. 10) 
μδὰ {πον ποῖ ἐεαγεὰ ἴδε ρεορῖε.---ἐπεὶ, 
βίης, ἱπιτοδυςσίηρ ἔπε σεάβοη οὗ {πε ἔξαγ, 
ΒΆΠῚ6 48 ἰπ νεῖ. 26.---εὀἰς προφήτην -- ὡς 
ἼΣΟΙ, 26, Δηὰ ἰῃ χίν. 5, 4180 ἴῃ γεΐεγθηςς 
τὸ ]οη. Οη δὶ υδεὲ οἵ εἰφ νἱάε ΝΝίπετ, 

ὃ 32,4, ὃν 
Ομάρτεβ ΧΧΙΙ. ῬΑΒΑΒΙΞ ΟΥ̓ ΤῊΒ 

ΜΜΈΡΡΙΝΟ ἘΈΑΒΤ ΑΝ ἘΝΟΟΥΝΤΕΒΒ 
ΨΊΤΗ ΟΡΡΟΝΕΝΊΞΒ. --ν. 1-14. Τεέ 
γογαὶ τοεδάϊηρ.---ΤὨϊ8 ραγδῦ]8 ἴδ Ῥεου]ᾶς 
το Με., δηὰ ψνὩ 116 'π βοπὶα γοβρθοῖβ ΝΟΣΥ 
Βυϊίδ0]ς το πε βίτυδιίοη, τᾶν ποῖ υη- 
ΤΟΔΒΟΠΔΌΪ ὃς Βιβρεοϊεά ἰο ον ἰΐβ ρίαςς 
δοῖς ἴο ἔπ Ἔνδηρε δι᾽ 8 μδὺϊ! οὗ στουρίπρ 
Κιπάγεά πηδίίεσ. ὙΠπα βεοοπά ρατγὶ οἵ 86 
ΡΑΙΔΌΪς τείεγσίηρ ἴο {πὸ τῆᾶπ πους ἃ 
ψεδάϊηρ τοῦς πᾶ8 πὸ ςοπηεοιίοη ννἱἢ {Π6 
Ῥτεβεηῖ βἰυδιίίοα, οσ ἢ της ῬΠαγίβεαβ 
ΨΠῸ ἅτε βυρροβεὰ ἴο Ὀ6 δάἀγεββεά. Αη- 
οἴβες φιεβείοη 88 εξ πιυςὴ ἀϊβουδβεά, 
υἱκ., ΜἈΘΙΠετ ἘΠ 5 ραγαῦε τν 88 βρόκεη ὉῪ 
7εβὺ5 δὲ 411 ου δὴν οοςδβίοη, ἴδε ἰάθβα οὗ 
ΤΩΔΩΥ οτἰεἰς5 Ὀείηρ τπδῖ ἰξ ἰβ ἃ ραγαῦϊς οὗ 
ΘΟ εῖβε' Β τεοοηβίγυςιεά ὃν {πε ἐνδηρεῖβὲ 
Οἵ 50Π16 Οδεῖ ρβεΐβοῃ, 80 ἃ8 ἴο στῇδκε ἴΐ 
οονασ ἰδ δἷη δηὰ ἰδίε οὗ ἰδῆς ενβ, {πε 
ςΔ]Πἶς οὗ τῆς ἀεηῖ]ε5, ἀπὰ τἰῃς Ὀἰνίηα 
ἀεπηδηὰ ἔοσς τὶ ρβξεουβη 688 ἰη 811] τεοὶ ρίεηιβ 
οἵ Ηἰ5 στᾶςε. ὙὉΠε γεβεπιδίδηςε δεϊνεθη 

ἘΝ - Ἂ 

8 εἰς ἴῃ Μ ΒΙ,. 

{5 Ῥασγδῦϊε δηά ἐβαὲ οὗ τῆς διῤῥενγ, ἱπ 
ΓΚ. χίν. 16-.24, ἰ8 οὈνίουΒ. Αδδιιπγίπρ 
πδῖ 7688 υττετεὰ ἃ ρᾶσγαθ]ς οὗ [15 ἴγρε, 
{πε αυξδιίοη Αὐίβεβ: Μϊοἢ οὗ τπ6 ἔνο 
ἔοττηβ ρίνεῃ ὉΥ Μὲ. ἀπά [ΓΚκ. Ἴοπιεβ 
ΠεΆΤΕΣ ἴο ἴδε οτίρίπα! ὃ ΤΒὰ ρεπετγαῖ 
νετγάϊοι 15 ἰπ ἔδλνουσ οἵ 1,υκ6᾽5. ΑΒ ἴο τδς 
αυεβιίοη οὗἨ ἐπ6 δυϊπδπείο γ οὗ Μι.᾽8 
Ῥδιδθϊε, τς πεσε ἕλος ἴτπᾶὲ τῆς ἔνο 
Ῥατγδῦϊε8Β ἤἕανε ἃ Ἴσοϊηηοη ἔποπὶς ἂπὰ 
ΤΊΔΠΥ ἔξαϊιγαβ 5 Π1}}8Γ 8 ΠΟ Ῥγοοῦ πὲ 
Ῥοιἢ ςουϊά ποῖ ργοςεεά ἔγοτῃ [ε888. ὙΝΩΥ 
βῃουϊά ποῖ πε ἰδίεσ ραγδῦϊα 6 6 βαπδ 
ἔπεπὶε παπάϊεά ὃν δε βαπὶς Ατεβὲ τ 
νατίιίοηβ 80 ἃ8 ἴἰὸ πηᾶκε ἰξ βοῦν ἃ 
ἀϊδετεπεὲ 116 ςοππεςίεά ρυτγροβςα, ἴδ 6 
ΘΑΥ ΕΣ Ὀεΐπρ, ἃ ρᾶγαῦῖε οὗ Ογαος, ἴῃ6 
Ἰαῖεγ ἃ ραγϑδῦϊε οἵ Κμάρηπιειέ ἀροῦ στᾶσα 
ἀεβρίβεδ οὔ δϑυβεά δ [1 τῆς ἀϊάαςεϊς 
αἷτὰ οὔ τπ6 ανο ρδγδῦ]68. ννᾶ8 88 [δὲ ἰῃ- 
ἀϊςαιϊεᾶ, τὰς τηειῃποὰ οἵ ναζίδιίοθ ννὰβ 
Ρτεΐδγδθῖβ ἴο 18 τι8ὲ οὗ ἵννο ρδγδδίεβ 
τοῖα! ν ἀποοππεοῖεά. “ἢ δὲ '8β οοπηπιοη 
Βῖνεβ ἐπ ρῃδδὶβ ἴὸ ννδὶ ἴβ ρεουϊίατ, δηὰ 
δ45 8 πιασκ ψῃδὲ ἴτ ἰ8 τηδε ἰβ Ἰυάροά "" 
(Τλε Ῥαναδοίϊς Τεαολιηρ οΓ Οὐγὶςέ, Ὁ. 
463. ὙΤῇς πιδίη οδ]εοϊίομβ ἴο {πὰ 
δυϊπεπιο ιν οὐ {πε ραγαῦϊε ἂσε ἰἴ5 
ΔἰἹερογίοδὶ σμαγαοῖεσ, δῃὰ [18 ἴοο ἀϊβιίηοι 
δηκο!ρΡαϊίοη οὗ Ηἰβίογσυ. Τῆε ἴογπιες οὔ- 
Ἰεοιίοη τεαδῖβ οὐ ἴῃς δϑϑυπιριίοα πὶ 
76808 υἱἱϊεγεὰ η0 ρδγδῦ ]68 οὔ ἢ δ᾽ ]εροσίςδὶ 
ἴγρε. Οχἡ {π|8, υἱάφξ τεγλαγκβ οἡ ἴδ6 
Ρᾶγδδῖς οὔ ἴῃς ϑοιῖσεν, ομαρ. χἰϊί. 

γεσ. 1. ἐν παραβολαῖς, τῃς ρΙυταὶ ἄοε8 
ποῖ ἱπιρὶν πιοτὸ ἤδη οὴθ ραγαδῖς, δαϊ 
ΤΆΈΓΕΙῪ ἱπάϊςαϊαβ ἐπε βιγίε οἵ δά άγεββ -ξ 
Ῥδγδθ  Ι Δ Πγ.--νεῖ. 2. γάμους, 4 
Μεάαάϊπρ ἔδαβε; ρίυγαὶ, δεοαιβε ἰῃς 
Ζεβεϊνιἰεβ ἰδβϑίεδ ἴος ἄδυβ, βενεὴῆ ἴῃ 
7υάρεϑ χίν. 17. Τῆε βυξβεθέίοη τῆδὲ τῆς 
ἔεδβι ἰ8 οοηηδοιεὰ ψῖτῃ ἔπε μαπάϊηρ ονεῖ 
οὗ {πὲ Κίπηράοτμ ἴο δε βοῃ (“" αυεπὶ ραῖοσ 
Βυςσαββοσοτὴ ἀδοΐίδγαγε νοΐοδδι,᾽" Κυϊποεῖ) 
ἰδ ποῖ ἴο ὃς ἀεδβρίδεά. Τῆς πιχατείαζα 
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Αι δετα δον. ΧΧΊΙ. 1᾿. ΚΑΙ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς πάλιν εἶπεν αὐτοῖς ἐν παρα- 
Σαν. το, ̓βολαῖς,1 λέγων, 2. “Ὡμοιώθη ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν ἀνθρώπῳ 
χίν. 8 [π βασιλεῖ, ὅστις ἐποίησε "γάμους τῷ υἱῷ αὐτοῦ 3. καὶ ἀπέστειλε 
Ὑτὰ δὶ » τοὺς δούλους αὐτοῦ " καλέσαι τοὺς κεκλημένους εἰς τοὺς γάμους, καὶ 

ΠᾺΣ οὐκ ἤθελον ἐλθεῖν. 4. Πάλιν ἀπέστειλεν ἄλλους δούλους, λέγων, 

χίν. τ4. Εἴπατε τοῖς κεκλημένοις, ᾿Ιδού, τὸ " ἄριστόν μου ἡτοίμασα, οἱ ὅ ταῦροί 
ς 

τιν Ὡς μου καὶ τὰ " σιτιστὰ τεθυμένα, καὶ πάντα ἕτοιμα δεῦτε εἰς τοὺς 

ἰῃ Ν᾿ 

8, 4.. ΟἿ. σιτεντός ἴα ΤΩΝ, χν. 43, 27, 30). 

5. Οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον, ὁ μὲν" εἰς τὸν ἴδιον 
ἔοκορε, ἀγρόν, ὃ δὲ ὃ εἰς ἐ τὴν ἐμπορίαν αὐτοῦ - 6. οἱ δὲ λοιποὶ κρατήσαντες 

2 ἄντοις αῆες παραβολαῖς ἰπ ΣΦ ΒΌΓ, (πιοάετη εὐϊίοσα). 

3 ητοιμακα ἰῃ ΒΟΌΙΣ ἀπά δἀοριοὰ Ὁγ τιοάεγη δἀϊίοσβ. 

8 οσ μεν, ος δε π ΣΙ ΒΟΙΟΣ, βενεγαὶ συεῖνεδ. 

4 φπὶ 'π Δ ΒΟΙ, 13, 33, 69, εἰς. 

δηὰ τεςορηίτίοη οὗ δε βοῇ δ8 μεῖγ ἴο [86 
ἰγοης πλῖρδὲ ὃς σοταδίπεά, νας νου 
εἶνε ἴο τῇς οοοδδίοη ἃ ροϊ εἰς] βἰρηὶῆ- 
δος, ἃπὰ τῆᾶκε δρρεάγαηος δὲ ἴδε 
ταλιτίαρε ἃ ἰεβὲ οὗ ἰογδῖῖγ. Ἐδβίεσῃ 
ΤΑοηδιοῖβ μὰ οἴδῃ σηδὴν δοῃβ Ὁ 
ἀϊβετεηι πῖνεβ, ἀπὰ πείγβηίὶρ ἴο ἴδε 
ὥἄγοπε ἀϊὰᾷ ποὲὶ ρὸ ὉΥ Ῥχίπιορεηίϊξυτε, θυϊ 
ἘΥ ἴδε ρίεαβυγε οὗ ἴδε βονεσγεῖρι, ἀείεσ- 
τοϊηςὰ ἰῃ ΠΊΔΠΥ οΆ8ε8 ὉΥ δῇεοίίοη ἴοὸσ ἃ 
ξανουτῖις υυέδ, 48 ἰῃ (Ὡς οδβ6 οὗ ϑοϊοπιοῃ 
(Κοειενεϊά, ἐς Οεἰ1}1.}---Ν ες. 3. καλέσαι 
τοὺς κεκλημένους, ἴο ἰηνίτε ἴῃς αἰτεδάν 
ἰηνιιοά. ΤῊΐβ βεσοοπᾶ ἱπνίδιϊου βεεπὶβ 
ἴο δοοοσὰ ν τ Ἐδβέοσῃ οὐυδίοτῃ (Εϑῖπεσ 
νἱ. 12). Ὑηε ἢγβὲ ἱπνιδιίοη τνᾶβ ρίνθη 
το (ες ρεορῖίε οὗ [βγδεῖ Ὀγ ἴῃς ργορμεῖβ 
ἴῃ τῆς Μεββίδηϊο ρίςζυγεβ οὗ ἃ ροοᾶ τἰπ|6 
οοπλίηρ. ΤΠΐβ ἀβρεοῖ οὗ ἴδε ρζορμεῖὶς 
ταΐηἰβῖσΥ ᾿γὰ8 νγεϊσοπχεά. [Ιβγϑεὶ πενεσ 
τεβροπάςά ἴο ἴδε ργορμεῖὶς ἀεπιαπά ἴοσ 
γί ρλέεομσηεϑς, ἃ8 ΒΏΟΜΗ ἴῃ 186 ράσγδθὶς οὗ 
1τδε νίπε-γαββοζθ, Ὀὰξ πεν ογα ΡΙεαβεὰ το 
δῶσ οὗ ἀοὐβ σταοίουβ νἱβίϊδίιοῃ ἰπ (δ 6 
ἰδιῖες ἄαγβ, ἴο ὃῬε ἰηνὶςά το ἃ ἔδαβὲε ἴῃ τῃ8 
ἱπάεδηϊις ἔπαγε εἰπε. Ηοῦν {ΠεῪ ννουϊά 
δοὲῖ νπεη τῆς ἔεαβδὶ νγὰ8 ἄπ τεπχδϊπεά ἴο 
Ῥε 586εη.---τοὺς δούλους, ἴῃς βετνδηΐδ, ἃῖα 
]οΒπ τπεὲ Βαρεῖβε δηὰ ]|εβὰ8 Ηἰπιβεῖδ, 
Ψμοβς Ἰοἰπε τλεββαρα ἴο ἵπεῖς ρεπεγαϊίοπ 
ΨΜ 88: ἴῃς Κίηράοπι οὗ Ηεανεῃ 18 δὶ μαπά, 
ἔελϑὲ τἰπς δὶ ἰδηρίῃ αγενεὰ.---οὐκ ἤθελον 
ἐλθεῖν. [δγδεὶ ἴῃ 41} μεσ ρεπογαίίοπβ δὰ 
Ῥεεη ΨΠΠἶπρ ἰπ ἃ ρεπεγαὶ νὰν, χυϊῖς ἰῃ- 
τεπάϊηρ ἴο οοπιε ; πὰ ἴπῸ ρεπογδίίοη οὗ 
]οπῃ ἂπὰ 7εβϑὺ8 ννεσε δ'βο νυ] πρὶ ἰπ ἃ 
δεποσαὶ αν, ἴζ ἰἴὲ παᾶὰ οπἱν ὕεεπ πες 
τῖρμι βοὴ ννῆ0Ὸ ψ88 ροίῃρ ἴο ΡῈ πγατσίεά. 
Ηον οουϊὰ {πεν Ῥε ἐχρεοϊςὰ ἴο δοςερὲ 
δε οὔδουτε Ναζάσεης ἴοσ Βγίδερτοοπι 

δηὰ Ἡεῖν ὃ--ννεσ. 4. ἄλλονς δούλους 
τεΐοτβ ἴο ἴδε Ὡροβεῖεβ τνβοβα τηϊηἰβεγυ 
ξᾶνα ἴο ἴπε βᾶπ)Ὲ ρεποζγαίίοῃ ἃ βεςοηΐ 
οδδηςε.--ἴπατε: ἴδε δβεοοπᾶ βεὶ οὗ 
ΤΑΕΒΒΕΏΡΕΙΒ ἃγα ἰπβίσυςιεὰ ννῆδὲ ἴο βᾶν ; 
18 εγ ἃζε ἐχρεοϊε ηοὲ πιεσγεῖγυ ἴο ἰηνίξε τὸ 
Ὀυὲ ἴο οονρπεηα ἴῃς ἔεδβὲ, ἴο ργονοΐε 
ἀεβίῖγε.---᾿ἰδού, ἴο δἴτεδὲ δἰϊεπιίοη.--- 

ἱστόν μον, ἴπε πιϊδάλγ τηθδὶ, δ8 
ἀϊδβείπος ἔτοπὶ δεῖπνον, Ὡς σάπια ἰδίες 
ἰπ τς ἄδν (υἱέ 1. χὶν. 12, πεῖς Ὀοίἢ 
τς παπιεὰ -- εαγῖν ἀΐππεσ ἀπά βυρρετ). 
ΜΗ ἰῃς ἄριστον ἴδε ἐεβείνίεἶε8 δερίη.--- 
ἡτοίμακα, ρετίεος, 1 πᾶνε ἰῃ τεδάϊηςβϑβ.--- 
ταῦροι, σιτιστὰ, 0015, οὐ οχεη, ἀπά ἐεὰ 
Ῥεδβίβ : βρεᾶῖκ ἴο ἃ ἔδαβί οῃ ἃ νϑϑὲ 80816. 
-τεθυμένα, εἰαίη, ἀηά τπετείοτε πιδὲ δ6 
εδίδη ψβουὶ ἀεἶῖαγ. Τἢς ψνοτζὰ ἰβ οῆεη 
υϑεὰ ἰη οοπηεοιίοη ἱ τῆς 5᾽αγίπρς οὗ 
Βϑοσιβοίδὶ νἱςεπιβ, δὰ τες ἰάεα οὗ 
βδογίῆςε πρᾶν ὃ6 ἴῃ νίενν Βεγε (Κοεῖβνεϊά). 
- πάντα, εἰς. : 411 ἐπΐπρβ τεδαγ, οοτῖς ἴο 
πε ἔεαβί. ὙΤΠ8 τπεββᾶρα ρυΐ ἱπίο δα 
του 8 οὗ ἴῃς ϑβεοοηά βεὲὶ οὗ βεγνδηΐβ 
ΠΑΡΡΙΥ ἄεβοσῖρεβ ἴῃς τηϊπίβίσυ οὗ δε 
ΔΡοβίϊεβ οοσηρατεά υἱτὰ τμδὶ οἵ ουγ Ι,οτγά, 
88 ποτα ὑγροηξ Οὐ ἀρρτεββίνε, ἀπ ργοὸ- 
οἰαιπιίηρ ἃ πιοζαὲ ἀενεϊορεά ροβρεῖ. 
“ΠΟΥ τδϊκαὰ δ5 ἰξ ψνεγε οὗ οχεῃ δηὰ 
εά Ὀεδϑβὶβ δηὰ {πε οἵμες δοοοπιρδηϊπιθηῖβ 
οὗ ἃ ἴεαβῖ, υἱἱἢ δὴ εἰοφασπος [688 
ἀϊρηϊβεά, θὰϊ πιοσς βιϊεά το ἱπιργαβ8 [ἢ ς 
ΤΩΙ] οα ἢ ἃ βεπδε οὗ (6 σίοδεβ οὗ 
Ὀϊνίπε ρτᾶςθ" (ΤὰαἊε Ῥαγαδοϊὲς Τεαελίπρ 
οΓΓ Ολιγὶ ἢ). 

γν. 5-7)7. οἱ δὲ ἀμελήσαντες ἀπῆλθον. 
Τῆς ΜΝυϊραῖε γεβοῖνεβ ἰῆς ραγιϊςὶρὶς απὰ 
τεβδηβἰδιςβ : “ περίεχεγυης εἰ αὐϊογυης,᾽" 80 
αἰ80 τῆς ΑΝ. δπά Εν. ; υβεῖγ, ἔοσ {δε 
ΡΑγιοῖρ!ς ροϊπίβ ουξ ἔπε βίδιες οὗ πιϊπὰ 
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ἡ. ᾿Ακούσας δὲ δΎιΑα, αἱ. 45: 
βασιλεὺς 1 ὠργίσθη, καὶ πέμψας τὰ " στρατεύματα 2 αὐτοῦ ἀπώλεσε ἀκα χίν. 
τοὺς φονεῖς ἐκείνους, καὶ τὴν πόλιν αὐτῶν ὧν ἢ" ἐνέπρησε. 8. Τότε λέγει Η ὩΣ Αςῖ 

τοῖς δούλοις αὐτοῦ, Ὁ μὲν γάμος ἕτοιμός ἐστιν, οἱ δὲ κεκλημένοι οὐκ μέσων “εν. 

ἦσαν ἄξιοι. 9. πορεύεσθε οὖν ἐπὶ τὰς ᾿ἰδιεξόδους τῶν ὁδῶν, καὶ ἐπι το, τίς: 
ὅσους ἂν εὕρητε, καλέσατε εἰς τοὺς γάμους. 10. Καὶ ἐξελθόντες Η βεῖς οϑὶν 

οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι εἰς τὰς ὁδοὺς συνήγαγον πάντας ὅσους ὃ εὗρον, ' δεῖς ἘΝ 
πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς καὶ ἐπλήσθη ὁ γάμος ὁ ἐπεάμύνος (δεν ω 

ἰδτασο ἰω Μι.; Βεσο, Ὁ. χχνΐϊ, 4), χυν ϊ. 12. Οἴϊει ἰῃ Αςἰδ δηὰ Ηοῦ. 
Τα ρᾶσί. 

Δ Ἐὸς ἀκονσας δεο βασ. Ν᾽ ΒΙ, Βᾶνε ο δε βασιλευνς. 
3 Ὁ Πδ8 τὸ στρατενμα (Ττᾷ. ἰπ πιατρίη). 

4 γυμφων ἴῃ 3 ΒΙ, (ΤίοςΒ,, Ν. Η.). δ ονε ἴῃ ΜῈῸ (ΕΗ). 

ψΒΙ ἢ ψανο τίβο το ἴ86 σοηάυοὶ βρεοίϊῆςεά. 
ὙΠ ττεαϊοὰ {δε ῥγεβδίηρ ἰηνίταϊίοιβ 
δηὰ ρίονίπε ἀθδογὶ ρείομβ οἵ ἴῃς βεγνδηΐβ 
σὰ ἱπάϊβετεηςε.---ὃς μὲν, ὃς δὲ: τΠϊ8 
οη6 ἴο δὲβ οννῃ (ἴδιον ἔος αὐτοῦ -- ῥγοῤγίτς 
ἴοσ 9μμ5) βεϊά, ἰπαὲ οπς ἴο ὃπί8 ἐγδάϊηρ 
(ἐμπορίαν Βετε οπῖν ἴῃ Ν. Τ. Οὗ. τκ. δὲ 
τῃ18 ροΐπε).--- ες. 6. λοιποὶ, (ῃε τεδὲ, 88 
ἰξ οἱ ἀμελήσαντες νγεῖτε ΟὨΪΥ ἃ ρατῖ, ἴῃς 
ξιεαῖες ραγὶ, οἵ ἴῃς ἰηνίϊεά, ννἢ]]6 πὰ 
ἐχρσζεββίοη ὈῪ ἰἴβεῖζ πδίυσα! ΠΥ σονεῖβ ἴΒ6 
ψ δος. ννεῖββ δ πᾶβ ἰπ λοιποὶ ἃ ἴτᾶςς οὗ 
Ραϊοδίπρ : ἴῃς ρᾶγαῦ]α οσὶ ρίπδ!ν τείεσγε 
ἴο τῆς Ρεορῖςε οὗ [βγϑεῖ 248 ἃ ψμοῖς, θυὶ 
Με. ἱπισοάυςεὰ ἃ τεΐεσεπος ἴοὸ {δε 
ϑυπεάσίβιβ δπὰ πεσε 8δ8 ἔδεπὶ βρεοίδ!!ν 
ἰῃ νἱὲν 8ἃβ {δε λοιποὶ. Κοείϑβνεϊ!ά 
τελεῖ οὐ ἴῃς ἱπιρσγοῦδθ!ν οὗ ἴῃς 
Βίοσυ δὲ {Π18 ροϊπὶ : πιεῃ δὲ ἃ ἀϊβίδποε-- 
τυΐεσβ οὗ ργονίποςβ---ςου]ὰ ποῖ Ὀε ἰηνϊτεά 
ἴῃ τ1π6 τπηοτηίπρ ννἱ ἐῃε ἐχρεοιϊδιίοη οὗ 
ἐθεὶς Βεΐῃρ ργεβεπί δὲ ἔπε ραϊδςς ὉΥ ζηϊά- 
ἄδυ. 80 (λυ τῃϊ8 πηδκαβ ἔοσ {πε Προ μεβὶβ 
οὗ τετηοάο] της ΌὉΥ ἃ βεοοπὰ μπαηά. Βυὶ 
Ἔνθη ἴῃ ΟΠ τίβε᾽ β δοκπονϊεάρεα ραγαῦῖεβ 
ἱπιρσο δ Πεἴε8 ἃγε βοπηειπιεβ ἱπισοάυςεὰ 
το πιεδὲ τῇς τεαυϊσγετηεηῖβ οὗ ἰῃ6 οδᾶ86; 
4... ἴα 1.᾿ 8 νεζβίοη οὗ ἴῃς ραγαῦὶς αἱΐ 
τεΐαξα. --- κρα’ κνον, ὑβ.. καὶ 
ἀπέκτειναν : ἀςῖ8Β οὗ Ορεῃ τγερε]!οη ἰπ- 
εν ταδὶ Ιεδάϊηρ ἴο νναᾶσ. Τῆΐβ ἐδαίυγςε, 
δοροσγάϊης ἴο δνεῖββ, [1ε8 ουϊδίάς πὰ 
Ῥὶςῖατο. Νοῖ 80, ἢ τπε πιατείαρε ἔεαβί 
᾿ν8 ἴο ὃς τῆς οοςαβίοη ἔοσ τεσορηί βίης 
τῆς δΒοῃ 45 πεῖγσ, Ὑὡτηθη γεΐζυβαὶ ἴο οοπια 
ταεδπὶ ὉΠ ΠοΙ ἀΐηρ ποτηαρε, τεῦς]! θη ἰπ 
τὰς Ὀυά, δηὰ δςοῖβ οὗ νἱοΐεπος ννεῖε Ῥὰϊ 
ἴδε πεχὶ δβίθρ.--  εσ. 7. τὰ στρατεύματα: 
16 οἷυγαὶ ἀρρεᾶγβ βυγργίϑίηρ, Ὀὰυϊ (πα 
τηεδηίΐηρ βεεηβϑ ἴο δε, ποῖ βερασγαῖθ 
διηχίεβ βεπί οπα δϊξοσ ἀποίῃεσ, Ὀὰὲ ἴογοεβ. 
-- ἀπώλεσε, ἐνέπρησεν : πε Δ᾽] ΡΟΤΥ Πετα 
ενίάεπιῖ τείετβ ἰὸ ἴδε ἀεβιγυοιίοη οὗἉ 

7ετυβαίοεη ; τὸ σρυσωθοθὲ δραΐπεῖ 
δυϊπεηειοίγ, ἰξ χχῖν. 2 ὃς ἃ νοζὰ οὗ 
]εβυ8. Νοῖς δαὶ (πε ἀεβίγυςεϊοη οὗἁ 
ζξτθαιεαι 8 τεργεβοηϊθὰά 88 ἰδκίηρ ρίδος 

ἴοσςε τῆς οδιηρ οὗ ἴῆοβε νἱπουξ Ξ [86 
Οεπεεβ. ὙΠῖβ 18. ποῖ δοςογάϊηρ ἴο ἴδε 
διἰβίοσίς ἕδος. ΤῊΪΒ πᾶ κεβ ἕοσ αὐϊβεηεοί ἐγ, 
88 ἃ ἰδίας δἱἱεροτίβὲ νου ανε Ῥεδῃ 
ἩΚΕεΙ͂ν ἴο οὔβεσνες ἴδ ᾿ἰβίοσγίςδὶ ογάες 
(υἱάς ϑοῃδη 2). 

νν. 8-1ο. τότε: δἴτες {πε βεοοῃὰ βεῖ οὗ 
Βενδηΐβ, 88 ΤΊΔΠΥ 88 δβυγνίνεά, δά τε- 
τυτηεᾶά δηὰ τερογίεά ἐμεῖς 111-δυος 688. --- 
λέγει, Βε βᾶγβ ἰο ἐλένι.---ὅτοιμος, τεδάγ, 
πὰ τηοσε.---ν ες. 9. ἐπὶ τὰς διεξόδους, 
νατίοα ΒΥ ἱπιεγργεϊςά : δὲ ἴῃς οἽγοβδίηρ- 
Ρίαςεβ οἵ ἴδε οίπιῖν τοδάβ (Ετίἔζβομα, 
Ὡς Μεῖϊς, Μεγεσ, ὕοερε]); οσ δὲ τῆς 
ἴδοαβ ἴῃ ἴμ6 οἰἐγ Ψψπδηςε ἔπε ρτοδῖ τοδὰβ 
εδάϊηρ ἱπίο ἴδε σουπσυ βίδγὶ (Κυρκε, 
1μοεβπεσ, Κυϊποεῖ, Τγεποῆ, ΠΝ “Ας- 
οοτγάϊηρ 845 νγὰ δπηρῃδϑίβα οπα οσ οἷδες 
Ῥτερ. ἴῃ ἴῃς σςοπιρουπά Μψοτά, εἰξξεσ:: (6 
Ρίαςεβ ψεπος ἴῃς τοδάβ τὰπ ουΐ, ος 
Οτίεπεαὶ τοδάβ ραββϑὶπρ ἱπῖο ἰῆς οἰ 
Κῆγου ἢ ραῖεβ᾽ (Ηοϊιζ, Η. 6... Τὸ 
βεςοπά νίενν ἰ8 ἴῃ τπῆοσε ᾿ἰκεῖν τνετς ἰξ 
ΟΠἷν Ὀεσᾶυδε, ἴμε {{π|ὲ ρῥγεββίηρ, ἴδ6 
Ρίασςε νῆεσε πεν συςδίβ ἅγε ἴο δ6 ἰουηὰ 
τλυδῖ ΡῈ πρᾶσ αἱ βαπᾶά. [π δε ὀρεῆ 
δρδοςβ οὗ ἰῃς οἷ, βίσδηρεγβ ἔγοσῃ {86 
ΠΟΥΠΕΈΓΥ 48 νν6}} δ8. ἴπ6 ἰοννεσ ρορυϊδείοῃ 
οὗ ἴῃς ἴοννη οουἹἱὰ ῬῈ πιεὲ ψνἢ ; ἐπα 
τοτείρῃ ὑτιεθεηε Ξε σεητίεβ, τπηδίηἷγ ἰπ 
νῖίενν.---Ν ἐσ. το. πονηρούς τε καὶ ἀγαθούς: 
ποῖ ἱπ {πε πηοοά ἴο πιᾶκε ἰκει πο θίοπα, 
τε ςοπηξοῖβ πον. ἃπᾶ ἀγαθ. [ορεῖπε 88 
Οπδ ΓΟΙΠΊΡΔΩΥ Ξε 811 {δεν ἐουπά, οὗ 411 
βογίβ, δὰ οἵ ροοᾶ, ἰῃς πιδικεῖ- ρίδςα 
ϑνερὲ οἰεδη.--- ἐπλήσθη, νν58 Π]1εἁ ; 5διῖβ8- 
Τλοΐοτυ δῆοσ τε τσοῦ δ] ἱπ ρειείπρ συεδίβ 
Αἵ 8]}.---“ναὐμφὼν, ἴπ6 πιαττίαρε ἀϊπίηρ- 
8.41}; ἴῃ ἰχ. 15 τῆς Ὀγιἀθομαγηδοσ, 



272 ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΙ. 

ΚΊΜΚ. χσίῃ. 11. εἰσελθὼν δὲ ὁ βασιλεὺς ᾿ θεάσασθαι τοὺς ἀνακειμένους εἶδεν 
55: 

ἐκεῖ ἄνθρωπον οὐκ ἐνδεδυμένον ἔνδυμα γάμου 12. καὶ λέγει αὐτῷ, 
Ἑταῖρε, πῶς εἰσῆλθες ὧδε μὴ ἔχων ἔνδυμα γάμου; Ὁ δὲ ' ἐφιμώθη. 

ἀπ 13. τότε εἶπεν ὁ βασιλεὺς τοῖς διακόνοις, Δήσαντες αὐτοῦ 
ἐν. 390. Εἶ πόδας καὶ χεῖρας, ἄρατε αὐτὸν καὶ ἐκβάλετε3 εἰς τὸ σκότος τὸ 
Τίαδν δὶ ἐξώτερον - ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

14. πολλοὶ γάρ εἶσι κλητοί, ὀλίγοι δὲ ἐκλεκτοί." 

 φιπεν αἴϊες βασιλευς ἴῃ 3 ΒΙ,, ουτγεῖνεβ. 

3 Ἐὸσ ἀρατε α. και εκβ. Ν᾿ ΒΙ, Βᾶνε δἰ τιρν ἐκβαλετε ἀντὸν (ἿΝ.Η.). 

Ὗν. 11-14. Τὰε νεαν τοϊἐκομὲ α τοεδάϊηρ 
ξαγικσηΐ.--- ΒουΡὮ τη18 ἐδδῖυσε μᾶ8 πὸ 
φοπησοϊίου ἢ τς ροϊεπιὶς ἀραῖπϑὲ ΠῈ 
ϑαπηεάτχίβίβ, ἰὶ ἄοδθβ τοὶ ζο] ον", ἃ8 Ἴνθη 
γνεῖβ8β (Μαιεμᾶυ8- Ενδηρ.) δάπητβ, ἴπδὲ 
εξ ναβ ποῖ δὴ δυϊπβεπεῖς ρατγί οὗ α ράγδδὶςε 
δροκεη ὉγΥ 7688. [ἐ ψουἹά ἔοστη ἃ βυϊῖ- 
ΜΙΝ Ῥεηάμοηι ἴο ΔΩΥ͂ Ὑπρις οὗ ρτᾶςε, 48 
βδονῖηρ παῖ, ΨΒΠε τὰς ἄοος οὗ ἴδε Κίηρ- 
ἄοπι 'ἰ8 ορεῃ ἴἰὸ 4]1, ρβεζβοηδὶ Ποὶ 'πεὲ88 
οπηοῖ δὲ ἀϊδρεπβεὰ νυ ἱτἢ.---ν ετ. τι. θεά- 
σασθαι: νε Δτε ποῖ ἴο Βάρρους {παῖ τῆς 
Κίηρ οἄπις ἰῃ ἴο ἰοοῖς ουὖἵ ἴος οἤεπάετϑβ, 
δυὲ τῖδεσ ἴὸ βῃον μἰβ ςουπίεπδπος ἴο μἰ8 
ξυεβῖβ ἀπὰ πλάκα ἴῃ επὶ υγεϊςοτης.---ἄνθρω- 
πον, εἰς. : ΨψὨϊΠς 6 ψγᾶ8 ροὶπρ τουπά 
Ἀπιοπρ ἴῃς φυεβῖβ 5:}}ΠἸπρ' Μψείςοπις πὰ 
8 Ὧ Βεῖε ἂπά ἵδεσε ἃ ρτδςίουβ ψοτζά, 
δ᾽8 γε ἰἰρῃϊεὰ οὐ ἃ τᾶπ νἱδους ἃ 
ψεϑάϊηρ τοῦς. Οπἷν οπε Μοτζα πιὶρῃὶ 
μᾶνε Ὀεεπ Ὄχρεοϊεά ἰπ δυο ἃ φοπΊρβϑῃυ, 
Ὀυϊ οπα βυβῆςεβ ἴο 1ΠΠυβέγαϊα ἴδε ῥγὶποίρῖς. 
--οοὐκ ἐνδεδ., ννε πᾶνε Πεῖεὲ 8Δπ δχδιηρίε οὗ 
οοοδβίουδὶ ἀερατγίυτε ἔτοπι {πε συϊς ὑπαὶ 
Ῥαγεϊοῖριεβ ἴῃ ἴῃς Ν. Κ΄ ἰακε μή 458 τς 
περαῖϊνε ἴῃ 41] τεϊαιίοῃ8.---ἾὟ ἐσ. 12. ἑταῖρε, 
Ὧ8 ἴῃ χχ. 13.--πῶς εἰσῆλθες ὧδε: (πε 
αυεδίίοη πλῖρῆς πιεᾶπ, ΒΥ ννβδὶ ννὰὺ ἀϊά 
Ὅὰ φοπῖς ἴῃ ἢ τῆς Ἰορὶς οὗ δε φυςδβίίοη 
ἴῃ, παὰ γοῦ επίεγεὰ ὃν ἐπε ἄοοσ γου 

ψουϊά Βᾶνε τεςεϊνεὰ Α νεδάϊπρ τοῦς 'ἰκε 
(ὃς τεβὲ, ἐπεγείοσες γοὺ πηυδὲ Ὦδνα σοπηα 
ονεσ ἃ ΜΆ] οὐ Ἐπγουρῃ ἃ ννἱπάονν, οἵ 
βουῆεδον βἰ'ρρεά ἰῇ υποῦβεσνεὰ (Κοείβ- 
νεϊά). ὙΤῇϊβ δββυτηεβ ἴπδὲ πὸ συςδῖβ 
σνετα δυρρὶϊεὰ ἢ τοῦαβ ὈΥ πε ἰεῖπρ᾽ 8 
βασνδηΐῖβ, νυ ἢ ἴῃ ἴδ6 οἰτουτηδίδποςβ ἰ8 
ἐπεγί πβίςδ!ν ὑσοραδῖς. ΑἹ! δὰ ἰο Ἴοπις 
ἴῃ ἃ ΠΌΣΙΥ 88 ἴΠεν Ψεσα, πὰ βοπὶς ψουϊὰ 
Ὦανα 20 διυϊξαῦς ταϊπηδηξ, ἄνθη ἢδά {ποτα 
Ὅαεη ἐΐπις ἴο μὰ ἰτ οη. ΑΥ̓͂ αϊ ἴῃς ουδῖοπι 
ΜᾺΒ ἰδ ποὶ ΝΕ οἷεασ. Τῇ ρδγδδὶε 
Ἰεᾶνεβ {818 ροίΐπε ἰη (ἢ: θαςκρστουπά, ἀπά 
δἰπΊΡΙῪ ἱπάϊςαϊεβ {πὶ ἃ βυϊεαῦ!]ε τοῦς νγ88 
ὩδΟαββδῦυ, πονενεσ οίαϊπεά, ὙΠ Κίηρ᾽ 8 
αυεβίίοπ ῬσορδΌΪΥ πιεᾶηβ, μονν ἀαγεά γου 
δοπὶς δίας νἱεδουϊ, εἴς. )---μὴ ἔχων : μὴ 

1015 τἰπ|6, ηοΐ οὐ, 45 ἰῃ νϑσ, σσ, ἱπυρί γίπρ 
Ὀίαπιθ. Εὐυϊπγπιίυβ ἱποίπἀεβ (πε 4υ68- 
τίοῃ 88 ἴο πονν ἴῃς πηδῃ γοῖ ἴῃ ἀπηοηρ [Ὡς 
τηΐπρβ ποὲ ἴο θὲ ἱπαυϊτεά ἱπίο, διὰ τὴν 
αὐτονομίαν (τεεάοτ) τῆς παραβολῆς.--- 
ὁ δὲ ἐφιμώθη, ἢς ννᾶ8 ἀυπιῦ, ποῖ 80 πιυς ἢ 
ὅτοῖη ἃ βεῆβε οὗ ρυΐε 85 ἔγοπι οοηδιβίοη 
ἰπ Ῥγδβεῆος οὗ ἴῃς ρτεᾶὰῖ κίηγ βπάϊηρ 
λυῖΐε, ἀπὰ ἔτοπὶ ἴδασ οὗ ρυηίβῃπιεηι..---- 
νεῖ. 13. τοῖς διακόνοις, πε δβετνδπίβ 
ναϊτηρ οἡ ἴπε ρυεβῖβ, οὐ, 1[,ἱ. χχίϊ. 27, 
]οῆπ ἰδ, 5.-- δήσαντες, ἐκβάλετε : ἀΐϑρτο- 
Ῥογιίοπαιϊς ἔμβ8, γε ἂς δρὲ ἴο {πίηκ, 
δῦους ἴῃς τυάς δοὲ οὗ δῃ ὑππΊδηηοεῖὶν 
οἷοννθ. ἘἙπουρῇ βυτεῖγν δἰ τιρὶν ἴο ἴυγῃ 
Βίπι οὐξ, ἰπβίεδά οὗ διπάϊπρ ἢίπὶ Βαπά 
ἂηὰ ἴοοϊ δἃ8 ἃ οσίπηπδὶ ργερδγαίοσυ ἴο 
βογῆς ἔεαγίῃϊ ἀόογζθ. Βυϊὶ πιαίίετβ οἵ εἰἰ- 
υεῖίς αὔε βεγίουβὶυ νἱενεά δὲ Ἴουγίβ, 
ἐβρεοίδιν ἰπ {πε ἕρϑι, δηὰ ἐπε Κὶπρ 8 
ἴεῖηρεσς 18 δἰσεδαυ τυβῆεὰ ὉΥ ῥγενίουβ 
ἰπϑυῖβ, νυν ἢ πλακα Ἠἰπὶ Ἰεδίουβ ἔοσ ἢὶβ 
Βοποῦσ. Απά {πε δῆρεσ οὗ ἴῃε Κίηρ 
Βέεγνεβ ἴῃς ἀϊάαςις αἰτη οὗ ἴῃ ρᾶγδῦϊς, 
ΜΒΙοἢ ἰ8 ἴο επέογος πε ἰεββοη : βίῃ ποῖ 
Ὀεοαυβε στδοε δδουπᾶβ. Αἴτεσ 411 τὰς 
ἄοοπι οὗ ἴπε οἤεπάεσ ἰβ βἰ ηρὶῪ ἴο ὃς 
τυγπεά ουἭ οἵ τῆς {εβεῖνε σμαπιρεγ ἱπῖο ἐμὰ 
ἄλικηεββ οἵ ηἰρδι ουϊείάε.---ἐκεῖ ἔσται, 
εἴς. : βίοοκ-ρῆγαβε ἀεβοσίρεϊννε οὗ τῆς 
τοΐβεγυ οἵ οπε οδβὲ οὔ ἰπίο {πε ἀδιπαββ, 
ῬοΞβίΙν πὸ ραᾶζτὲ οὗ (δε ραγαῦδῖς. Οπ 
1Π|5 ἐχργεββίοη Εὐσσγεσ τοτηδγκβ: “ον 
νεῖγά δπὰ ἐτρπε, ἔος ἐδε νναπάεγεςγ 
ΠΟ 48 ἰοβὲ πὶβ αν, δε πίρδε, ννῆεπ 
οἰουάθ σονοσ ἔς εοάνεηβ, ἀπά τὨσγουρἢ 
δε ἄδερ ἀδγκπεββ ἴΒς πον]ηρ δπά ἐςειϊῆ- 
Βτιϊπάϊηρ οὗ ὨυηΡτΥ ψοῖνε8 βέγκα τη δᾶγ 
οἵ ἴδε ἰοπεῖγ οὔςῖ Ττυΐν πο ἤρυτε σουἹά 
τλοζγε ἱπιργαβϑίνεῖυ ἀδβοσγίδε ἴδ ς δηρυ ἢ οὗ 
τῆς ἀοὐ-ἔογβακεη " (γαπάεγμηρεη, Ὁ. 
χ81).--τνετ. 14. πολλοὶ γὰρ: ἰξ, 48 
ταῖρῆϊ βυρρεβί, ἴπε ςοποϊυδιηρ ἀρβοσίβπι 
τείεσγοδ Ἔχοϊ υδίνοϊΥ ἰο τῆς δίς οὗ ἴδε 
υητοῦδεᾶ ρυεδί, να βῃουϊά ὃς οὈ]ρεά το 
σοποϊυάς τῃδι {πε βίοσυ ἀϊὰ ποῖ βυΡρΙΥ ἃ 
ξοοά [Πμυϑιγαιϊίοη οὗὨ [18 ἐγυϊῆ, οπἱν οπα 
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15. Τότε πορευθέντες οἱ Φαρισαῖοι συμβούλιον ἔλαβον ὅπως αὐτὸν τα Βετο οαἱν 
“ παγιδεύσωσιν ἐν λόγῳ. Ν.Τ' 

τό. καὶ ἀποστέλλουσιν αὐτῷ τοὺς μαθητὰς ΕΆΚΕ 
αὐτῶν μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν, λέγοντες, “Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι κα, 
ἀληθὴς εἶ, καὶ τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ ἐν ἀληθείᾳ διδάσκεις, καὶ οὐ δὲ ἦν 1 
"μέλει σοι περὶ οὐδενός, οὐ γὰρ " βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων. 

7 
(τ περί 
τινος). 

ο 2 Οος. χ. 7 
(τὰ κατὰ πρόσωπον). 

λ λέγοντας ἰπ δ ΒΙ, ἴῃ ἀρτεοπχοπὶ ψἱὮ μαθητας. ΤΈς τεδάϊηρ λέγοντες ΒΔ8 ΟΟΔΣ 
αἱ. ἴῃ ἰξβ ἑδνουσ, Ὀπὲ πηοάεσζη εἀϊξοτγβ ργείες (ἢς οἰβεσ. 

ουξ οὗ τῆδην ριεβίβ οδ᾽εὰ θείης τοὐεςιεά. 
Βυὲ {πε ρποπ)ὶα σελ]! ὶν ὄχρζεββεβ ἴΠ6 
ἀϊάαςτὶς ἀτιῆ οὗ πε ψνΒο]ς ραγδαδῖ68. Ετσοτλ 
βιβὲ ἴο ἰλβὲ δου ἡγεσα οδ]]εἃ, Ὀὰὲ ςοπ,- 
Ρδιδνε! εν ἰοοὸῖκ ρᾶζὲ ἰῃ (ἢς ἔεδϑβί, 
εἰἴδες ἴσοτὰ ἴδοῖκ οὗ ν"1}} ἴο Ὅς ἵδεῖε οἵ 
ἴχοτῃ οοτηίηρ ἐλ ἐΠες ἱγσενεσεπεῖγυ. 

Ὗν. 15.-2. Τὰς ἐγίδιίφ φμοείϊοη 
(Μικ. χίϊ. 13-17, υκ. χχ. 2ο-26).---Ἴπ ἐδῖ8 
δϑίαϊς βοδεπια ἔπε ϑυπαάγβῖβ, δοςογάϊηρ' 
το ΜΚ., ψνεσ ἔπ Ῥσίπηθ τονεβ, δίῃ 
οἴδες ρασίίεβ 88 ἴπεῖς ἀρεηΐβ. σε δε 
Ῥμαιίβεεϑ δοὲ οπ {δβεὶς οὐνῃὶ τηοίίοῃ.-- 
Ψεσ. 156. τότε, ἴδεπ, νἹὩ τεΐεγεηος ἰὸ 
χχὶ. 46, βεη (ες ϑυπεάσγιδίβ ννεσε δὲ ἃ 
1.85 Βονν ἴο γεῖ [6515 ἱπίο {Ππεὶσ ροινεσ.--- 
συμβούλιον ἔλαβον πιᾶν τεῖες εἰτπες ἴὸ 
Ριοζδββ: σοηβυϊίπς ἰορεῖμεσ ; οσ ἴο 
σαβυϊ: ἑοσιηδὰ ἃ ρίδη. ,» εἰεδες 
λοτυ (φμονιοάο, ΒεΖᾶ, τοῖς, Ἡ. Ο.), ψὨϊςΣ, 
Ββονανεσ, νου πλογε παίυγα!ν τακε (ἢς 
ξαΐϊυτε ἱπάϊοδεινςε (Ετὶ[ΖΒο ἢ 6), οτ, Ὀείίεσ, 
ἐπ ογάεν ἐλαί.---παγιδεύσωσιν, {πεν πιῖρσδς 
δΏβηδσε, δὴ Αἰεχαηάσίης ψογᾶᾷ, ποῖ ἴῃ 
οἰαβείοβ, μεῖς δπὰ ἰπ ϑερί. (υἱάδ Εςεὶ. 
ἶχ, 12).---ἂν λόγω, ὉΥ ἃ νοτά, εἶπας τῇς 
᾿πδϑεϊοπ (ΠΟΥ γεσα ἴο δϑὶς (δι᾽ ἐ σεως, 
ἐιηγὴ, οὐ ἴδε ἄπδυγεσ ἔθεον Ὠορεὰ Ης 
Ψουὰ εἶνε (Μεγεῖ). Εοτς ἴδε ἰάεδα, οἵ 
18. χχίχ, 21.---Νεσ. τ6. ἀπο. ουσιν, 
88 ἷἱπ ΜΚ. χίϊ. 13; ποσὰ ἰπες Πρ ]ς, ματα 
Ὁπ6 ννοηάοτβ ἢν ἴῃς βεηὶ οὗ Μίκ. βῃουϊὰ 
Ὅς βοπάειβ οὗ οἴπειβ ἱπβίεδά οὗ δοίη 
τπεπιβεῖνεβΊ Ὑὴὲ εχρίαπαίίοη πᾶν Ὁ6 
τῆαι τῆς Ιεδλάϊηρ ρἱοίξειβ ἔεῖϊς τ οπηβεῖνεβ 
ἴο ὃς ἀϊδβογεάιιεά τ 1εβὰ5 ὉΥῪ {πεῖς 
ποίοσίουβ διι(τυάς, δηὰ, ἐδβεγείοσς, υβεὰ 
οἴδπεοιβ τότε ᾿ἰκεῖν ἴοὸ ϑυοςεθά. Μοσγε 
τῆδη ἔδυϊ- Βπάϊηρ 15 πον ἱπιεηἀε---ενεπ 
1ο ἅτανν 1}6818 ἰπΐο ἃ Θοπιργογηϊβίηρ 
υτίεταπος.--τοὺς μαθητὰς ἀ., ἀϊδοίρ[ε8, 
ΔΡΡϑεπεῖν πιεδπὶ ἴο ὃς ἐπιρῃδβίβεὰ; ἑ.6., 
τεβοίανι, ποῖ πηλϑδίετδ ; γουπρ πΊεη, ᾿σα- 
ΒυΤΊΔΟΪΥ ποὶ ἱποδραδίς οἵ βρργεοίδεῖπρ 
]εβυ8, ἱπ ψῆοβε οαϑὲ ἃ ἐγίεπαϊν ἐξα! της 
τονδιάβ Ηἰπὶ νγὰ8 τοὶ ἱποσγθάϊ]ς, 85 ἰπ 
ἴδε οδβδεὲ οἵ οἷάες ὭΣ οὗ ἐπε 

“-πμετὰ τ ἢ αγνῶν, νἱῖ 
ἩΣΣ πα Ὡδπιεά δεῖε οἷν ἱπ Μαῖ., 

δββοοίαιεἁ ἢ ϑαάδάυοοες ἴπ Μϑο. υἱϊῖ. 
15; ΨΥ 80 ΟΔΙ]εὰ 18 ἃ πιδίξεσ οὗ οοῇ- 
7εςίυτε, δηᾶά τπθὸ συξββεβ ἅτε τΏΔΗΥ: 
τοίάϊενς οὗ Ἡετοά (7 εσζοπηε) ; εομγέϊεγς οὗ 
Ἡετοά (Ετιἔζβομε, το] οννίηρ ὅς. νεσ.); 
1ενβ Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἴα πογίδμογη ἐεῖγατ- 
οΐεβ ρονετηςὰ ΌΥ πηεηλθεζβ οὗ ἴῃς Ἡετγοά 
ΤΑΤΑΙΪ (Ιμυξίεσοι ἢ) ; ἰδνουτεῖβ οὗ πα 
Κοπιδη ἀοπιίηίοῃ (Οτίρ., ᾿ς ὟΝ.» εἴς.); 
Βυταρδίίβεγβ νἸἢ τῆς ἀδδίτο ἔοσ ἃ παϊίοπδὶ 
Κιηράοπιλ 80 ἔα ρταιβεὰ οἵ βιϊπιυϊαϊοά 
ὉΥῪ ἴδε τυῖε οὗ τῆς Ηετζοά ἔδπιϊγ. ὙΤΒα 
14ϑὲ τῆς πηοϑὲ ργορδθῖβ, δηὰ δάοριεὰ ὃν 
ΤΩΔΩΥ͂ : ΝΝεϊδιείη, Μεγεσ, νυ εἶββ, Κεῖ, 
ΘοπδηΖ, εἴς. Ὑμὲ Ὀεβὲ οἷυς ἴο ἔπε 
δρίγίε οὐ τῆς ΡΑΓ 8 ἐμοὶ δββοςοϊδιίοι 
νὴ ἢ ῬΠδτγίβεεβ μετα. [{ ργεβυπηδοὶν 
Τλσδῃ8 ΒΥΓΊΡΔΙΝΥ ΙΒ τς ῬΑγίβεςβ ἴῃ 
ἴῃς πιδίϊετ δὲ ἰβϑδῦθ; ἱ.4., παέϊοηπαί δηι 
Ὁεγσμ5 ὙΠ ]Παρ βυπλϊβϑίοῃ ἴὸ ἃ ἐογείρῃ 
γοκε; οπῖγ ποὶ τγεϊρίουβ οσ ἐῃιεοογαῖῖς, ἃ8 
ἷπ οἂδε οὗ Ῥμαίβεεϑ, θυῖϊ ςφομία, 88 
βυϊϊεά τπεη οὗ ϑαάάδυςαῖς ῥγοοϊινίτ65. 
ΤΒε οδήεςι αἰπιεά δὲ ἱπιρ]ε8 βιςο ἢ βυτη- 
ιν. Το ϑβυςοεςά ἐς δῆδγε πιυβϑὲ Ὁ6 
ἰάάεη. Ηδά τε ἔνοὸ ραγῖῖεβ Ῥδεὴ ὁπ 

Τρροβίξε 5βἰάεβ ]εβὺβ ψουϊὰ βανε Ὀδεπ 
Ρυϊ οἡ Ηἰβ συατά. ὙΒε πᾶπς οἵ {πί8 
ΔιΥ ΡῥγορδοϊΥ ογὶ σι παϊεὰ ἴῃ ἃ Κίἰπά οὗ 

ἰδτο νροσβῆὶ ἴοσ Ἡεγοά πε ἀσεδῖ. Μὲάφ 
οη χνὶί. 1Ἱ.--τι ντας, εἴς., ἴπε βπᾶσζε βεῖ 
ἢ τυ δβιυΐθηθβϑ, ἀπὰ ννε]] δαϊοᾶ 
ἢ ἢδιίεσγ, τς Ὀαϊξ σοπιίηρ ἢγβι.--- 
διδάσκαλε, ἰεδοθεῖ, δῃ ἀρρζορτίαϊε δᾶ- 
ἄτεββ ἔτοπὶ βοΐοἶδιβ ἰῃ βεδγοῦ οὗ Κπον- 
Ἰεάρε, ος ἀεβίσὶπρ ἴῃς βοϊπείοη οὗ Κποίε 
αυεϑίϊοη.---οἴδαμεν, γε Κπονν, ἐνεσυ οὙ 
Κπονβ. Ἐνεη Ῥμαγίβεεβ υηδοιβέοοά 580 
ἴα ἴπε οπαγδοῖεσς οὗ Ϊ}|651.8, ἃ8 Βδσα 
ἌΡΡΕΔΓβ; ἴοσ ἐπεὶ ἀϊβοὶρίεβ βὰν ψνῆδὶ 
1πὲν ἤδνε Ὀεδη ἰηβίγυςϊεά ἴο βαυῪ. ΤΒεγα- 
ἔοτς ἐμεῖς ἱπίαπιουβ ἔθεουυ οἱ ἃ ἰεαρυς 
ΜΙ} ΒεεΙΖε υὉ (χὶϊ. 24) νν88 ἃ βἰῃ αραϊπβὲ 
᾿ἰρμῖ; {.6., ραῖπβὲ ἐς Ηοΐγ ἀμοβί. 
Ῥδασίβαϊς βοβοΐδῖβ της ὄνεὲῃ ἔξεὶ ἃ 
βεπεϊπηεηίδῖ, μα] βίποοτα δάτηϊγαιίοη ἔοτ 
τε ἌΤπαγασίοσ ἀσβογί δε, πδίυγε ποὶ νεῖ 
ἀεδὰ π᾿ {8επὶ 45 ἰῃ ἐπεῖγ ἐεδοῆετβ. ΤΠ6 
Ροϊπῖβ ἱπ {πε οπαγδοῖεγ βρεοϊδεά δγε--- 

18 

πασανοῦ ------ 
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ῬΒετε οἷν Χ. εἴπὲ 1 οὖν ἡμῖν, τί σοι δοκεῖ; ἔξεστι δοῦναι κῆνσον Καίσαρι, 
ᾳ βεῖε, ἢ οὔ;" 

ἔξαῖες πειράζετε, ὑποκριταί ; 

18. Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν πονηρίαν αὐτῶν εἶπε, “ Τί με 
10. ἐπιδείξατέ μοι τὸ " νόμισμα τοῦ κήνσου." 

Ἡμῖν οἱ δὲ προσήνεγκαν αὐτῷ δηνάριον. 20. καὶ λέγει αὐτοῖς,2 “ Τίνος. 
τς ΜΚ. χίξ. 16. 
τ. ἀκ, ας. ἧ “εἰκὼν αὕτη καὶ ἡ "ἐπιγραφή; 21. Λέγουσιν αὐτῷ, “ Καίσαρος." 
Ὑν ΙΝ τότε λέγει αὐτοῖς, ““"᾿Απόδοτε οὖν τὰ Καίσαρος Καίσαρι - καὶ τὰ τοῦ 

ὁ ἤδσαῃ, κρά Θεοῦ τῷ Θεῷ." 22. Καὶ ἀκούσαντες ἐθαύμασαν - καὶ ἀφέντες αὐτὸν 

Ἀρον αας ἀπῆλθον. 
8Β6Ώ86. 

Δ ξιπον ἴῃ 1.2, αηὰά δἀοριεᾶ ὃν Τίς. ἀπὰ ΚΝ. Η., τδουρὴ εὐπε ἰδ Ἰουηά ἰπ ΒΟ. 

3 Ὁ1,Ζ αδά ο ἴησονε δἴτες ἀντοιᾳ ἀπά ἊΝ. Η, μὲ ἰξ ἴπ τηαγρίη. 

5 ΜΒ οπιῖ! ἄντω. 

1ὴ βἰηςετὶιγ--ἀχληθὴς ; (1) βάεἰτεν, 85 ἃ 
( ἴου8 [οδοπει--- καὶ τ᾿ ὁ τ΄ θ. ἐν ἀληθείᾳ 
διδάσκεις ; (3) ἐεατίεββηεββ---οὐ μέλει, 
εἰς.; (4) πο τεβρεςίεσ οὗ π5-οὐ 
λέπειᾳ, εἴς. -Ξ Ψ1}1 δρεαῖς τἰἣς ἰσυτὰ ἴο 

411 δηὰ δδουξ 411] ἱπιραγίία!νυ. τῆς 
ςοπηρὶ πχεηῖ, θεβίἀε8. Ὀεὶπρ ἐγεδοῃεγουβ, 
28 ᾿πβυϊίηρ, ἱπιρὶ γίπρ [δαὶ [6 δὰ ννᾶβ ἃ 
το ΚΙ 88 βἰπιρεἴοη πο ὑνου]Ἱὰ ρῖνε Ηἰπι- 
8βεῖ ἀινᾶΥ, δπὰ ἃ ναὶπ πῃ ΨῆΟ οουϊά δ6 
βαιιετεᾶ. Βαυΐῖ, ἱπ γεαὶν, {ΠΕ Ὺ βἰππεᾶ ἱπ 
ἱρηογάηςαθ. ϑυςῇ πιεπ οουά ποὲῖ υπάοτ- 
δίδπὰ ἴδε σπαγαοῖεσ οὗ [εβὰ8 ἐπογουρηϊν : 
4... Ηἰδ Βυπμ]γ, Ηἰβ νἰβάοπι, αηὰ Ηΐ8 
Βιροτίοσ Υ ἴο Ῥαγιίβαη ροίΐῃηϊβ οὗ νίενν.--- 
γες. 17. εἰπὸν οὖν, εἴς. : ἴῃς 8πᾶγα, ἃ 
ηυεϑίίοπ 88 ἴο ἴμε ἰδυνβυϊπεββ ἐπ ἃ 
γεϊϊσίομς ῥοῖπὲ οὗ υἱεῖν (ἔξεστι-- ας ἐξέ, 
ατοιίυ5) οὗ ραγίπρ ἰϑυῖς ἴο Οβεβαγ. 
ΤΈς πυεβείοη ἱπιρ 168 ἃ Ῥοβϑβίῖς δῃ' 
πίβτῃ δεΐνεεη βυςο ἢ ραγπιεπὶ δηᾶ ἀυτν ἴο 
Αοἁ 48 ἰπεοογαῖῖς Ἡεδά οὗ τῆς παιίοη. 
Μίάε Ὅεαξ, χνίϊ. 15.---ἢ οὔ: γεβ οἵ ποὺ 
πον ἐχρεςὶ οσ ἀδβίγε ἃ περδῖϊνε δηβινεῦ, 
ἃπά πεν ἀεπιδηά ἃ ρ]αίη οπε-- σεοῥοησμνι 
χοἐμπάμηι, βεηβεῖ; ἔος δὴ οὈνίουβ τβάβοῃ 
ἱπάϊςαιεά ὃν [κ. (χχ. 20). ὙΠΕΥ ἀε- 
τηολπάεα πιοσα ἔπδη {πεν γαῖα τεδαν ἴὸ 
ἷνε, ἡ» βδίενες (πεῖς βεοσεῖ Ἰεδηΐηρβ; 20 
ΕΣ οἵ ἴδεπι ρἰαγίπρ ἃ πεζοῖς ρα. 

Ὗν. 18-22. ΟἈγίε᾽᾽ 5 γεῤὶν αμὰ ἱΐς 
εεεί.---Νετ. τ8. πονηρίαν, ὑποκριταί, 
νυϊοκεάπεββ, μυροογίῖεβ ; ἴῃς ἔογπλεσ ἴπε 
ονδηρε 53:8 ψογᾷ, τῆς ᾿αἴῖαγ ΟὨτίβε᾽ β, 
θοΙῖῃ Ἰπογουρηϊν ἀεβεσνεά. [τὲ νὰ8 ἃ 
τϊοκεὰ ρἱοῖ αραϊπϑὶ Ηἰβ 1 νεϊ]δὰ ὑυπάες 
ΡΡΑΓΕΠΕΙ͂Υ βίποεγε σοτῃρὶ πλθηῖβ οὗ γουπ, 
Ἰηφυΐτετβ, δηἃ πιθῃ οὗ ἴῃ ψγογὶ ἃ ννῆο Ροϑβει 
88 δά τηίγεσβ οὗ βίγαϊ ΒΕ οσυνασγάηςββ.---Ν ες. 
19. τὸ νόμισμα (1,ατἷπ περπίδρια, ματα 
ΟἿΪΥ ἱπ Ν. Τ.) τοῦ κήνσον, ἴπε οὐττεηΐ 
οοἷη οὗἩ τδς {τἰρυῖς, 1.ε., ἰπ ψὨοἢ τῃς 
αἰδυῖς τνᾶβ ραϊά, ἃ τουπάδδους πδπης ἴος 
ἃ ἀεπασγὶυβ ἵματη. δηνάριον, ἃ Ἐοπηδῃ 

οοΐῃ, δβἰΐνες, ἰη Ὁ πίς ἢ τρδῖδὶ ἐγίραϊς τνῶβ. 
οἷά (ΡΙηγ, Ν. Η., 33, 3,15; Μαγᾳυαζάξ, 

Ὦδεη. ΑΙε., 3,2, 147).---Ν ες. 2ο. ἡ εἰκὼν: 
ἴδε οοἷη ρσοάυςεὰ Ῥότε δΔπ ἱπιαρε ; βεσῆδ) 
ποῖ πεοθββασιγ, ἰμβουρῇ ἘοπΊδῃ, 88 τδ8 
Κοχηδη συΐεσα ΕΤῈ νεσῪ οοπβίἀεγαϊς οὗ 
7εν δα ῥτεὐυάίοεβ ἱπ Ἐπῖὶ8β ἂ8 π᾿ οἵδες 
ταλίϊετβ (Ηοϊισπιαπη, Η. 6.), Ῥυι δὲ 
Ρϑββονοσ {ἰπ|6 ἔπεσα νουἹὰ Ὀς ρίεπιν οὗ 
οοἱπβ Ὀελγίπρ Οβδεβαγ᾽β ἱτηᾶρε δηὰ ἴη- 
βοσγίριίοπ ἴο δε μαᾶ Ἔνεπ ἰπ δε ροοκεῖβ 
οὗ νουϊά-δ6 Ζεδ]οίβ.---Ὗ ες. 21. ἀπόδοτε, 
πε ογάϊπασν ψοζγᾷά ἔοσγ Ῥασΐπα ἄυει 
(Μεγετ), γεῖ ἴδεσε 8 ροίπε ἱπ ΟὮγγβοβ- 
ἰοπλ᾿Β τετηδσ : οὐ γάρ ἐστι τοῦτο δοῦναι, 
ἀλλ᾽ ἀποδοῦναι. καὶ τοῦτο καὶ ἀπὸ τῆς 
εἰκόνος, καὶ ἀπο τῆς ἐπιγραφῆς δείκννται 
(Η. Ιχχ.)]. Τῆς ἱπιᾶσε δηὰ ἱπβοσγίριίοῃ 
δῃοννεά τπᾶὲὶ ρίσίμρ (νεῖ. 17) ἰτἰδαξε το 
Οδεβϑᾶσ 88 Ομἱν ρίνίηρ δαοῖξ ἴο Πίπι 
ΒΒ ονῃ. Τμΐβ 'νᾶ8 Δῃ0 πδηβινεσαῦῖα 
αγρμπιοηέμνι αὐ λονέπενι 88 αἀάτεβθεά 
ἴο πιεῇ ΨῆΟ ἢιδὰ πο βοζιρίε δροιὲ υβίπρ' 
Οδεβδαγ᾿β οοΐῃ ἴοσ ογάϊπασζυ ρυγροβεβ, δυὲ 
οὗ οουζδα ἰϊ ἀϊά ποῖ βεῖῖῖϊς ἔῃς αυξςδείοῃ. 
ΤΕ ρῥγενίουβϑ χυςβίίοη πιρας ὃς ταϊβεᾶ, 
Ηδά Οβεβᾶσ ἃ τίρῃε ἴο οοἷπ πΊοποΥ ἔος 
Ῥαϊεβείπο, ἐ.Ζ., ἴο τοῖα ονοὸσ ἰ ΤΟ οοἱῃ 
βῃονεά {παῖ ἢς ψὙ88 τυΐεγ ὧς ζαείο, Ὀυξ 
ποὶ πεςαββαγν ὧδ ἦμγε, Ὁπ|688 ου ἴῃς 
ἀοοίτίπε ἐπδξ πῖρῆε 18 τίρῃς. ὙΒα ταδ!γ 
ἱπιροτίδης ροΐπε ἱπ ΟἾσιβε᾽ ΒΒ δῆβινεσ ἰ8, 
ποῖ ψνῆδὲ 18 βαίά Ῥυΐϊ ψγηδὲ ἰ8 ἱπυρίεὰ, 
υἱς., ἴῃς πδιίοηδὶ ἱπάερεηάεπος 18. ποῖ 
8ῃη υἱεϊπχδῖε ροοά, πος ἴῃς ραιτίοεἶβηι ἐπαὲ 
ΒρδΒὶ8 ἔοσ ἰξ δὴ υἱεϊπιαῖε υἱγένε. ΤΠΐ8 
ἀοοίτίπε [6805 Πεϊὰ 'π σοτηπιου νἱτ τὰς 
Ῥτορβείβ. Ηβ νἱγέυ δ! δββεσιεὰ ἰξ ὉΥ 
ἀἰδειηρυϊδηίηρ Ὀεΐνεεη. τῃς ταΐηρθ οὗ 
Οδεβᾶς ἂἀπά ἰἢς τπὶπρϑβ οὗ αοἅ. Τὸ Βανα 
ἀτεδίεὰ ἔπ686 ἃ5 οπε, ἔπε ἰαϊξες οδίερο συ 
Δὐβογθίηρ ἴῃς ἔοσγπιεσ, ουά ἕνα ὅθθη 
ἴο ΒΥ : ΤῊς Κίηράοπι οἵ αοἄ πηεδηβ [868 
κίηράοπι τεβίογεά ο 1ϑγαεὶ. Βυ ἰγεδεϊησ 
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43. Ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ προσῆλθον αὐτῷ Σαδδουκαῖοι, οἱ; λέγοντες 
μὴ εἶναι ἀνάστασιν, καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν, λέγοντες, 24. ““ Διδά- 
σκαλε, Μωσῆς εἶπεν, "Ἐάν τις ἀποθάνῃ μὴ ἔχων τέκνα, " ἐπιγαμ- ε μετα οΩἿΥ 
βρεύσει ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἀναστήσει σπέρμα Ν Ἷ: 
τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ 25. Ἦσαν δὲ παρ᾽ ἡμῖν ἑπτὰ ἀδελφοί. καὶ ὁ ἀπκγι θῶ, 
πρῶτος γαμήσας 3 ἐτελεύτησε" καὶ μὴ ἔχων σπέρμα, ἀφῆκε τὴν υ ΜᾺ χί!. 2, 
γυναῖκα αὐτοῦ τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 26. ὁμοίως καὶ ὁ δεύτερος, καὶ ὁ ἐ κα 
τρίτος, ἕως τῶν ἑπτά. 27. ὕστερον δὲ πάντων ἀπέθανε καὶ ὃ ἡ γυνή. ὅ7). ἤει; 

χ7---20. 273 

28. ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει,' τίνος τῶν ἑπτὰ ἔσται γυνή ; πάντες γὰρ ἴωδεει, 

ἔσχον αὐτήν." 29. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “" Πλα- 
16 (411 ἰω- 
{σδὩ8.). 

1 ΜΒ0Ζ οπιΐξ οἱ (Τίδο., Ν. Η.). Ιε πιὲρδὲ [411 οὐκ ὉΥ βίπι]αγ ἐπάϊπρ οὗ ργενίουβ 
ποτά. Μία Ὀεΐονν. 

3 γήμας ἴῃ ΦΒΙΣ, βενεσαὶ συγείνεβ. γαμησας δΔ8 ρχ ΟΣ ΔΌΪΥ Ὀεοη βυδδιϊυοά 88 [86 
ΤΆΟΙΕ ὑδυδὶ ννοτά, 

8 και ογχίτεὰ ἱπ 3 Β1,Δ, ἑουπὰ ἴῃ Ὁ ; ταῦ βᾶνε οοσης ἰῃ ἴτοτῦ Μίκ. 

4 ουν αῆες ἀναστασει ἴῃ Φ ΒΌΙ, 

ἔδεπὶ 858 ἀϊβείπος [6888 βαϊὰ ἰπ εβεςι : Τη6 
Κίηράοπι οὗ αοά ἰβ ποὲ οὗ ἐπῖ8 νοσὶά, 
ἰε ἴ8 ροββίδίε ἰο Ὀς ἃ ἔσυβ οἰτίζεη οὗ τπε 
κίηράοπι ἀπά γεῖ 4φυϊςγ βυδπηξ ἐο ἴΠ6 
εἰν! συῖς οὗ ἃ ἔογεῖρῃ ροϊεηϊαῖς. ΤῊ δ 
͵8 ἴῃς ρετπιδηςης ἀϊάαςοιὶς δἰρπίβοδηος οὗ 
ἴδε βῃγενά τερίν, βδίς ἀπά ἰσὺς (ἐμέν ἐἐ 
νέγενι, Βεηρεῖ), ὉῪ ΜΨὨΪςἢ 1εδὺ8 ουσνειεά 
ΗΪ8. ογδῆυ ἴοεβ.- εσ. 22. ἐθαύμασαν, 
ψοπάετχεά ; {δε ΤερΡΙγ ἃ ρεπυΐης δβυζρτίβα, 
{πεν παά ποῖ τπουρῆε ἰξ ροβϑβίδ]ς [δὶ Ης 
ςουἱά 5110 οὐυὲ οἵ ἐμεῖς Παπᾶὰβ δὸ Ἴοπὶ- 
Ῥ᾽εἴεῖν δπά 80 ββϑιϊγ. 

γν. 23-33. ΤὴΖη ϑασάμπεαϊς ἢ 
(ΜΚ. χιϊ. 18.27, κ. χχ. 27-38).--- ες. 23. 
προσῆλθον, ἀρρτοδοῆεά, θαὶ τ ἀϊετεηὶ 
ἱπίεηξ, αἰπγίηρ αἱ ἀπγυβεπιεπε ταῖποσ [ἤδη 
ἀεδάϊν τιϊβοπιεῖ. [6808 νγὰβ οὗ ΠΟ ρᾶσίγ, 
δηά τῆς νυκτὶ οἵἉ 411] τῆς ρατγιῖε8.---λέγοντες, 
ἢ οἱ, ἱπιτοάυςεβ {πε ςτεεὰ οὐ {δε 
ϑαάάυςεαβ; νυἱίπουι ἴε, δὲ {πεν βαϊὰ τὸ 
68:8. ΤΕΥ οᾶπις πὰ βαιά :  ε ἄο ποὶ 
Ἰενα ἴῃ ἴδε τεβυτγγοοιίοη, απ νὰ Ὑ1}} 

Ῥῖονς ἴο γοῦ [8 αὐβυγάϊγυ. Τῆὶβ ἰβ 
ῬιΙΟΌΔΡΙΥ Μιε.᾽8 πιεαηίησ. ΗςἬς νουϊᾷ 
ποῖ τοῖηκ 1 παραββᾶσυ ἴὸ εχρίδίπ {Π6 
ταπεῖβ οὔ ἴδε ϑαδάμυςεεβ ἴο [εἰν 5ἢ γεδάθγϑ. 
-τν ες. 24. Μωσῆς εἶπεν, δι ἰδ ρῃξ ἱπίο 
ἴδε του οὗ 41} ἰβ. ἃ ἔτες ςοπιδίπαιίοη 
οὗ Ὀεῦϊ. χχν. 5, 6, ἢ Οεπ, χχχνη!. 8. 
[π ἰδὲ ἰδέϊτες ἰεχὲ ἐς ϑ5ερῖ. πδ5 ἐπιγαμ- 

βρεύσαι ἴος ἴδε Ηςεδ. Ὧ 3) ΞΞ ἴο ρετίογπι 

ἴδε μαζί οἵ ἃ ἰευΐγ (1νατὶῃ ἔος Ὀτοϊμοσ-ἰη- 
αν") ΟΥ̓ τηδτγυγίπῷ ἃ ἀεοεδβεά ὕγοίπογ᾽β 
νάονν Βανί πο οἰ άτεπ. Αἢ ἀποίεπε 
οὐκδίοπη ποῖ οοπῆπεά ἴο [βγϑεῖ, ὃυΐ 

δοιίβεὰ ὉΥ Αγαδίαπβ δηὰ οἵδβεσ ρδορίεσ 
ἰρίδε Ἐναϊά, Αἰενέπῆνιεν, Ὁ. 1478; 
Βεηζίηρετι, Η. Α4., Ῥ. 345).---  εσ. 25. 
παρ᾽ ἡμῖν: τ818 ρῆταβε “Ὑἱ υ8,᾿ ἴπ 
Μαιῖδεν οἷν, βεεῖηβ ἴο ἴση δὴ ἱτηδ- 
δΊΏΑΓΥ οᾶβς ἱπίο ἃ ἔδλες (Ηοϊίσ., Η. 6.). 
Α ἴδοις ἰξ οουἱὰ παγάϊν Ὀς. Α8 Οῆσγγβ. 
ΒυπΊοΓΟΟ ΒΥ τεπηασκβ δῆοσ ἴῃς βεζοπά 
τὰς Ὀγοίμεγβ ψουϊὰ βἤσμη πὲ νοσηδη 88 
ἃ τπΐηρ οἵ ἐνὶ] οπιβη (οἰωνίσαντο ἂν τὴν 
γυναῖκα, Η. χχ.).---Ν ες. 26. ἕως τῶν ἑπτά 
.11 τῆς βανθη, ἐνς., ἘΠῚ τῆς πυτῦθεῖ ννᾶ8 
εχβδυδβίεά Ὁγν ἄεαίῃ. “ἴδβαυς 60 ἀυπὶ 
11: ϑερίεπι ἐχείηςεῖ εβϑθηῖ᾽᾽ (Ετ Ζεο ΠΕ). --- 
γεῖ. 28. οὖν, ἱπιτοάυςίηρ {π6 ρυΖΖὶϊηρ 
ηυςδιίοη δαβεὰ οἡ {πε οδ8ε βίδιεά..---- 
οἰδεῖ βυδ)εοῖ Ξε νποβα νν"] τῆς τσονιαη Ὀς ὃ 
οἵ Ῥεϊξζεσ, ἴῃς αγίῖςϊε Ὀείηρ νναπείηρ, ργε- 
ἀϊςαῖε τ οβα τοὺ ν"}} δῇς ὑεῦ ῳ. 
Γυκε, Πεγε γυνή [5 υδεὰ νΐςς.--- πάντες 
γὰρ ἐ. α., 811 ῃδά μετ, ἀηὰ {Πετγεΐογε (βυοῃ 
8 τῆς ἱτηρ!οὰ Ἐπουρῃι) 411 πμαά εαυδὶ 
τὶ ρἢι8. γε οἷενεσ ρυζχῖε, Ὀυξ ποὶ 
ἰηβαρογα ν ἀϊβῆς]: ἐνεη ἴογ Ταϊπγυάϊειβ 
ΤΠοτβδίηρς τηδίεσγί ἰδεῖς ἰάθαβ οὔὐ δὰ 
τεβυγεοιίοη ΠἴΠὰ, ΨμΟ σανε (ἢς δγεὲ 
διυβραπά {πε ῥχῖοσ οἷδίπι (ϑομδιΐρεπ). 

γν. 29-33. Ολνίςἐς ἀπςισεγ.--Οπα αἱ 
ἢσβὲ νοπάεσβ ἴπδὶ Ης ἀείϊρηπεά ἴο δῆβννεσ 
ΒΓ ἢ {τἰῆετβ; Ὀυ: Ηε ννδβ νΠπρ πιθα ΚΙ 
ἴο ἰπβίγυοι ὄνεη ἴδε ρεζνεζβε, δὰ Ης 
πενετ ἰογροῖ παῖ δετε τηΐσῆς Ὀς τεςερῖϊνα 
εαγηθδὶ γεορίὶς νυ πίπ οδγίησ. Τῆς 
ϑαάδάυςεεβ ἄγενν ἔγοῃ Ηἰΐπὶ οπε οὗ Ηἰ8 
δτεδὶ 'νογά8.---  εσ. 29. πλανᾶσθε, γε εἴτ, 
δββίοη εβϑβ ὑπργονοοδίίϊνες δίδιεπιθηῖ, 85 

1[ϑρεακίηρ ἱπάυ]ρεπαγ ἴο ἱρπογδηΐ πηεῆ.--- 



ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΙΙ. 

νᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ. 30. ἐν 
γὰρ τῇ ἀναστάσει οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε ἐκγαμίζονται,1 ἀλλ᾽ ὡς ἄγγελοι 
τοῦ Θεοῦ ἐν 3 οὐρανῷ εἰσι. 31. περὶ δὲ τῆς ἀναστάσεως τῶν νεκρῶν, 
οὐκ ἀνέγνωτε τὸ ῥηθὲν ὑμῖν ὑπὸ τοῦ Θεοῦ, λέγοντος, 32. " Ἐγώ εἶμι 
ὁ Θεὸς ᾿Αβραάμ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰσαάκ, καὶ ὁ Θεὸς Ἰακώβ; Οὐκ 

ἔστιν ὁδ Θεὸς Θεὸς νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων." 43. Καὶ ἀκούσαντες 
οἱ ὄχλοι ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 

34. Οἱ δὲ Φαρισαῖοι, ἀκούσαντες ὅτι ἐφίμωσε τοὺς Σαδδουκαίους, 
ὙΓΚΎΡ ΚΟ συνήχθησαν ἐπὶ τὸ αὐτό, 35. καὶ ἐπηρώτησεν εἷς ἐξ αὐτῶν “ νομικός, 

τδι ἮΝ, πειράζων αὐτόν, καὶ λέγων, 36. “ Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη 

1 γαμιζονται ἰπ Σ ΒΌΙ, ; ἴξε οοπηρουπὰ ἱπ τηδηΥ υποίαἶα, 
3 ΜΒ, Βανὲ τω Ὀείοσε ονυρανω. ὨΔΣ ουΐξ. 

8 Μ90 (Τί58. 8.) οπῖξ ο. ὟΝ. Η. ἴῃ Ὀγδοκεῖβ. 

4ὙὍΠο βεοοπά θεὸς ἰ8 Ψαπίίηρ ἱπ ΣΦ ΒΌΙ.Δ αἱ. Ιὲ Βα δδεὴ δάδοά ἰὸ τωδῖκο τ3ς 
τοοδηίηρ οἰεᾶσ. 

5 καὶ λέγων 8 ῬΓΟΌΔΌΪΥ ἃ πιεοπδηΐςὶ αὐἀϊτίοπ, [ἐ ἰ8 σαπέηρ ἱπ 3.81, 33, Εργρί. 
νοζϑα. ; ἰουπά ἰπ ὈΔΣ, Τίβο;. δηὰ ΚΝ. Η. ογηϊξ. 

ὴ εἰδότες, εἰς. : ἀουδῖγ ἱρποσγαπε; οὗ ἐπε 
Βαηίρευτεβ δηά οὗ αοὐ ΒΒ ροννεσ, ἴῃς ἰδτῖοσ 
ἔοστα οἵ ἱηόγδηςς Ῥείΐῃρ ἄβαὶ νυ ἱτἢ Άτϑῖ.--- 
νες. 30. ἐν γὰρ τ. ἀναστάσει τηῖρῃς ὈΣ 
τοπάετεά, ἢ ἘτιίΖβοῃς, ἐπ [86 τα- 
βυττεοιίοη ἰΐε οἵ βιδϊβ, που ρῈ ἴῃ βισίοι- 
688 ἴδε ῥΡῆγαβς Βῃου]Ἱά ὃῈ ἴδκεῃ 85 ἱπ 
νεῖ. 28.---ὡς ἄγγελοι, 48 ἀπρεῖ8, 80 ἴδ: 45 
τηλιτίαρε 8 σοποογηθᾶ, ποῖ πεοαββαγν 
ἐπιρὶ γίηρ, βεχίεββηεβθθ 8ἃ8 ἴῃς Ἐδίμεγβ 
βυρροϑβεὰ. --ῶδν τῷ οὐρανῷ τείετβ (0 ἴδῃς 
τεβυτγεςιεᾶ ἀελὰ (Ν εἰδ8), ποῖ ἴο δηῆρεὶβ 
(Μεγεὴ Ξὸ {ΠῚ ἴἵνε δπ δηρεῖῖς 16 ἱπ 
εἄνεῃ; ὉΥ [ῆς ἰτδηβίογπιϊηρ ροννεσ οὗ 

(οά.--νες. 31. ΤὨυβ ἴα οὗ ἔπε πηοάε, 
τον οὗ τὰς ἴδοὶ οὗ τεδυοο 05 οὐκ 
ἀνέγνωτε, ἴᾶνε γε ποῖ τοᾶ' ΔΩ 
Εἶπηε8, Ὀὰὲ ποῖ Δα Ομ τβι᾽ 8 αγεβ. Ὗνε 
Βηὰ ννῆδὲ ψε Ὁτίηρ.---τὸ ῥηθὲν ὑμῖν, (μδὶ 
βαϊά ἰοὸ γον; ἴο Μοβεβ ἢγβῖ, ὰϊ ἃ ννογά 
ἐπ βεᾶβοη ἴος πε ϑαάάυςσαῖς βιδαίε οὗ 
ταϊπὰ.---Ν τ. 32. Ἐγώ εἶμι, εἴς., ᾳυοῖςά 
ποῖ Ἐχ. 11. 6. Ὑῆε βίγεββ ἄοεςβ ποῖ [ΪῈ 
οπ εἶμι, ἴο Ὡς ἢ ἔδοτε 18 ποῖῃΐπρ οοττα- 
βροηάϊπρ ἴῃ (ἢε Ἡεῦγεν, Ὀὺϊ οὐ ἴδε 
τεϊδείου ἱπιρϊεὰ ἱπ τῆς εἰἶε: αοά οὗ 
Αὔγαῃδπ. Νοίς ἱπ (88 σοππεοιίοη ἐπα 
τερεττίοη οὗ τῆς Ὀϊνῖπε πᾶπια Ὀεΐοτα εβο ἢ 
οὗ ἴῃς ραϊγίαγο δὶ παπιεβ, ἀπά πεα ἴπε 
Ασιϊοῖε ὁ θείοτε θεὸς δας εἰπιε (ποῖ 80 ἰῃ 
ϑερι.). ὙὍΤῆο ἰάεα 8 ἴπαὶ 16 Ετεγηδὶ 
οουϊὰ ποὲ βἰαπᾶ ἴῃ βδυς ἢ ἱπιπηαὶς οοη- 
πεοιίοη υνἱτ τῆς πλεσεὶν τεπιροσαὶ. Τῆς 
διξυϊίεηῖ Ποῖ ά8 α ογέϊονγὶ ἴῃ τεΐεγεηςς ἴὸ 
ΟἸἾτῖβι᾽ β πᾶπὶς ἔος αοὰ, Βαέλεν, νὩϊο ἢ 
φοτηρεῖβ δε 16 Γ ἴθ ἢυπηδη ἱτπαπηοσίδ! ν, πὰ 

ἐπ τἰῃς ἱπηπιογίδι νυ οὗὨ 41], ἔον αοά ἰβ 
Ἑδίδμοσ οἵ 1] πιβη, νῆεγεδδ τῆς τεχί φυοϊεά 
τηῖὶρδς ναὶ! ἱπ ὑσοοῦ οηἠΐυ οὗ δε ἱπηπιοσ- 
τα] ν οὗ τῆς ργεαέ οπές, ἴῃς Πογοεβ οὗ [ῆς 
ταςα.--οὐκ ἔστιν ὁ θεὸς, υνἱ ἢ ἴῃς δτίῖςῖα 
θεὸς ἰβ8 δυδ᾽]εςι, ἀπά ἐπε ἰάεα: αοά ἄοςβ 
ποῖ Ὀεΐοπηρ ἴο {πε ἀεδὰ ; νἱτπουξ, ἰε τνουᾶ 
Ὅς ρῥγεάϊοδιε -- ΗἬς ἰβ ποὶ ἃ αοἀά οὗ δὲ 
ἀεαλά. Οη βεοοπᾶ θεὸς υἱάε οτίεἰο 8] ποίεβ. 

γν. 34-4οὅ. Τὰε ργεαέ εονπιπιαμάνιεμὶς 
ΜΚ. χιΐ, 34).-ὶπ ἃ 511} πλοσα σπηαγκεάᾶ 
Ἔρτες ἴπᾶπ ἰπ τῆς ςᾶβε οὗ ἴῃς τῆδῃ ἴῃ 

αυεδὲ οὗ εἴεγπαὶ 11}, ΜῈκ.᾽8β δοσουηΐ ῥγε- 
βεηῖβ (ῃς βυδήεςι οὗ {π|8 ἱποίάεπε ἴῃ ἃ 
τλοσγα ἰδνουγδῦϊς Ἰίρῃι ἰπδπ ἴπδὲ οὗ Με. 
Τῆς ἀϊθετγεπος πλυβὲ ΡῈ δ᾽ οννεὰ ἴο βίδηδ. 
ΜΚ. 5 νεγβίοῃ ἷ8 νγεΐςοπιε 88 βῃονπρ ἃ 
βοοά βἰάς ἐνεπ 'π τῆς βοῦῖρε οὐ ῬΒδσίβεα 
ννοσὶά,--νες. 34. ἀκούσαντες, Πεατίηρ ; 
τοι νιδουις ρίεαδβυτγε, {7 4150 υνἱτδ ἀππου- 
δηοα, αἱ {πε πη ογπὶ βυοςα88 οὗ [6508.--- 
ὲ : β]εποςά, τηυξΖὶςεά, ἔτοτῃ φιμός, 
ἃ ται Ζσὶε (νεῖ. 12, υβεὰ ἰπ ᾿ἰτοταὶ βεηβε ἴῃ 
Ῥευξ. χχν. 4).--τνεσ. 35. εἷς ἐξ αὐτῶν, 
οὔἣς οὗ πε πε Ψ8Ο τηεί ἱορεῖμεσ ἴὸ σοη- 
811, δῇες τ ἱπεβδίὶπσ ἴῃς ἀϊδβοοτηβίυτα 
οὗ ἴτε βογῦεβ, δοιϊΐπρ ἱπ σοηςετὲ ΨἱὩ 
τπεπὶ, ἀηὰ Πορίπρ ἴο ἀο Ὀεϊϊες.---ἡνομικὸς : 
ΒεΓα ΟὨΪΥ ἱπ Μί., βενεσγαὶ {ἰπ|Ὲὲ8 ἴὼ 1Κ, 
ἴος ἴπε βογίδε ςἶδ88 -ξ ἃ τηδπ ΜῈ] ὉΡ ἰπ 
τῆ ἴανν.--τνετ. 36. ποία ἐντολὴ : ψδαξ 
βοζῖ οὗ ἃ οοπιπγδηἀτηεηϊ ὃ ἰξ ἰδ ἃ φυεδείοη 
ποῖ δδουΐ δὴ ἱπάϊνϊυ2] σοτησηδηάσηεηξ, 
δυὲ δρουῖΐ τς φυλ᾽ϊεῖεβ ἐμαὶ ἀεϊεζηίης 
ξτεδῖπεββ ἴῃ ἰῆς ᾿ερ4] τερίοη. Τδμῖς δ 
ἃ αυεβιίοη οὗἨ (δε βοβοοῖβ'ι ὙὍμ6 ἀϊδ- 



30-.ϑῺ(.0.((. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 277. 
ἐν τῷ νόμῳ;" 437. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 1 αὐτῷ, “᾿Αγαπήσεις Κύριον 
τὸν Θεόν σου, ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου, καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου, καὶ ἐνν νιῖὰ ἐν 
ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου. 38. αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη 3 ἐντολή. σεῖγ; »Ιὰ 
39. δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ," ᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς 
σεαυτόν. 40. ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ 
προφῆται “ κρέμανται." ὅ 

41. Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων, ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, 
λέγων, 42. “Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἔστι ;"" Βδοηξίη, 

ΟὮ ἃ ογοδδ). 

Δ ἕο: ο 8ε ἰησονς εὐπεν δ Β1,, Ἐργρέ. νεῖδδ., βᾶνβ ο δὲ εφη. 80 Τιτς., Τίδοι., 
ΜΗ. ννε. 

3 μεγάλη καὶ πρωτὴ ἱπ ΜΒ.01.Ζ. ΤΕ βοσῖδεβ πουἹά ὃς ρὲ ἰο ἱπισοάπος ἐῃς 
ἱμνεσίεά ογάεσ (85 ἱπ Τ. ΒΕ.) 88 ἐς πιοσζα πδίυσαι. 
5.48 ομηῖὲ δε. 
4Έοτ ομοια αὐτὴ Β [88 ΕἰΠΊΡΙΥ ομοιως, νΒϊοῃ ΝΗ. ρίαος ἱπ' 186 τηλερίη. 

Ῥεσδβαρβ ἴὲ ἰδ ἰῆς ἔγιια στεδάϊπρ. 

5 ΊΏ ΝΒΡΙΖΣ τς νετῦ σοπιεβ Βείΐοσε φε προφηται δηὰ ἰδ εἰηρυΐϊαν ; ἀουδεῖεβ8 ἐμ ς 
ἴσιο τεδάϊϑσ. 

αποεξίοη Ὀεΐννεεη [{π||6 δηᾶ ρτεδὶ νν88 σε - 
ςορπίβεά (σάφ “βαρ. ν. 19), ἀπά δε 

Οὐπάβ οὗ τῆς ἀϊδεϊηοείοη ἀεδαϊεά (υἱάς 
διέρεη, αὐ ἴος., ὙὮΟ ροεβ ἱπῖο ἴῃς 

ταῖίες δὲ ἰεηρτῃ). |]|εβὺ8 δδὰ δἰγεδυ 
τηδᾶς ἃ σοπίτὶ δυϊίοη ἰο (δε ἀϊδουδβίοπ ὉῪ 
βειϊξίωρ ἴῃς εἰ πολ] ἀρονε τδς σίτυδὶ (χν. 
1-20, (ζ΄. χίχ. 18-22).--- εσ. 37. ἀγαπ- 
ήσεις, εἰς. [εδὺ8 Τρ] 168 ὉΥ οἰεπρ Πευῖ, 
νἱ. 5, ΨΕΪΟΒ ἱπου!ςδῖεβ βυργεπιε, ἀενοῖοά 
ἴον ἴο ἀοά, ἀΔηὰ ργοπουποίηρ τ 8. τῆς 
ξτεαῖ {μεγάλην δηά ̓Ἰ ετοαῖοαι; ἤσβὲ (πρώτη) 
Τοτηπιδπάπηεηϊ. δες οἰαυδεβ τεξευσίη σ᾽ 
ἴο Βεαγί, βουϊ, δηά πηϊπὰ ἃγὰ ἴο θὲ ἴδκβη 
οὐπιυϊαιίνεῖν, 48 τηδαπίηρ ἶονε ἴο {ῃ6 
υἱξεττηοδὶ ἄερτεε; ἢ “411 [Πδὲ 18 
δίῃ ᾿ 8 (πάντα τὰ ἐντός μον, ΡΒ. οἰϊὶ. 
1). ὙΒῖβ σοπηπμαπάπιεπε ἰ8 οἰϊεὰ ποῖ 
ΤΊΕΓΕΙ͂Υ ἃ5 Δη ἱπάϊνίυα! ῥγεοερὶ, Ὀὰϊ 48 
ἱπάϊςδξίηρ [ῃς βρίσιε [ῃδὲ φίνεβ ναΐυς ἴο 
811 οὐδεάϊεηοε.- ες. 309. δευτέρα: ἃ 
βεςοπὰ οοτησηλπάτηεπὶ ἰδ δά άεὰ ἔτοτῃ 
κεν. χίχ. 18, επ)οϊπίηρ ἰονίπρ ἃ πεῖρῃ- 
ΟΣ 88 Οὐγβοῖνεβ. ἀσοοτγάϊηρ ἴἰο Τ. Ε., 
1818 βεοοπᾶ ἰ8 ἀεοϊατεά [κε ἴο ἐδ ἤσβε 

τὴ οὔθ. ΒΕυϊῆγ. Ζίρ. βυρρεβίβ ἴπδὶ 
εβὺ8 δὐάδεά (με δεζοπά οοπιηγαηἀπηεηὶ 

1ῷ ἴδοῖξ τεδυΐκε οὗ ἐξ ἄνηδε Ὅρος ῖο 
ἩΪπγβε]1}.-ν ες. 40. κρέμαται. 
7εδ8 νίπάβ ἃρ ΟΥ ἀεοίατίηρ ταὶ οα 

μεθα ἔντο Βδηρβ, ἰδ διβρεηάεά, [ῃε τνβοῖς 
Ἰανν, αἴ8ο ες Ῥχορῃεῖβ -- [ῃς πόσα] ἀσίίς 
οὗ ἴδε ψδβοῖς Ο. τ ἰδ ἰουδ; ὯΟ ἴανν οσς 
{πε τλαπζε οὗν ΟὗὨ ΔῺΥ νϑῖυθ βᾶνς 48 
ον ἰ8 ἴῃς βοι] οὗἉ ἰ. 80 7εβὺβ βοδτβ 
ΔΜΆΥ ἴΔτ ἀῦονε {Π6 Ρε Υ ἀϊδρυίεβ οὗ τῃς 
ΒοΠοοΐβ δδουξ τς τεΐδιϊνε ψψοσ ἢ οὗ 
ἰβοϊδιεά ῥγεοερίβ; ἰδβδοβίωηρ ἴῃε ογραπίς 
απηὶεν οὗ ἀυέγ. 

γν. 41-46. Οομρέον φμοξέϊοπ οὗ Ἴετμς 
(ΜΙκ. χίῖ 35.37η; Κι χχ. 41-44).Ξ-Νοὶ 
τηαεδῃΐ π]ΘΓΟΙῪ ἴ0 ΡυΖΖΙα οἵ βίϊεηςε ἴοεβ, 
οσ Ἔνθ ἴο Ὠἰπὶ ἃ τηγβίοσίουβ ἀοοίσι πε 45 
ἴο ἴῃε ϑρεδκεσζ᾽β ρβοίβοη, Ὀυξ ἴο πιᾶκα 
Ῥμαγίβεεβ δηὰ βοχῖδεβ, ἀπά ϑγπεάγιβιβ 

ΠοσΑΙΪν, γενίβε ἘΠπεῖσ νυ πος ἰάθαβ οὗ τῃ 8 
εββϑίδῃ δηὰ τς Μεβδβίδηὶς Κίηράοπι, 

ΨΏΪΟὮ Παά ἰεὰ τπεπὶ ἰὸ τε͵εςὲ Ηΐπ).--- 
ες. 42. τί ὑμῖν δοκεῖ; ψῆπᾶὲ τὨΐηκ 
γοῦ ὃ βσβὲ ρεῃεγα!ν οὗἩ ἰῃς ΟΕτίβε (περὶ 
τ᾿ ΧῊ; βεοοηᾶ πόσα ρατγιἰςυαγὶν 845 ἴο 
Ηἰβ8. ἀεβοεπὲ (τίνος υἱός ἐστι). --- τοῦ 
Δαβίδ, Ῥανί 8, πε δῆβνγεσ Ἴχρεοῖεά, 
Μεββίδδ μεμσὲ θὲ αν βοὴ: τἢδξ ννδἂβ 
ἴδε στεαὶ ἰάβα οὐ ἐδε βογίδεβϑ, Ἴδγγγίῃ 
δου ΨῈΒ 1ξ Πορε8 οὗ γτογαὶ ἀϊρηΐν ἀπά 
ἃ τεβιογεὰ κίηρἄοῃη.--- ἐσ. 43. πῶς οὖν, 
εἴς. : ἴδε αυεβείοη 18 τηεαηΐ ἴο ὕτίηρ ουἱ 
ΔΠΟΙ͂ΒΕΙ 5ἰάς οὗ Μεββίαδαμῃ᾽ Β τεϊδιίοπ τὸ 
αν ά, θαβεὰ οῃ δη δάἀπιἰ ον Μεεβίδηίς 
ογϑοῖθ (Ρβ, οχ. τὴ, δηὰ ονεσϊοοκεά ὃγ ἐξς 
βοσῖίρεβ. τῇς οὐ͵εος οὗἩἨἁ τῆς χυεβείοῃ ἰβ 
ποῖ, 88 βοῦς πᾶνε βυρροβεά, ἰοὸ ἄξην ἐπ 
ἰοίο ἴῃς ϑοπβῃΐρ, Ὀυὲ ἴο Ηἰπὲ ἀουδὲ 458 το 
ἴῃς ἐνιῤογίαπες δἰίαςῃεά ἰο ἰ. ὙΤΒίηκ 
ουὲ ἴδε ἰάδα οὗ 1 οσάβμϊρ δπὰ 966 ψῆεστε 
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Λέγουσιν αὐτῷ, “ Τοῦ Δαβίδ. 43. Λέγει αὐτοῖς, “Πῶς οὖν Δαβὶδ 

χ Οἵ. πνεν. ἂν "πνεύματι κύριον αὐτὸν καλεῖ; 44. λέγων, " Εἶπεν ὁ 3 Κύριος 
σρθς τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου 

δποπόδιον ὃ τῶν ποδῶν σου.᾿ 45. Εἰ οὖν Δαβὶδ καλεῖ αὐτὸν κύριον, 
γ8 πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; 46. Καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀποκριθῆναι ὁ 
ΣΝ λόγον: οὐδὲ " ἐτόλμησέ τις ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι 

ὐμδίαι, αὐτὸν οὐκέτι. 
1 ΜΒΌ1.Ζ ρυὲ καλει ἤτβε, Ὀὰὲ ἀΐθετ ἰῃ ἴδε οτάεσ οὗ κυριον ἀντον. 

30 ομϊεά ἰη 3 ΒΌΖ. 

4 «ποκ. αἀντω ἴῃ  ΒΌΙ,ΖΔΣ. 

εξ “11 Ιεδὰ γου, βαϊἃ 1|ε88 ἴῃ εἴδεςῖϊ, 
Ἴδε βογίθεβ. Ῥερᾶπ δὲ πε ψτοηρ ἐπά : δἱ 
τῆς ρΒγείςαὶ δπᾶὰ πηδίεσίδὶ, απὰ τὲ ἰἸαπάεά 
τῆδπὶ ἴῃ βοουϊαειεγ. Ι[{π{πὸν μαά Ῥερυπ 
νὰ Ιογάβῃὶρ ἰξ ψουϊὰ Βαᾶνε ἰεὰ {ἤεπὶ 
ἱπίο δα βρί για] βρῆεσε, δῃ ἃ πηδάς τ 6πὶ 
τεδλάγν ἴο δοςερί ἃ8 Οἠγίβὲ οπε ρτεδλίεσ 
1τλλη Ὀανίά ἱπ ἴδε βρίσίευδὶ ογἄεσ, [δου ρἢ 
τοῖα! Ἰδοκίηρ δα οοηνεπείοπαὶ σταπάευς 
οἵ τογᾶϊ ρεΐβοῃβ, ΟΠἿΪΥ δὴ υηρτζεϊεπάϊηρ 
8οη οὗ Μαηπ. 

σβάρτεκ ΧΧΙΠ]. ΤῊΣ αβεατ ΑΝτι- 
ῬΗΑΒΙΒΑΙΟ ὈΙΒΟΟῦΚΒΕ. ΤῊΪΒ 8 οἣς οὗ 
τε ρτεδὲ ἀϊβοοιγβεβ ρεου ας ἴο ἴῃς ἢσϑι 
αοερεὶ. ὙΤμδὲ βοπὶα βυο ἢ νγογάβ ψεσα 
Βροκεθὴ ὉΥ |[εβὺ8 ἴῃ εγυβαίαπὶ ἴῃ ἴῃς 
Ῥαββίοῃ ψεεῖκ πᾶν δε ἱπέετγεδ ἔτοπιὶ ΜΚ. 
χὶ!, 38-40, υκ. χχ. 45-.47. ΤΠα ἔδνν βεη- 
ἴδπςα8 ἴδοζα τορογίεὰ ἰοοῖκ {|κὲ ἃ ἴτᾶρ- 
ταδηῖ, ᾿υβὲ ἐπουρἢ ἴῸ 8ῆον (μδὶ ἴβεσα 
ταυβὲ δᾶνε Ὀεεη τηοτα---ἰοο πιεᾶρτε (δα 
“ὦ ἀν ρ.. θὲ ΝΝ.) ἴο πᾶνε εξ 41] δαὶ 
7εβὺ8 βαϊὰ ου βυο δ ἃ ἴάγρε ἱορὶς δὲ βυοῃ 
ἃ βοϊεπηη {ἰπθ. Α Με μν, ἀε!!θεγαίς, 
811, ἤηδ] βἰαίεπιεηῖ, ἰπ τῃς ἔογπι οὗ ἃ 
ἁγὶπε ἰεβεἰ πο Υ, ννᾶ8 ἴο Ῥε Ἴχρεοῖϊςα ἔτοπὶ 
Οἷς Ψῆο πδὰ 80 οἴεῃ οι ἰοϊβεά ἴῃς ῥτε- 
ν δ] τε ρίουβ ϑγβίεσῃ ἰπ δ οοοαβίοπδὶ 
ΤΑΔΏΠΕΙ ἰη Ηἰβ5 Οδιεαη πιϊηἰβέγγ---ἃ 
Βυπηπιίηρ ὑρ ἱπ (ἰἢς διελδ-αυλτίετβ οὗ 
βοιϊ δίβπι οὗ ραβϑδὲ ργορπεῖϊς Ἴεηβυγαδβ 
υττεγεά ἰπ ἴῃς ῥγονίποςβ. [πβῦοβ ἃ βπαὶ 
φιοίεβε σερεϊτιοπβ τηῖρῃς Ὀς Ἰοοκεά ἔοσς 
(Νὄβεη). [π δὴν οδβε, παῖδε 41} μα 
“νοτγ8 Βεσὰ Ὁγουρθε τορεῖβοσ μετα βροκεη 
αἱ τηϊ8 εἰπῆ οσ ποῖ, ἴῇς δνβδηρο δι ἀϊὰ 
ΜῈ]1 ἴο οοἸ]εςὲ τποτὰ ἱπῖο οπα Ὀοάγ, δηὰ 
δε οουϊά ποῖ πᾶνε ἱπίγοδυςεά ἢ ΤΟΙ ]ςο- 
εἰοη δῖ ἃ πιοζς ἀρργορτίδίε ρίδςβ. 

Ὗν. 1-12. ἱπέγοάμείίοπ ἰο ἐς ἀϊε- 
ἐομγ84.--- ες. τ. τοῖς ὄχλοις καὶ τ. 

ταῖς : (ἢς ἀΐδβοουγβε ἰ8 ἀδουξ Βοτῖθε 8 
διά Ῥῃδήβεεβ, δυῖ τῆς δυάΐδηςε 18 οοη- 
οεἰνεά ἴο ςοπβίβε οὗ ἴπε ἀϊδοὶρ᾽εβ δῃηὰ ἴῃς 
Ῥεορίε. Μεγες ἀδβογίρεβ τῇς δβἰἐυδίίοη 
ἔλα: ἰη ἴδε ἰοτεστουπᾶ [ε805 ἀηὰ Ηἰβ8 

8 νποκατω ἰη Ι͂ΒΌΙ, αἱ. 

ἀϊδοὶρίεβ ; ἃ {ππ||ὸ ἔυγῖπος οδ΄ ἐπ ὄχλος ; 
ἴῃ τῆς θαςκΚρτουηά τπὸ Ῥαγίβεεβ.---  εσ. 
2. ἐπὶ τ. Μ, καθέδρας, οη τῇς 5βεδὲ οὗ 
Μοϑεϑβ, βποτγὶ ἴοσ, ου ἴδε βεδὶ οὗ ἃ [βᾶσπε 
ΜΠοβα ζυηοίίοη ἰδ ψνὰ8 ἴο ἱπίεγργεϊ (δε 
Μοβαὶς ἂψ. ὙὍὙῇῆε [εὐνν8 βροῖίς οὗ τς 
τεδο μετ᾽ Β βεδὲ 48 ννὲ βρεᾶξκ οἵ ἃ ργοίδἝβοσ᾽ 5 
οἤδῖς. --ἐκάθισαν, ἰῃ εἤεςι, 4 σποπιῖς 
δοτίβι -Ξ εοίΐσμέ ςεἄεγε (Ἐτ᾽ἐΣβοῃς), ποῖ ἃ 
οᾶβε οὔ δε δογίβε υβθὰ 88 ἃ ρεζίεςξ -- ἕανε 
κε δηᾶά πον οσουρΥ, εἴς. (Εταβπιμ8). 
Βυσίοη (ϑγπέαχ) βεεβ ἰῃ (πἰ δηὰ οἱδοῖ 
Δογίβίβ ἰῇ Ν, Τ᾿ ἃ Ἰεπάεηου τοννασγάβ υδ6 
οὗ δοτῖϑε ἴος ρεγίδοξ ποῖ γεῖ τεαϊἰβεά : 
“χβείογίςδὶ ἤρυτε οη ἴπε ψγᾺυ ἴο Ῥεοοπια 
δταπηπιδιῖοδὶ Ἰάΐοσι, Ὀυξ ποῖ γι ϑεοοτης 
ΒΟ Β,᾽" ὃ 55.--οἶ Φαρ. δνΥεπάς (Ζ,.. Κ.., 1., 
186) {πίη Κ8 τ 18 δῃ δἀάϊείοη ὃ ἴῃς ἐνδη- 
ξεἾ18ῖ, {πε βιδιεηγεηῖ 8  οΕγ ἀρρΙ γίπρ ΟὨΪΥ 
ἴο ἴδ 5βουῖρεϑ.--  εσ. 3. εἴπωσιν, βαγ, ἴῃ 
τῆς 5εῆβε οἵ επ]οϊπίπρ ; πο πεεὰ {ῃεγεΐογε 
οὗ τηρεῖν 45 ἴπ Τ. Ε.--ποιήσατε καὶ 
τηρεῖτε: Τῆς παίυταϊ ογάεσ ἰξ τῇς. ῥτε- 
νίουβ τηρεῖν ὃς οπιίἰεἄ. ὙΠε ἀΐνετβα 
ἴξηβε8 ἃ.ὸ βίη ποδηῖ, ἔς ἔογπλεσ ροϊπείηρ 
ἴο ἀειαι!εὰ ρεγίοσσηδηςς, ἴῃς ἰδίϊεγ ἴὸ 
Βαρίτυα! οὔβεγναποθ. (Ὁ γίβε βεσα τεοορ- 
τἶδεβ ἴῃς ἱερίτίτηαον οὗὨ ἴῃς βογίραὶ ἔμπο- 
τίοπ οὗ ἱπιεγργεϊδιίίοη ἱπ ἃ Ὀγοδὰ ννᾶγ, 
ΜΏΙΟΙ ΠΊΑΥ ἀρρεᾶσ ἴοο υπαυλ᾽ θεὰ δηάὰ 
ἱποοπιρδῖδ!ς ἢ Ηἰ8 ἐεδο πε δὲ οἵμος 
εἰπχοβ (Με. χν. 1:-20) (δο Ηοῖεζ., Η. 6.). 
ΑἸΙοννᾶπος πιυβὲ Ὅε πιδὰς ἴοσ Ομείβε᾿ 
Βαδὶς οὗ ἀπαηα Πφὰ βίδιεπηθηΐ, ἐβρεςοΐδ!ν 
δεῖς ψ ἤθη Ἧς ἰδ ροίπρ ἴο διἰἕδοκ ἱπ δῇ 
ὉπΟοΠΊργοπη βίη δηηες τς σοπάυςξ οὗ 
τῆς [16ννῖδ ἀοοίοτβ. Ης τπηδᾶηβ: 88 
τεδοβοτβ ἴΠῸῪ ἤᾶνς πεῖς ρίαςε, θα ὃ6- 
ψᾶτ6 οὗἉ (οἸ]οννίπρ {μεῖς ἐχδπηιρῖς.---ν ες. 
ἑ {Πυδέγαϊεβ τπ6 ῥγενίουβ βιδιεπηςηί.--- 
ἐσμεύονσι, εἴς., {ΠεΥ δίπά τορείδετ, 
κε βῆδανδβ, ἤεανυ Ὀδοκίοδαάβ οὗ γι} }68. 
ΤὨΪΩΚ, 6.9.» οὗ 1π6 ᾿πηυτηεσαῦ]ςα σὰ ]65 ἴοσς 
ΒΘΑΌΌΔΙἢ οὔβεγναηοα διπλᾶ τὸ ἐδαὶ ρτο- 
διδιηρ τυδθίηρ ετ8 οὗ οοσῇ δα ᾿νοτῖ--- 
ἘΠτεβῃίηρ. -- δυσβάστακτα τᾶν ὃς ἃ 
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ΧΧΙΠ]. τ᾿. ΤΟΤΕ ὁ Ἰησοῦς ἐλάλησε τοῖς ὄχλοις καὶ τοῖς μαθηταῖς α Βεῖε σαὶ» 
, α τς ὙὙ ὰ . ἰοιδίε 

αὐτοῦ, λέγων, 2. “᾿Επὶ τῆς Μωσέως καθέδρας ἐκάθισαν οἱ γραμματεῖς ποπεείσεα, 
ΧΧΧ' 

καὶ οἱ Φαρισαῖοι - 3. πάντα οὖν ὅσα ἂν] 
καὶ ποιεῖτε κατὰ δὲ τὰ ἔργα αὐτῶν μὴ ποιεῖτε " λέγουσι γὰρ καὶ 

εἴπωσιν ὑμῖν τηρεῖν," τηρεῖτε [7ἀϊι νιῆ, 
3» δράγ- 
ματα). 1,Κκ. 

οὐ ποιοῦσι. 4. "δεσμεύουσι γὰρ 4 φορτία βαρέα καὶ δυσβάστακτα,δ χς, 5.:.. 
καὶ ἐπιτιθέασιν ἐπὶ τοὺς " ὥμους τῶν ἀνθρώπων - τῷ δὲ δακτύλῳ δ ἢ ἐμαιδος 
αὑτῶν οὐ θέλουσι “ κινῆσαι αὐτά. 

, α 
αὐτῶν. 6. φιλοῦσί τεῦ τὴν “πρωτοκλισίαν ἐν τοῖς δείπνοις, καὶ 

5. πάντα δὲ τὰ ἔργα 

ποιοῦσι πρὸς τὸ θεαθῆναι τοῖς ἄνθρώποις. 

“φυλακτήρια αὐτῶν, καὶ μεγαλύνουσι τὰ κράσπεδα τῶν ἱματίων 

ας Ὁ δεῖ δηοά 
αὐτῶν "τ Ὑκ ἂν. 

ἃ πλατύνουσι δὲ τὰς ἔῃ, χανιϊ. 

δηὰ ἔγο). 
Ἀεὶ χχίν. 9 (0 Ἔχοΐϊθ, τηεϊδρἘ.). ἃ 4 (οες. νἱ. ττ, 13 (οἵ ἴ86 Ὀγοδάεηίηρ οὐ εὐἰδγφίης οἵ ἐδο Βεασί). 
ὁ δατὸ Οαἱν 5 Ν᾽ Τ. ἘΠΡ Νν, γ,8. 3 Ξ 

1 «αἋν πῃ ΝΏΖΔΣ ; αν ἰπ ΒῸ (Τίδοξ., ΥΝ.Η. Βανο εαν). 

3 Μ92Β601,Ζ οπιῖὲ τηρεῖν. 

5 9 ΒΌ1.Ζ ἱηνετὶ ἴῃς ογάοσ οὗ ἴδε ἔννο νεσῦβ. Ὁ 888 ποιειτα, δε τεδὲ ποιησατε. 
4 δείη ΜΒΌΓΔΑΣ. 
δΦΙ, ογιϊς και (Τί8ςΒ.). ΒῸΔΣ δανς ἴδε νογάβ, νης ΤΑΔΥ Βᾶνα 

φοπῖα ἰπ ἔγοπὶ [Κ. (χὶ. 46), Ὀὰμὲ πιδὺ δ]8ο Ῥ6 ἃ ρεπυίης τεδάϊηρ (ΥΝ.Η. ἴῃ πιατρίη). 

4 Ἐς τω 8ε δακτυλω  ΒΌΙ, τεδὰ αντοι δε τω δακ. 

9 ΒῸ οαϊὲ των ἱματίων αντων. 

δρυσίουβ τεδάϊηρς ἱπιροτίεά ἴτοπὶ [Κ. χὶ. 
46, Ὀυὲ ἰξ βιαῖεδβ ἃ ἴδοϊ, δηά νν88 ἀουδεεβ8 
υδεὰ ὈΥ 688 οα βοῃης οσοδϑίοπ, [{5ῇοννΒ 
ὃγ τδε νὰν ἔπι ες μδὰ πο τπουρῆῖ οἵ υπ- 
4υδιδεά ἄρργονδὶ οἵ ἴῃς ἐεασλίηρ οἵ τῆς 
δοτίθεβ.---ἐπὶ τ. ὥμους, οἡ ἴῃ Βῃουϊάετβ, 
τπᾶῖ ΠΟΥ πιᾶῪ ἔδεϊ (πε Κ}}} ψνεῖρδῖ, ἀ6- 
τηδπάϊηρ Ρυποῖυα! οοπιρίΐδηςε.--- αὐτοὶ 
δὲ τ. δακτύλῳ, εἰς., {ΠΟΥ ἅτε ποῖ ὙΨΠΠ|πῷ 
ἴο πῖονα οσ ἰουςῖ ἐπεπὶ νἱ ἃ ἤπρετ; 
Ρῥτονεσγδίαὶ (Εἴβηςσ) ἴοσ νν}}} ποῖ ἴδκε τῆς 
5ΙΏ2ΔΙ16βὲ ἰσουῦ]ς το Κεορ πεῖς ον σὰ ]ς8. 
Α βίγζοπρ βίδιεπηθηῖ ροϊπεὶπρ το [8 0816 
ψγΑΥ8 οὗ ἐνδάϊπρ βιγιοῖ τι ]ε8 ἰηνεπιθά ὈΥῪ 
τῆε βοιῖθεβ. “ἼὙπε ρίοϊαγε ἴδ οὗ ἴῃς 
ταασοῖεβ5 οατησὶ ΟἹ 8485 ἀγίνεσ ὑγῆο πῆδκεβ 
ὮΡ Ὀυγάδηβ ποῖ ΟὨΪΥ πεᾶνυ, Ὀὰϊ υηνν εἰν 
δηὰ 80 ἀϊου] ἴο σᾶττυ, δηὰ ἴπεπ ῥ᾽ δοὶπρ 
1ῃοπὶ οὐ (δ δηίπια] 8 βῃουϊάοτβ, βίδπάβ 
ὃγῪ ἱπάϊβετεπε, γα βίηρ πο ἥπρετ ἴο ᾿Ἰρβίεῃ 
οἵ ἔἐνεῇ δάΐυβε ἴδε δυγάεη᾽" ((αστ, 
Ὁ. 6. 1.). ᾿ 

γν. 5-7). Ὑδδ Ἰογεροίηρ βίδίεπιεπε ἰβ 
οὗ οοὐτβα ἴο ὃε ἴακεπ δ ργαηο. 
Τεδοπεῖβ ψῆο δϑβοϊυϊεῖν ἀϊδτεραγάεά 
«δεῖς ονπ ἴανγβ ᾿νουϊά βοοη ἴογίείς 81] 
τεβρεοῖ. [π ροΐηξ οὗ ἕδος {πεν πιδᾶς ἃ 
ἔτεδλὶ βῇον οἵ Ζεὰὶ ἰῃ ἀοίπρ. 7|εδβδὺ8 
τπεζοΐογο 5068 ου ἴο ἴδχ ἴπεπὶ 1 ἀςτίηρ, 
ἔτοτὰ ἴον σηοῖίνεβ.--- ἐσ. 5. πάντα δὲ, 
εἴς., ἰπ 50 ἴδ 845 ἴΠῈῪ σΟΠΊΡΙΥ ἱἢ ἐπεὶγ 
ταῖεβ ΤΠΕῪ δοῖ ϑ ἢ ἃ νίενν ἴο Ὀε βεξη οὗ 

Ἶ γαρ ἱπ ΜΗ ΒΌΙ, οὐτδ, νεσβδ. 

3 δε π ΜΙ ΒΌΓΔΣ. 

τῆεῆ. Τῆΐβ ἰδ ἃ τερειίοη οὗ δὴ οἱά 
οματρς (Με. νἱ.).---πλατύνουσι γὰρ, εἴς. : 
{Ππδέγατῖνε ἰπϑίδηοεβ ἄγαννῃ ἔγοπὶ 86 
ῬἈγἰδοίεγίεβ ἀπά ἰἢς ἐδββεὶβ δἰἰδομεὰ ἴο 
ἔπε ὌΡΡΕΙ βατγπιεπί, ἴδς ἔογπιεγ δοίηρ 
Ῥτοδάβηεδ, τς ἰδϊῖεγ ἰεηρίμβεηεὰ τὸ 
δἰίγαοξ ηοιϊίςε. ὙΠε ρ᾿γἼδςίοτίεβ (φυλακ- 
τήρια) ννετε δῃ δάπηγαδὶς βυτιροὶ δὶ ὁπος 
οἵ Ῥῃαγίβαϊς οβίεηϊδιίίου δηὰ Ῥματγίβαὶς 
τηλκα- δε ενο. ὙΠΕΥῪ ψνεγε [{π||ὲ Ῥοχαβ 
αἰϊδοπεὰ το δε ἑοσεῃεδά δηὰ ἴῃς Ἰεῆ ἀγτὶ 
πο ἴῃς Πεδγῖ, σοπίδίπἰηρ ρίεοεβ οὗ 
Ῥδγοξπιεηΐ ἢ Τσετγίδίη τεχίβϑ υντ τ η οα 
τῇδ (Εχ. χιϊ, 1-τὸ, 11-17; Ὀςαξ, νἱὶ. 
4-το; χὶ. 13-22) οσοπίδιηἷπς ἢρυταῖίνε 
ἰῃ)]υποῖίοπβ ἴο Κεαρ ἴπ πιΕΠΊΟΣΥ Οοά 8 
ἴανβ δὰ ἀεαϊπρβ, δδεγιναγάβ πηθομαπῖ- 
ΟΔΠν ἱπιογργειεᾶ, νῆεπος τ 656 νἱ βίδα 
βυταροἷβ οὗ οδεάϊεηος οπ ογεμβεδά δπὰ 
ἅττη. ὙΠε βἰζε οὔ ἴδε ρῃγίδοίογίεβ ἰπάςχοά 
τῆς πιεάβυτε οἵ Ζεαὶ, ἀπά ἔπε ννεασγίηρ οὗ 
ἴατβα οὔεβ ψγὰ8 ἂρὶ ἴο ἴδε ἴπε ρίδος οὗ 
οδεάϊεηςε. [ὲ ψγᾶ8 ἢ πε ῬΠγίβθαβ 88 
ἢ ΟΑεΙν]ς᾽ 8 δἀνετγι βίη Πδιίεσ, ψῆῸ 
βεηΐϊ ἃ οαγί ἐνελ τν 1ῃ6 βίγεει ἢ ἃ πυρα 
δαῖ ἴῃ ἴξ ἰπβίεδά οὗ πχακίηρ βοοά δαῖβ. 
Ἐοτ ἀεῖδιβ ου βηγἰδοιεγίεβ δπὰ ἐτίπραβ 
φοπβϊς νογκβ οἢ Ἴ8 δητίαυϊεῖςβ8. 
τυπά, ϑπάϊξελοη Η εἰἶ ρεκῶνιον (τ 701), 885 
ἃ Τμαρίες (ρ. 796) οἡ ἴδε ἄγεββ οὗ ἰῃς 
Ῥῃδσίβεαβ νη Ρἱςἰοτῖαὶ Π]υδισατϊίοπβ. ἷὲ 
85 Ῥεεὴ ἀϊβουκξβεὰ ψνΠοῖποετ 186 πάτημα 
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κρϑσαῖ! αμά τὰς δ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, 7. καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν 
45 γαῖς ἀγοραῖς, καὶ καλεῖσθαι ὑπὸ τῶν ἀνθρώπων, ῥαββί, ῥαββί1- 

8. ὑμεῖς δὲ μὴ κληθῆτε, ῥαββί- εἷς γάρ ἐστιν ὑμῶν ὃ καθηγητής, 
ὃ Χριστός 3’ πάντες δὲ ὑμεῖς ἀδελφοί ἐστε. 9. καὶ πατέρα μὴ 
καλέσητε ὑμῶν ἐπὶ τῆς γῆς ᾿ εἷς γάρ ἐστιν ὁ πατὴρ ὑμῶν,3 ὁ ἐν τοῖς 

Β Βαῖο οὐἱγ οὐρανοῖς." 1ο. μηδὲ κληθῆτε, ἢ καθηγηταί " εἷς γὰρ ὑμῶν ἐστιν ὁ 
ἰ5 Ν. ΤῸ αθηγητής, ὁ Χριστός. 11. ὁ δὲ μείζων ὁμῶν ἔσται ὁμῶν διάκονος. 

12. ὅστις δὲ ὑψώσει ἑαυτόν, ταπεινωθήσεται " καὶ ὅστις ταπεινώσει 

ἑαυτόν, ὑψωθήσεται. 

13. “Οὐαὶ δὲ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι 
κατεσθίετε τὰς οἰκίας τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ προσευχό- 

ΤΉΜΒΙΙΔΣ οὐς δε βεοοπά ραββι. 
3 ΒΌ, βενεσζαῖ ουγβῖνεβ, Βᾶνε ο διδασκαλος ἱπείεδά οὗ ο καθ. ο Χριστος, ν Ὡς ἢ 

Βεδπ18 8 οἷοββ ἔτοτῃ νεσ. 1ο. 

δ υμὼν Ὀείΐοτε ο πατηρ ἰπ ΒΖ. 

4 ουρανγιος ἴοΓ ο ἐν τ. ονρανοιξ ἰπ ᾿ ΒΙ,. 
δ οτι καθηγ. υμ. ἐστιν εἰ6 ἰη ΒΌΪ,. 

φνλ. ροϊπίβ ἰο ἴπε Κεερίηρ οὗἩ ἔπε ἴδν οὐ 
ἴο ἴδε υδς οὗ ἔδεβε ἐΠῚΠ 08 88 διηυεῖβ ἴο 
ματιὰ ΟἿ Βᾶστη. Τῆς ἔογπηες νν88 ἀουδί- 
1ε88 οσί κί πα! γ ἴῃ νίενν, θὰξ {πῈ βυρεῖ- 
βιἰείουβ αρυβα ννουὰ βϑοοπ Ἵσεερ ἰῃ. ΤῇΣ 
ψοζὰ 18. ἴῃς εαυΐϊναίεης ἱπ Ἡε!]επϊβς 

Οτεεῖς ἔος ἴδε σβδιάεε νὰ ὮΪ, ὑζαγεῖβ. 

-τνει. 6. π κλισίαν: Ὑἱ ἢ ταὶ ρίουβ 
οβιίεηἰδιίοη σοεδ βοοίαὶ νδηϊυ, ἴονε οὗ 88 
ἤχει υἷδος αἱ {δαβϑίβ, δἀπὰ ἢτσβθε βεδίβ 
(πρωτοκαθεδρίαθ) ἰπ δυπᾶρορυςβ; 8δῃ 
ἰπβδιίίδθϊς πυπρος ἕοσς ργοπιίπεηςε.-- - ες. 
7. τοὺς ἀσπασμοὺς, {πε (11.81.41) δα]υῖα- 
εἰοτβ, ἰῇ ἐπετηβεῖναβ ἱπηοσδηῖ σουγίοβί 68, 
δυϊ οονεῖεά Ὀεοαυβε οἤετεδ ἱπ ρυ]ς 
Ρΐδοεβ, ἀπὰ 48 ἀεπιοηβέγαϊίοπϑ οἵ γεβρεςῖ. 
--ῥαββί, {πεγα]]γ, τὴν στεαῖ οης, [κα τῇς 
Ἑτεποῦ ἡῬποηϑί θην ; ἴῃ ΟἾ γί δι᾿ Β {ἰπ|6 ἃ πενν 
πε οὗ ποποὺς ἴον ἰδῆς 1 εν δα ἀοςίοτβ 
(υἱάς τἰλρπείοοι, Ετναϊά. Οεεολ. ΟἈγϊ5εὶ, 
Ῥ. 305; ἕαμῦτες, ἰϊ., Ρ. 315, ΠΟ βαγβ ἴῃς 
αἰεἶθ οατης ἰπίο υδὲ δίϊες τῆς εἰπης οὗ 
ΟἸ σίβι).---ν ες. 8. ὑμεῖς, γοιι, επηιρῃαῖὶς : 
δε Ὑνεῖνε, ἂπ δαγπεδὲ δείάς ἴο ἴπεπὶ ἴῃ 
εβρεςίδὶ (απ ἱπίεγροϊδιίοη ὉῪ τς ὄνδη- 
οἰἴ8ῖ, ὙΝ εἶβ8- Μεγεσ), Ὀς ποῖ γε οδ᾽εὰ 

ἔαρνὶ. ἣ κληθῆτε, “ο ποῖ 5εεῖ ἴο δε 
ο8116ἅ, ἱξ οἴβεσβ ο81} γου 15 1: 1} ποῖ 
Ῥ6 γοὺς ἤδυϊι ", Ἐπίῆγ. Ζίρ.--Ν ες. 9. 
πατέρα -- αὔδα, ἀποῖμες εἰς οὗἩἨ ποπουτς 
ἴον ἰδς ΚΑΌ 8 (ϑοπδιέρεη). ΤΒε οἷδυβε 
8 ἴο ὃς ἱτδηδίδιεᾶ : ἃ ἐδῖμεσ οὗ γου (811 
ποῖ ὕροῦ δαγίἢ -- ἀο ωοὶ ργοπουποε [818 
μδα παὴς ὙΠ τεΐίετεπος [ἰὼ τηξῃ. 
Μιὰς ΜΜίπετς, ὃ 64, 4ν ἃπά οὐ, Ηεδ. 11. 13. 

ππλῤρι εἰν ᾿ τα Κἰπάγεα σὰ 
ὁδηγοὶ (νετ. 16), ρσυϊάεα, ἰεδάετβ ἰπ 
τπουρμῖ, ἀεδίγίπρ δὐ͵εοὶ ἀϊβοὶ ρ! εβδὶρ 
ἴτοπὶ ἴο!οννεσβ. Ονγαάαέϊο : Καδδὶ, ῥαίεν, 
ἀμεοίογν, Βεηρ. Ὄῆε τὨγεείοϊ ἃ οουηδεῖ 
βῆοννβ {πε ἱπίθπβεῖὶν δπιϊ-ργοϊδτίς βρίγίς 
οἵ ]εβιιβ. [ἢ βρὶϊε οἵ [Πΐ8 δαζπεδβὶ ὑγδση- 
ἱπρ ἴῃς ἴονε οὗ βέε ἐπμρεηὸς δηὰ ἰεδάετ- 
ΒὮῚΡ δ48 ὑγεναϊἰεά ἴῃ ἔης Ομυγοῦ ἴο ἐδε 
ἀειτίπγεπὶ οὗ ἱπδερεπάεηςος, ἴΠ6 βεῆβε οὗ 
σεθροηβι ιν, ἀπά Ἰουδαῖε ἰο Οοά.-- 
ὁ Χριστός: ἴῃ {Π|8 ρίαςς ᾿Ἰπουρὴ ποῖ ἴῃ 
νεσ. 8 ἃ ρατὶ οὔ με ἔσυε ἑδχῖ, δ ροββίΙ Ὑ 
8η δάἀϊειοη ὈΥ͂ ἴπ6 δνδηρεῖίβε (“ἃ ρζοοῦ 
παι Μδιῖπεν Βεσα βρεᾶῖβ, ποὶ [68118,᾿" 
Η. Ο.).--οννν. τα, 12, τερεδὶ ἱπ βυδβίδηος 
πε ἐεδομίπρ οὗ χχ, 26: χνίϊ, 4, ψνοσῖῃ 
τερεβιίπα δηὰ ὈΥ͂ Ὡ0 πιδᾶπβ ουΐ οὗ ρἷδος 
ετε. 
Ὗν. 13-31. ΤὰςἝ :εῦένπ τυοίς.--- Ὥετα 

816 εἰρδι, 15 νὰ σουηξ δαὶ ἴῃ νεσ. 13 οἵ 
Τ. ΕΚ, δυῖ 48 ἐπ ῖβ νεσ. 18. οὐγίεὰ ἱπ {πα 
δεβὲ Μ55. ἀπά ἀρρεᾶζβ ἴο θὲ ἃ ρ]οββ ἴτοπὶ 
ΜΚ. δπὰ [κ.1 ἐᾺ ποὲ οουπὲ ἰ. Μὲώε 
ποῖεβ οὐ ΜΚ. χίϊ. 4οὅ. Ὑἤαβε ο68 ΒεεῖΩ 
ἴο Ὀς δροόΐκεδη ἀΐγεο:ϊν ἴο τπ6 βοσίδεβ δηὰ 
Ῥμδγίβεεβ. δ εῖββ τεραγάβ ἐηϊ8 ἃ8. ἃ 
τβεϊογίςδὶ ἀροβίτορδε, τῆς ἀϊδοὶρίεβ δείπρ 
1δς τεδὶ δυάϊεηςς [πσουρβουῖ.---Ν ες. 14. 
ὑποκριταί. Μία αἱ νί. 2. ΤῊΪΐ8 ερί πεῖ 
8 ἈΡΡΙΙεὰ ἴο {πε βογίθεβ απὰ Ῥῃδτγίβεεβ 
ἴῃ δδοἢ οἵ πε ψοεβ ἩΠΗ ἰοτγίῆς ἱξεγαϊίοη. 
---οκλείετε, γε βδυϊ ἴῃς ραῖεβ οὐ ἴῃς ἄοοσβ 
οὗ {δε Κιπράοπι οὗ αοά, ςοποεῖνοά δἃ8 ἃ 
οἷν οὗ ραίδος. Ὑὴΐβ {πε τεαὶ εἴεςϊς οὗ 
τδεῖς δοιϊίου, ποῖ {δε οϑβϑίεηβίδίθ. ὙΒΕΥ 
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14. Οὐαὶ 3 ὑμῖν, 

γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι κλείετε τὴν βασιλείαν 
τῶν οὐρανῶν ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων ὑμεῖς γὰρ οὐκ εἰσέρχεσθε, 

οὐδὲ τοὺς εἰσερχομένους ἀφίετε εἰσελθεῖν. 15. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμο τον. χὶ. 
ματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι περιάγετε τὴν θάλασσαν καὶ ΡΤ 
τὴν ' ξηρὰν ποιῆσαι ἕνα ᾽ προσήλυτον, καὶ ὅταν γένηται, ποιεῖτε αὐτὸν Ἐν 
υἱὸν γεέννης διπλότερον ὑμῶν. 16. οὐαὶ ὑμῖν, ὁδηγοὶ τυφλοί, οἱ" ἀπ Π 
λέγοντες, Ὃς ἂν ὁμόσῃ ἐν τῷ ναῷ, οὐδέν ἐστιν ὃς δ᾽ ἂν ὀμόσῃ ἐν γι 

Δ ψεσς. 13 οπιτεά ἴῃ ῬΒΌ1,Ζ, βοπὶς οὐγείνεβ, νεσβίοηβ (ἱποϊπἀΐης ὅγε. 81η.), 
Ἑδίδεσε, δπὰ Ὁγ τπιοάεγηῃ εἀϊοσβ. 

3 ὃς τηυδὲ 6 δυρρ᾽!οἀ Βεῖο ἱξνες. 13 Ῥ οπιίετεά, 

οἷαίπιεὰ ἰο 6 ορεηίῃρ τε Κίηράδοτῃ 
Ὦ116 τεα]ν βδυϊεηρ ἰξ, δηὰ τπετείη 18. 
πεῖς Β: ἦδγ. ροσθεν τ. ἀ.: 88 τί 
ΨΕΙΘ ἴῃ τῇθη᾿ 8 ἔλοεβ, ἤθη ΠΟΥ δῖα ἴῃ 
ἴδε ἃςξ οὗ επιεσίηρ.-- -ὑμεῖς γὰρ, εἰς. ΟΑ 
ν. 206. ΤΒΕΥ ἰδουρῆς ἐπεπηβεῖνεβ 
ςεσίδίηϊυ τἱιίπ, Ὀυϊ πῃ ἐπε Ἰἰπάρτηεηϊ οὗ 
]ε8885, ψἱ 411 {πεῖς ραγαάς οἵ ρίεϊυ, 
ἘΠΕ ψεῖα σῖδουϊ.---τ, εἰσερχι υς, 
ἴδοβα ἴῃ ἴδ πηοοὰ ἴο εηΐοσ, ἰη τῆς δςῖ οὗ 
επίοσίης ; ἴΠ6 τείεσεπος ἰβ ἴο βίποεγε 
βϑείκεῖβδ δῇες αοά, δπᾶ τῇς βίδίεσηεπί ἰ8 
τπαὲ (86 βοσίθεβ ννεζὲ ἔπε ψγογβὲ δάνίβεγβ 
ΒΟ Ῥεδοῦδ οουἹὰ ρὸ το: δε εἤεςϊ οὗ 
τῃεῖγ ἐεδοδβίηρ ψψουὰ Ὀς ἴο Κεὲρ ὑπεπὶ 
ουἵ, Ὑμῖβδ ἰβ ἴῃς ροβίεϊοπ ἱπιρὶ δὰ 
τγουρδουῖ {πὸ ϑεσοη οὐ ἰῇς Μουπὶ 
δηὰ ἰῃ χίὶ. 28-30.---νεσ. 15. Τῆε βεοοπὰ 
ψῸ6 ἰδ [Ὡς σοπιρίετηεπε οὗ ἴῃς ἢτγεῖ : ἰξ 
τερσεβεηίβ ἔπε ἴα]βε Βυιάξϑι 88, Ψ Ὡς 
υἰτειῖν ἱποοτηρεΐδης ἕοσ ἴἢς διποίίοη, 
ΕΧΈΓΕΟΙΩΕΪΥ εαροῖ ἰο ἐχεγοῖβε ἴϊ.---περιά- 
γετε, γὙὰ τῆονα δῦουξ, ἱπιγσαηβίεϊνε, ἴῃς 
δοουβαῖῖνα ΤΟ]]οννίπρ, Ὀεὶηρ ρονετηεᾶ ΌΥῪ 
περὶ.---τ. ξηρὰν, [Ὡε ἀτγ ([4πἅ}, βοτηε- 
εἶπιεβ ὑγρὰ 15 5: ]ΠΑΥῪ υδεὰ ἔος {με βεᾶ 
(ἐχαπιρίεβ ἰῃ ΕἸβηεσ). ΟΛ ψυχρόν ἴος 
οοἷά ννδῖεσ ἰπ χ. 42: ΤῸ οοτῃρϑββ 8εᾶ 
δηὰ ἰαηὰ ἰδ ρτονεζῦία] ἴοσ ἀοίπρ' δηγιπίης 
στ ρτεδὶ ΣΖεΔ].--- π᾿ ἕνα π λντον, ἴο 
ταλῖκα ἃ σἰηρὶς ὑτοβεῖγιίθ. Τῆς ζεαὶ βοσα 
δδοτίρεὰ ἰο ἐπε Ῥμδγίβεεβ βεεπΊ8 ἱπ οηδ 
δβεπβο δ]εη ἴὸ ἐμεῖς ομαγαοῖοσ α8 ἀεβοσί δε 
ἰπ Τκ. χνῆ. τσ. Οπα νου]ὰ ἐχρεςὶ ἴπεπὶ 
ταῖμοσ ἴο ὃς ρ᾽βαβεᾶ ἴο ὃς ἃ βεϊεςὶ ἔδυνν 
βυρεσίοσς ἴο 411 οἵμοσβ ἔβδη ἰο ὃς δηἰπγαιϊεᾶ 
ἢ ἃ Ὀυτγηίηρ ἀεβίσε ἴὸ ραίη γεογυ 8 
ΨΥ ΒΕῖΠο οπὶ [εν ΟΥἨ Ὼ ἔτοπὶ (επι| 68. 
Εοτ δὴ εἶαδογαῖς ἀϊβουβδίοῃ οὗ ἴδε 
ηυεδίίοη Ὧἃ8 ἴο ἴῆς εχίβίθδηοε οὗ ἴδς 
τοβοϊ γε δίπρ βρίσίε ἀπιοηρ ἴῃς [εν τἱάδ 
αηεΣ ττοδῖῖ86 ἰη Μευβοδεη, Νου. Τεοί, 
ἐκ Ταὶ. ἐϊμαίγαέμνι, Ρ. 649. Μ᾽άδ α180 
νειδβιείη, σά ἰος. ΜΝάπβομο (Βεϊέγαρε, 
Ρ. 285) οἰΐεβ ραββᾶρεβ ὕοσ ἴῃε Ταϊπιυάᾶ 

ἴο ρήονε τδαὲ ἴδε Ῥμαγίβεες, ἔα τοῦ) 
δείηρ δάάϊοιεά το ρτοβεϊγιϊβίπρ, “γεσ 
ταίμεσ γεβεσνεά ἴῃ τηϊβ γεβρεοῖ. Ἧς Ἷοη- 
οἰυάεα (πὲ Μί. χχίϊϊ. 15 πηυβῖ τεῖεσ ποῖ 
ἴο τηδίκιηρ ῥσοβεϊγιεβ. ἔο [υἀδίϑηχ ἔγοπι 
(επεῖεβ, ῬὰΣ το πιδίείηρ δά ϊείοπβ ἴὸ 
{δεῖς βεοῖ ἔγοπι ἃπιοηρ [ενν8 (5 ἐεέϊγεγεῖ). 
ΤΠΐβ, μόννενοσ, ἰδ ἀραῖπβὲ ἴῃς τηδαπίηα 
οὗ π λντος. Αδβυπιίηρ ἴδε ἔδοὶ ἴὸ 
μαν ὕδεῃ δ8 βίαϊεᾶ, ἴῃς ροῖὶπὲ ἴο ὃ6 
ποῖςά 18 πὲ τῆς Ῥματγίβεεβ ἀπά βογίδεβ 
αἰπιεά οἰ εῆγ, ποῖ δὲ ὑσίπρίηρ πλθη ἰηῖο 
τῆς Κιηράοπι οὗ αοἄ, Ὀὰὲ ἱπίο τῃεὶς οὐνα 
οοἴετίε.---διπλότερον ὑ., ἰννοΐοϊὰ τῆοτε, 
ἀμῤίο φμανι, Ψαυίβεις, Κγρκε, να 
ἄνγᾶτα {παὶ 186 σοπιραταίίνε οὗ διπλοῦς 
(διπλότερος) ἀοε8 ποὶ οσοὺγ ἰπ ῥγοΐδπε 
νυ τὶίοτβ, πη ΚΒ ἰξ 18 υϑεὰ Ποῖα ἴῃ τα 
86η86 οὗ ἀεοείςδιϊ, Δηὰ τεπάεσβ, γε τηδΐζα 
πὶ ἃ βοὴ οὗ ξέλεμμα, τῦοσε ἵταυάδυϊδηῖ, 
τοσα δυροογιῖοαϊ ἴπδη γουτγδεῖνεβ. 
Βειιεῆν τὰς ἰάεα ἴ8: ἴῃς ποτε οοηνετίε 
1Πε ποτα ρεγνετῖςά, “76 Ὀεκεῆτίεσ ἀεβίο 
νεσκεῆγιεσ " (Ηοῖιζ., Η. Ο.). 

νν. 16-22ώ. Τὰε ἐλκὶγὰ τοοϑ τεΐετβ ἴὸ 
τῆς ]εδυϊῖγυ οὗἩ τῆς βογίρεβ ἴῃ ἴδε πχαϊξεσς 
οὗ οδἵῃβ ; ἴπε ροῖὶπεὲ επηρῃδβίβεδ, ἢονν- 
ενεσ, 8 {πεῖς βιυρίἀϊν ἰπ τῆ 8. ραγὲ οὗἅὨ 
τπεῖς τοδοπίηρ (ο΄. Μί. ν. 23 ἢ), Πότ 
ΟἸὨγῖβε᾿ β ἐεαςδίηρ 15 ἀἰτοοίεὰ ἃραϊπϑὲ τῃ6 
θεὲ οὗ οδίδβ δὶ 8]].---νεσ. 16. ὅδηγ. 
τυφλοί, διὶπά συϊᾶάεβ, ποῖ ΟΠ ἀεοείνοβ 
δυῖ ἀεςεῖνεά {Πεπηβεῖνεβ, ἰδ κίηρ βρίγιταδὶ 
ἱπείρμβε ὄν ἱπ ἴῆ6 δἰτιρίεβὲ πηγδίξοσβ. 
Τῆγες ἱπβίδποαβ οὐ ἐμεῖγ δΠπάπεββ ἴῃ 
τεΐεσεπος ἴο οδῖμβ αζὲ ἀΐγες γ ος ἰῃ- 
ἀΐγες εν ἱπάϊςαῖεά : οαιμα ὉΥ πε ἰεπιρία 
δηὰ τῆς ροϊά οὗὨ δε ἐεπιρίς, Ὁ ἴῃς αἰτας 
δηὰ τῃς οἤετίηρβ οη ἰξ, ΌῪ πεᾶάνεη δηὰ 
τῆς τἤτοης οὗ ἀοἄ {πετεΐη. Τῆς ργίποίρία 
υπδεγγίηρ ἘΔΌΡΙπίςδ] ἰυάρτηεπίβ 85 ἴὸ 
τδε τεϊδεῖνε ναῖις οὗ οδτῇβ βεεπη8 ἴο αν 
Ῥεεη: {π6 βρεοίδὶ ἕοστι πῖοσε Ὀϊπάϊης 
ἴδαη πε ρεπεγαὶ; ἱπεγείοτε ροϊά οὗ τᾷς 
τεπιρὶς τῆοσε ἵδη ἴῃς τεπιρῖς, βαοσίῆςε οα 



282 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΙΠ. 

Καθβοῖ. Βετὸ τῷ χρυσῷ τοῦ ναοῦ, " ὀφείλει. 17. μωροὶ καὶ τυφλοί: τίς γὰρ 
18 ον. μείζων ἐστίν, ὁ χρυσός, ἢ ὁ ναὸς ὁ ἁγιάζων τὸν χρυσόν: 

11. χίδὶ, 4 

Αςῖδὶ, Σ 

18. καί, Ὃς ἐὰν ὀμόσῃ ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ, οὐδέν ἐστιν ὃς δ᾽ ἂν 
ΟΝ... ὁμόσῃ ἐν. τῷ δώρῳ τῷ ἐπάνω αὐτοῦ, ὀφείλει. 19. μωροὶ καὶ 2 
᾿ς ἀμ τυφλοί" τί γὰρ μεῖζον, τὸ δῶρον, ἢ τὸ θυσιαστήριον τὸ ἁγιάζον τὸ 

δῶρον; 
γἱ ἢ δος. Ρον: 

20. ὁ οὖν ὀμόσας ἐν τῷ θυσιαστηρίῳ ὀμνύει ἐν αὐτῷ καὶ 
οἵ ρίας). ἐν πᾶσι τοῖς ἐπάνω αὐτοῦ 21. καὶ ὁ ὁμόσας ἐν τῷ ναῷ ὀμνύει ἐν 

δὐτοτΝ με: αὐτῷ καὶ ἐν τῷ ' κατοικοῦντι ὃ αὐτόν 22. καὶ ὁ ὀμόσας ἐν τῷ οὐρανῷ 
“πανω 

δηὰ φεῦ. 

1 ἀγιασας ἰη ἢ ΒΖ. 

ὀμνύει ἐν τῷ θρόνῳ τοῦ Θεοῦ καὶ ἐν τῷ " καθημένῳ ἐπάνω αὐτοῦ. 

3 μωραι και οπχί(ἰςά ἴῃ 3 01.Ζ. ΒΟΔΣ δ8 ἰη Τ' Ε. ; Τίβοϊ. οπῖβ; ἿΝ.Η. στεϊεραῖε 
ἴο τπηιδγρίῃ. 

8 κατοικησαντι ἰπ ΟΌΙ,ΖΔΣ αἱ. κατοικουντι ἰπ δὲ Β ἰξ. νὰ]. Τίβοι., ΝΝἪ., τὰ 
κατοικησαντι ἰῃ πηλγρίῃ. 

ΑΙτᾶΣ ποσὰ ἴπδη αἰτασ, τἄγοπς οἵ Οσοά ἴῃ 
Βεάνεη πόσα ἴπδη βεάνεη. ϑρεςί δ) βίης 
ἱπάϊςαιεά ρτεδίεσ εαγπεϑίποββ. Ὁ Βοῖμεσ 
τ8εβα ἔοσπηβ οἵ οαἱ ἢ ψψεγε δοῖυδ!ν υ5εά 
οΥς οὐττεπῖ, δηὰ νψνῆδὶ ῥγεοίβεὶν {μεν 
ταεδηῖ, 2.5., Βοϊά οὗ ἰῃς τεπιρὶς : νγᾶ8 ἴἴ 
Οτμδπιεηῖ, υἱεπδὶϊ, οὐ ἱγζεᾶβυσγα ὁ ἰβ8 
ἱπηπχδίετία!. ὙὙΏΕΥ πιᾶν ᾶνα Ῥεεπ ΟΠΙΥ 
ΒγΥροιμειίοδὶ ἔοσπηβ ἀδνίβεά ἴο {Ππδῖγαῖς 
80 ἀιρυσιεης ἰη ἴῃς Βοῃοοἶ5.---οὐδέν ἐστι, 
ὀφείλει: τῇς ἐογπιυῖδς ἕο ποη-δίπάϊηρσ 
δηὰ δἱπάϊπρ οδίμ;; ἱξ ἰβ ποιδίης (1π6 
οδίῃ, υἱκ.); 8ς ἰδ ἱπάεδιεά, Ῥουπᾶ ἴο 

Ρεζίοττηδπος τὸ ΤΊ, τες. 17. τίς 
γὰρ μεῖζον : [818 ἌΠΒν ΕΓΒ [Πἰ8 φυεβιίοη 
ΌΥ δϑββοχίίηρ ἴῃς ορροβίίες ργίηςϊρὶς ἰὸ 
ἴῆαι Ιαϊά ἄονη ὈΥῪ ἰς Βδθρὶβ.: τῆς 
δεπεγαὶ ἱπουάε8 ἀπά [8 πόσα ἱπιρογίδης 
ἴπδαη τῆς ρατιουΐατ, νΒῖο ἢ Ης Δρρ]ϊεβ ἴο 
411 τῇς ἔῆγεε οαβεβίνν. 17, 19, 22). ΤῊΐ8 
ἰδ τῆς ποτα ἰορίςαὶ ροβίείοηυ, διῖ {πὸ 
ταδίῃ ροΐηϊ οὗ ἀϊδεγεπος 18. νπογαὶ. Τῆς 
τεπάσπου οὗ {πε ἘΔΌΡΙ8 ννὰ8 ἴο επίδγρε 
ἴδε βρῆεσε οἵ ἱπβίηςεσς, ἰάϊς, πηεδηϊηρ εβ8 
δρεεοῦ. Οσίβι᾽ Β αἱπὶ "γὰ8 ἴο ἱπουϊοδῖθ 
δὈβοϊυϊα βίποοσίτυ τὸ αἴ ννδυβ τηθδη παῖ 
γου 88 ; ἰεῖ ποηὲε οὗ γοὺγ υἱξεγβηςεβ ὃὈς 
τρεσεῖυγ Ἴοηνεηπιίοπδὶ ρεπογα 8. Βα 
88 τυ ἢ ἰπ εαγπεβὲ ἤΈπ γοῦ ΒΔΥῪ “ὉΥ 
τῆς τεπιρὶς᾽ 88 ἤδη γοὺ ΒΩΥ͂ “" ὮΥ πε 
οἷά οἵ ἰῃε τετηρὶς᾽" ; ταῖμεγ θὲ 80 ἰγυιῃ- 
ἔι τῆλε γου 584}} ποῖ πεεὰ ἴο 880 εἰΐποσ. 

γν. 23-24. Τε 7ομγέμ τος τεΐειβ ἴὸ 
εἰιΠε-ραγίηρ ([Κ. χὶ. 42).---ἀποδεκατοῦτε: 
ᾶ Ἠρϊεδίρες νοσὰ Ξ γα ΡΔῪ {{|η68, 45 ἱπ 
αεη. χχνὶϊ. 22 ; ἴο ἴακε ΠῚΠ68 ἴγοση ἴῃ 
Ἡεῦ. νἱϊ!. 5, 6.---ἡἧδύοσμον, ἄνηθον, κύμι- 
γον: ρατάεῃ Βεγῦ8--- πηἰπὶ (ΠΠ γα γ, ϑυνεεῖ 
Βιλ 6] ηρ), α1]1, 4180 δγοπιδῖῖς, Ἵουπλὶη 
(Καρερεεῖ, ἀοττηδη) νὴ ἀτοπιδιὶς βεεάβ. 

ΑἹΙ πιδσκεῖδθ]ς οοτγητηοάϊεἰα8, υβεᾷ 48 οοη- 
ἀϊπιεηίβ, οὐ ἴοσ τηεάϊοϊ πα] ρίγροβεβ, ῥγε- 
ΒΌΤΙΔΌΪΥ 411 ΕἸ Ὁ]ς, ἴῃς ροΐπι δείης 
ποῖ ἴπᾶὶ τς Ῥηδγίβεεβ ες ΨΊΠῸΪ ἴῃ 
ἘΠΠε-ραγίησ, Ὀυ8 τπᾶὶ ἔπε ψεῖε ἐχ- 
ἐγεπιεῖν βογαραίΐουβ.Ό Μιὲέάδ αγιίοϊεα ἴῃ 
5π}Π᾿8  ιοέϊομανν οὗ ἐκ Βίδίε. Τῆς 
Ταϊπιυά ἰἰ861 ἢ, μοννενεσ, π᾿ ἃ βοηΐδηςα 
αυοίεά ὃν [ιἱρπεοοι (“ ἀεςοϊπγδῖῖο οἱεογυτα 
ἐβὲα ΕΔΌΟΙπἰ8᾽᾽) γεργεβεπὶβ ἐπ πρὶ οὗ Ποσθ8 
85 ἃ τεβηοπιεηί οὗ [πε ἘΔΌΡί5.---τὰ βαρύ- 
τερα: εἰΐπεῖ, τῆς τνεϊρδιίετ, ἴῃ πε βεῦβα 
οὗ χχίὶΐ. 36 (Μεγετ), οὐ ἴῃς πιοζς ἀϊῆςυϊε 
ἴο ἀο, ἰπ (88. 5επ8ε οὗ νετ. 14 (Ὁ εἰ88 δἴϊεσ 
ἘτὶιΖϑοπε). Τ]6 ἰάδα 56: πη8 ἴο Ῥ6 : [ΠΕῪ 
τηδάε ἃ ρτεδῖ δῇον οἵ Ζεδὶ ἰπ ἀοίπρ ννῃδὶ 
Ψ ΔΒ δΆ5Ὺ, δηὰ βῃηϊγκεὰ ἐπε βοτίουβ δηά 
πογα δεάυουβ τεαυγεγηεηίβ οὐ ἀυίγ.---τ. 
κρίσιν, τἰρπίεουδ ἡαάρτηεηί, ἱπιρ γίηρ ἀπὰ 
Ξετῆς ἴονςε οὗ τὶ ρμεέδουδῃπεββ, ἃ ραββίοῃ ἴογ 
υβεῖςα.---τὸ ἔλεος, πευΐοτ, αἴτες {πε ΓΔβῃίοσ 
οἵ ἰαῖοες ασθοκ, ποῖ τὸν ἔλεον, δ5 ἴῃ Τ. 
Ε.: πλεσου ; Βδ]γ περίεοιεά ὈγΥ Ῥματὶ- 
8668, πΊυσἢ ἱπβίβίεά οὐ Ὁν 65808.---τ᾿ 
πίστιν, [Αἰτῃ, ἰπ {πε 86 η8ε οὗ βἀεἰτγ, ἴσὰ6- 
Ἠεαγίεάπαββ. Α8 ἃ ουτίοβίν ἴῃ (ἢ ς ἢ ΒΕΟΣΥ 
οὗ εἐχερεβὶβ τῆδυ ὃς οἰϊεὰ ἴῃς '86ὲ οὗὨἉ (ἢϊ8 
τεχὲ ὈῪ ϑοδβογιηρδυΐβ, ἃ δυο ρίειδε οὗ 
τῆς εἰρδμιοθηιῃ σαπίυσυ, ἰπ βυρροτὲ οὗ τς 
ἅυϊγ οὗ Ἰυάρίπρ ἴῃ βρίγιυδὶ βίαϊες οὗ 
οἴδετβ (κρίσιν) 1 Μὲά4ε ἘΠΙΒΟΏΙ, Ο ἐξελίολέε 
ες Ῥίεέϊδνπμς, ἱ., 320.---ταῦτα {πε ρτεδίεσ 
τθΐπρ8 ἰαβὲ πιεπεϊοηεά.---ὅδει, ἴξ νν88 γοὺγ 
ἄυτν ἰο ἀο.---κἀκεῖνα, ἀπά ἴῃοδε {πιηρ8, 
τῆς ΕΠ Ρ 5, εἴς. - τ τε βεοοπάδγυ 
ἄυεν ; 118 βυδογάϊπαϊε ρἷαςες ταῖρμι θ6 
Ῥγουρῆι οὐ Ὁγ τεηάετίηρ : “ψΠ]ς ποῖ 
περί εοτπρ ἴο ρΡᾶγῪ τἰπε8 858 βογυρυ]ου ΒΥ 
85 γου ρίεαβε", Βεηρεῖ τπίηκβ ταῦτα 
δηὰ ἐκεῖνα Πεῖεα τείεσ ποῖ ἴο (ς ογάεζ 
οὗ ἴδε ννοτάβ Ῥυξ (ο τῃε τεϊδεῖνε ἱπγροτῖ- 
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23. “ Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι " ἀπο- κ 1. χί, 1; 
χνὶϊὶ. 12. 

'δεκατοῦτε τὸ ἡδύοσμον καὶ τὸ ἄνηθον καὶ τὸ κύμινον, καὶ ἀφήκατε Ἠεὺῦ.νἱ 5. 
τὰ βαρύτερα τοῦ νόμου, τὴν κρίσιν καὶ τὸν ἔλεον καὶ τὴν πίστιν" ΟἸΑΝ. Τὶ 
ταῦτα 3 ἔδει ποιῆσαι, κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 

οἱἐ οδιῦλίζοντες τὸν ᾿ κώνωπα, τὴν δὲ κάμηλον “ καταπίνοντες. 

25. Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι καθαρίζετε 

24. ὁδηγοὶ τυφλοί, 6). 

τὸ ἔξωθεν τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ δεν. 

τ ἁρπαγῆς καὶ " ἀκρασίας. 
τὸ ἐντὸς τοῦ ποτηρίου καὶ τῆς παροψίδος," ἵνα γένηται καὶ τὸ ἐκτὸς τὶ, Ὁ ( 
αὐτῶν ἴ καθαρόν. 

. 40 ογ, 26. Φαρισαῖε τυφλέ, καθάρισον πρῶτον ὅ", Ἦεϊ.; 
(ἴο 

1 τὸ ἕλεος ἰπ ῬΒΌΙ,.. τὸν ελεὸν ἃ σταπιηπιδίϊςαὶ οοτσγεςξίου. 
3 ὃς αἣεῖ ταντὰ ἰῃ ΒΟΙΔΣ. 

3 ἀφειναι ἰῃ 3 ΒΙ].. αφιεναι ἱπ ΟἿΔΣ αἱ. 

4 οι οπγϊιεὰ ἰπ 3 ΒΙ,, ὉῪ ονεγείρμι, Νν εἶ8β8 τ ϊηκ8. Τίβοϊ. τεϊαίηβ, ἮΝ. Η. οὐχ. 

δ οπιϊ εξ, ννϊςὮ, μοννενεσ, 8 ἰῃ ΦΒΙΔΣ, ἀπά ἰβ σεϊαϊπεὰ Ὁγ Τίβοι., ἮΝ. Η., 
δηά οἵἶδες εἀϊΐοσβ. 

5 και της ἴδ ἰπ ΜΒΟΙΙΔΣ αἱ., δα ἰδ οπιίιεοά δ Ὁ, ἀπὰ τᾶν δ6 ἃ παροψιδος 
τηεοῃδηΐῖοδὶ τερεεκίοη σοτλ νεσ. 25 (Τίβοϊ. οπιῖβ, ὟΝ. Η. Ὀσγας κεῖ). 

Ἴαντου ἰπ ΒῸ δηά δενεσζδὶ ουγδίνεβ, (ἢ παίυγαὶ τεδάϊηρ ἰδ καὶ τῆς παροψ. δα 
οτἰτεά. 

ἅποα οἵὗἵ ἴἢς {πΐπρβ (“ποῦ ῥγὸ βεγὶβ νεσ- 
δοτυπη, Βεἃ ρτὸ γαϊίοπε γεσὰπὶ "}). Ου {π|8 
νίενν “ἴδεβε " τηξδῃβ Πκμετραγίπξ. -- 
Ψεσ. 24. διυλίζοντες (διὰ ἀπά ὕλη, 
Ῥαββον), ἃ {{π||ὲ υβεὰ ψνογά, ἔογ ννῆϊς 
Ἠεβγοῖα8 ξἶνεε 88 ἃ ΒΥΠΟΏγΤΩ, διηθέω, 
ἴο Ββίσαίη τῆγουρῆ.--- τὸν κώνωπα, τὴν 
κάμηλον, ἐδε φηδῖ, ἐΐλφ οδπηεῖ : τοῖς 
88 υ8ι.2] ἱπ ῥτονεσδίαὶ βαγίηρβ. Τῆς 
Ῥίορεςσ οδ᾽εςξ οὗ ἴῃς ἔογπιεσ ραγί. 18 οἶνον : 
βίγαϊ πίη {πες ννΐῆς 80 88 ἴο τεπιονε ἴδ8 
τποΐεδη τηϊάρε. ϑυνδ]] οννὶπρ [Πε σατηεῖ ἰ8 ἃ 
πιοηδίγουβ βυρροβί(ίοη, Ὀυϊ τεϊεναηε, τῆς 
φΑπιοὶ Βεΐῃρ ἀποίεδη, σπενίηρ ἴπε οὐὰ 
δυϊ ποὲ ρΡαγίίηρ ἐπε ποοῖ (1,εν. χίὶ. 4). 
Τῆς ρεονεσῦ οἰϊπομαβ πε ἰεβϑο οὗ πα 
Ῥτενίουβ νεσζβα. 

γν. 25-26. ΕΣ τοοο, ἀϊτεςιεά ἀραΐπϑὲ 
ἐχίεγηδιβτῃ ([ἷκ.. χὶ, 390-41).---τῆς παροψί- 
δος, [Ὡς ἀϊϑἢ, οα ΨΠΙοἢ ν᾽απάϑινετε βεγνεά. 
1π οἶαβϑίςβ ἴξ πιοαηΐ ἰῃς τηςδέ, ποῖ ἴῃς ἀἰ8ἢ 
(τὸ ὄψον οὐχὶ δὲ τὸ ἀγγεῖον, ΡΏγγη., Ρ. 
176). Ἐυϊπεγίοτά (Ν νν ῬΏγγῃ., Ρ. 265) τε - 
τλᾶσκθ ἰπαὶ οὐζ ψοσγὰ “" ἀϊ88 ᾽ ἢδ8 τῆς 
βᾶτης διαί ρυεν.---ὅσωθεν δὲ γέμουσιν ἐξ: 
αὐτδίπ θοΙῚ οὺρ ἀπά ρ᾽δῖα ἂγεὲ [0]] οὗ, οὕὺ 
ποτ. ἐκ ἰ8 εἰπε τεδυπάδης οσ ἰξ ροϊπίβ ἴὸ 
τὰς ἔμ: 58 ἃ8 γεβυϊίηρ ἔτοπὶ ἔπε {πὶπρ8 
Το] οννῖπρ : Β]1εἀ ἢ νης δηὰ τηεδῖ ρυτγ- 
εδαβεά ὃγ ἴδε ννᾶρεβ οὗ ὑπ ρῃίεουβηςββ : 
Ἰυχυτίεβ δοψυϊτεὰ Ὁγ ρ᾽υηάετ δηὰ Ἰίςεηοε. 
ὝΒςε νεῖ γέμουσι οσουτϑ ἀρδίη ἴῃ νεσ. 27 

νι πουὶ ἐκ, ἀπά {ἢϊ8 18 ἱπ ἔδνους οὗὨ [8 
βεςοπᾶ νίενν. Βυΐ οη ἔπε οἴπος μαπὰ ἱπ 
νεῖ. 26 [6 νϑββεβ δα οοῃοεῖνεά οὗ δ8 
ἀεβ!εά ὃν ἁρπαγή δηὰ ἀκρασία, ἐδετε- 
ἔογε ργεβυ πη ν 48 Β]1εἀ τοίέλ τς τ. Ηετ 
85 ἴῃ νἱ. 22, 23, {πε Ρηγϑβίςαὶ ἀπά εἰ πίςδὶ 
τε πιϊχεὰ ἴῃ της ἤριιτε.---Ν ες, 26. φαρι- 
σαῖε τυφλέ: οὔδηρε ὅοπὶ ρἰυγαὶ ἴὸ 
δβίηρσυϊας ὙΠ ἰποτεαβεά δαγπεβίπεββ, απὰ 
ἃ οεγίδίη {τς ] π685 οὗ ἴοης, 48 οὗ οὔα 
Ψ8Ὸ ψουἹὰ ρἰδάϊγ ἱπάυςε τῆς ρϑιγ δά- 
ἀγεββεά ἰο πιεπά ἢἰβ ψανει καθάρισον : ἱ 
ἐκ, νεῖ. 35, 18 τά Κεη Ξξ Ὀγ, ἴπεπ τπὶβ νεσῦ Ὑ}}} 
ταεδῃ: βεὲ ἴπαϊ ἴῃς ννίπε ἴῃ τὰς οὺρ δὲ 
ὯΟ πῖογα ἴδε ργοάιιοξ οὗ τοῦθεγυ δηὰ υπ- 
Ὀτίἀ!εά ἀεβίγε ἕο οἵπεσ ρεορὶς᾽ Β ὑγορεσίυ 
(ΟΝ εἰ88 ἀπὰ Μεγεγ). Ου ἴδε οἵἢες νίενν, 
τπαῖτπε οὺρ 18 ΠΠΠεα ννἱ ἢ τῃ 86 νὶςα8, τῆς 
τλοδηΐπῃρ 1 Ὁς, ρεὶ τὰ οἵ τπεπὶ.---ἶνα 
γένηται, εἴς., ἰπ οτάετ τμαὲ τς ουϊϑίἀα 
ΤΩΔΥ Ὀδοοπὶς οἰεαη. Τῆς εἰς αὶ οἰεδη- 
Π688 8 ςοηςεϊνεὰ οὗ 48 ἐπβυγίηρ ἴῃ σοτα- 
τιοηΐαὶ. Οὐ, ἴπ οἵβες πογάβ, εἰδῖςαὶ 
ὉΣΙΥ ρῖνεβ 411 τῆς οἰεαπηεββ γου πεεὰ 
“411 (πίῃ ρ8. ἃγὰα οἰεδῃ υπίο γου," [Κ. χίὶ. 
41). Ρτγδριοαιν ἐπ 18 ἀπιουπῖβ ἴο ἐγεδιίης 
ςεγοσηοηΐαὶ οἰδαππαβ8β 88 οἵ ᾿ἰπἰ|Ὲ δοσουπέ. 
ΟὨγῖβι Β ΨΑῪ οὗ πη κίπρ δηὰ τῇς ῬΒατγὶ- 
βαῖς ὑνεγε γθαῖν ἱποοσῃρδεδς. 

γν. 27-28. δίχέλ τοος, τεϊεττὶηρ ἴὸ ἢῸ 
βρεοϊαὶ Ῥμαείβαϊς νίος, υϊ ρίνϊπρ 8 
διαρῃῖς ρἱοέυτε οὗ {πεῖς Πγροογίβυ ἴῃ 
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27. “ Οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι παρ- 
1 ΟΝ, ααν!!. ομοιάζετε 1 " τάφοις " κεκονιαμένοις, οἴτινες ἔξωθεν μὲν φαίνονται 
καὶ Δ Ὑ ὡραῖοι, ἔσωθεν δὲ γέμουσιν ὀστέων νεκρῶν καὶ πάσης ἀκαθαρσίας. 
15. 48, οὕτω καὶ ὑμεῖς ἔξωθεν μὲν φαίνεσθε τοῖς ἀνθρώποις δίκαιοι, 
τς ἔσωθεν δὲ μεστοί ἐστε 3 ὑποκρίσεως καὶ ἀνομίας. 20. Οδαὶ ὑμῖν, 
ϑηρὼς γι γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, ὅτι οἰκοδομεῖτε τοὺς τάφους 

χ. 15. 
τῶν προφητῶν, καὶ κοσμεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν δικαίων, καὶ λέγετε, 
30. Εἰ ἣμενδ ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ἡμῶν, οὐκ ἂν ἦμεν ὃ 

τ ΊΚ, ν᾿ το, Ἶ κοινωνοὶ αὐτῶν ὁ ἐν τῷ αἵματι τῶν προφητῶν. 31. ὥστε μαρτυρεῖτε 
18 τ᾿ δαυτοῖς, ὅτι υἱοί ἐστε τῶν φονευσάντων τοὺς προφήτας" 32. καὶ ὑμεῖς 

πληρώσατεῦ τὸ μέτρον τῶν πατέρων ὑμῶν. 33. ὄφεις, γεννήματα 
Ἡεδῦ.χ. 45. 

1 Β « βᾶνα ἴδε βίτῃρίς ομοιαζετε, νν δίς ΝΗ. μίδοε ἰπ τῆς τηδερίῃρ 

3 ἐστε μεστοι ἴῃ  ΒΟΌΙ, 13,33, 60 αἱ. 

5 ἡμεθα ἴῃ ὈοΙΓδ ρίαοεβ ἰπ πιοβὲ πποίαἱβ, ἱποϊυάδϊηρ ὅ ΒΟΌΙ, 
4 αντων ὃδοίοτα κοινωνοι ἰπ ΒῸ (ΥΝ.Η.). 
δ πλη ἰῃ Β ὅο, σπληρωσατε ἰῃ Ὁ ; ὈΟΙΏ, δοοοτάϊηρ ἴο Ὁ εἶδα, ατἰ δίπσ ἔτοτι 

Ἀὰ αὐ αι ἴο υηδετείδηὰ [86 δεῆθα οὗ ἴπε ἱπιρεγαῖίνε (ΥΝ. Η. βανο Β᾽ 8 σ ξ ἴῃ 
τηλερ]η). 

6 ΠΟΊΑ] (εὐ. Τἷ. χί. 44).--ννεσ. 27. παρο- 
μὰν τμα ἢ Β ὁμοιάζετε, υπάες ἀἴίηεν ἴοσπι 
8π ἀῤακ ἱερ.---κεκονιαμένοις (ἔτοπὶ κονία, 
ἀυβὲ, 5[αἰκεά 11π|6), ννϊ εἰν αβῆςά, τείεσσίη σ᾽ 
το ἴῃς Ῥγδςῖίος οἵ νῃἰτενναβῃῖηρ ἴῃς βερυϊ- 
οἾγαβ ἴῃ ἔπε πηοητἢ Αάδς, Ὀείοσε ραββονεσ 
εἶπα, ἴο τῆδκε ἐπεπὶ οοπϑρίουοιβ, ἰηδά- 
νεσγίεπηξ ἀρρτοδοῦ ἱανοίνίηκ. τποίδδπηςββ. 
ΤΕΥ ψουϊὰ Ρὲ ννεασίηρ ἵπεῖτ ἔγεβῃ οοδὲ 
Ἶι8ὲ τῆδπ, 8οὸ ἔδαῖ ἴπε σοτηρδγίβοῃ νγ88 
βεδβοπδῦϊῖε (υἱάε ΔΝεϊδιείη, αὐ ἴοε.).-- 
ἔξωθεν, ἔσωθεν, ἀραΐῃ ἃ οςοπίγαϑε Ὀεΐτνεεη 
νήἡϊδους ἀπά υἱπίη, ψΠῖοΒ τᾶν μαναὰ 
βυρρεδβέεά τῃς ςοπιρατίβοῃ.---ὡραῖοι, ἕαϊτ, 
ψἰδουῖ; τδς τεβοϊε δὰξ ποῖ ἴῃς ἱπτεπεοη 
ἰπ τῆα πδῖυσαὶ δρῆεγε, ἴῃς αἷπὶ ἱπ {πε 
βρίτίταδὶ, τῆς Ῥπατγίβεε Ῥεῖηρσ ςοποεγηεὰᾶ 
δῦους αῤῥεαγαπες (ομαρ. υἱ.).--- ὀστέων, 
εἰς., τενοϊἰηρ σοπίγαβε : ψἱπουϊ, χαϊῖα 
8δῃ αἰϊγδοῖῖνε ἐεδίυσε ἰπ ἴῃς ἰαπάβοδρε ; 
νη, ον ἀεαϊῃ-ταυρδε Ἰοδίμβοπιε- 
688. -Ἶ ες. 28. οὕτω, εἰς.: τῇς ἤρυγα 
Δρροβίϊε οπ Ῥοῖβ 5ἰάεβ ; ἴδε ῬΒατσγιβαὶς 
εἰβεαίετ ΔΡΡΑΓΤΟΠΕΥ βαϊ πεῖν; σελ! ν ἰῃ- 
νατάϊν, [1] οὗ ξοά εββηε88 δῃὰ 1] οσδ  "Υ 
(ἀνομία4), {πε τεβυϊε Ῥεΐπρ στοββ βυβίε- 
τηλῖϊς Βυροοσίδυ. 

Ὗν. 209-33. Εἰπαϊ τοος (1. χὶ. 47-48), 
ἀεαϊηρ νἱτἢ γεῖ ἀποῖμες ρἤδβε οὗ ἔυροο- 
τίδβν δἀπὰ ἃ πεν ἔοσπὶ οὗ δε ςοηίγαβε 
δεΐψεοη μους δηᾶὰ Ὁ ; ἀρράγεπὲ 
Ζεδὶ ἔοσ ἴπε Ββοηουτ οὗ ἀεοεαβεά ργορδείβ, 
τεδὶ δθδηϊον υνἱτἢ {πεῖς πιυγάσγογβ.---  ογ. 
29. οἰκοδομεῖτε, τηΔΥ Ροϊπί ἴο τερδὶσ οσ 
ἐχίεηβίοη οὗ οἷά Ὀυϊἀΐπρβ, οὐ ἴο πεν 
εὐϊῆςεβ, 1ἰκ6ὸ βοῆς πιοάδσῃ τῃοπυποηί8, 

διε ουΐοοτῃς οὗ ἀϊΠεξεδηξα πετο- γοσδῃ!Ρ..--- 
» μνημεῖα, ΡΓΟΌΔΟΪΥ δΥΠΟΠΥΠΊΒ, 

τδουρῇ ἴδοτα τῆν μαννα Ὀεεπ πποπυπΊδηΐβ 
ἴο τἰᾷς ἀεδά ἀραγὶ ἔτοπὶ Ῥυγγίηρ ρίδςεβ, 
ἴο ΨΒΙΟΒ τς ἐοσπιεσ ὑγογά ροιηῖδ.--- 
προφητῶν δηὰ δικαίων δῖε 4180 Ῥτδοιΐ- 
οΑΙΪΥ ΒΥποηγτηουβ, ἱπουρὴ ἴῃς ἰαΐες 18 
αϊάος σαϊαροτυ.---κοσμεῖτε ροἰη! 0 ἀε- 
Τοτγαίίοῃ 88 ἀϊβεῖηοε ἵτοτῃ δι ἀϊΐηρ ορεζα- 
τίοπβ. Ἑὥσγες (Ὑγαπάεγμηρεπ, Ῥ. 77) 
δυρρεβίβ (παὶ |6δὺ8 μαὰ ἵπ νἱανγ (δ6 
ἰοτὴῦ οἵ Ζεοπασίδῃ, ἐπε ργορβεξ παπιεά ἱπ' 
τῆς βεᾳυεὶ, ἰπ πε νδ]εν οὗ ᾿ς βοβμαρμαῖ, 
ΜὩϊοἢ Βε ἀεβοσίρεβ 88 ἃ ἰονεῖν {{{||6 
τεπιρῖς 8 ογπαπιθηῖαὶ 841 ἀπά αυδτίοι 
ῬΊΠΑτβ οὗ τῆς Ιοπὶς οσγάες.---λέγετε : {ΠῈῪ 
ποῖ τῃεσεῖν που ρῆξ, οσ βαϊὰ Ὁγ ἀδεά, Ὀυὲ 
ΔΟΙΌΔΙΪΥ 80 ρμοϊπίεὰ ἴδε πιογδὶ οὗ ἐπεὶγ 
δοϊίοη, ποὲ ἱγιδιίπρ ἴο οἴδεῖβ ἴὸ ἄγαν 
ἴδε ἱπέεγεπος.--- ες. 306. ἥμεθα, ποὶ ἰῃ 
οἰδββίςβ, μην ἴῃ ὑδι8] ἔοσπι οὗ βίης. ἰῃ 
Ν. Τ. θείΐπρ αἷβο ταγε ; ἴῃς ἱπιρεσγέεςξ, δαὶ 
ταῦδὲ Ὀς ἐγαπδίαϊεά ἱπ οὖσ ἴοηρις, “ἰδ πα 
Ββαά Ὀδεη". Εος ἴδε ἱπιρετίεοξ, υδεὰ 
ΒῈπ ΝΕ βου δε ἃ ρἱυρετίεςξ, υἱέ 
Μι. χίν. 4, απὰ ςοηβυῖς Βυτίοη, ὃ 29.--- 
οὐκ ἄν ἥμεθα, τῆς ἰπάϊολιτίνε τ ἂν, δ5 
διαὶ ἰπ βυρροβίξίοπβ Ἷοηῖς το ἔδεὶϊ, 
υἱάε Βυτίοη, ὃ 248.---Ν ες. 31. ,» ὙΠ 
ἱπάϊςδεῖνα ἐχργαββίηρ σεβϑυΐξ τ ἐμεζεῖοσε. 
π-δαντοῖς, ἰο ἀπὰ Δραΐπβεὲ γουζγβεῖνεβ, 
]εβὺβ τελᾶβ πιοταὲ τηθδηΐηρ ἱπίο {δεῖγ 
ννογάϑβ [Βδη {πεν ἱπιεηάεὰ : ““Οὐὦν ἔλιπε ""; 
γεβὶ {πεὺ αγ γους ἐδιΠποσβ, ἱπ δρίσις 88 
ΜΕ δ8 ἴῃ Ὀ]οοὰ.--- ες, 32. καὶ, δηά, 5 
γε Βᾶνε οδιϊεὰ γουγβεῖνεβ ἐμεῖς βοῃδ, 



2)---36. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 28ὃς 

ἐχιδνῶν, πῶς φύγητε ἀπὸ τῆς κρίσεως τῆς γεέννης; 34. Διὰ τοῦτο, 
ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω πρὸς ὑμᾶς προφήτας καὶ σοφοὺς καὶ ᾿γραμμα- χα οἱά Ο᾽ 

τεῖς. καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενεῖτε καὶ σταυρώσετε, καὶ ἐξ αὐτῶν 

Β. 
χ ΙΝ, «6. 

μαστιγώσετε ἐν ταῖς συναγωγαῖς ὑμῶν, καὶ διώξετε ἀπὸ πόλεως 
εἰς πόλιν. 35. ὅπως ἔλθῃ ἐφ᾽ ὑμᾶς πᾶν αἷμα δίκαιον ἐκχυνόμενον 3 
ἐπὶ τῆς γῆς, ἀπὸ τοῦ αἵματος ᾿Αβελ τοῦ δικαίου, ἕως τοῦ αἵματος 

Ζαχαρίου υἱοῦ Βαραχίου, ὃν ἐφονεύσατε μεταξὺ τοῦ ναοῦ καὶ τοῦ 
θυσιαστηρίου. 36. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἥξει ταῦτα πάντα ὃ ἐπὶ τὴν 

ἩΜΒΔΣ :, 13, 33, 60 αἱ. οπῖε και, Τουπὰ ἰπ ΟΌΪ,. 

3 εκχνννομένον ἰη ἢ ΒΟΌΔΣ αἱ., 1, 33 αἱ. 

3 παντα ταντὰ ἰπ ΒΧΔΣ (ΥΝ.Η. ἰῃ πηδγρὶη); 88 ἱπ Τὶ Ἐω ἴω Δ ΟΌΙ, Να]. σορ. 
(Τίβοδ., Νν.Η. πὶ τεχῦ). 

πἶ ἘῸΝ ια τλρνλρε ἴο δ ὐξ Ἰραεεὰ 
εἰ88).---πλη τε. Τῆς σεδάϊηρ πλη- 

ρώσετε ἰβ ἄμε ἴο Ξῃτίηκίηρ ποτα ἴῃς ἰάεα 
φοηνεγδά ὈΥ τῆς ἱτηρεταῖῖνε. Τὸ δε 
βϑταδ Ἷᾶυβε 15 ἄυς ἰἢς ρΡεγηββῖνε (ατοξίιι8 
αἴ.) οὐ ἱγοηΐοαὶ ()ς ΝΝ.) βεῆβεβ ρμυῖ 
ὕροη ἴδε ἱτηρεγαῖῖναε. ΟἾτγίβϑὲ τηξδπβ ννῆδὲ 

ε 8808: “ ΕΠῚ ὑρ ἴδε τπεάβϑυγε οὗ γουγ 
Αι Πεῖβ ; ογοννῃ τμεὶγ ταϊβάθεάβ Ὁγ ΚΠ πρ 
ἴδε ρσορδεῖ αοάἁ ἢδ8 βεηὶ ἴο γον. Ὁο δἱ 
1.λϑὲ νμαῖ [48 Ἰοὴρ Ῥδεη ἴῃ γοὺτ ἢεδγίβ. 
ΎΒε δοὺς ἰδ οοπλε."--Νετ. 33. Αὐνὰ] 
δηάϊηρ ἴο 4 ἰεστίῆς Ἵδδγρε, ἱπάϊοδείησ 
τῆδλι (ἢς τῇδ ΨὴῸ δε ργεάεβι πε ἴὸ 
δαρετδνε τνϊοκεάπεββ σε ρρσορσγίδιεϊν 
ἀοοτηςεά ἴο {πε υἱἱετπιοβὲ ροπδῖιυ.- -ὄφεις, 

. ἐχιδνῶν ; δἰτεδυν βεϊρτηδιϊβεὰ 48 
Α͂ ἔοοϊβ, ὈΠπὰ, ἔμεν ἄγε πονν ἀεβοσδεὰ 
88 νεποπηουβ, τηυγάεχουβ ἴῃ που ρὮς ἀπὰ 
ἀεεά. ΟἿ. ἰϊϊ. γ.--πῶς φύγητε, ἴῃς ἀε- 
Ἰιρετδεῖνε σοηυποῖῦνε. “ὙΠε νεγρ οὗ ἃ 
ἀεἸδεταῖίνε φυκβείοη 18 τποβῖ ἐγεαυ πεῖν 
ἴῃ ἴδε δτβὲ Ρείβοη, πὲ οσοδϑί δ! ν ἰῃ 
ἴδε Ξεςοηὰ οτ {π᾿γτά, ΜΈ. χχιῖ!. 33, Εοχ,. 
χ. 14." --Βυτίοη, ὃ 170. 

γν. 34-36. Ῥεγογαέϊοη (1(Κ. χὶ. 409-51). 
--ν ες. 34. διὰ τοῦτο. Τῆε Βεη8ε γεαυΐγεβ 
ἕλε τι ῖβ Ὀς οοπηεοίεά ψἱτἢ ΒΟΙἢ νν. 32 
δηΔ 33. Τῆε ἰάδα ἰ8β ἰδὲ 411 αοά᾿Β ἀεα]- 
ἰῃρδνὮ 15γαθ] πᾶνα Ὀεεη διγαηρεὰ ἔτοσ 
ἃς ἔσβε 80 88 [0 εῆβυγε (πδί ἴμε ρεπεσζᾶ- 
ἕου δὐάτεββεά 8411 811 ὑρ ἴδε τηεᾶβυσε 
οὗἩ [βγῶ ε}}8 συ δηὰ ρεηϑὶῖν. Τα τεΐεσ- 
δῆοα οὗ 8 ποῖ οοπῆπεά [ο 
δι μΒδλὰ βεεη ἄοπε ἔοσ {παῖ ρεπεζαίίοῃ. 
11 ςονεσβ 811 ἴτε ρεπεγδιίοῃβ ἔγοπι Αὔεὶ 
δονηνατὰβ. ὍὙμὲ ἴοσηι ἰπ ΨὩΙΟὮ (δα 
τδουρδι 18 ἐχριεββεὰ δἱ ἢσβθι οσεδίθβ ἃ 
ΦΟΠΙΓΩΙΣΥ ἱπιρσεββίοη : Ἐγὼ ἀποστέλλω. 
Βυϊ εἰἴπες ἴα ἐγὼ [8 υϑεὰ ἰῃ ἃ Βιρτα- 
ἰδιοσίοδὶ βεῆβε, οσ ἴξ τηῦδὲ ὃς σερδσάεά 
88 ἃ βοτηενν δαὶ πηβυ δῦϊ]ς ψοσζά, δά τῆς 
δοετεςὶ Ἔχρτεββίοῃ οὗ ἴπε βοῦγος Ἰουσηὰ ἴῃ 
1μακο᾿ Β ἣ σοφία τοῦ θεοῦ εἶπεν, τν»ῖαῖ [0]- 

Ἰονγβ Ὀεοοπιὶηρ ἔπ8 4 υοίϊδείοη, εἰμεν 
ἴῃ τα] ἔγοπὶ δοόπῖα ἀηκπονγῃ υνσιτἰπρ, 
88 ΤΏΔΩΥ ἴμίηϊ, οὐ ἴῃ (Π6 οοποερίίοη οὗ 
τῆς Βρεᾶκεσ. 1δ8εὲὲ 20 ἰπβιρεσγαθὶς ἀϊ8ῆ- 
οὐἹῖν ἰη ἰακίηρ Με. Β ἔοσῃ δ8 ἴῃς ογὶρίηδὶ. 
Οἰβμδυβεῃ οοποεῖνεβ οὗ [ε88 848 βρεδὶ.- 
ἱπξ, ποῖ 88 ἃ ρεβοῃδί!ν ἰηνοϊνεά ἰπ τῆς 
11π|118 ΟὗἨ τεσῦρογαὶ 11, θυ 45 ἴῃς ὅοη οὗ 
Αοά, 48 ἴπε εββεπείδὶ τυϊβάοπι οἵ αοά, 
ΤὨς ἐγὼ πιίρδς Ὀὲ ᾿υδεδεά τἱέμπους τὨϊ8 
Βίρἢ τεΐεσεπος ἴο ἴῆς Ὀϊνίηϊν οὗ [6βι8, 
88 ῥγοοεεάϊπρ του Ηἰ8 ῥῬσορβεῖϊς Ἷοοη- 
Βοίουδῃς88 ἱπ δὴ εἼχδιίεὰ βίδϊε οἵ τηϊηά. 
ΎὙΠε ργορῆεῖ Παρίτυδ!ν δροκε ἰη τῆς 
πᾶπης οὗ αοἄ. [6518 4180 δὲ βιιοῆ ἃ ρτεδὲ 
τλοπλεηξ πηρμξ Βρεδκ, 45 ἰΐ ὑγεσγε ἱπηροσ- 
ΒΟΏΔΙΪΥ, ἴῃ (ῃς πᾶπιε οὗ αοἄ, ος οὔ ννίβάου. 
Ἑεβοῦ, ἄργαῤλα, Ῥ. 274 ἢ., ἐπάδανουσβ 
ἴο ον {πὶ “τς ψιβϑάοπη οὔ αοά᾽" 
ν 28, {κε “τῆς ὅ8οὴ οὗ Μϑη,᾽" οπε οἵ δε 
δε {ἀεί ηδιίοηβ οἵ [68ι8. ΝΥ Ββεῖπεσ παῖ 
Ὅε 80 οἵ ποῖ, 1 τὨῖηκ ἰξ 8 οἶδας ἔσοτῃ [δ 18 
Ῥάββᾶρε, δπὰ δ'5ο ἔτοπι Μί. χὶ. 28-30 
(υἱάδ τετηλτκβ ἴπεγο), πὶ Ης ἀϊά βοτηε- 
εἰπηθβ, 88 ἰξ ψεσγε, ρεζβοηδές ννἱβάοπι. 
Τῆε ῥσεβεηΐ ἀποστέλλω, τερατὰβ ἴῃς ἢϊ8- 
ΟΙΥ οὗ βγϑεὶ σμὸ φῤεεὶς αείογηϊἐαξϊς, ἴοι 
ψὨΙΟὮ ἴδε ἀϊδεϊποϊίοη οὗ ργεβεηῖ δηὰ ραβδὶ 
ἄοεβ ποῖ εχίϑβι. ---ττ τας, εἴς, : ἰῆεθε 
ΠᾶπλαΒ ἴοσ ἴδε ϑεπὶ οἰεασὶυ βῃονν τῃδὲ 
Ῥαβὶ δπά ἀρφαν 8τε ῬοΣ ἴῃ νίενν. [τ ἰ8 
ποῖ πηοσε 6 ἀῤοΞέϊες, γραμματεῖς (7. 
χἰ !, 52) -- ἐιχοιη φίοὶς 1. χί. 49, τμδὲ " 
ἴῃ νίενν.---στανρώσετε, ἃ πἰπί δὲ τῆς ἴτ)- 
Ῥεπάϊηρ ἱγαρὶς ἐνεηῖ, ἴῃς ϑρεακεῖ οῃἊ οὗ 
τῆς ϑεηῖ.---καὶ ἐξ αὐτῶν, εἴς. : ἃ ρἴδποε δἱ 
ἴῃς ἴοσίυπεβ οἵ τῆς Τννεῖνε. ΟΥ̓ οδαρ. χ. 
16-23.--ἶνετ. 35. ὅπως ἔλθῃ : ἀϊνίηε ἰη- 
τεητίοη σεδά ἰῃ ἴῃς Ἰίρῆξ οὗ τεβυ]ϊ. αοά 
Βεηΐ τηδββεηροῖβ παῖ ἴπεῪ τηΐρῃὶ Ὀς 
Κῆεᾶ, δηὰ ἰῆδὲ [βγαοὶ ὃν Κις ἐμετὶ 
ταϊρμς ἄεβεινε ἴο βυθες ἰπ ἴῃς δηδὶ ρεπε- 
ταῖϊοπ ψυδίδ ἴο ἴδε υἱτεττηοϑῖ, Μὲάε ου 
Μι. χχιΐ, το.---οΟἵμα, (Ὠτίοε παπιεὰ : “ ες 
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7 δι. ζπῖν. γενεὰν ταύτην. 37. Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, ἡ ἀποκτείνουσα τοὺς 
ἀἰδ ἀγ.ς προφήτας καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους πρὸς αὐτήν, ποσάκις 
ξμεε. νὴς ἠθέλησα ᾽ ἐπισυναγαγεῖν τὰ τέκνα σου, "ὃν "τρόπον ἐπισυνάγει 

. 37. 

. Ἀςδ 
ἷπ αι; νἱΐ. ὀνόματι Κυρίου." 
48. “Τία. 
1}. 8, δδεζε δηὰ ἰῷ 1ἰ. χίϊὶ, φᾳ. 
ἶχ. ο; χἰΐ. 14. 

Ὁ Βετο ἰ: Ν, Τ. (Ρε. ᾿ἰχχχίν. 3). 

κα "ὄρνις ἷ τὰ ἢ νοσσία ἑαυτῆς 2 ὑπὸ τὰς “ πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε ; 
ΜΑΗ͂ΝΝ 38. ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὁμῶν ἔρημος ὃ - 30. λέγω γὰρ ὑμῖν, 

χἣ!, Οὐ μή με ἴδητε ἀπ᾽ ἄρτι, ξως ἂν εἴπητε, Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν 

ΟΥΚ. χίϊ. 4. ΚΒαν. ἱν. δ; 

1 ορνιᾳ Ὀεΐοτε σπισυναγει ἰπ ΒΌΙ, 1, 33, 69 αἱ. 

Ξαντης ἰπ ΝΝῸΔΣ 33 (Τίβοἢ.). 
αντης, δυῖ νἱίη Ὀτδοκοιβ). 

3 ΒΙ, οτηΐξ ἐρη 
οπηιϊββίοη τηϊρῆς 

Β διδ8 πείϊμες αντης ποῖ ἐαντης (ΥΥ.Η. δανε 

» Ἰουπά ἴῃ νΟΙῪ πιδην πηοΐα]5 (ΦΟῺῸΔΣ αἱ.) ἀπὰ νεζείοπβ. Ὑ8πὲ 
8ῃ Δβδι τυ! λείου τὸ ΓΚ. (χί 1]. 35), πεσε ἴθ νοσζὰ ἴβ τνδηεπρ ἴῃ 

ταδὴν οὗ ἴδς Ὀδεδὲ Μ58., Ρυϊ ἰξ 18 ποτε ᾿ἰκοῖν ἴο 6 δῃ Ἂχρίδηδίοσυ ρῖοββ. Ῥὲάδε 
Ὀεῖονν. 

δος ἀϊείτυΣ ὑπηο μος νοζβὰ τηϑρηδ νἱ," 
Βεηρεϊ.---ἀπὸ τ. ἁ., εἴς., τοῦ ἴπα δἱοοά 
οὗ Αἰεὶ, τῆς ἢγϑδὲ πιαγίγτ, πιεηεϊοηθά ἰῃ 
τῆε δτϑι Ῥοοῖκ οὗ ἴῆε Ηεῦτεν ΒίΌδ]ε, ἴο 
τῆς δ ἱοοά οὗ Ζεοπατγίδῃ, τῆς ρσορδεῖ 
πδιηδὰ ἰπ ἴῃς 1αβδὲ Ὀοοῖκ (2 Οἤτοη. χχίν. 
2ο-22).---υἱοῦ Βαραχίου, (ε ἀεδίρτιαιίοπ 
οὔ τῆς ἰδβι δι οπς οὗ ἔπε γσηΐπου ὑσορδεῖβ, 
Δρρ εά Βετε ἴο ἴπε οἴδες Ζεομαγίδῃ, ὈῪ 
ἰηδάνετίεπος εἶπες οὗἩ τῆς ἐνδηρε 5 οὐ 
οὗ δὴ βδαεὶῪ Ἴοργῖβί.---ὃν ἐφονεύσατε, 
ΨΒΟΤΩ γα (πγουρ γοῦτ βρί γι] ἀποςβ8- 
1ογ8) δἷεν ; ἕλοι δβ βίδίεἃ ἴῃ 2 Οβτγοη, 
χχίν, 21.---ν οι. 36. ἀμὴν : Ββοϊετηη ἱπῖγο- 
ἁἀυςίοη οὗ ἃ βἰδίεπιεηὶ τογγ]ς ἐο τ πκ 
οὔ: 58ΐῃ8 οὗ οουπῖ]εββ ρεπεγαιίοηβ δοουπ)- 
υἱδείηρς ἴος ἀρεβ, αηὰ ρυῃίβῃβά ἰῃ ἃ ἤπδὶ 
τερτεβεπίδιίνε ρεπεζδίίοη ; ἴγῃς, βονενοσ 
τεῦ δ]ς. ἡ ἐς ἬΝ Πρ 

γν. 37-39ς. 4ῤοείγοῤηε « Ἡοῖν 
Οἷέν (υἷ. χίιϊ. 34).--ΕΑἶτα πρὸς τὴν πόλιν 
ἀποστρέφει τὸν ν. ΟἾτγϑβ., Η. ᾿ἰχχίν. 
πνεῖ. 37. Ἱερονσαλήμ, (Ὡς Ηεῦτενν 
ἕοσση οὗ τῆς πᾶπλα, Ἵχοερίίοηδὶ ἴῃ Μι., 
νεῦυ ἀρργορείδις ἴο ἴῃ βοϊεπιη δἰξυδίίοη. 
Τνῖςε βροκβη; ΨὮΥ ὃ “1 ἰδ τὰς ζΑβῃίοη 
οὗ οπε Ρἰτνίηρ, Ὀεννδ]πρ, ἀπά ρτεδῖὶν 
Ἰονίπρ," ΟἾτγϑ. --- ἀποκτείνουσα, λιθο-. 

λοῦσα: ρῥχεδεηὶ ρασιϊςῖ ρ]ε8, ἀεποιίηρ 
δῖ: δηά τερυῖς, πον δηὰά αἰνναυβ Ὀε- 

μανίηρ 50--- ΚΕ Πἰπρ, βεοηίηρ.---πρὸς αὐτήν, 
τὸ εν, ποῖ ἴὸ ἐΐδφ, θεοδυβε δε ραζγε οὶ ρίεβ 
816 ἰπ ἴῃς ποπηϊηδέϊνς, ὙΕηΙο Ἱερουσαλήμ 
8 νοσδίίνε: “ δχειηρίυπὶ σοτηρε ]Δτίοηιβ 
Ρεζ νοςαιϊνιπι δὰ αυδπὶ ἀείποερβ πὸ 
ΔΙΊΡ]ἰ5 βρεοίαίατ᾽" (ἘΤΙΈΖΒομ.). Οτοιίῃ5 
τεραγάὰβ ἴῃς ἰγαηβίτοη ἔγοπὶ βεζοπὰ ἰὸ 
τῆιτά μείβοῆῦ δἃ8 δὴ Οτίεπίδ  ἰ8π|.--- 
ποσάκις, ἢον οἴξη; οὐ δῖ ᾿νοσὰ ἢδ8 
Ῥεεη δαβεὰ ἴῃς ἱπέδσγεπος οἵ {τεαυδης 

νἱδβίἐβ ἰο [ετυβαίετι ποῖ τηεπεοηςά ἰπ ἴα 
ϑυπορεῖςβ. Βυΐ (δες 4]]υϑίοπ νᾶ» δε ἴο 
τῆε τοῖς εἰβίοσυ οὗ [βγδεῖ (80 Οτσίξ., 
ΗΙ]., 76γ..) ἀπά ἴο δε ψῃοῖς ρεορῖε, 88 
πε οἸ]άγεη οὐ ἔπε τηείσορο δ, (Ὡς 
ϑρεάκεσ 811}} σοηεϊπυΐηρ ἕο βρεαῖκ ἰῃ ἴῃς 
Ὥδτης οὗ Θοά, 88 ἴῃ νεσ. 34, ἀπὰ ἱποϊυάϊηρ 
Η πιεῖ ἀπιοηρ οὐ β δρεπίβ.---ὄρνις, ἃ 
Ὀιτά οὐ ἴονϊ; δῆες Ρίαϊο, ἃ ἰεπ; 80 
Βετγα, ἢ δι ὈΙεπὶ οὗ δηχίουβ ἰονε. θερμὸν 
τὸ ζῶον περὶ τὰ ἔκγονα, ΟἾτγΒ. 816 
ξαῖπεσβ μος οἱ οκεπβ υπᾶεγ πεῖ ὑπ ρ5 ἴοσ 
Ῥιοτεςεοη δξαϊηδὲ ἱπιρεηᾶϊπρ ἄδηρεσ. 

Ἠἷδθ [ε88 δηά 411 {πε ργορῃεῖβ ἀεβιγεά 
ἴο ἀο; ἃ ἰγσυϊῃ το 6 βεῖ ονεσ δρδίηβε (Π6 
βίαιεπηεηξΐ ἰπ νν. 34-35, ὑνὨοἢ 866 π|8 (0 
δυρρεβὲ ἴπᾶὶ αοά᾽β αἷπὶ ψγὰ8 ἴβγβεὶ 8 
ἀαλπιηδίίοη.---τὰ νοσσία (Ατιῖς, νεοσσία: 
ἔοσγπι ἀϊβαρργονεὰ ὃν ῬὮγγυῃ., Ρ. 206), πες 
Ὁγοοά οὗ γουηρς δίγάβ. ΟἿ 8. ᾿ἰχχχίν. 4) 
ΨνΠεσα, 88 Πεζα, ἃ ραϊπεῖίς 86 ἰβ πηδὰθ 
οὗ ἐπε δθ]επι.- -οὐκ ἠθελήσατε, γα 
νου ποῖ, Ἐπουρῃ 1 Ψψουά (ἠθέλησα). 
Μη οοπβεηὶ παοεββᾶγυ.---εσ. 38. 
ἰδοὺ, εἴο., βοϊεπηη, βοσγονζη! δραηπάοῃ- 
πιεηΐς οὗ τς οἷν ἴο ἰϊ8 ἔδιε.---ἀφίεται 
ὑμῖν, Βροκεη ἴοὸ δε ἱπμαθίιδηιβ οὗ 
15γβε].--- οἶκος ὗ.», γουγ Βοιιβα, ἱ.4., ἴῃς 
οἷν, ποῖ {πε ἐεπιρίε ; ἔπε ρεορίες δἊς 
οοηρείνεά οὗ 248 οπε βταῖν τοῦ μος, 
Μαπίίηρ ἰπ ΒΙ,, ἀπά οπιτιεὰ Ὁγ ῊΝ 
ἰδ ποῖ πεοεββᾶγΥ ὁ ἴῃς δεηβε. Τδε 
βϑηΐθηςς ἰβ, ἱπάεε, πιοζεὲ ἱπιργεβϑῖνε 
νους ἰε: “Βεδοϊά γοὺσ δουβε ἰβ 
αὐϑδηδοπεὰ ἴο γοὺγ Ἴᾶγε : ἴδοβε ἡ ῆὸ 
νου ϊά μανε βανεὰ γοὺ ρἰνίπρ ἃ ἔατίμες 
εθογι . ννμδὲ ψ άρρθὴ ες το ὃς 
ἱπιαριηβά ; ̓υϑὲ νναῖ ἔρημος ἐχρτεββεβ--- 
ἀεϑοϊδείοη.---Ν ες. 39. ἀπ’ ἄρτι, ἔτοπι 
118 τηοιηεπῖ, ΟἿ γῖβιΒ ργορμεῖς ννοσὶς 
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ΧΧΙΝ. τ. ΚΑΙ ἐξελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἐπορεύετο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ 1 καὶ α ραΓαῃ, ΟΒ. 

προσῆλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπιδεῖξαι αὐτῷ τὰς οἰκοδομὰς τοῦ ἱεροῦ. ΑειΣ ΜΝ 
. ὃ δὲ Ἰησοῦς 2 εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐ βλέπετε πάντα ταῦτα; ἀμὴν ἅς θεῖ: 
λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ ἀφεθῇ ὧδε λίθος ἐπὶ λίθον, ὃς οὐ μὴ 4 " καταλυθϑή- υ αρξαίη νν. 
σεται." 43. Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν, προσῆλθον πονήμτε 
αὐτῷ οἱ μαθηταὶ κατ᾽ ἰδίαν, λέγοντες, “Εἰπὲ ἡμῖν, Ἡρου πότε ταῦτα Οοερρ., 

ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον τῆς σῆς " παρουσίας, καὶ τῆς ὅ " συντελείας ΠΝ 
ςε : 

χἰῖ;. 30. 

1 ἃπὸ τον ἱέρον ἐπορενετὸ ἰη  ΒΌΤΟΔΣ (80 πιοάετῃ εὐϊίογβ). 

3 Ἐοτ ο δε Ιησους  ἑΒΌΙ, αἱ. νετβίοηβ δᾶνε ο δε ἀποκριθειᾳ νἱΐδουι ἴησους. 

δ γαντα παντα ἰη Φ ΒΟΙΧ αἱ. Ὁ δ28 ἴἰδς ψογάβ ἰῇ βᾶτὶς ογάδσ 28 Τ. Ε. 

4 μη ἰ8 νναπείηρ ἡ ΒΟΌΓΧΔΣ αἱ. 

ἄοῃς ποὺ : ἰξ γεπχαΐῃβ οπῖυ ἴὸ ἀϊΐε.---ἕως 
ἂν εἴπητε: ἃ διΐυτε οοπεϊπρΈΠΟΥ ὁπ 
ψ Ὡς ἢ ἰξ ἀερεη 8 ψ Βεῖδποῦ πεν 5841} ἐνὲσς 
δεε Ηἰΐπὶ δρδίη (νν εἶἰβ8 ἰῃ Μεγετ). Ηδ 
ΨΜ1 ποῖ ἰἸσουδίε τμεπὶ ΔΎ τόσα 11}1 ἐμεῖς 
τηοοᾶ οὔδηρε δπὰ πεν Ὅς τεδάγν ἴο τε - 
ςεἶνε Ηΐπὶ ἢ ἃ Μεββίδηϊς βαϊυϊδίίοη. 

ΤΠς οχαυίϊδίες βη 8} οὗ 18 ἀϊβοουγβα, 
ἴῃ ἴῆ6 οαβε οἵ ογάϊπαγσυ ογδίοσβ, ψουϊὰ 
βυρσρεϑὲ ργεπιεάϊδιίου πὰ Ἴνϑη τυτίεἴηρ. 
Ὗνε δανς πο πιεᾶῃβ οὗ κπονίηρ ἴο ννδδὲ 
εχίεης [ε8ὺ8 μὰ ςοπβίἀεγοὰ Ὀεέοσεμαηὰ 
ν δι Ης νγὰ8 ἴο ΒΔ οὔ [ἢ8 τηοτηεπίοι 
οοοαβίοη. Τῆε γείεγεμοεβ ἴο ἴῃ νν»ῃϊτεὰ 
ΒΕΡΌ ΓΟ τοΒ δηά ἴῃς ἰοπηῦβ οὗ ἴῃς ὑσορπεῖβ 
βῶον (παῖ (6 βρεεοβ. νγὰβ ἴῃ μαζί δὲ 
Ιεᾶβὲ δἃπ ἐχέενιῤῥογεέ υϊϊεγαηςα. 
Ομάρτεβ ΧΧΙΝ. ΤῊΣ ΑΡοσασυύρτις 

Ῥιβοοῦπβε. Τῆΐβ ομαρίεσ δηὰ ἰΐβ 
δυποριίςαϊ ῥδγβ11ε18 (Μῖκ. χίϊὶ., υκ. χχί.) 
Ρτεβεπῖ, ἰῇ ΠΊΔΠΥ τεβρεςίβ, ἴῃς πιοβὲ 
ἀπθῆουε ργοῦϊεπὶ πῃ 6 ἐνδηρεῖϊς τοοογάβ. 
Μδὴν φιεβείοηβ τῆλ 6, ἢᾶνε Ὀξεξη, 
δβκεὰ οοποεγηίΐηρ {Πἰ8 ἀϊβοουγβα οἡ τη ρ5 
ἴο οοσς. ΔΝΒίςὮ οὗ ἴῃς ἴῆγες νεγβίοηβ 
ςοπΊ68 ποᾶγεβί ἴὸ ννδδῖ [εβὺ8 βαϊὰ ἡ [18 
Ηε 880 411 (ῃδὲ ἰβ πεζε γτεροσίε οὐ τ ϊ8 
οςςαβίου, οσ ἕᾶνα ννὲ ἴῃ τδς νεγβίοπϑβ, 
ποτα οἵ ᾽ε88, ἃ Τςοπιδὶπδιίοη οὗ νψνοσάβ 
ΒΡΟΚδη δἱ ἀϊβεσγεηὶ εἰπὲ ναῖε (δα 
τνογάβ δόσε ςοἸϊεςίςά, 411 οὗ {πεπὶ, οὐ ἀνε 
ἴῆε στεδῖεσ πυπηθεσ οὗ {Πεπὶ, ἐν εσ βρόΐκβη 
ΌῪ 6805 δὲ δὴν {ἰπ|ὸ; πᾶνε ἴῃς ἐνδη- 
ξεἰἰϑὲβ ποῖ ννοσκεὰ ἃρ ἱπίο (δς ἀϊβοουγβθε 
ἃ ]εν δῆ, οὐ [εν βῃ-ΟἸτβείδη, δροοδ- 
γρβα, οὐ ρίνεαῃ ᾧ8 ἃ οοτηροβίϊίοπ οὗ 
τδεῖς οννῃ, σοηβίβείηρ οὗ οεγίδίη ἱορία οὗ 
τῆς Μαβίοσ, 848 ἴῆε πυοίθυβ, ἢ δάάϊ- 
τίοῃβ, τηοάιβοδίίουβ, δπᾶ Ἴοπιπιεηΐβ ἴῃ 
τε ῖ δε οὗ βυθβεφιεηΐ ἐνεπῖβὺ ΕἸΠΑΙΪΥ, 
νι 18 τς ἀϊάαςες βἰρτιίβοδηςς οὗ ἴῆς 
ἀΐξβοουτθς, δὲ ἀϊὰ [εβ0ὺ8 πιεδη ἴο [εϑοῦ 
Ηἰΐβ ἀϊεοίρῖεβ τεβρεοῖϊηρ τῆς {μεπε8 
πεαῖεᾶ: τς Ευΐϊπ οὗ ἴῆς Ηοΐγ Οἰξγ, 

δ τῆς οτηϊιεὰᾶ ἰη Ὁ ΒΟΙ, 1, 33 αἱ. 

τῆς Οοπχίπρ οὗ τῆς ϑοη οὗ Μδη, δηὰ δα 
ἙἘπά οὗ (δε Αγψε, δηὰ πὸ σοπηεοξίοη 
δεύνεεη ἔμεδς {πίηρβὴὺ Α ἰδίου οὗ 
ορίπίοη οἡ ἔμεβε ἰορὶςβ οάπηοὶ ἢεῖε ὃ68 
Εϊνεη ; ἃ οοπβάξηϊς δἰζεπιρε δὲ δηδυνεσίπρ, 
τῆε Φπεδεῖουν Ῥτορουπάεά 1 δπ ποΐ ὑτε- 
διεά ἴὸ τῇδκα; Ῥαθδρ8 ἃ ἢη8] βδιἰ8- 
ἌΟΙΟΥΥ 8ο]υϊίου οὐὗἨ {πες Ῥγοδίεπι 8 οὶ 
δἰιαίηδθϊε. 1 οὔεσ οὔ ἃ ἔδνν βεηογδὶ 
οοπϑίἀογαιίοηβ ΨὩϊς ἢ πᾶν, δὲ ἰεαβέ, μΒεῖρ 
τοδάεγβ ἴο Ἀ88:1Π|6 ἃ σίρπε δειτυὰς ἐοννασὰβ 
ἴδε Ῥτοῦ]επὶ, δηά ἴὸ Ὀγίπρ το ἴῃς βίυαγ οὗ 
τδςε ἀΐδοουγδβε ἃ βυτηραϊπεῖς βρίτγίξ. 

1. Τδε εἰπε γὰ8 βδυ αθὶε ἔοσ βοῖγς 
δυςἢ πξΐεγδησες. Τα βἰειατίοη ννᾶβ (8: 
7εβ8 ἐχρεοϊϊπρ ἀβδῖῃ ἴῃ ἃ ἔδενν ἄδγβ; 
οοηνίποοά (παῖ τῆς τηογαὶ δπὰ σεϊρίουβ 
οοηάϊείοη οὗ ἰῆς [εν 88: ρεορὶς ἰβ ἢορε- 
Ἰεββὶυ Ῥδά, ἀπά ἐπδῖὶ ἱξ πιυϑὲ ἐσὲ 'οὴρ επὰ 
ἴῃ ἀϊδαβίες δπά σιυίΐῃ; βυτγσουηἀεἃ ὉΥ 
δἰεπάβ νῆο γε ἴο δε, δῆεσ τῆς ἀδοεᾶβα 
οὗ τποῖς Μαβίοσ, {πε πὶ βϑίοηδζίεβ οὗ ἃ 
ονν ΤΑΪ ἢ ἴῃ ἃ ἰγουδίουβ εἰπιθ, ἤθη δη 
οἷά ψογὶά ἰβ ροίπρ ἄοννῃ ἂπὰ ἃ ποὺ 
νου 15 ςοπιίηρ ἱπίο δείπρ. Ηετζε βυγεῖν 
ἷθ δῃ οσοαϑίοῃ ἕο ργονοῖς πε ργορβεῖῖς 
πιοοὰ Αἱ βυςἢβ βυργεπιὶε οσῖβεβ ὕγο- 
ῬὨεῖὶς υξίετδηςεβ, δροσδίγριίς ἐοσεςδβίβ, 
8:6 ἱπονίδῦϊε. Ηδστγε {παν ἀγα, νΒοτη- 
δοανοσ νγνὲ ἢδνε ἴο [δὴ ἔοσ [Ποπ. ΕἼΟΩΣ 
ὙΠΟ πῚ δὲ ΠΥ πιοτε Π|Κεῖν το μᾶνε ρτο- 
οεεάςά {μ8π ἴτοπι Ηΐπὶ νο δαά βυςῖ 
οἶδας ἱπβίρῃες ἱπίο ἐπε πιοσαὶ ἔογοεβ δὲ 
ψοτκ, δηὰ ἰηΐο ἴῃς βρίγίευαι ῥῃθηογης- 
ποῖον οὔ ἴῃς εἶπε ὃ 

2. ΤὮςε αἰπὶ οὗ δὴν ργορπείίς ἀϊβοουτβα 
7εβὺβ πιὶρδε ἀεἰϊνον δ {18 οί βίβ, εκὸ τῆ δὲ 
οὗ 411 ἔσὰς ῥγορῆδου, ννουἹὰ θὲς δἐλέεαϊ; 
ποῖ ἴο ἐοσείε!!, {κα ἃ βοοϊπβαγεγ, ὃυὲ ἴὸ 
Τογενδσῃ ἀπά ἔογεδγπὶ ἴδε τεργαβεηϊδείνοβ 
οὔα πενν ἈΠ, 80 ἴμδὶ {πεν ταΐρῆς ποῖ 
1οβε ἐπεὶς βεδάβ οἵ {πεῖ μβαγῖβ ἱῃ δῃ εν] 
ῥετρίακίηξ, εἰτηςε---ποῖ ἴο ρυδεϊ εν οὐτίοεὶ 
υἱ τὸ ΤογΕΣν δρδίηδε οοπγίηρ (γίαὶ. 
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ἀνίει μὴ τοῦ αἰῶνος ;᾿᾿ 4. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν οὐτοῖς, “ὁ Βλέπετε, 
πον, Μκ. μή τις ὑμᾶς πλανήσῃ. 5. πολλοὶ γὰρ ἔλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί 
ΡΣ ἀὶ μου, λέγοντες, Ἐγώ εἶμι ὁ Χριστός: καὶ πολλοὺς πλανήσουσι. 
40. σ Οος. νἱϊϊ, ο; χ. ζᾶ. Οαἱ. ν. 15. Ηδβ. χίϊ, 25; τὴ μὴ δηά ἔσϊ. ἰηὰ, Οοἱ. 11.8. Ἐοδ. 1, τα. 

3. Ῥχορπεῖῖς υἱέεταπος ἢ δυο δη 
αἷπὶ ψου]ὰ ποὶ πεεὰ ἴο ὃ εχαςῖ ἱπ βίδίε- 
Τηδη(Β 88 ἴο ἀδίεβ δπά ἀδίδιϊβ, δῃξ οἱ ἴο 
Ὅς τὰς 28 ἴο ἴδε βεαυεπος δηᾶ ρεηεγαὶ 
οἤμδσζδοῖεσ οὗ ἐνεπίβ. Εσοζῃ 411 ψῈ Κῆον 
οὗ Ἡεῦτγενν ργορἤῆεου ἰδ ννᾶ8 ἴο ὃὍὲε ἐχ- 
Ῥεςϊεά ταὶ τπ6 ῥγορῃεβυίηρ οἵ [εϑὺ8 
ΨΟυ]ὰ ροββεβ8 οἠἷν (ῃἰβ ἰαϊζες κΚίπά οὗ 
τυῖῃ, ᾿ηβιεδά οὗ θείηρ [Κα ἃ "" ἰβίοσυ οὗ 
ἐνεπίβ θεΐογε ἘΠΕΥ οοπλε ἴο Ρ458 ᾽". ε 
νετβίοη οὗ ἴῆε Ἔνδηρεὶίς δροοαῖγρβε {παῖ 
1εαβὲ σεβοσηῦϊεβ τε ἀεβογιριίοη οὗ ῥσο- 
ἜΘΟΥ πον ᾳυοίεὰά ἔτοτη Βυξίετ᾿ 5 4παίορν 
ἷ τὶ ἰϊ., οἤΔΡ. νἱ!.} νν 1} σοπια πεαγεβὲ ἴο 

ς οτἱρίμδὶ υἱίεσαποα. ΤῊΪβ οοηβίδεγα- 
τοι [6118 ἰῃ ἕδνους οὗὁἩ Με. ἀπά ΜΚ. 

4. ΑΙ] ὑσορῃεῖίς οὐ δροσαϊυρεὶς υἱΐεσ- 
δῆςαβ Ὦδνε ΤΠ ΠΟἢ ἴῃ σΟτΊΠΊΟΙ ; ρΡὮτΑβοο- 
ἸΟΩῪ δηὰ ἱπιδρεσυ ἱεπάϊπρ ἴο Ὀεοοπηα 
βἰεζεοίγρεά. ες Ργορδεῖὶς 1τεγαῖΐυγα 
οὗ τε Ο. Τ. μαὰ ᾿πάεεὰ ργονιἀεὰ ἃ 
νοςδθυΐατγγ, ὨΪΟἢ ὈγῪ ἴῃς ΟὨτβείδη εγὰ 
μδά Ῥεοοπῆς πογηγαῖϊϊνε ἔοσ 411] βρεθοῦ 
ςοηπςεγηΐπρ ἴῃς ἔυΐυτε. Ηεπος [εν 58, 
7εν188- ΟΠ τ βείδη, ἀπὰ Ῥαυ]ης υἱΐεγαπςεβ 
οὗ τῖ8 Κιπᾶὰ ννουϊά ἴῃ τῆδην ραγίίουϊδτβ 
ταβοτη δῖε πα Δποίπεγ, ἀπά [τ πιρμξ ὈῈ 
ἀϊθῆουϊ τὸ ἀεςϊάς ΌῪ τῆσοσα ἱπίεγηδὶ ανὶ- 
ἄεπος ἴοπὶ νῆδὶ οἰγοῖς ΔΩΥ Ρδγίς]αγ 
υἱΐεσάπος δπηδηδίεά. Βαΐ ἴξ ἰβ ποῖ ρτο- 
ῬΔΌΪε τπδὶ τῆς ἐνδηρε 818 νου] ἱπιγοάσοα 
ἰπίο  ριοίδβεβεά τεροσὶ οὗ 4 ἀϊΐϊβοοιιγβε 
ὌΥ 1808 ἃ ουὐγγεπῖ δροοδῖίγρβε οὗ Κοννῃ 
ἰοήως οτίρίπ ὑη1|688 πε δᾶ τεάβοη ἴὸ 

ἴενε ἴπδὲ [εβ8ι8 δαὰ δάοριςά ἱξ, οὐ εη- 
ἀοτβεά ἰἰ8 ἰογεοαβὲ οὗ ἴπε ξαΐυτε (υἱάξ 
Μνείΐζβδοκες, ὕπνἐεγεμελιηρεη δεν αϊδ 
Ἑσναηρ. Οεεολ., ΡΡ. 126, 551). 

5. Αἄβ ψκ δᾶνε βεεξῆ γεᾶβοῃ ἴο δεϊϊΐενε 
ἴλδὲ ἴπ ῥσγενίουβ τεροσίβ οὗ οὖσ [ογά᾽ 8 
Ῥἰβοουγβεβ (4.9., οὗ ἴῃς ϑεγνιοθ ὁπ ἐλὲ 
Μομηὲ ἀπὰ οἵ τῆς Μιρίομ ἰδεομγϑε, 
οδδρ. χ.) βτουρίπρ οἵὗἩ Κίπάγεά πηδίοσί δὶ 
ἱσσεβρεςῖϊνε οἵ διβέογίςδὶ οσοδβίοη 88 
ἴακεπ ρίδος, βο νγεὲ οαπηοῖ ὃε βυγρτγίβεά ἱξ 
Ἔγδοε8 οὗ ἃ βίπιηῖϊας ρχοσεάυγε ργεβεπὶ 
τπεπιβεῖνεβ ἢετο. ὙΠ σογλλεῖς ΔΡΡΙε8 
ἐβρεοία! ν ἴἰο ἴτε ἰδιῖεγ ραζί οἱ {πε 
οδαρίεσ, νν. 37-51, Ῥ ΏΙΟὮ σοπίδὶη ἰορία 
εἰνεη Ὀγ ΓΚ. ἴῃ οἴπεσ ςοππεοιίοηβ (οΠᾶρβ. 
χίϊ. δηά χν!].). 

γν. 1τ-3. 1πηπἰγοδμοίίοη (οὐ. ΜΚ. χὶϊ. 
1-4; ΓΚ. χχί. 5-7).-τνετ, 1. ἐξελθὼν, 
ξοϊηρ ουἭ ἔτοπι ἴῃς ἐεπιρὶς, ννττπί πη ννῆοβα 
Ῥτεςίηςι8 ες ἰογεροίηρ δηξὶ- Ῥῃδτγίβαῖς 
ταϑηϊ! βίο πδὰ θεεπ βροκεη. Τῆς ροβίτίοῃ 

δδδίρῃε ἴἰο ἀπὸ τοῦ ἱεροῦ Ὀεΐοτε (6 
νετῦ, ἔπορ. ἱπ ([ῃ6 θεβῖ Μ995., βυρρεβίβ 
ςοηηδοιίοη νυν ἐξελθὼν. ϑοπιε, πονγενεῦ 
(Ννεῖββ, ϑοῆδηζ, εἰς.), ἰμϑίϑβὲε ἴδδὲ {πὸ 
ψογὰβ πηυβὲ δ6 ἴἌκεη ΨΙὮ ἔπορ. ἴο ρῖνε 
το (ἢε Ἰαϊίε ἃ ἀεβηΐϊίε ϑεῆβθ. [Ὃπτϑαν 
ἘΠ ΕΥ̓ 50 δἰοηρ νυ θοΙΏ, τῆς [11 πχεδηΐπρ 
θείης : ροίηρ οὐυἱ ἴτοσῃ [πε [επιρῖθ. Ηδθ 
νν85 ΒΟΙΪΠΡ ΑΔ ἴτοτῃ ἱξ, ψΏεη, εἴς.--- 
ἐπορεύετο : ἴῃς ἱτηρετίεςι, ἰηἀϊςαιίηρ λῃ 
δοϊίίοη ἰπ Ῥγορτεββ ἤδη βοπιεϊδίηρ εἶδα 
Βαρρεπεά. Ὑμπεγε ἰβ ἂῃ ἐπηρῃδβὶβ οἡ ἴδ 6 
ἰάεα οὔ με νεῦρ. Ηε ννᾶβ ροίπρ ὟΑΥ, 
κε οὔς ψῆο ἀϊᾷ ποῖ πιεᾶῃ ἴο σεΐυγῃ. 
Ηεηος ἴδε δοιίοη οὗ ἔπε ἀϊδβοῖρ!εβ πεχὶ 
τεροτίεά.---ἐπιδεῖξαι : [ΠΥ οάτης ἴο τΠεῖτς 
Μαβίεσ, ροίῃρ Ὀεΐογε ἱπ ἃ ἀδερῖυ ὑγε- 
οςςυρίεά τηοοά, πὰ ἐτεὰ το οὔδηρε ἴπ6 
Εἰοοσν οὐττεης οὗ Ηἰβ ᾿πβουρῖβ Ὁγ ἰπ- 
νἱεης Ηΐτα ἴο Ἰοοῖκ Ὁδοκ δὲ δε βαογεὰ 
βίγπιςέυσε ; ἱπηοοσπέ, ννοπιδη- κε δυῖ 
ναῖπ δἰϊεπιρί.---τὰς οἰκοδομὰς : ἴδε 
Ψ8ΟἷΪς ῥσοὺρ οὗ Ὀυϊάϊηρβ Ὀεϊοπρίπρ ἴο 
τῆς Ποῖγ πουβε; τηᾶρηίδοςοπέ, βρ εηάϊά, 
88 ἀεβογίδεά ὃγῪ [οβδερῆυβ (Β. Ϊ., ν.ν 5» 
6ὴ, ἀρρεδζίπρ ἴο οὔς δρργοδοβίηρ ἤἴοτὶ ἃ 
ἀϊδίαπος Κα ἃ βηον τηουπίαϊπ ( ι 
χιόνος πλήρει) ἱορρεὰά ΒΒ ρο ἄτῃ 
Ρίπηδοῖςβ, ϑνὩΪ ἢ ῸΣ ΟΓΥ γεᾶγβ, πὶ 8 
Ναροϊβοπίς ρϑββίοπῃ ἔογ δτζοῃίίεοξζαγε, 
Ἡετοά ἐπε ατοδὲ Βδὰ θεεη Ὀυϊ]άϊηρ ἴο 
{πε ξον οὗ αοάἁ πὰ οὗὨ δἰπ15ε11.--- ες. 
2. ὃ δὲ ἐποκ., ὑμέ, δἀνετοαιίνεῖγ. Ης 
δηβινεγεᾶ, ἰπ ἃ τηοοάᾶ επιίγεὶν ἀϊβογεης 
ἔτοτῃ μεῖγβ. ---οὐ βλέπετε; ἄο γου ποῖ ξεα 
811 τμεδε {ΠίηρΒ ὃ -- γου! δϑὶς πὰ ἴο ἰ'οοϊκ 
δὲ ἴπεπὶ, [εξ πλε Δ5Κ γοι ἴῃ ἔχῃ ἴο ἴ8Κε ἃ 
δοοάϊΙοοκ δὲ {πεπ|.---ταῦτα : {πε68ὲ ἐλέη ρς, 
ποῖ δυϊ]άϊηρβ, ἱπιρὶ γίπρ ἱπάϊ εγεηςς τὸ 
τῆς βρϊεπάουτβ δἀπιίγεὰ ὃν τῆς ἀϊβοῖρ]εβ. 
--οὐ ἀφεθῇ, εἰς.: ποῖ δὴ εχϑςὶ 
ἀεδοτγίριίοη ἐα ευεμέμ, Ὀὰξ ἃ βίγοηρ βίδίε- 
πιεπὶ οὗ σοπιίῃρ ἀεδεπιοτίοη (ΌγῪ ἢτε) ἱπ 
Ρτορβδιοδ! οοἱοιγεοὰ ἴδησυαρε (Μίοδμ 
11. 12; [6γ, χχνὶ. 18). 80 Ηοῖΐιζ., Η.Ὁ.-- 
νεῖ. 3. Αἢ ἱπίεσγναὶ οὗἁ βίίεποες ψουά 
ὩδίυΓγΑΙ ΠΥ 9ΟἸ]ονν 50 βἕθση ἃ βδρεεοῦ. ΤΗΐβ 
νεῖβα δοοογάϊηρ!Υ βδῆοννβ 08 [688 νυ 
ΗΪβ8 ἀϊδβοῖρ᾽εβ πονν οὐ ἴδε οἵδες βἰάς οἵ 
πε Κιάγοη, απά βἰξίηρ οὔ ἔς βίορα 
οὗ Οἱΐνεῖ, ν ἢ ἕδος ἕυτπεὰ τοννατάβ 
7εγυβαῖεπὶ ; Μαβῖες δπὰ ἀϊβοὶρίεβ βιτεὶπ 
δρϑτί, δηά τπϊηκίηρ τπεὶς οὐνῃ τπουρῆῃῖδ. 
ϑαιβϑῆεὰ παῖ τῆς Μαβίος τηεδηβ ννῆδὲ 
Ηςε πᾶ βαϊά, απάὰ τοὶ ἀδγίηρ ἴο ἀϊβρυΐβ 
Ηἰΐβ5. γγορδεῖῖς ἱπβίρῃμε, ἢ Ὺ ἀςοςερὲ (δα 
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6. Μελλήσετε δὲ ἀκούειν πολέμους καὶ " ἀκοὰς πολέμων. ὁρᾶτε, ὁ οἰάε ΠΒ. 
μὴ ᾿θροεῖσθε- δεῖ γὰρ πάντα γενέσθαι. ἀλλ᾽ οὕπω ἐστὶ τὸ τέλος. Μἱραῖα,ν. 
1. Ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν: ἢ, -. 
καὶ ἔσονται λιμοὶ καὶ λοιμοί,)2 καὶ σεισμοὶ “κατὰ “τόπους. εναρεεςτις 

ἱαχῆι δ 
1 παντα οτηϊεὰ ἰη ΌΒΙ, 1, 33, 200. ΤΒ6 βεηίΐίδηοο 18 τογς ἱπηργοβεῖνο τυἱδουῦίς. 

3Μ2|Ἐ0Ή0 α ὃ « 3,3 οτηῖξ καὶ λοιμοι ροββί οἷν ΟΥ̓ βί ταν επάϊηρ (ΥΥεἶ88). Ὑ86 νοσάβ 
ὃ16 ἴῃ ΟΔΣ αἱ. Μοά. εὐϊιίοπ8 ΤῊΝ (Ττς. Μ ταλι ἢ). 

λῖε ρσεάϊοιϊοά ἴος Τεγυβαίετη, δῃὰ ποὺ 
ἀεδῖτε ἰο κπον με με δηὰ μονν.---κατ᾽ 
ἰδίαν Ἰοοκβ [κ ἃ Ῥοῖτονν ἔτοπὶ ΜΚ., 
ν Ποῖα ἴτ τοΐεσα ἴὸ ἔους οὗ τῇς ἀϊδοίρίεβ 
φοτηίηρ δρατὶ ἔτοπὶ ἴῃς τεϑί. [1 ρόοεβ 
νϊδουξ βαγίπρ ἴμδὲ ποης δὺς ἴδε Ὑ νεῖνε 
“νεῖς ἴδετε.---τί τὸ σημεῖον τ. σ΄. π.» εἴς. 
Τῆς ᾳαεδείοπεσβ τοοῖς ἔοσ σταπίεά πδὶ 
8} ὔγες τδίηρε ψεηὶ ἰορείπεσ: ἀεβίγις- 
εἴοη οὗ ἰεπιρὶς, δάνεπε οὗ ὅοη οὗ Μδῃη, 
εηὰ οὗ ἴδε οὐττεηῖς ἄρε. Ῥδσῇδρβ ἴῃ6 
δββοοίαιίοη οὗ ἴῃς ἴἢγες πεῖρεά {Πεπὶ ἴὸ 
δοοερὲ ἴῃς ἢσβι 8 ἃ ἔδοϊ. Ψγείζβδοϊες 
(ὑπέεγεμελμηρεη, Ῥ. 549, ποῖς 1) βυσρεβίβ 
παῖ τῆς βεοοηὰ δηὰά επϊγὰ αυεβέοηβ ἅσα 
ΒΙ|1εἀ ἴῃ ΌΥ ἴδε Ἔνδηρεῖίβὲ ἐο οογσεβροηὰ 
ἢ (ἰδ6 ληϑννεσ. 90 δ]80 Ν εἶββ ἴῃ 
Μεγεῖ, ὙὍς »ιαΐη βυδ)εοξ οὗ ἱπξειτορᾶ- 
Ὥσοη ἰδ ἴδς ρὑγεάίςιεὰ συμ: ψῆθη Ψ1] 1Ὲ 
Βάρρεῃ, δηὰ Βονν 881] [ϊ Ὀς Κπονγτι θη 
ἐε 18 δὲ βαηά, 8ὸο 88 ἴο ὈῈ ρμτεραγεὰ ἴοσ 
τ} ΟΥ ΜΚ. απὰ 1κ., μεῖς τπ18 αἴοπς 
ἰ8 ἴδε δυδήεςς οὗὨἨ φυεδιίοη.--- παρουσία 
(ΠἸξεσαῖν ῤγέσεπεθ, βεοοπὰ ργεβεηςα) δηᾶ 

ια τοῦ αἰῶνος τε ἴδε (εςΠηΐοαὶ 
ἴοσσηβ οὗ ἔς δροβίοϊίς ἀρε, ἔοσ ἔπε βεοοηὰ 
δάνεπι οὗ ΟἸτῖϑε δηά ἴῃς οἷοβε οἵ {πε ργε- 
βεηΐ ογάεσ οὔπίηρβ, δῃ [ΠεῪ οσουτ πη ΜΕ., 
ΟἿΪΥ 80 ἴδ 48 ἴῃε αοβρεῖβ ἄγε σοῃηςεσγηβά. 
Όο ποῖ ἴδε ἰάεδβ αἷ8ο Ἰοπρ το παῖ ἀρε, 
δηὰ δὲ ποῖ ἴπε φυεβίίοηβ Ὦσγε ρυΐ ἰπῖο 
δε του οὗ ἴῃς Ὑψνεῖνε ἴοο δἀναηοεά 
ἔοι περ 5 πο »" ΡῈ 

ν. 4-|4.- δὲ οἰωαῖυδ ο “μά. 
ΜΙκ. χιϊὶ. ἐΕ Αι ἐξ μρεες 8-10).--ο ες 4. 
λέπετε: ἀραίῃ (υἱάδ νατ. 2), Ὀὰὲ Βετε Ξε 

δβεείο ἰΐ, ἐς δεεά, Οὗ Ηεϑ. [ϊ. χ2.-- 
πλανήσῃ, ἰεβδὲ ΔΩΥ οἠς ἀεοείυς γου; 
βσι κίηρ 86 Ῥγαςιίςαὶ δἰ δὶσαὶ κεγηοῖο οὗ 
ἴδε νδοῖε ἀεςοάϊθος 18 ὅπ ποῖ ἰο 
Δι οὐτίοδίιν, θὰΣ ἴο ρυατά δρδίπϑὲ 

ἀξοερηοπ δηὰ ἰεστοσ (μὴ θροεῖσθε, νετ. 6) 
--“βεδάβ Ἵοοοἱὶ, πεασζίβ ὕγανε, ἴῃ ἃ ἰταρὶς 
ἜΡΟΟδ.--- ες. 5. πολλοὶ ἐλεύσονται, 
εἴο., ἴδ 3ιγεέ οπιεη ἴπε δάνεπι οἵ ῥεεμάο- 
Μερείαλς. ὙΠΐδ ὅτεὲ τηεηείοηεά, αυΐϊς 
τιδίυγα!γ. Εύυΐπ οὐ ]εγυδβαΐετη δηά τῆ6 
πιδίίοη Ὑ}}1}1} σοσλς του ρὮ στενοῖς ἀρδίηβε 
Ἑοπιο, ἀπά τῆς ἀεερεβὲ σάυ86 οὗ στενοῖς 
1 θὲ ἴῃς Μεξσίαπις ἀοῤε ἃ8 ρορυϊαυὶν 
υηδεταίοοά. Μ᾽ οϊςαπίς οπὶρυτϑῖβ οὗ 

Μεβδίδηϊς ἔδληδειοϊβπι ἱπονίιδοῖς, 411 τα 
τότε ἴπαΐς ταν Πᾶνα ταὐεοϊεά τῆς ἴσυα 
βρίγίξααι ΟἸγίϑε. Το βορῆαδ ἰεβεῖῆςβ τὲ 
(18. ννᾶβ ἴῃς οδιεῦ ἱποδηῖνο ἴοὸ ννᾶσ 
δραϊπδὶ Κοπια (Β. ]., νὶ. 54). Τῆς αἷπὰ 
οὗ ἴ86 Ρορυϊας Μεββίδηϊς πορε ψγᾶ8 ἰπάε- 
Ῥέπάξοςς, δηὰ 411} Ἰεδάεγα οὗ τηονεπιεηΐβ 
ανίηρ ἴπδὲ ροδὶ ἱπ νίονν οδπὶα ἱπ 86 
πάη οὗὔ “ ΟΠείείβ," τ᾿ δοῖδοῦ 
ξοστη ιν δββυσηεά ἐμαὶ ἤδη οσ ποῖ. ἷξ 
ἰ5 ἀουδεδιϊ {ἢ δὴν ἀϊὰ Ῥεΐοτγε ἔπε ἀεβέγυς- 
εἰοη οὗἨ ]εγυβαίεταυ, θὰς τπδὲ ἄοαθβ ποῖ 
Ταϊοὶν ΟὨγίβε᾽ 8 ρσεάϊοοη, νυ ϊο ἢ ἰ8 6χ- 
σαββεὰ ἰῇ ἰοστηβ οὗ δῃ ἑάξα σδῖπεσ [ἤδη 

1ῃ τδοβηῖς δ] ἔοτπιβ βυρρεϑβίεα ὃγ ἕδος, Ιὲ 
ἷδ ποῖ 8 νυαΐξϊείπίι ἐκ ευέπέμ; γεῖ 
ΒΕ ΙΕ ἔγὰς, 1 νγεὲ υπδετβίδπά Ὁγ ὁπη6 
ςοπιίηρ ἴῃ πε πᾶπιε οὗ ΟΠ τίβε ἃ Ιεδάεσ οὗ 
ἴδε Βρδε ἔοσ ᾿ἰρεσίν (υἱπάίσονε {δεν αξὶς, 
ατοιῖυ8).---πολλοὺς πλανήσουσιν. ΤῊΣ 
Ῥοϊϊεῖοαὶ ΟἸγίβϑιβ, ἰεαάθσβ οὗ ἴῃς νγᾶσ 
δραϊηϑὲ Ἐοτης, ἀδοείνεά τῆς Ὀυϊκ οὗ τῃς 
δορί. 7εβὺ8 νυ βῃεᾷ Ηἰἴβ ἔο ]!ονγεσα τὸ 
οἷά ἐπείγεϊν δἱοοῦ ἔτοτηῃι {π6 πιονεσζηεηξ. 

Το ψάγῃ ἴδει ἀραϊηβὲ βυτηρδίῃἰ βίηρ υἱε 
ἴξ ννᾶβ ΕΥ̓ πὸ τηϑδῃβ βιιρεγῆσοιβ ΣΝ εκ. 
Χχίν. 21, Αοίβ ἱ. 6).---νἶνει. 6. δεεοηαῖ 
δίρη: τσαγς.---πτολέ! καὶ ἀκοὰς π.: 
νᾶσυς Ρῆγαβε βυϊξαῦὶς το {86 ῥσορπεῖῖς 
βίγἷε, ποὶ τῷ ευεπέμ; Ψ6Ὶ1 τεηδεγεᾶ ἴῃ 
ΑΟΝ. “ἐν 818 Δη ἃ ΓυΠΊΟΙΓΒ Οὔ νναγβ "᾿Ξ ψγ8:8 
Λεᾶσ δηὰ σεπιοῖε (Βεηρεῖ, Μεγεῖ), οσΣ 
δειξε: ““δοῖυδὶ δῃ τηγεδίεηςεδ᾽ 
(ϑρεαῖεγβ Οοημη.). ὙΤδα γείδσεηςε ἰ8 ποῖ 
ἴο ννᾶγβ δηγνῆεγα ἴῃ ἴδ ψοσὶά, Ὀυξ τὸ 
ἴδοβε ἴῃ [ἴῃς Ηοΐγ 1,δηά, τί βίηρ, 88 ἴμεν 
ΕΓΕ ΒΏΓΘ ΒΟΟΠΕΟΙ ΟΥ δῖος ἴο ἄο, ουὔΐξ οὗ 
Μεβδβίαπίὶς ἐδηδεϊοίβτηβ. ΟἸσίϑε βρεδῖκβ 
ποῖ ουὔξ οὗ ἑογεκπονϊεάρε οἵ ἴΠ6 δοίυδὶ 
ἔλοῖβ 88 τεροζίεᾶ ὉγΥ δοπίςΠΙΡΟΓΆΣΥ 
ειἰβίοτίδηβ δηά ςοϊϊεοῖϊεά ὉνΡ πηοάεσῃ 
οοτηπιδηϊδίοσβ (ατοξίυβ, εἴς.), σὲ ὉΥ 
Ρτορπεῖῖς Ἰορὶς : ρίνεπ Μεβδβίφηϊς Βορϑβ 
τηϊβάϊσεςιεά, ἢδπος γᾶγβ, ἤδηος συΐη.--- 
μελλήσετε, υΐυτε οὗ ἃ νετῦ, ννῆοβε νεσΥ 
τηδδηΐηρ ροϊηβ ἴο τῆς διῖυτε : γε Ψ}|}1 ΒῈ 
δρουῖϊ ἴο πεασ, Ὀγ.δπά-Ὁγ, ποῖ ἴοσ ἃ 
ΜΉ; οἴδηῃ ἀεϊυδῖνε εἰπηεβ οὗἨ ρεᾶςϑ 
Ῥείοτς ἰταρῖς {ἰπ|ὸ8 οὔὐ νᾶσ, μΜέαφ 
(γι γε 8 Εγεμοῖ Κευοϊμέϊοκ, Ὁοοῖκ 1.--- 
ὁρᾶτε, μὴ θροεῖσθε, Ξεε, ὃς ποῖ δολτοά 

Ιο 
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ἘΜΚ,χι!.8, 8. πάντα δὲ ταῦτα ἀρχὴ " ὠδίνων. 09. Τότε παραδώσουσιν ὑμᾶς 
Δειεὶϊ. 54. 
ττρέσοςν, εἷς θλίψιν, καὶ ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς " καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ 

πάντων τῶν ἐθνῶν διὰ τὸ ὄνομά μου. 10. καὶ τότε σκανδαλισθή- 

σονται πολλοί, καὶ ἀλλήλους παραδώσουσι, καὶ μισήσουσιν ἀλλήλους 

ουΐ οὗ γους νἱἷϊβ (θροέω, οτὶ ρί πα }}ν Ξξ οσῪ 
δἰουά ; Ἰαΐες υδα (δννι ετσιν, 45 1 νυ τἢ 
Ὁ ΒοΟΙΘΆΣΩ ; πεῖ ρϑβδίνε ἰπ πευῖοσ βεηβε). 
ΤῊΐδ τείεγεηςς ἰο σουχίπρ τνᾶγϑ οὗ ᾿ἰδεγα- 
ἴοη νῶβ πδῖυγαὶ, απὰ πδοαββασυ ἰξ τῆς 
αἰπὶ ψ8 ἴο ἴοσι ἣν ἀϊβοίρίεβ αραϊπει 
δαΐυτε ἀνεηΐβ. Νανε Ποῖ ε88 δὲ [818 ροΐηξ, 
ἴῃ τῆς ορίπίοη οὗ στην ογίεἰς8, Ῥερίηϑ 
ἴδιο 5ο- δ] εὰ “" [εν 15} ἀροσδῖγρβε,᾽" ν δ ἢ 
ΜΚ. δπὰ αδες δἰπι Μι. δηά 1. δᾶνς 
ἱπιεσνονεη ἢ (ἢ ρσεπυίης υἱΐεγδηςα 
οἵ ]εβυβ. Τῆς ἰδίίεγ ἐπηῦσγδςςθβ 411 δρουῦϊ 
ἕαϊες ΟἸσίβέβ δηὰ δροείοϊϊς ἐγ δυϊδιου 8 
(4-5, 9-14, 22-23), ἴῃς ἴογπιεσ 811 ἀδουῖ 
ψ Αγ, Πίρσδι, ἀπά ἴδε ςοπιίπρ οὗ ἴπε 5οῃ 
οἵ Μδὴ νυ δυνἕὰ] δοοοτηρδηϊπηεηῖβ (7-8, 
15-22, 20-31). Μάς Υεπάς, Ι,. 1.» ἴ.ν, Ρ. 
1ο ἢ, ἤετε ἴδ6 ἔνο βεγίεβ ἂζὲ ρίνοιι 
Ξοραγαίοιν ποτὰ ΜΙκ., (ο]]οννίηρ ἱπ ἴδε 
τηδίῃ εἰβεηθαςῃ. Τῆΐϊβ οετἰεἰςαὶ 
ΔΗΑΙγβ8 18 ἱπρεηίουβ Ὀπμξ ποῖ σοηνίπο- 
ἷπρ. Ῥβευδο- ἢ γίβιβ ἰπ ἴπε βεῆβε ὃχ- 
Ρίαϊηθὰ δηὰ ννατβ οὗ Ἰἰρεγδίίοθ ννεπί 
τορεῖμες ἴῃ ἕαςϊ, δηὰ ἰξ ννὰβ πδίυσδὶ {ΠῈῪ 
βῃουϊά ρο ἱορεῖμετ ἰῃ ργορδεῖς τπουρῆῃῖ. 
ΤὨΘ Ῥοϊείοαὶ Μεββίδῃβ ἀϊνογοςὰ ἔγοπιὶ ἴῃς 
ῬοΙοΒ Ὀεσοῆς τπετε ρῃοβίβ, ΜὨοὮ 
ποδοάν πεεά ἔεδι.---δεῖ γὰρ γι. Ὑμεῖς 
ἐνοπίιαὶ οοπλπρ ἰδ ἃ ἀϊνίπε πεςεβϑίευ, 
1εῖ ἄνθη {πᾶς οοπείἀεγαιϊίοπ δοὲ 8456 ἃ 
βεάδίϊνε ; δηά ἴοσ [πε σοϑὲ σοηθστηῦεσ τΠδὶ 
τιε Ὀερὶπηΐπρ οὗ ἴῃς ἱγαρεάν ἰβ ποῖ τῆς 
εηά.---αλλ᾽ οὕπω τ΄ τ΄; ἴῃς εηά Ῥεῖπρ ἴῃς 
τϊηρ ἱπαυϊγεᾶ ἀδουϊ---ἰπς ἀδδιγυσίίοη οὗ 
ἴῃς ἰετηρῖε δπὰ 411 [ἢδξ ννεὴὶ δίοηρ νἱἢ 
ἱξιττν ες. 7. Ἑυγῖπες ἀενεϊορπμεπὲ οἵ {Π6 
νδι-Ροσίεπε, ροβϑί ον παῖε τῆς ρσορῃεες 
τδῆρε οἵ νίιϑίοη ννἱάεῃβ Ῥεγοηά (δα 
Ῥουπάβ οὗ Ῥαϊδβείης, γαῖ ποῖ πδοαββδγι  γ. 
[ἢ βυρροτῖ οἔὗὨἉ 1ἰπιίεἰὶπρ ἴῃς τεΐεγεπος ἴῸ 
Ῥαϊεβιίης Κυρκε φυοῖεβ ἔγοπὶ [οβερῆυβ 
ννοσγάβ ἀςβουίηρ τῆς Ζεϑ]οῖβ 45 οδυβίηρ 
Βι{16 Ὀεΐννεεη ρεορὶς δηὰ ρβεορίε, οἷν 
δηά οἰΐγ, δηὰ ἵἱπνοϊνίηρ ἴπῸῈὶ παίίοη τῇ 
οἶν!] ννὰσ (Β. 7.» ἵν.» 6).---λιμοὶ καὶ λοιμοί, 
λτοῖπεβ δηὰ ρεβίεποθβ, ἴῃς ἀδυδὶ 
δοςσοτηρδηϊπιεπῖβ οὗ ννᾶσ, Ἔἐνεσυ ΨΆΥ [κεν 
ἴο θὲ πατηεά ἰορεῖπες 85 ἰπ Τ. Ἐ.---καὶ 
σεισμοὶ, ἀπά φΑγΠαμυακεβ, τεργεβεπιίπρ 
811 βοσίβ οὗ ὑπυβυδὶ Ρἢγβίοαὶ ρμεποπιεπδ 
Βανίπρ' ῶ0 πδοδββαγυ οοππεοιίοη ψἱἢ τδα 
Ῥοϊϊεῖςαὶ, θὰ: ἀρρεβδὶϊπρ ἴο {πε ἱπιαρὶπδ- 
τίοη δὲ βυςῖ εἰπιε8, 8ὸ Βεϊρῃτεπὶπρ {πὸ 
ξἰοοπι. ϑενεγαὶ ϑυοῦ βρεοιβεά π᾿ σοπι- 
τηθηίδσίεβ (υἱάε, 4.6.» Θρεδκεσβ Ο., δπά 
ΑΙ ογᾶ, οσλὶ τνβοπι τῆς ραγιίουϊαγα ἅτε 

ᾳυοῖςά), Ὀυΐϊ πο βίγεββ δῃου]ὰ ὃς ἰαϊὰ ου 
τ86π).---κατὰ : τπηοβὲ ἴδιες [ἢ]5 88 
τηεδηίηρ ποῖ δλγίπαυδλκεβ ῥαςοὶρρ ὕγονι 
ῥίαοε ἰο ῥίαεε (Μεγεῖὴ ὉὈυξ Βεῖα δηὰ 
ἔδεε, ῥαςϑῖνι. Μά ἘΠ85πεῖ ἀπά Ἑδρπεὶῖ, 
ΠΟ οἷϊε οἰαδβεὶς εχαπιρῖίεβ.0 Οατοξυβ 
εῃυγηοταίεβ ἴδε ρΐδοεβ Ὑθεσα (δι 
οοουττεά.---Ἄεῖ. 8. πάντα δὲ: γεῖ 
ἴδεβε Ὀυὰὲ ἃ Ὀερίππίηρ οὗ ραΐπβ. [ἐ ἰβ 
ποῖ πεοαββδᾶσυ ἴο ἤηά ἧετε δῃ αἰἹυβίοη ἴο 
ἴδε ΒΑΡίηῖςΑ] ἰάθα οὗ τε δίγἢ ρδηρ οὗ 
Μεβδίδῃ, δυῖ δἰ ρῪ τῃεὲ υδεὲ οὗ 8 
Ὡδῖυχαὶ δηὰ εαυεπὲ ΒΙ Ιϊςα] επιδί ἐπὶ 
ἔοι ἀϊδίγεββ οὗ δῃν δοτί. Αβ ἴο ἴδε ἀδίε 
οὗ ὃς Βαρδίηΐοαί ἰάεα υἱάς Κεὶ!. Τῆς 
δερίμπίηρ; βυς ἢ δη δοουπιυϊαιίοη οὗ 
Βοιζοσθ πηῖρδι ψνεὶ] ἀρρεαγ ἰο ἴδε ἴη- 
εχρεσίεποςά τμς εἐπᾶ, Βδηος (Πα τετηδσὶς ἴὸ 
Ῥτενεηῖ ρδηΐς. 

γν. 9ο-14. Τλϊγὰ εἰρη, ἄτανστι ἴτοτα 
δροβίοϊις ἴεηςεβυ Τἢϊ8 ράᾶββασε 
Μνεῖββ τεραγάβ δ8 δἂπῃ ἴῃ Ἰδτίοη ἱπῖο 
ἴδε ρῥγορδεῖϊς ἀΐβοουσβε ὮὉΥ Μαῖμεν 
Το ]οννίης Μασ. Ιὲ Τεγίδί ΠΥ ταβεπΊῦ]εβ 
Μι. χ. 17-22 (πιυςἢ 1ε85, Βοψενεσ, [μη 
1ῃς σοττεβροπάϊηρ ρᾶββαρε ἰπ ΜΙς), δὰ 
ἱπάϊν!ἄυ4] ρῆγαβεβ σῇδυ ὃε ἱπεεγροϊδιίοπβ: 
Ῥυϊ δοτηδίίηρ οὗ τς Κίπὰ ννὰβ ἴο Ῥὲ εχ- 
μετὰ δεῖς. Ὑδε ἀϊβοὶρ᾽εβ νεσε ποῖ ἴο 

τηοτε βρεοίδίογβ οὗ ἴε ἰταρεὰν οἵ πε 
]ενν ἢ πδιίοη ἀεβίσογίπρ ἰδεῖ, ΤΠΟΥ 
Μετ ἴο δα δςῖϊνε (πε νὮϊ]6, ρσεδομὶης 
τῆς ροβρεῖ οὗ τῇς κίπράοπι, ρσοραραίίη 
τῆς πενν δι, Ὀγηρίηρ ἱπ ἃ πεν ὑνου]ά. 
7εδὺ5 ννουϊά ἕανε ἴπεπὶ ροὸ οἡ ψνἱἢ τπεὶς 
ψνοσΚ υπάϊπιγαοιεά Ὦγ ζαἶδε ἐπιθυβί 5Π|)8, 
ΟΥ ῬΑΙΙΚα ἴεσγοσβ, δπά ἴο [18 επὰ δββιγεβ 
ἔδοτη {παῖ [εν Μ}}}} πᾶνε Ὀοἢ ἴο ἀο δηὰ 
ἴο βυθες ἃ στοαὶ ἀδαὶ δείοσες ἴπε πα] 
οτἰβίβ οὗ }εγυβαῖεπι σοπηεβ. Τῆς στουπᾶ 
οὗ τ8ϊ8. Ῥγορμεῖῖς ἐοσεοαβὲ δ ἴο ἱπεῖς 
δχρεσζίεπος 18 (8 ἀπᾶὶ αοά “1 ποῖ 
Αἴϊονν ἴδε νοῦ Ης (1εβ85) ἢ 85 ἱπαυρα- 
ταϊεᾶ τὸ ρμεγίδβῃ. ὙΤῃε ροβρεῖ Ψ}} θὲ 
Ῥτεδομεὰ νυ ἱάεῖγ, νυν νδίονες {τίθ]α- 
τίοπβ ἴο ἴῃ ργεδοβεγβ.--- ἐγ 9. θλίψιν, 
Βοπὶ θλίβω, οεἰ βίη αΙν Ῥζεββυγε (στένωσις, 
Ἠεβυοδίι5), ἰη Ν. Τ΄ ἰτορίςαὶ, ῥγεββυγα 
ἔτοσα ἴδε ονὶ]8 οὗ 11ξε, δ! ςίοη. Αρϑιῃ 
ἷπ νεῖ. 20, ἰῃ τϑέδεγεπος ἰο ἴα [εὐν 88 
Ῥεορίε. Ὑῇε δροβεῖεβ αἷϑο ὅγε ἴο μᾶνε 
δεῖς ἐλ] ῥεὶς.---ἀποκτενοῦσιν ὑμᾶς, τπ εν 
ΜΠ] ΚΙῚ γου. ΓΚ. χχὶ. τ6 ἢδ5 “"βοτης οὗ 
γου ̓  (ἐξ ὑμῶν). ὅϑοπὶς φυλ!βοδιίοη οἱ 
δε Ὀἷυαπε βιδίεπιεης ἰβ πεεάεά ; βυςῇ 85: 
ΠΟΥ νν1}} Ὀς ἴῃ ἴτε τπηοοὰ ἴο ΚΙ] γου (οι. 



8--Ἰπ. 

11. καὶ πολλοὶ ψευδοπροφῆται ἐγερθήσονται, καὶ πλανήσουσι πολ-! 
λούς᾽ 12. καὶ διὰ τὸ ᾿πληθυνθῆναι τὴν ἀνομίαν ’ ψυγήσεται ἡ 
ἀγάπη τῶν πολλῶν 13. ὁ δὲ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 
14. καὶ κηρυχθήσεται τοῦτο τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας ἐν ὅλῃ 

οἰκουμένῃ, εἰς μαρτύριον πᾶσι τοῖς ἔθνεσι. 
15. Ὅταν οὖν ἴδητε τὸ ' βδέλυγμα τῆς “ ἐρημώσεως, τὸ ῥηθὲν 

1. κνὶ. 156. Ἀν. χυϊϊ. 4, 5; χχὶ. 27. 

τέλος. 

]οΒη χνὶ. 2).---τῶν ἐθνῶν, ποῖ ἰπ Μαεῖς, 
Ὀηϊνεσβαϊδίηρ ἴῃς βιδιεπιεηξ -- μβαϊεὰ ὉῪ 
811 τς παδιίοηβ, ποῖ [εὺὐνγα ΟὨΪγ.---ν ἐσ. 
1ο. σκανδαλ, νται: πδίυσϑὶ βεαπεῖ 
οὗ δροβίοϊϊς τἰδυϊαϊίοα, πιᾶην ννεαῖ 
ΟὨτίβεῖδπβ τηδάς ἴο βδιυπιθὶς (υἱάς ΧΙ. 
21); [8158 Το] ον εὰ ἴῃ τυτγῃ ὉΥ ταϑευδὶ 
ἀεροδξαν, δηᾶά μαϊτεὰ (καὶ Ἃ 
εἴς.).--νες. 11. ψευδοπροφῆται, [4155 
Ῥτορδεῖβ. Τῆς σοππεοίίοη γεαυίγοβ ἴΠδὶ 
ἴμεδα βδῃουἹὰ δε ψἱιπίη ἔπε ΟὨ τί βιίδη 
ΠΟΙΏΠΊΠΠ ΠΥ (οἰ πεγινίδε ἴῃ νεῖ. 24), εἰνίησ 
[λῖϑε ρῥσεβεηϊδιίοηβ οὗ ἴῃ ἴδ 18 
ςοσγαρε τηοῖῖνεβ. Α σοπιηοη ἐδαίυγε ἰῃ 
ςοπηδοῦοη ἢ τονν τεϊϊ ρίουβ πιονο- 
τε (σἱάς ΟἹ Υἱΐ. 15).---Ν ες. 12. ἀνομίαν. 
ἊΝ εἰββ. δῃηὰ Ἡοϊεσεηαπη (Η. 6.) ἴδκε ιῃῖ8 
ἴῃ τῆς Ἰῆς βεῆβε οὗ δηξἰποπιΐϑη βπι, 
ἃ ᾿Ιδεσιίης ἔγρε οὗ ΟΒγίβεϊδη τυ ργεδοι θᾶ 
ὉΥ ἴδε ἔαϊεε ργορῃείβ οἵγ ἀροβίίεβ, ἴῃς 
νοσὰ ἴῃ τπδὶ βεῆβε οἴσουζβε ἴο ε οσεάιε 
ἴο ἴ26 ἰβότα ρος Τῆς ψοσγὰ 88 υβεᾶ Ὁν 
ΟὨγίβε ψουϊά πδέυγα!γ θεᾶς ἴῃς ρεηεσαὶ 
βεπες οὗ ροάϊεββπεβδβ οσ ἱπίᾳυϊεγ. γε 
ΤΑΔΥ ΜοπᾶδΣ δ ἴΠε ὑδὲ οὗ βυοῃ ἃ ννογὰ 
ἰπ οοπηεοιίοη τνῖτ πδβοεηὶ ΟἨσιβεϊδηϊεγ. 
Ιξ νουἹὰ τεχυῖγε 8 οοπϑβίἀεγαρίε εἶπα ἴο 
ΤΑΆΚα ΤΟΟΠ] ἔοσς διοῃ ἀερεπεαογ. Βυῖ 
δε νεσὺῪ Ροῖΐπε 1688 υνίβῃεβ ἴο ἱπΊργεββ 
5 τῃδῖ ποτα νν}}} θς τοοῦ ἔος ἐδαὶ Ὀείογε 
ἴδε ὅπ] ογίβίβ οἵ 1βγδεὶ ζοπηςβ8.--ψυγήσ- 
«ται; εἴς., ΨἹ1]] σοοὶ ἔπε ἴονε οὗ τηϑηγ. 
Ψ. 18. δὴ δρᾶχ εξ. 2πὰ διίυγε ρδδβϑῖνε 
οὗ ψύχω, ἴο Ὀτεαίῆθ. Οἷς οὗ ἰἢς 5δὰ 
ξεδίυτεβ οὗ ἃ ἀερεπεσαίς ἰἰτης ἰβ τμδὲ 
ενεπ ἴδε ροοὰ ἴοοβε ἐπεῖγ ἐεγνους.--- 
ἀγάπη, ἴονε οὗ ἴπ6 Ὀτοιδετποοά, ες 
ΟὨΐγ ἰῃ 118 βεῆδε ἴῃ ϑυπορίοδὶ αοβρεῖβ, 
τῆς ἀϊδεηοεῖνα νἱτίυς οΥὗἩἨ (ες ΟἸτίβιίδη, 
Μ ὦ ἃ πενν πδπλς ἴοσ ἃ πὸνν {πίηρ.--Ν ες. 
13. ὃ ὑπομείνας, ἢς αὶ ἐπάυτγειῃ ; (ῃς 
νεῖῦ υδεὰ Δρβοϊυτεῖν ὑἱίπους οὐ]εςῖ, 
ΤΒε ποῦῃ ὑπομονή ἰδ Δποίμες οὗ ἴδε 

εαὶ Ψοσάβ οὐ ἀπὸ Ν. Τ., 'ονε δηὰ 
αἴίδηςς, ρείπιδυ νἱγίυεβ οὔὐ δες 

ΟΝ βείδη : ἀοίηρ ροοᾶ, Ῥεδασίηρ 11]. 
ΤὨς επάυγδηςα οΑ]]εἀ ἴοσ 18 ποὶ τηθγεῖν 
ἰῃ ἴονε (ΕἸ ἔσβοῆε), ὈυὰΣ ἴῃ της ἔπ δηὰ 
11 οὗ ἃ ΟἸτίβείδῃ ἴῃ ἕδος οὗ 411 τε δν!]8 
δηυπΊιεταῖοά.---εἰς τέλος, ἰο ἴτε επά, 1.6., 
οἴ [δε θλίψις, 85 ἰΙοπῷ 28 ἴπετε δὲ {818 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Βεζο δοᾶά 
ἰὰ Δεῖ νὶ. 

δοϊυἱεγ). 
χιϊὶ. 14. 

τὰ ΜΙ. χἕδὶ, σφ. [ἈΚ χχὶ. 20. 

ἴο δηάυτο.--- σωθήσεται, 5811 δα βανεὰ ἰῃ 
με βεῆβε οὗ χνΐ. 25. Τῆς ἱπιρὶἰδά ἐγ 
υπάετ γίπρ 1815 ἴεβὲ 8 ἴδδι ἔθογο νν1}} Ὁ6 
Ἀταρὶς εἶπα ἴοσ ἃ 7.1] ουττίςυ]απὶ οὗ ἐσὶδὶ 
τεβίίηρ οπδγζδοῖίες δηὰ εἰδίηρ ἴῃς ἴσὺς 
ὅοσα ἴδε [415εὲ οἵ ἐειηρογασυ ( Ἠγἰβείδη..--- 
γες. 4 βέβετει τὸ ΒΆτηε ὐὐθε ΟΣ 
τερατὰ ἴο [Π6 ῥγεδομίηρ οὗ ἔς ροβρεὶῖ ο 
τὰς ἰήπράοτην, πα ἴδε ΡΓΣΔΟΝΙΩ ἱε ἴῃ 
ἴδε ψΒοῖς ψοσὶᾶ, ἴὸ 11 παξίοπβ, Ὀεΐογε 
τῆς εηά. Αδβϑυπιίηρ τμδὲ Πς ἰοττηΐπυβ 
'5 ἴῃς βδσης [ἢϊ8 βιδίεπιθηξ βϑαπὶβ ἱηοοη- 
βἰβίεπι τ τῃαὶ ἰπ χ. 22. Βυϊῖ (δε αἱπὶ 
8 ἀϊδετεπε ἴῃ ἴἢς ἔννο οῶβεβ. Ου ἴπ6 
«Ασα οοςδβίοη [εβὺ8 ᾿Ἰ8ῃ6α (0 Ἔπβυγε 
ἐπαῖ 411 Ιβγϑεὶ βῃουϊ ἃ μεᾶγ ἐπε ροβρεὶ 
Ῥείοτες ἔπε επὰ οᾶπιε; ἱμεγεῖοτες Ης 
ετηρῃδβίβϑεά τε βῃογίπεββ οὗ ἴῃς εἶπε. 
Ηετς Ης νυ βεϑ ἰο ἰπηρθββ οὔ ἴπ8 
ἀἰδοὶρ! 68 1πδὲ τὴς επὰ υν}]] ποῖ ΡῈ ἴογ ἃ 
ξοοά ΨὮΙ1ε, τπεγείοσε Ης διρμδϑίβοβ 
ἴῃε διηουπὶ οὗἨ ργεδοβίηρ δαὶ οδη ὃς 
ἄοπε. Ϊυδῖ οὔ {δι8 δοοουπὶ νγὲ τηῦβὲ 
ποῖ δίγαίη ἴῃς ρῆγαβεβ ἐν ὅλῃ τ. οἶκ., 
πᾶσιν τοῖς ἔθ. ὙΠΕῪ 5ἰΠ}ΡῚΥ τηδᾶδη: 
εχιςηβίνεϊυ Ἄνεὴ ἴῃ ἴπ6 πεαίμεπ ννογὶά. 
Βυὲ τλεγ ἢᾶνε τὰς ππεγιὶ οὗ βεϊείηρ Ὀείογα 
τὰς ἀΐδοιρςεβ ἃ ἴαγρε ργορτζαπηπιε ἴο ΘΟ ΡΥ 
τιεῖς πλὶπἀβ ἀπὰ Κεαρ ἴπεπὶ ἔγσοπι τηϊηκίης 
ἴοο πιο ἢ οὗ ἐπα σοτηΐηρ οαἰδβίσορδα. 

γν. 156-22. ΤὰεῪ “πὰ αὐ ἰαεὲ (ΜΚ. 
ΧΙ. 14-20, [,Κκ. χχί. 20-24).---ὅταν οὖν, 
ἤθη ἐλεγοίογε, τεϊεττίηρ Ρασεὶνγ ἴο τδς 
Ρτεοεάϊηρ τηεπίίοη οὗ ἴδε επά, ρδσεῖν ἴο 
τῆς εβεςς οὗἩ {πε μος ρσεσδάϊηρ βίδιε- 
τλεηῖ; “ΤΗΣ 1 πᾶνε βαίά ἴὸ ργενδηξ 
Ῥγεγηδέυγε δίδιπι, ποῖ, ποννενυοσ, 8485 [ἢ δα 
δηὦ Ψ]] πόνο οοππε; ἰξ Ψ|}1, ψ ἤδη 
τῃοτείοσα, εἰς." ; τῆς βεαιεὶ ροϊπείηρ ουξ 
τε δίει οι ἴδε ἐπά πον Βασι δηᾶά δὲ 
ἴο ἀο ψβεη ἰξ ἃ 8.- νγμα 
τῆς ἐρημώσεως: τς ἐδὸ δα ρογίεπε; 
νδαῖ ἡ Τα ρῆγαβο ἰ8 ἰδκεη ἔσοπὶ Ὀδηϊεΐ 
88 ΕΧργεβϑὶυ βίδίοά ἴῃ (Ὁ]]οννίηρ οἷαυδα 
(τὸ ῥηθὲν, εἰς.), υἱέας Ῥδη. ἰχ. 27, χί. 31, 
ΧΙ, τι. ὙΠεῖε ἂἀπὰ ἴῃ σ Μδος, ἱ. 54 ἰξ 
ΒΕΘΠῚΒ ἴο τεΐεσ ἴο βοπὶς ουΐγαρε οἡ [ϑυνβῃ 
τεϊρίουβ [δεἰ πρὶ ἱπ σοηπεοίίοη "Ἐπ 6 
ἐεπιρὶε (φκοδόμησαν β, ἐρ. ἐπὶ τὸ θυσια- 
στήριον ἀῖε ἴδε ννογάβ ἴἢ 1: Μᾶδος. ἱ. 54, 
βἰ πη ἰαγῖν ἰὼ νὶ. 7). [π ἃ ]εννβῃ δροςᾶ- 



292 ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ ΧΧΙν. 

πλοῖς νῖ, 1 διὰ Δανιὴλ τοῦ προφήτου, ἑστὸς ἐν " τόπῳ ἁγίῳ (ὁ ἀναγινώσκων 

ἐδπηρίο); νοείτω ") 
4. 70 
χὶ, 48 
(τόπος, 
ΓΟ 

αὐτοῦ. 

ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 

16. τότε οἱ ἂν τῇ ᾿ἸΙουδαίᾳ φευγέτωσαν ἐπὶ ἱ τὰ ὄρη" 
«17: ὁ ἐπὶ τοῦ δώματος μὴ καταβαινέτω 5 ἄραί τιδ ἐκ τῆς οἰκίας 

Ἰαμά). αὐτοῦ " 18. καὶ ὁ ἐν τῷ ἀγρῷ μὴ ἐπιστρεψάτω ὀπίσω ἄραι τὰ ἱμάτια ὁ 
19. οδαὶ δὲ ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις 

20. προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἧ 

1.4 ἴῃ ΒΌΔΣ αἱ. Τδα ΡῬαζδῖϊ. μανε εἰς, δηὰ Ἶυβὲ οἡ ἐμαὶ δοοουιηῖ ἐπι (δ 31.,Ζ) ΠΊΔΥ 
ῬῈ (ἢ ἔγυε τεδάϊην. 

3 καταβατω ἰῃ Δ ΒΌΤΟΖΣ αἱ. (Τίδοδ., ΝΝ.Η.). 
8 τα 'ἰῃ ΒΙ.ΖΔΣ αἱ. τι ἰη Ὁ. 

4 το ιματιον ἰπ Φ ΒΟΌΤΙΖΣ αἱ. Τδο ρῥίαταὶ 15 ροϊπεῖεβ8. 

Ἰγρβα, ψ Ὡς τιΐθ ρδδδβᾶρα ἰδ ὈΥ Β0πΊ6 
δυρροβεὰ ἴο ἔοστη δ ρατί οἵἁ, ἰξ πηῖρμ ὃς 
ἐχρεοϊεὰ ἴο ὕδασ ἃ βίτηαγ τηεδηϊπηρ, ἃ 
τδομηΐοαὶ βεῆβε ἔοζ ἃ ϑιεγεοίυρεῖ εχ- 
Ῥσεββίοῃ. Νοῖ 8ὸ ου ἴδε 11ρ8 οὗ 76β808, 
0 νψᾶβ ποῖ δα εἷανε οἵ ρῆσαβεβ δυΐ 
τηεὶς τηδβῖεσ, πδίηρ ἴδεπὶ τεεῖγ. Ὑμεη 
85 εἐπιρϊογεὰ ὃγΥ Ηἰπι ἰξ τπυυβὲ ροὶπε ἴο 
βοπιεὲ ὑγοδᾶ, εδβιϊν τεοορηϊβαῦϊς ἕδοϊ, 
ψὨΙοδ Ηἰἴβ ΓΟ] οννετβ οουἹὰ δἱ οὔσας βεα 
δηὰ τεραζὰ 88 8 βἰρῃαὶ ἴοσ ἢϊρῃε; ἃ ἕδος 
ποῖ τῃεγεῖν βῃοοκίηρ τεϊσίουβ ξεεϊ ηρ δας 
τητεαιεπίηρ 1π, νῆϊς ἢ δε νου] πᾶνε 
πὸ ἀϊδοὶρὶε βαογίῆςες ἰπ ἃ σαῦβε ψἱἢ 
ΨὩΪοἢ ἴπὸν σοουϊὰ δανε πὸ βυτηρδίδγυ. 
ὙΠεη βπαῖϊν, ἴσυς ἴο ἴῃς ῥγορμοῖῖς 85 
ἀϊβιίηςε το τῆς δροσαϊγριίς βέγὶς, ἱξ 
τηυβὲ ροϊπξ ἴο βοπιβίπίπρ γενεαὶ πρ ρτο- 
μεῖς ἰπβίρῃε ταί πεγ τπᾶπ ἃ πϊγαουΐουδ 
τεβίρῃι οὗ βοπῆς ὑεσυ βρεοΐδὶ οἰγουπι- 
βίδπος οοππεοίεά ψἢ ἴπῸ πᾶ. ΤὨΐβ 
οοπείἀεγαιίοη βδυϊβ οὐδ ἔπε δίδίυε οὗ 
Τίταθ οὐ Οσαϊίρυϊα ος Ηδάγίδη (] εγοπιε), 
«ἂς εγεοϊίΐοη οὗ 4 πμοαίπεη αἷΐασ, τῇς 
αἰτοοίεῖεβ ρεγρείγαϊεὰ ἱπ ἔπε ἴεπιρὶς ὉΥ͂ 
(ἂς Ζεαϊοίῖβ, εἴς. Τυκε ρίνεβ ἴῃς οἷπα 
(νεσ. 2ο). ΤῊς Βοστοσ ἰ8 με Κοριαη αγηιν, 
ἃηὰ τῆς τπίηρ ἴο ὃς ἀτεδάεδ δηά Εεά 
ἔτοπὶ ἰβ ποῖ Δὴγ τεϊϊρίουβ ουἵτασα ἰξ πιᾶν 
εγρεϊγαῖθ, δυῖ τῇς ἀδεοίαέίοη ἴἃ 1] 
Ἰπενι δ Ὀ]ν Ὀτίπσ. Τμδῖ 18 ἐδε διηρμδῖῖς 
τνοτὰ ἴῃ ἴῃς ργορμεῖῖς ρῃγαβε.--ἐρημώσεως 
ἰδ ρεπίεῖνε οὗ δρροβίξοῃ Ξε [πε ΠΟΥΓΟΣ 
ΨΏΙΟΙ σοπίβ(8β ἰῃ ἀδβοϊδιίοη οἵ τῆς Ἰδηά. 
Τῆς δρρεάγᾶποα οὗ ἴπεὶ Ἐοπίᾶπβ ἴῃ 
Ῥαϊεβιίης ννουἹὰ δὲ οπςε θεοοσα Κποννῃ 
ἴο 411. Απά ἴξὲ νουϊὰ δε τἢς εἰρπαδὶ ἴοσ 
Βῖρδε, ἴοσ ἴὲ ννουϊὰ πιεδῃ τδ6 επὰ πεᾶγ, 
ἰηονίτδδ]ς δηὰ τογγί]ε.---ὸδν τόπῳ ἁγίῳ, 
οὔς πδίυσα!ν (μη οὗ [86 τετηρὶε οσ [ἢ 8 
δοΙ͂Υ εἰϊν δηὰ [18 δηνίτοηβ, Ὀπὲ ἃ “ ΠΟΙ͂Υ 
Ρίαςςε᾽" ἴῃ ἰἢς ργορβεῖὶς βίυε πλῖρῃξ πηεδη 
ἴδε ΠοΙγ ἰαμά. Απὰ [1εβὰ8 Ἵοδὴ μαγάϊν 
δανε τηεᾶπὶ ἴπδὲ ἀΐβοῖρ]εβ ὑνεσα ἴο τνᾶιξ 
ΕἾ} τῆς δῖα] δοὺς Βδά Ἵοοσμηθ.--- ὃ ἄναγιν- 

ὥώσκων, εἰς.: Ἐπΐ8 8 πιοδὲ ἹΙΚΕΙ͂Ύ δῇ 
ἱπεεγροϊδιεδ τοπιατῖς οὐἠἨ ὠ[δ8 ενδηρεῖϊδε 
δἰἀάἀϊπρς δὶβ σεδάδιβ ποῖς δε οοσζεβδ- 
Ῥοπάεηςε δεῖννεεη ΟἿ τίδε 5 ψασγηίηρ Μοσὰ 
δηὰ ἴῃς ἴδοϊ. [Ἷἢ Ὁ γίβι᾽β οὐσῃ πιο ἢ ἴξ 
Ψου]ά ἱπιρῖὶν ἴοο πιυςἢ δίγεβθ ἰδίὰ οἡ 
Ῥδηΐοβ ννογάβ 8ἃ8 ἃ ρυϊάς, νηοῦ ἱπάδεὰ 
1ΠῸῪ ἅτε ποῖ. ἴω Μαὶς ἴδετε '8 τὸ 
τεΐδγσεηςα ἴο Ὠδηϊεῖ, ἐπεζείοσε τῆς σὸ- 
ἔεγεηοε μετα πηυϑὲ ὃς ἴο (ἢς ροβρεῖ (οἱ 
τῆϊ8 νεγβὲ σοπϑβυ] Ὑγείου. Μογεῦ. 

γεῖ. τ6. οἱ ἐν τῇ ᾽]., μοβε ἰπ ᾿υάδεα 
ΨὯΟ πᾶνε πο ρασῖ ἴῃ ἴῆε βίγυρρίε, ἢ 
Βρεοίαὶ τείεγεηος ἴο ἀϊβοίρίεβ οἵ [}εβ8. 
μεσ ψουἹᾶ παίυγα! ἵν 6 8οπὶς ἴπ τς 

εἶν, ἰδετείοτε ἴῃς οουπδεῖ ἴο ΗὟ τησδὲ 
τείεσ ἴο ἃ ροὶπὶ οὗ {ἰπιε ἀπίδοεάςεης ἴο ἴῃς 
οοπηπιεποοπηςπε Οὔ δε βίερε.---ἐπὶ τὰ ὄρη, 
ἴο ἴῃς πιουπίδίηβ ουϊϑίάε οὗ [άδεᾶ, ἐ.6.») 
εδδὲ οὗ ἴῆε Ἰογάδη; ρεπειαὶ 28 Ὀεῆϊβ 
Ρτορδεῖῖς βρεεοῦ. Ὑπὸ δἼοῖυδὶ ρίαςε οἵ 
τεῆιρε 88 Ρεϊΐα, ἃ8Β ψὲ ἰϑδάγσῃ ἔζοπὶ 
Επβεδίυβ, Η. Ε-, 11|.,)0 5, 3.--τῦν. σ7, 18 
νἰνίἀϊγ ἐχργεβ8 πε ἀσρεηον οὔ τῆς Πίρδι.--- 
ὁ ἐπὶ τ. δ., εἰς., ἴῃ τηδλη οὐ ἴῃς πουβ8 
ἴοΡ πηυδὲ ΝῪ νίϊπους βιορρίηρ ἴο ρεὲ 
διιῖςεβ8 οὗ ναῖυε ἱπ τῆς πουβε ἄνα ἴδε 
ουϊδίάς [αι δπά οἵ,---τὰ ἐκ τ. οἷκο; 
εἰ! ρείοα] τὸ ἐς τοῖπρβ ἴῃ δἰβ πουβα, 
ποηὶ 8. Βοιι56.-- ἐν τῷ ἀγρῷ, ἰεῖ τ86 
τδη ἴῃ ἴδε δεῖά, ου πεαγίπρ ἴῃς ἐδλιαὶ 
τεροσί, ΗὟ ἴπ διἰβ τυηΐς, ποῖ τεϊυγηίπς 
Βοπὶς ἴοσ πὶβ ΡΡεῈῚ τοῦθ. “Νὸ τηδῃ 
ΜΟΥΚΒ ἰπ Βἰ8 πηδηῖῖς, πα ρελβᾶπὲ ἰεανδδ 
τ δὲ ποπηθ, ΠΟῪ 88 ἰπ ΟἿ γίβε᾽ Β τἰπη6 "ἢ 
(Ευττεσ, Ῥγαπάεγμηρέη, Ὁ. 117).--νν. το, 
20 ἀεβογῖίρε ἔπε ρδῖποβ οἵ ἴῃς δβἰξυδιίοη: 
ψῸς ἴο ψοσηδη ὙΠ οὨΠἃ, ἘΠΕῪ οαπποῖ 
ξεὶ τἱὰ οὗ τπεῖς Ὀυγάεη ; ἀπά ἐο ᾿ψνογιεπ 
πυγδίηρσ, ΠΕ σαπηοὶ δραπάοῃ ἐδεὶς 
ἘΡ δεσα ἰῶο ἤναι Ἐμεῖς πο εν οὗ 
«δεῖς οἷοί εβ ν δεσμὸν τῆς φύσεως, 
Ἑυΐϊῆγ. ΟΛ Οδγγβ. δὰ ὙπθορὮγ.). Α 
τουςἢ Ἐδῖ8 ᾿ννοσῖδυ οὗ [6588, βἰξῃ τηασὶς οὗ 
ξεπυΐποηα88.--- ε,. 20. προσεύχοσθε, 

--πττ--πτ“κ 
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21. Ἔσται γὰρ τότε ο νἱάε (Β. 

θλίψις μεγάλη, οἷα οὐ γέγονεν ἀπ᾿ ἀρχῆς κόσμου ἕως τοῦ νῦν, οὐδ᾽ » ἐκ, ΠῚ 

οὗ μὴ γένηται. 22. καὶ εἰ μὴ " ἐκολοβώθησαν αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι ΙΗ ἴδ 

οὐκ ἂν ἐσώθη πᾶσα σάρξ " διὰ δὲ τοὺς " ἐκλεκτοὺς κολοβωθήσονται δέον αα 
αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι. 
ἢ ὧδε, μὴ πιστεύσητε. 

23. Τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Ἰδού, ὧδε ὁ Χριστός, ἢ 

24. ᾿Εγερθήσονται γὰρ ψευδόχριστοι καὶ ἐμρ όστῃ 
ψευδοπροφῆται, καὶ "δώσουσι "σημεῖα μεγάλα καὶ "τέρατα, ὥστε ᾿ΡΡΑ ΞΟ 
πλανῆσαι,2 εἰ δυνατόν, καὶ τοὺς ἐκλεκτούς. 25. ἰδού, προείρηκα τΡοεία! 

εἰς ἢ. τὸ ΤΑΙ 
(Ῥεαι. χἐ!!, 1). 56 αἴτγαγο ρίυγαὶ δπὰ οουρὶοά τ σημεῖα (]68η ἵν. 48. Αςὶδ ἰΐ. το, 43, εἰς.). 

ΤΊΜΒΔΣ αἱ. οπιῖξ εν. 

3 πλανησαι ἰΒ ἴῃς τεδάϊη οἵ ΒΧΔΣ αἱ., ἀπά ργοῦδὈν ἴπ6 ἴσὰς οης. ΝῸ Βανο 
πλανηθηναι (Τί5ς.). [.Ζ ἢανε πλανασθαι (ὙΝ.Η. ν͵ἱῖῃ πλανησαι ἰῃ τηλτρίη). 

εἰς, (ἵνα μὴ ννἱἷι δυδ)υηςεῖνςε ἰπβίελά οὗ 
ἱπβηιᾶνε 88 οἥδη ἴῃ Ν. Τ. δῆεσ νεσϑβ οὗ 
εχπογιίηρ, εἴς.), Ργαν μ8ὲ γοὺς ἤϊρῃξε ὃς 
τοῖ ἴῃ ψἱπίες (χειμῶνος, σεηίτἶνε οὗ {ἰπλε) 
οζΣ οὐ ἴδε δαδδαέλμ (σαββάτῷ, ἀδέϊνε οὗ 
εἶπε). ὙὍὙμὲ ϑαδθαϊαγίαπίβπι οὔ τδῖ8 
Βεηίεπος ἰβ ἃ βιιγε βίρῃ παῖ ἰξ ννῶβ ποῖ 
αἱζετεά ὉῪ [6805, δυὶ ετηδπαίεά ἔγοτη ἃ 
1ενν ϑ8 βουτος, ΒΔῪ ΤΊΔ ΠΥ, 6.6΄., ΝΝ εἰζβᾶςκεσς 
(σπέεγεμελκμηρεη, Ρ. 124), ΜΝ εἰ δι ο ἢ 
(νγέιε εν κει ςρεάαηπλε, 1.» ᾿ 103) 8Ρ- 
τονίρ. Βυῖ ]εβὺ8 οουἱὰ {εε] Ἔνθῃ 
ος Βα Ρδϊασίδηβ, ἰἢ {πον νεσε Ποπαβί, 88 
ἴος ἴμβοβε ψῆο, [κὸ [οἢπ᾿Β ἀϊδβοὶ ρ[εβ, 
}αειεά.---νν. 21, 22. Τλδ εχίγεριϊέν οὗ 
16 ἀϊΞείγεξς.---Ἴ τ. 21 ταργαβθηῖβ ἰξ 48 
πηρδγδι!εἰεὰ θείοτε οὐ δἤοσ, ἰπῃ ἴθ γπλβ τα- 
οδἰ Πρ ἔμοβε οὗ Πδηΐεὶ χίϊ. α; νεῖ, 22 88 
ἱπιοϊεγαδῖς Ὁυϊ ἔοτ τῆς ϑ5ῃογίπεββ οὗ ἴμ8 
δροηγ.---ἐκολοβώθησαν (ἔτοπὶ κολοβός, 
κόλος, ταῦτ] διε) 1 τα ΠΥ το οὐ ΟΗ͂, 4.Ρ.» 
Βιδηάβ οσ ἔξεϊ, Δ8 ἰῃ 2 88π|. ἷν. 12; Βεῖα 
Βρυτγαιίνεῖν ἴο ουξ βῃογὶ (π6 εἰσηε: μίδὲ 
ὀγευϊα ΐ {μὶ55επὲ (Νυ]ραῖε). Ὅς δοσίβὲ 
Βεῖα, 88 ἴῃ ποχὶ οἷδυβς (ἐσώθη), ἰ8 υξεὰ 
σοϊερες ιν, δ5 17 τῆς ἑαΐυγα ὑνεσα Ραβῖ, 

1ῃ δοοοσγάδηος Ὑἱ8 ἴῃς ρεπὶυβ. οἵ Ρζο- 
Ῥἤεςγ.---οὐκ ἂν, εἰς. : [πε οὐκ πιυδὶ Ὀ6 
)οἰηεά το ἴῃς νεγρ, ἀπά τῆς πηεδηίηρ ἰἝβ : 
11 βεβἢ τνουϊά Ὀς ποὲ σαυεὰά ; Ἰοϊπεά ἴο 
πᾶσα ἰῃε βεπβε νουϊά ὃς ποὲ 411 ἤεβῇ, 
ἦ.6..) ΟὨΪΥ 8οπια, ννουϊὰ Ὀε βανεά.---ἐσώθη 
τείεσβ ἴὸ εβοᾶρε ἔτοπὶ ρῆγϑίοαδλὶ ἀδδίῃ; ἴῃ 
ψεγ. 13 [πε τεΐίεγεηοςε [8 ἴο βαϊνδιίίοῃ ἱπ ἃ 
Ὠίρμον βεπβε. ΤῊΐβ 8 ὁπ οἵ ἰῃς τεᾶϑοπβ 
ΨΥ [ἢ 6 ρατῖ οὗ ἴπε ἀΐβοουγεε 18 τεραγάεα 
85 ποῖ ρεπυΐηα. Βυὲξ βυγεῖν [εβὺ8 οαγεά 
ἴον ἴῇς βαίεϊν οί οἵ βοάν δπά βοχὶ] 
νἱάξ χ. 22, 3ο). ΤΠα ερίϑεϊες οὗ Βαγπδθδ8 
ἵν.) ςοπίδίῃβ ἃ ραββᾶσε δρουῖ βῃογίεπίης 
οὗ τῆς ἄδυβ, δϑοσίρεὰ ἰο πος. ὙΝ εἰἶζ- 
βᾶςκες (πέεγειελμπρόη, Ὁ. 125) ῥγεβδβεβ 
1815 ἱπῖο δ βεινίοε οὗ ἴῃς [εν ]5}} Δροςδ- 

'γρβε Βυροιπμεβίβ.---διὰ δὲ τ. ἐκλεκτοὺς : 
186 υδ8ὲ οὗ [18 ἴετπι ἰβ ποῖ ἑογείψῃ τὸ ἔπε 
νοσδὈυ Αγ οὗ [ε808 (υἱά χχὶϊ. 14), γεῖ ἱξ 
βουηβ βίγαηρε ἴο ΟἿΓ 678 88 8 ἀδβδίρπδ- 
τίοη ἴοσ ΟἸγιβείδηβ. [ε ὁσουτθ οἥδη ἰῇ 
τε Βοοῖ οὗ Εποςἢ, Ἂβρεοία!ν ἰῃ ἴδα 
διπιευάε8. ΤΏς Βοοκ Ῥερίπβ: “ΤΒ6 
Ψοτὰβ οὗ δε ὈΪεββϑίπρ οὗ ἘἙποςῖ, νδβεγε- 
ψῈ ἢ μα Ὀ]εββεά ἴῃς εἷεοὶ ἀπά τἰρδίεουβ 
ΨὯΟ Ψ111 θὲ 1ἰνίηρ ἰῃ τὰς ἄδγ οἵ ἰείρυ!λ- 
εἰοη νη 41} τπ6 ψίςκεοά δηὰ ροάϊεββ γα 
τεπιοναά" (υἱός ΟΠατῖεβ, Τὰς Βοολ οὗ 
Ἑποοἧ, Ῥ. 58). Ὑπὲ ἰάεα διίδοπίηρ ἴὸ 
τε νοτά ἤεῖε βεεπὶβ ἴο δὲ: [ἴῆοβε 
βεϊεοίεὰ ἴογ ἀεϊϊνετδπος ἴῃ ἃ {ἰπ|Ὲὲ οὗ 
βεηθγαῖ ἀεβιίγυσίίοη -π ες ργεβεγνθά. 
Απά τῆς ᾿Ἰπουρδὲ ἐχργεββεά ἰπ πε οἶδιιβα 
18 παι ἴπῸ ῥγεβεγνεά δε ἴο ὃς ργδβογνεσβ. 
ΟυἱἭ οὗ τερϑγὰ τὸ τπεὶς ἱπεεγοβββίοῃβ ΑΥΨΑΥ͂ 
διηϊά ἐς τπιουπίδίηβ, ἰΠ6 ἄδγβ οὗ ΠΟΥΤΟΣ 
ΜΠ θὲ βῃοζίεηςδ, Α τπουρῆξ ψοσίων οὗ 
]ε8υ8. 

γν. 232-28. Ἑαΐξτε Ολγὶςὶς ἀραΐη (ΜΙκ. 
ΧΙ, 21-23, κι, χνίϊ. 23,24, 37).---Ν ες. 24. 

χρίστοι, ἰῃ τῆς 5Βδπὶ6 ϑεῆϑα 88 ἷπ 
νεσ. 5; ἴδετε γείεισεὰ ἴὸ 88 ἐδς Ἴδυβα 
οὗ δῖ τε ττουῦδῖς, ἤεῖα 85 ῥσοπιἰβίπρ 
ἀεϊνετάπος ἔτοπιὶ ἴπε ἰγουῦὶε {Ππὸγ, οὕ 
τδοῖσ Κα, ανε ογεαϊεὰ. Ψ παῖ νουϊά 
οπε ποῖ ρῖνε ἔοσ ἃ Ὀεϊϊνετεν, ἃ Μεββίδῃ 
δὶ δυο ἃ ἀϊτε ογίβὶβὶ Τῆς ἀεπιαηά 
Μοῦ ογεαῖα τπῈ ΒΌΡΡΙΥ, πῆεπη οἤεγίπσ 
τῃεπΊβεῖνεβ 88 ϑανίουγβ ἴτοπὶ Ἐοπιε᾽ 8 
Ῥονεσ, ψἢ ρτορδεῖβ (ψευδοπροφῆται) 
Ῥτθδοῖηρ᾽ 5Βπιοοι ἢ ἐπίηρβ, δηὰ δββυγίηρ ἃ 
ἀεβραίϊτίηρ ρεορὶς οὗ ἀεϊϊνεταηος δὲ ἴΠπ6 
ἰαβὲ βουτς.---μὴ πιστεύσητε, 885 [68118 
(νεσ. 23), ἀο ποὲ Ῥεΐίενε πεπὶ: η0 βαῖνα- 
τίοπ ροβϑβίδίε ; ̓ἰβίθδπ ποῖ, δυὶ Ης6.--καὶ 

ν, εἴς., δηὰ νν}}} γίνε ρτεδξ βίγῃβ 
δηὰ νοηάετβ. Τῆς ννογάβ γες8]} Ὀσαυῖ. 
χὶ. σ. ᾿εβρεγαῖς βἰιυδιίίοηβ σεαυΐγε ἃ 
2011 υδς οὗ 411 ροββί δας ροννεγβ οἵ ρεγβυλ- 
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ἘΌΒ. χανε! ὁμῖν. 26. ἐὰν οὖν εἴπωσιν ὑμῖν, ᾿Ιδού, ἐν τῇ ἐρήμῳ ἐστί, μὴ 
3. 

186 
ἐν κα τὸ ἐξέλθητε: Ἰδού, ἐν τοῖς ταμείοις, μὴ πιστεύσητε. 217. ὥσπερ γὰρ 

Εἰεα οἱ ἦ "ἀστραπὴ ἐξέρχεται ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ φαίνεται ἕως δυσμῶν, 
Ἰαταρ); « " ᾿ , “,.,.ε . , 

χνϊΐ, 4; οὕτως ἔσται καὶ ἧ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 28. ὅπου 

ἄπιεα η γὰρ 2 ἐὰν ἢ τὸ πτῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ " ἀετοί. 20. Εὐθέως 
ὦ ΚΡ ΡΙΡ, δὲ μετὰ τὴν θλίψιν τῶν ἡμερῶν ἐκείνων, ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ 

7. Εεν. 
ς ΥΥ: Υἱἕ!. 13 ΟΝ. Η.); χὶϊ. 14. 

1 Μοβὶ υποΐαἶβ (3 ΒΌ, εἴς.) οὔῖὶ και. 

βίο: βίρῃιβ απὰ ννοηάετβ, οσ ἴῆε ρχείεπος 
οὗ τπεπὶ: ελϑιν δοοερίεα 48 δυο Ὁγ ἃ 
ἐαλπαιὶοἰβεά πιυϊϊευαάς, ἀπ βοπηειϊ πε 80 
εἴενεσ δπά ρίδιυδβὶ 8]6 δβ ἴο ἰεπιρὶ ἴπε υνῖβε 
ἴο οτεάεηςε.---ἦὋἦστε, 8 ἱπῆπίεῖνε τὸ 
Ἔχρτεβ8 ἱεπάεπου; οἴδῃ ἱποϊ θῖνες οὗ 
τεβυϊε, θαΣ ποῖ Ποτε.---αἰ δυνατὸν, 1 Ρο8- 
δἰ ϊς, ἴῃς ἱπιρ!!ςατίοη Ὀεὶπρ τη δὲ ἰξ ἰ5 ποῖ, 
1 ἴὲ ννεῖε ἴδε σοπβεαυεποα ψουὰ ὃἋ 
ἔλια!. Τῆς “ εἷεςῖ" (τοὺς ἐκλεκτούς) - 
βεϊεςϊεά Βγ Ῥτονίάεξηος ἴοσ βδίειυ ἴῃ ἴῃε 
δν}]} ἀαγ---“ουὰ Ὅς ἱπνοῖνεά ἱπ (δε 
ξξεηεγαὶ ςαἰαπιίῖν. ΟὨγίβϑείδηβ, δὲ 15γδεῖ᾽ 8 

εδῖ οὐ βίβ, γεγε ἴο ὃς βανεά ὈΥ τοιδοϊ τοῦ 
ἴῃ ρβευιάο- πιοββίϑμβ δηὰ ρβευ ᾶο- ργορῃεῖβ. 
-ινεσ. 25. ἰδοὺ π. ὑ.) επηρδαῖῖς κποέα δέηε, 
δῃονίηρ ἔπαὶ πεσε 1 δὲ τελὶ ἄδηρετ 
οὗ τηιϊβρίαςς ἔδϊαὶ οοηβάεηςεβ. Ηξεπος 
ξατίδες εἐχραδιδιίοη οὐ ἔπε τορὶς ἰπ νν. 
λδ-28 ἰη ρταρῃὶο, ρῥιτῆγ, ἰδσοπὶς βρεεςῇ. 
-τν ες. 26. ἐν τῇ ἐρήμῷ, ἃ {|Κεῖγ ρίδςς 
ἴοτ ἃ ΟἸγίβε ἰο δε (Μοβεβ, [βγεῖ 8 βγϑὶ 
ἀεϊνεγετ).--- μὴ ἐξέλθητε, γο ποὶ ουἱ (οΥ, 
χὶ, 7, 8, 9).---ἐν τοῖς ταμείοις (υἱάε νἱ. 6), 
ἰῃ τῆς βεοσεῖ ομαπΊρεσβ, ἔπε ρίυγαὶ ἴη- 
ἀϊςαιίηρ (δε κὶπά οὔ ρίδος, ποῖ Δ ΠΥ 
Ῥαγεουϊας ρίαος. Βοίῃ εχργεββίοπϑ---ἰῃ 
ἴδε ἀεϑβετί, ἰη τὰς βεοσεῖ τεο}ββεβ---ροῖπὶ 
ἴο ποῃ-ν 5} Π|γ. Τῆς ξα186 ργορμεῖβ δά 
ἴπε Ρεορῖε ρυὲῖ δεῖς ἐδ ἢ ἴθ ἃ Μεββίδῃ 
ποῖ ἴῃ ονίάεηςς, ἴδε Ογεαέ ὕὕύδεεη - 
ΤΗΣ ποὺς 8 οοης, δπᾶ ἰῆε πη ἰ8 
Βοηονδοζα, ουξ οὗ νῖανν, ποῖ ἴδσ αννδυ, 
ἴδ κα τ Ῥνογά ἴοσ ἰἰ ", [πιδγργείοσβ ννῆο 
Βεὲκ ἴοσ εχδοὲ Ὠἰβίοτγιςδὶ ἔα] Ι πηεηὶβ ροϊηὶ 
ἴο ϑίπιοῃ βοῃ οἵ αἴογαβ, δπᾶ ]οΐπη οὗ 
Οἴδβοαίδα: (Πς ἔογπιεσ ἴῃς Μεββίδῇ ἴῃ τῃε 
ἀεβετγῖ οἵ Τεκοδῖ, γι πεγίηρ ἃ οοηβάϊηρ 
τυ ἀρους ἔς τῆς Ἰαϊέεγ τπ6 
Μεεβίδῃ ἴῃ δε βεστεῖ ρίαςεβ, ταϊκίηρ' Ροβ- 
βεβδβίοῃ οὗ [πε ἱπίεσίοσ ραγὶ οἵ ἴδε ἴδηρὶς 
ν ἢ 118 Ὀεϊοπρίπρβ ἰη ες βηδ] βίγυρρὶςε 
(υἱάα Ποβερῆυβ, Β. ]., ἷν., 9, 5 δπὰ γ; 
ν. 6, 1, δπά [υϊϊοτοῖῃ, αὐ ἰοε.).---Ν ετ. 
27. ὥσπερ γὰρ, εἰς. : με ςοπχίπρ οὗ ἴπε 
ἴτυ6 Μεββιδῆ, ιἀεηιθεά ἢ τς Θοη οὗ 
Μαη, Ἴοοπιραγεά ἴο τῆς ἰἰρπιηΐπρ, ἴο βυρ- 
εδὲ ἃ Ἴςοπίγαβ Ὀδεΐνψεεη Ηἰἱπὶ δπὰ ἴδε 
ἴος ΟἸτίβίβ 28 ἴο υἱεί δὶ έν, ἀπ ἃ δπέοσοα 

5 ἾΒΌΙ, οπιῖξ γαρ. 

τδε οουπδεῖ ἴο ΡΔΥ πο Ὠεεά ἴο ἴοβε τνῆο 
ΒΥ: Ης ἰβ δεσε, οὐ Ης ἰβ τποσα.- - 
γε. 28. πτῶμα, ᾿ᾶτοδδε, 88 ἰῃ χίν. 12, 
4.υ.---ἀετοί, εἀρὶεβ, ἀουδεε88 [ῃ σατγίοη 
νυϊίυσεβ ἃτε πηεᾶηῖς. Τῆς τεΐθσοπος οὗ 
18 Ῥσονεγθίδὶ βαγίηϑ, 88 οἷά δ8 (Π6 
ῬοΟκ οὗ ]οῦ (χχχίχ. 30), ἱπ 118 ρίδασβ ἰ8 
ποῖ οἷεαγ. [ἢ τς ΡῬεβὲ ἰεχὲ ἰξ σοπηςβ τῇ 
νπουϊ σοηπεοιίηρ ραγιίοϊε, ἔπε γὰρ οἵὗἁ 
Τ. ΚΕ. Ὀεὶηρς ναπιηρ. ΙΓ να οοπηδοὶ ἰτ 
ΜΙ νεῖ. 27 ἴῃς ἰἄδεα ν}} ὃς (δαὶ 
Μεββίδι᾽ β 1υαϊοία! ἑαποιίίοη νν}} Ὀς. 88 
τἀηΐνοτβαὶ ἃ8 Ηἰβ ἀρρεάγαπος (Μεγεῖ δηά 
ΜΝ εἶ85). Βυῖ ἄοεβ ποὶ νεῖ. 28 48 νν6]} 45 
νΕΙ. 27 τοῖεσ ἴὸ δὲ ἰ8 βαϊὰ δρουΐ [δς 
ἴαϊϑς ΟὨτβῖβ, απὰ πιεδη: πεδά ποῖ 686 
Ρτειεηάεὰ ϑανίουιγβ ; [βγδεὶ σαηποὶ δὲ 
βανδᾶ: 8ῃε ἰ8 ἀδδλά δηὰ πιυβὲ Ῥεζοπιε ἴπ6 
ῬΙΕΥ οὔἴδε νυἱυγεβ ὃ (80 ἸνυϊέεσοιΒ.) [τ 
τηῖ8 νίενν τῆ6 )ενν 8 Ρεορὶς ἂζεὲ [ὃς 
οᾶτςοᾶϑε δη ἴμε ἘοπΊδη Δεν ἴδ ς εἀρῖεβ. 

γν. 29-31:. Τλε εονπηρ 07 ἐλε 805 οὗ 
Μαη (ΜΚ. χιϊ, 24-27, [υζκ. χχί, 25-28).---- 
ΤΠ ἕδσ {πε ἐβομαϊοϊορίςαὶ ἀϊβοουγεε μας 
δεεη ἔουπά ἴο Ὀεᾶς οὔ [ἢς ρτεάϊοϊεά 
ἱταρὶς επά οὗ ]δγιβαίεσηα. Αε τπῖβ ροίπε 
τῆς παρουσία, ν»ῃιςἢ, δοοογάϊηρ (ο ἴδ6 
ἐνδηρεϊιβῖ, ννὰβ οπὲ οὗ ἴπε βυδ)εοῖίβ οὔ 
ΜΠ ἢ τῆς ἀϊδοῖρ!εβ ἀεβίγεά ἱπίοστηδιίοη, 
Ῥεςοπλεβ ἴῃς {Πεπὶε οἵ ἀΐβοουγβαε. ΝΥΒδῖ 8 
δαὶ ἐπεγεοη 18 80 Ῥεγρίοχίηρ 88 ἴο ετηρῖ 
ἃ τηοάεγῃ Ἐχροβίζοσ ἴο νυν βῃ ἱξ πδά ποὲ 
Ὀεεη ἴδετε, οὐ ἴο πᾶνε τεοουτβα ἴο 
ογίεἰςαὶ Ἐχρεάδιεπβ ἴο εἰϊπιϊπαῖς ἰὲ τοῦ 
{δε ἴσχι. θαι ποιπίηρ ᾿νου]ϊά ὃς ραϊπεά 
ὉΥ {πᾶὶ υπΐε88 να ροῖ τσὶ ἃ, δὲ πε βᾶπηθ 
εἴτις, οὗ οἵπεσ βαγίηρβ οἵ κιπάγεδ οὔδγ- 
δοίει δϑοι δεά ἴο ]εϑ08 ἱπ (πε αοβρεῖβ. 
Απηᾶ ἰδεῖε δεεπΊ8 ἴο 6 ΠΟ Τεᾶβϑοῃ ἴο 
ἄουδε δαὶ βοπιὲ δυσἢ υξΐεταπος τνουἱᾶ 
ἴοτπι ἃ ρατὶ οὗ {πε δβομδίοϊορίοδὶ ἀΐ8- 
οουζδα, ἐνεη ἰζ {πε ἀϊδοὶρ[εβ ἀϊὰ ποὲ δϑὶς 
ἰηβεγυσίοη οἡ ἴδε βυδ͵εοῖ. Τα τενεῖα- 
ἰτίοπ 85 ἴο ἴῃε 1.8ὲ ἄδγϑβ οὗ [βγϑεὶ πδέυγα!ν 
Ἰεὰά ὰρ ἴο ἰξ, δηά τῆς Ῥεβὲ οἷυς ἴο 1ῃ6 
ταδαπίηρ οὗ ἴδε Ραγμεία-Ἰορίον ταν ὃς ἴο 
τερδτὰ ἴὶ ἃ5 ἃ ρεηάδηϊ το ἴπδλὲ τενεϊδιίοη. 

ἐσ. 29. εὐθέως. Ἐδοΐ δνδηροϊϑὲ εχ- 
ῬΙδββθαβ ὨἰπΊδεῖῇ Πετς ἱπ πἰ8 ονη ΨΑΥν 
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ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ "φέγγος αὐτῆς, καὶ οἱ ἀστέρες πεσοῦνται ν Μκ. χἧ!, 
ἀπὸϊ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ αἱ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. ΕΣ 
30. καὶ τότε φανήσεται τὸ σημεῖον τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῷ 3 
οὐρανῷ " καὶ τότε κόψονται πᾶσαι αἱ φυλαὶ τῆς γῆς, καὶ ὄψονται 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ μετὰ 
δυνάμεως καὶ δόξης πολλῆς. 31. καὶ ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους 

αὐτοῦ μετὰ “ σάλπιγγος φωνῆς ὃ μεγάλης, καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς νν : (οι. χν. 
ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ᾽ ἄκρων οὐρανῶν ἕως ἔδει. ἵν. 
ἄκρων αὐτῶν. Ἰρι δίν, 

ΤῊΝ  δδνε εκ (Τί δο.). απὸ πῃ ΒΙΧΔΣ (ΥΝ.Η.). ΞΜ ΒΙ, ουχίξ τω. 

ΜΝ 1Δ οὐἱς (Τίβοδ., ΝΝ.Η. τεϊεραια ἴο [ῆ6 πιαγρίη). ΒὉ (και φωνηε) ΧΣ 
αἱ Ὦαλνε ἴξ δπὰ ἰξ ἰ8 ἀουδε1εβ8 σεηυΐηε. 
4ΒῚ, 13, 69 δἀὰ των δΔἤεῖ εως (ΥΥ. Η. ἱπδογῖ, θυς Ὀτδοϊκειςά). 

1. πιοδὲ οὈνϊουβὶν Ἀἀαρείης δἰδ τνογάβ 
ἴο βυΐϊε ἴδ ἔλςξ οὗ ἃ ἀείαγεά ῥαγμεία. 
Με.᾿8 νοζά πδίυσγα! τηδδηβ: ἱπιηηεάϊ- 
αἰεῖγ, [Ο]Ἱονίη οἶοβα οὐ ἴδε ενεηίβ 
ξοΐπρ Ῥείΐοτγε, ἴῇς ἐλ ῥεὶς οὗ ]Ἔταβαι θπι. 
Ὅπε οὗ ἴδε ννᾶυβ ὉΥ βίο ἰδοβε ἴο 
ΜΏοτα εὐθέως 15 ἃ βευτηδ]πρ Ὀίοοϊ βιγῖνε 
ἴο εναάς ἴῃε ἀϊῆου εν 18 το Ἰοοῖκ οῃ ἰξ 88 
8δη ἱπδοουγαῖς ἰγαπδίδιίοη ὉΥ ἴῃς ατεεῖκ 

Μαῖιδεν οὗ ὈΝΙΘ, βυρροβεά ἴο δε ἰπ 

Ηεῦχγενν οτἰρίπαὶ. 80 ϑοδοῖξ, Οορη. 
Ἐχ. Ῥορ.--- ἥλιος... σαλευθήσονται: 
ἃ ἀεϑοτιρείοη 1ῃ δίοοϊ ργορβεῖὶς βῆγαβεβ 
([8. χί. 9, χχχίχ. 4, 1οεἱ 1. χο, εἴς.) οὗ 
ννηδὶ τες ἴοὸ Ὁ ἃ ρέπεζδὶ ςοἱαρβε οὗ 
τῆς ΡΗγδίοδὶ υηΐνετθαε. [8 {παῖ τεδ!ν 
ννδδὶ ἰδ τηδαηῖ ἢ 1 ἀουδὲ ἰϊ. Ιὲ δεεπὶ8 
ἴο πὸ ἴδαὶ ἴῃ σις ὑσορμεεὶς Οτίεηϊαὶ 
βῖγ]ς ἴῃς σΟΙο5881 ἱπγαϑοτυ οὗ ἴῃς ρ;γβίςδὶ 
υηίνεσϑε ἰβ υϑεά ἴο ἀδβοσίρε {ς ροϊϊεἰοαὶ 
δηά βοοΐδὶ οοηβεαυδηςεβ οὗ ἴδε ρτεδῖ 
7εννι8} ςαἰδδίσορδμε : παιίοῃδὶ γυΐπη, Ὀγεαῖς- 
ἴῃζ ὕρ οἵ τεϊϊρίουβ ἰηβευ θη 8 δηὰ βοςδὶ 
δήξοι Τῆς ρἤῃγβίοαὶ βίαπάβ ἴογ (δε 
βοςοΐαὶ, 186 ββακίη οὗ πεάνεη ἔοσ τῆς 
Βῃαϊκιηρ οὗ βαγῖβ (Ἡδρραὶ ἰϊ. 6); οσ ἱπ 
ἴῆε ρχορῃειῖς ἱπιδρίπδιίοη ἴῃς ἴννο ἃγε 
ἱπά ἰββοι υΪΥ ὈΙεπάεά : βίδσβ, {πγοπαβ, 
οἷν νναῖ]8, ἰερῖεβ, εἤεῖε σεϊρίοπβ 
εὐπιδὶίησ ἄονν ἱπίο οἠς νδδὶ τηδ88 οὗ 
τυΐη. 1 τηῖβ Ῥς [π6 πιεδηΐίηρ εὐθέως ἰ5 
το ὃς δὲγίςεἶν ταίκεη.---φέγγος, ΔρΡΙοΔΌΪς 
το δοῖδ δυὴ δηά τῆοου, Ὀυξϊ οἴϊεπεσ 
Ἀρρ! εὰ (ο ἴπε πῆοοῦ οὐ βίδιβ; φῶς 
οἴϊεπεβὲ ἴο (86 βυπ, δυὲ αἰδὸ ἴο (ῆς 
τοοοῦ. Μέάε Ττεηςδ, 5γη5., Ρ. 163.--τ ἰΧἐς. 
30. καὶ τότε. Απιϊὰ ἴπε βεπεσαὶ οσϑβῃ 
νδδὲ Ιοηρίηρ νου Ἱὰ ατῖβε ἰπ ΟἸ γι βείδη 
Ἠδασίβ ἔοσ ἴῃς ργεβεπος οὗ ἴῃς ΟΒγίβε ] 
Το τ8ϊ8 Ἰοηρίπρ πε δππουποεπηθης ἰπ- 
ποδυοςεὰ ὉγΥ ἴπεβε ννοσᾶὰς “ δηὰ ἑλφη ᾽"" 

τεϑροηάβ.---τὸ σημεῖον τ΄ νί. τι ἀ, ΤΈς 
αυεδιίοη Ὑγδὲ ἰ8 (815 δίξῃ 888 σγεδιν 
βπριεχεὰ οοτηπιεηϊβδίοσθ, ΨὯῸ σηδῖα 

οογηΐηρ οοηξεβδίοηβ οὔ ὁ ἱρποσζᾷπος. 
“ νε τηυβὲ ποῖ Ῥὲ ροβίνε ἴῃ σοπ)εοΐυτ- 
ἱηρ,᾽ Μοττίβοη. “Ἄν μαὲ {πῖβ 38.411] ὃς 
ἴε 8 ναὶπ το ςοηεοίυτς," Οαηλυτίὰ 
ΝΎ. [8 ἴδε σχϑέεγεηος ποῖ ἰο Ὀδηίεϊ νἱΐ. 
13, “οἠς ἐάα ἴα ὅϑοη οὗ Μδη,᾽" δηὰ τπ6 
τλεδηΐηρ: ἴδε βῖρτι Ὡς ἢ ἐς ἴπῈ ὅ5οη οὗ 
Μϑπ, το ὕ. τ. ἀ, δεῖπρ ρμεηπίεῖνε οὗ 
δρροβυιὺ 8ὸο ννεῖββ αδὔδι ϑίοτσ δηά 
οἱ (.---ἰ( σημεῖον νἱοῦ, εἰ π1}}}8. ἐδ 1118 
αυΐθυ8 Ῥγοΐδηϊ ραββίπι υἱαπίυσ αυδηάο ἀἷ- 
εὐπὲ βία ἫἩρακλέος,᾽ :.4., “ νὶβ Ηδγου] 8 
8ε0} ἰρβε Ἡδγουΐεβ,᾿" Δ οἱ ζ, ὄνγας Ῥλὶϊ.) 
ΟἸσίβε Ηΐβ οὐνῃ βίρῃ, {κ6 τῆς ᾿ρῃιηίηρ 
οὐ ἴπ6 βυη, ΑΙ  εἀρηρίιμξι κα τότε 
κόψονται, εἰς. : ἃ οἴδυδε ποῖ ἱπ ΜΚ. δπά 
Οὔβουτα ἱπ πιεδηΐηρ ἢ; ΨὮΥ πιουγῃ ὃ 
Ῥεσαυβε ἴΠεῪ τεοορηῖβε ἴῃ τς Οοπίηρ 
Οπα {δεῖς ]υάρεῦ οὐ Ῥεοδυδε ἴΠῈῪ 568 
ἰπ Ηἰπὶ οπα ννῖιο Ββαά θεεη ἀεβρίβεά δπά 
τεὐεοϊεά οὗὨ πιεη, δηᾶ ρεπίἐεπεν (αἰκίας 
ἴὰς βίη ποπὶς ἴο ἐδεζηβεῖνἊεβϑ) δοκπον- 
Ἰεάρε Ηἰβ εἰαἰπιϑ ὃ ("" δεϊενεά οὐ ἴῃ τ86 
ψοσὶ ἁ, τ Τίπι. 11, χδ).---ρχόμενον. .. 
πολλῆς, ἀεδοτίρείοη οὗἩἉ τπ6 σοπλίηρ, ΒεσΘ 
88 ἴῃ χνΐ. 27, χχνί. 64, ἰῃ ἔεσγπλβ ἄγαννῃ ἴτο τὶ 
Βδηὶεὶ νἱῖ. 13.-τν τσ. 31. πι 
ᾧ. μι, νἸ ἃ ἰγυτηρεῖ οὗ πιῆ τυ βουηά, δη- 
οἴδες βίοοκ ρῆγαβε οὗ ὑρχορῃεῖίο ἱπηδρ σΥ 
(15. χχνίϊ. χ3).--- καὶ ἐπισυνάξουσι τοὺς 
ἐκλεκτοὺς α., ἀηά {ΠεῪ (ἴΠῈ δηρεῖϑ οσ 
ΤΩΘββεηβεΓ8) 5}4}} σοϊ]εοὶ ἐὰς εἰεεὲ (18 ἰπ 
νν. 22, 24), ΒΒονίπρ πὶ ἴῃς δάἄνεηξ ἰ8 
ἀεδογίθεά ἴῃ ἰεσπὶβ βυϊιεὰ ἴο τς βίξιιδ- 
εἴοη ῥσενίουϑίν ἁἀερίςιεᾶ. Ὑῆς ΟὨχίβε 
ζΟΠΊ685 ἔοσ ἴπε οοπγίοτὶ οἵ (ῃοξε ργεβεγνεᾶ 
τόσα τς ρεπεζαὶ γυΐη.---ὲκ τῶν τ᾿ ἀνέμων: 
ποῖ τηογεῖΐν ἴτοπὶ ἴμε τιουπίδίῃβ δαϑὲ οὗ 
ἴδε ]οτάδη, Ὀὰὲ ἔγοπι Ἔνεσυ αυδτίες οὗ 86 
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32. “᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν - ὅταν ἤδη ὁ 
Χ Μεῖὸ ἀπά κλάδος αὐτῆς γένηται "ἁπαλός, καὶ τὰ φύλλα ἐκφύῃ, γινώσκετε 
ἕω Μῖκ. 
ΣΙ, 28. 

Υ Ὠετο δηὰ 
ὅτι ἐγγὺς τὸ “θέρος 33. οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε πάντα ταῦτα, 

ἸΆΜΈΧΙΗ. γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 34. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ μὴ 
ΤΥΣΩΥΣ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα ταῦτα γένηται. 35. Ὁ οὐρανὸς 
82. Ῥῖον. καὶ ἦ γῆ παρελεύσονται,2 οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρέλθωσι. 
Υἱ. δ). 

46. Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ τῆς ὃ ὥρας οὐδεὶς οἶδεν, οὐδὲ 
οἱ ἄγγελοι τῶν οὐρανῶν, εἰ μὴ ὁ πατήρ μουῦ μόνος. 37. Ὥσπερ 
δὲ δ αἱ ἡμέραι τοῦ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἴ ἡ παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ 

1 ΒΌΙ, δάὰά οτι δῆεσ υμιν (ΥΝ.Η.). 

3 ΒΌΙ, τεδά παρελευσεται. ΤΈΣ ρΐυταὶ (Τ. Ἐ.) '8 ἃ στατηπηαιῖςαὶ οοττεςξου. 
5 93ΒῸΔ αἱ. οπικὶξ της Ῥείοτε ὡρας. 

4Αδεσ ουρανων ΙΒ, οἷά [,αἰΐη νεῖβ., δηὰά βοπῖς οὐυγεῖνεβ δά οὐδε ο νιοξ, 
ὙΒΙ ἢ ἰ8 δἀοριεά ΌΥ πηοβὲ τηοάεγῃ εἀϊίογβ. 

δ γαρ ἰπ ΒΌ. ΒΊΝΒΌΙΪΔΣ οπξ μον. 

ελτιἢ θεῖς (Δ 80] βουϊβ ἀτε ουπά; 
εςῇο οὗὨ 18. χχνϊϊ. 13 δραίῃ διάϊθ]ς πε. 
--ἀπ’ ἄκρων, εἰς., εὐἴο οὗ Ρἤγαβεβ ἴῃ 
Ῥευῖ. χχχ. 4, ΡΒ8. χίχ.. 7. Τμΐβ Ῥαγπβία- 
Ἰορφίοη ἰ8 ποῖ ἴο ὃὈς τεραγάεά δβ ἃ ἀϊάδοιίς 
βἰδίετηεηῖ, Ῥυῖϊ ΒΙΠΊΡΙΥ 85. ἃ 
παρακλήσεως ἴογ (ῃε ςοπιδοτῖ οὗ δΔηχίουβ 
βρίτ8. ὙΝΙδ ἴπᾶὲ αἷπὶ ἰξ πδίυγα! Ἵν 
Ῥίδοεβ ἴῃς Ῥαγωφία νι πίη (6 τες οὗ 
ἴδοβε ἴξ ἰβ ἀεβίρπεδ ἕο οοπιίοσι. Αϑες 
ἴῇς τυΐπ οὗὁὨ Ιδγδεὶ ἔπεσε 'ἰβ πὸ ᾿ἰδβίογυ ; 
ΟὨΪΥ ἴῃς ννἱπά-υρ. ]εγυβαίετι ἀεβισογεά, 
τδε ουτγίδίη [4118. ΟἾχίβε᾽ 8 ἀϊάδςιὶς ννογάβ 
βυρᾷεδὲ δποῖίμες δβρεοῖ, ἃ ἀεϊαγεά 
Ῥαγεδία, υἱάφ οἡ χνὶ. 28. Ετοπὶ ἀπε ἔπε: 
Οἷηρ ἐχροβίεϊου ἰξ Ἄρρεᾶσβ ἴπδὲ 1ΠῸ 

ἔοτνι ὍΣ τῆ ϑοη οὗ Μδῃ ἰβ ποὶ ἴο ὃς 
ἰδεπειβεὰ ν τ τδς [αάρτηεηῖ οἵ [ετυβαϊεπι, 
Ῥυὶ ταῖμες ἔοσσῃβ 118 ὑγείεσπδίωσγαὶ Ὀδοῖ.- 
ξιουπά. 

γν. 32-26, Ῥαγαδοῖϊ!ς εἶοεε (Μίκ. χίϊὶ. 
28-32, [,Κ. χχὶ. 29-33).--- ες. 32. ἀπὸ 
τῆς συκῆς, εἴς., ἔτοπὶ {πε ἤρ ἴτεε Ἰδᾶγῃ 
8 Ρδγαδῖε, ταρίἃ Ἵοοπάεηβεά βρεεοῦ 
δεδειίηρς ἴῃς ἴεπβε βίδϊς οὗ τπηϊπά; Ἰεᾶγῃ 
ἴτοπὶ ἰδὲ κἰπᾶ οὗὨ ἔγεὲ (αγεῖοϊε ρεηεσίο) 
ἴῆε Ιεββοὴ ἰξ οἂπ ἴεδοῦ ὑἱιἢ τεραγὰ (ὁ 
πε πηογὰὶ ογἄεσγ: Τεηάεγ Ὀγαηςῖ, γουησ 
Ἰεαῖ -Ξ, δυπηηλεσ ηἰρῃ. ϑοδοῖς, Οονιηι. Ἐκ. 
Ῥος. Ῥ- 125, τεπάειβ ἀπὸ τ. σ΄. οῥέ ἥειις 
ΞΞ ἤσυπιὶ σοπίεπιρίδπάο. Οὐ {πὰ ἴογπι 
εκφνη υἱάφ ποῖεβ οὐ ΜΚ.---νεσ. 33. 
οὕτως κι ὑ, 80 ἄο γε αἷξο ᾿νε γε 8ε6 
811 ἐῆς5ς (Ὠίηρ5, τεσορτίϑε ἴπδὲ ἰξ 8 πἰρἢ, 
δἱ ἰῆε ἄοοτβ. μὲ ἂγὸ “" τἢςβε {πίη ρβ᾽ 
νδαῖ 1} ὙἘι6 ἔοστηεσ γε ἴδε (πίηρ8 
τοδηιοηεά ἰῃ νν. 15-21 (ὅταν οὖν ἴδητε, 
νος. 15), ἴπε Ἰαιίες ἰδ πὸ ία.--- 
ες. 34. ϑοίεπιπ δδβυζγᾶηος ἔδαι τῆς 

ΤΎΦΒΙ, οπιῖ και. 

Ῥγεάϊςιεᾶ Ψ}}} οοπῖς ἰο ρ88.---πάντα 
ταῦτα ἰδ τηοϑὲ πδίυγα! γ ἔδκθη ἴο τηθᾶπ 
ἴδε βᾶπιε τπίηρβ 48 ἴῃ νεσ, 33, ἴῃς πγαίῃ 
βυδήεοϊ οὗ {πε ἀΐβοουτδβε, ἴῃς ἱπηρεηάϊπρ 
ἀεβίγυοιίοη οὗἨ ἴδε εν δ διδῖε. 16δ8 
88 αυἱΐε ςεγίδίη (παῖ {πεν ουὰ ἢᾶρρεπ 
πη τὰς τπεη Ἰἰνίηρ ρεπεγαιϊίοπ (ἧ 
γενεὰ α , Ὡοῖ πιεγεῖγ {πγουρἢ 
ταἰϊγαουϊουβ ἑοσεβίρῃε Ὀσὲ τῆτουρἢ οἰεᾶς 
ἰπβίρδε ἰηῖο {Π6 τόσα] ἔοσοεβ δὲ ννοσζ,--- 
νεῖ. 35. εοϊαγαείοη βἰπλῖΐασ ἕο ἐπὶ ἰπ 
οἤδρ. ν. 18 σοποοσηΐπρ ἴπ6 ν᾽ ἀν οὗἁ 
πε ἴδνν.--τνες. 36. περὶ δὲ τῆς ἡμέρας 
ἐκείνης καὶ τῆς ὥρας, οὗ ἰμδὶ ἄδλγ ἀπά 
Βους. ὕῶε τεΐεγσεησε ἰβ ἴο ἔπε οοπηίηρ οὗ 
τὰς ὅϑοη οὗ Μδη, ἴδε εχργεββίοη ἑβγουρῃ- 
ουὲ (ὃς Ν,. Τ. μανίηρ ἴῃς ναῖυς οὗ δὴ 
“Ἰῃάϊβρυξαδῖε βχεά ἐεγηείμης ἐδελπίοις,"" 
ΜΝνεϊδεηθαςῃ, ὑψίεδεν μη σρεάαπλε, Ῥ. 
157η.--οὐδεὶς οἶδεν, πο οπε Κποννβ, ἃ 
δἰδιίεπιχεηὶ πηδάς πιογε Ἔπιρῃδίϊς ὉῪ Δρρ]!- 
οδιίοη ἴο ἔπε δηροὶβ οὗ ἤδᾶάνεη, δηὰ ὄνθῆ 
ἴο ἔπε 50η (οὐδὲ ὁ νίός) Τῇε τηεδηίΐησ 
8 ποῖ δαὶ [6818 ἀΐβοϊίπιβ ενεὲπ ἴοσ 
Ἡ!Ϊπιβεῖξ Κπονϊεάρε οὗ {μ6 ῥχγεοῖβε ἄδυ, 
ΤΟΝ, οσ γεᾶσ οὗ ἡ λὶ ἰῃ νεῖ. 34 Ηδ 
[48 ἀεδοϊαγεὰ Ψ}1 άρρεη νη τπ6 
Ῥταβαηὶ ρεπεσζδίίοη ; ἡ δεΐμεγ, 6.6., ἴδς 
ογὶβίβ οὗ ἴπε γᾶς ννουᾶ ὃῈ ἴῃ ὅ9 οΓ 
Δ... Τῇδὶ ἰ5 ἴοο ἰγίνί 4] ἃ τηδίξεσ ἴὸ 
1π6 βυῦ]εςς οὗ 80 βοΐεπῃηηῃ ἃ ἀεοϊασγαίίοη. 
1 ἰἴὃβ δὴ ἱπεϊπγχδείοη παῖ 411 βιἰδιεπηεπίβ 
85 ἴο ῃε {ἰπιε οὗ τῆς παρουσία τηυϑβὲ 6 
τΆΚεη ἴῃ ἃ 4υδ]:ῆεἃ βεηδε 85 γείοσγίπρ ἴὸ 
ἃ βυδ)]εςῖϊ ὁπ ψ Ὡς ἢ οετῖαίπ Κπον εᾶρε ἰ8 
ποῖ διίδίπδοϊε οσ Ἄνθη ἀεβίγα]ε. [{ Ιοο ΚΒ 
{κε 76βὺ8 οοτγεοείης Ηἰπβεῖ, οσ υβίης 
ἵνο ΨΔΥ8 οὗ ΤΡΡΝΕΙ οἣς ἔος σοηπγίοτε 
(ἴξ Ψ}] θς. βοοῦ), απ οπς ἴοσ οδυζίοη (1 

ᾧ΄ἃχῖχΓ᾽΄ο“----- τ-- ---»..ἕ --- -“«- 
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ἀνθρώπου. 38. ὥσπερ' γὰρ ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις ταῖς πρὸ 
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τοῦ ε ΤΑ. χνὶϊ. 

«κατακλυσμοῦ, "τρώγοντες καὶ πίνοντες, γαμοῦντες καὶ ἐκγαμίζοντες,5 ἕ ὦν 

ἄχρι ἧς ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν ἢ κιβωτόν, 39. καὶ οὐκ ἔγνωσαν, ἰὰ] 
8 Ὠεζα δηά 

ἕως ἦλθεν ὁ κατακλυσμὸς καὶ ἦρεν ἅπαντας, οὕτως ἔσται καὶ ὃ ἡ νεῖον αϑά 
ΤΈΣΩΔΙ 

παρουσία τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 

παραλαμβάνεται, καὶ μία ἀφίεται. 
42. “Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κύριος ὑμῶν 

ἔρχεται " 43. ἐκεῖνο δὲ γινώσκετε, ὅτι εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ 

φυλακῇ ὁ κλέπτης ἔρχεται, ἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ οὐκ ἂν “ εἴασε 

Δ ωᾳ ἴῃ 3 Β1.. 
3 ΒΌ ουδὲ και. 
ὁ μνλω ἴῃ ΒΙΔΣ. Ὁ 828 μνλωνι. 

ΤΟΔῚ οὶ δε 80 Βοοῃ 8ἃ8 Ἔνδῃ 1 ἐμῖπκ οσ 
γοῦ εχροοῦ. Ηἷδ σοῖς πιᾶπηεγ οὗ 

ἰηρ οοποοζηίηρ, ἴδε βοοοηὰ δάνεπε 
Βεασηβ ἴ0 πᾶνε ἴψνῸ ἴδοεβ; ρον ἀϊῃρ οῃ 
«ἂἢς οπς δαπά ἴοσ ἴξς ροββι ιν οὗ ἃ 
ΟἸ τί βεϊδπ εγα, δπὰ οὐ ἴδε οἵμος ἴοσ δῃ 
δοοεϊεταιεά βατοα μεγείονε (υ τκ 

νυν. 37-42. Ῥϑαίεκ ἐκεγεΐογε (Γ΄. ἴω. 
χνί!, 26.30, 34-36).---Ἶ ετ. 37. αἱ ἡμέραι 
τ᾿ Νῶε, ἴπε πἰδίοτΥ οὗ Νοδῇ υβεά ἴο {{1ι8- 
«ταῖς 6 υποεχιδίπίν οὗ τς Ῥαγωδία.---- 
νεῖ. 38. ἦσαν νἱτἢ τῃς (ΟἸ]οννίηρ, Ρατεῖ- 
εἰρίεβ ἰ8 ποῖ δὴ ἰπβίδηος οὗ ἴδε ρετί- 

εἰς ἱπερετίεςς. [Ιἐ ταῖμεσς βίδπἀβ ΕΥ̓ 
ἐιβεῖξ, πὰ τὰς ραγιίοεβ δ ἀθδβογίριϊνε 
ΡῬιεάϊςαῖεβι ϑοπῖα Ἵβᾶγρε ἴπεβε νη 
5ἰπίβίες τηεαπίηρ : τρώγοντες, δἰπιηρ δἵ 
οἰαϊῖοην δεοᾶυδε οἰΐεπ υϑεὰ οὗἨ Ῥεββίβ, 
τδουρ αἷβο, ἰῃ ἔμε βεῆβε οἵ εδτίηρ, οὔ πηξῃ 
(}ομη νἱ. 58, χιϊὶ, 18). 80. Βεζᾶ δηὰ 
ἀτοιίυβ; γαμοῦντες καὶ γαμίζοντες, εὖ- 
ῬΒοπ δεῖς Ιν ροϊπείηρ, δὲ βεχυδὶ ᾿ίσεηςεβ 
οὐ δοῖῇ 5465 (ΥΝ οἱ, “" οπηηΐα νᾶρὶβ 11 ]- 
ἀϊηΐδυ5 πιϊβοεδδπίυς᾽". Τῆς 1άδᾶ γαῖμεῦ 
βοδῃβ ἴο Ὀε παῖ 411 [ϊηρβ ψεηϊ οἢ 88 
τδιαὶ, δ8 192 ποιπίηρ νετε ροϊηρ ἴὸ μαρρεη. 
Ιπ ἴδε Ν. Τ., ἀπὰ Ἂβρεοϊ δεν ἴῃ δε ἰουτγιδ 
Θοβρεῖ, τρώγω Ξεεπὶβ ἴο δ6 υδεὰ Βἰ ΠΙΡΙΥ 
88 ἃ ΞΥΠοηγπὶ ἴοσ ἐσθίω. Ιπ κε πιαππεῖς 
411 ἀϊδεϊποιίοη δεῖνγεεη ἐσθίειν ἀπά χορτά- 
ζεσθαι (-- ἴο ἐεεά οδῖ]ε ἴῃ οἰαϑϑίςβ) 888 

ἀϊβαρρεαγτεά. Μίάε ΜΚ. νἱῖ. 27, 28, δπὰ 
φοπβιε Κεπηεάυ, δοιγεές οΥΓ Νεῖο ΤεΞία- 
"περι Ονεεζ, Ὁ. 82.--Ν τ. 39. οὐκ ἔγνω- 
σαν, {πεν ἀϊὰ ποὲ Κπον, 8βοἱ]., τῆδλὲῖ της 

βοοὰ ννὯ8 οσοπιίης 1 ἴξ ννᾶβ ὁπ ἔπεπ).--- 
Ψεῖ. 40, 41 φγδρῃιοα!γ {Πυϑέγαῖε 86 
βυάάεπηεββ οὗ της Ῥαγιισία.---εἷς εἷς (νετ. 
40) ἱπβεεδὰ οὗ εἷς ἑτέρος, 50 μία μία ἴῃ 
γεῖ. 41. ΟΣ τμε8ς ἰάϊοπι5 Ἡετιτηδηη ἴῃ 

4). Ἦερ. 
ἐχ. 4; χὶ. 

5.ΜῊῸ δᾶνὸ [ὃς δβἰπιρῖε γαμιζοντες (Τίδοι., ΝΝ.Η.). 

4 εσονται ὄνο ἴῃ ΝΒ. δ ἰῃ ὈοΙδ ρίαςεβ οὔτε ἰη  ΒΌΙ,. 

Ἴημερα ἴῃ ΒΌΔΣ, οὐυτγεῖνεβ. 

γῆρφεν (Ρ. 6) τεγηδεῖςβ : “" ϑαρίαης Εὐγαίβ- 
ταυτη "..-παραλαμβάνεται, ἀφίεται, οπς 
8 ἴᾶκεπ, οὴς ἰεῆ. ὙὙῆῶε τεΐδγεπος τη 
εἶἴτμεσ Ὀς ἴο δε δοϊίοῃ οἵ ἴῃς δηρεῖβ, νεῖ. 
31 (Μεγεὴ), οσ ἴο τῆς ᾿άϊςῖαϊ! δοιϊίοη οὗ 
τῇς ὅοη οὗ Μδῃ εεἰζίπρῃ βοπΊε, ἰεανὶπρ' 
ἴτες οἴμειθ (Νν εἰβ8- Μεγε). τς βεη- 
ἴεποεβ ἃγα ὑσορδοὶυ Ῥγονογοῖαὶ (Θοδοῖι), 
απὰ {δε ἰδιπι8 ΠΊΔΥ δάπιὶς οὗ ἀΐνοτβε 
ΔΡρἰςδιίοπ. Ηοννενεσ ἈρΡηςά, ἴδεν ροΐπε 
το ορροϑίϊε ἀεβείπίεβ.---ἀλήθονσαι, ρτὶπά- 
ἵπρ : ἀλήθω, ἰαἴε ἴοτ ἀλεω, οοπἀεπηηεά ὈῪ 
ῬΏσγῃ., Ρ. 151.--ἀν τῷ μύλωνι (Τ. Ε.), ἴῃ 
δε πΏ}}} ἀομσε.---, το μύλῳ ΜΗ.) ἱπ οσ 
ἱτἢ ἐπε τα ΠἸβίοπθ. ὍΠε τεΐεγεηος ἰΒ ἴο ἃ 
μη άπ], νυ ἢ ἢ τεχυϊγεὰ ἔνο το ψγοῦῖς ἰξ 
ψ ἤθη ρτίπάϊηρ νγ88 οαττίεὰ οἡ ἔοσ ἃ οοη- 
βἰάοσαθῖς εἰπια---υνοσηθ πη 8 ψοσῖκ (υἱαάδ 
Ἑοδίηβοη, ἱ., 485; Εὐττεῦ, γαπά., Ῥ. 97} 
Βεπζίηρεγ, Ρ. 85, Ψεῖα ἃ ἤρυτε ἰδ 
εἰνεη).--Ν τ. 42. γρηγορεῖτε, ψνΑῖοι, ἃ 
“του ΠΕ τεουγτίηρ ἐχμογίδιοη, ἱπιρὶυ- 
ἱπδ ποῖ πεσεῖν δὴ υηςεγίδίῃ Ὀυϊ ἃ ἀεἰαγεά 
Ῥαγμεῖα, ἰεπηριίπς το θὲ ΟΥ̓ ρυατά, ἀπά 50 
ταακίης δυο γορεδίςα ἐχμογίδιϊοηβ περαβ- 
ἐλ -- ποίῷ ἡμέρᾳ, οη ν»δὲ δοτ οὔ ἃ ἄδυ, 
εατΐγ ος ἰδῖε ; 80 δρϑίῃ ἰπ νϑσ, 43, δὲ 
ννϑδῖ βοζί οὗ ἃ 'ναϊςῃ, βεάβοπδθῖὶε οσ υπ- 
δεδβοηδΌϊε. 

γν. 43-51. Τισο ῥαγαδίες : ἐπε ΤΑαὶεΐ 
δὰ ἐκε Τιῦο ϑεγυαηίς, επίοτοίηρσ [86 
1εββοη: ΨΝαἱςῇ |---τνετ. 43. γινώσκετε, 
οὔξεενα, ποέα δεηε.----αἰ ἤἥδει : Ξυρροπίείοη 
ΠΟΠΙΊΓΔΣΥ ἴο ἔδοξ, ἐπετεΐοσα νεγὺβ ἴῃ ρζοῖ. 
δηὰ δροά. ἱπάϊοδεϊνε.---ὁ κλέπτης, Δἀπηΐγ- 
ΔΌΪΥ βεϊεοϊθδὰ ομαγαςίεσ. [{ 18 πε Ἐπ οι᾿ 8 
Ῥυδίπεδ8 ἴο Κεὲρ ρεορὶε ἴῃ ἴπ8 ἀδγίς 88 ἴὸ 
186 εἰπε οὐ 818 σἿοπιηδ, ΟΥ 838 (0 δίβ 
οοπγίηρ; δὲ 41].---οἰκοδεσπότης Βυρρεδίβ 
τε ἰάδα οὗ ἃ στεαὶῖ πιδῃ, δυΐϊ ἴῃ γϑδί τ ἰδ 
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διορυγῆναι 1 τὴν οἰκίαν αὐτοῦ. 44. διὰ τοῦτο καὶ ὑμεῖς γίνεσθε 
ἕτοιμοι " ὅτι τ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε,2 ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται. 
45. Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς δοῦλος καὶ φρόνιμος, ὃν κατέστησεν ὁ 
κύριος αὐτοῦ ὃ ἐπὶ τῆς θεραπείας ὁ αὐτοῦ, τοῦ διδόναι ὃ αὐτοῖς τὴν 

ὁ 1, χἱϑ. ,2. τροφὴν "ἐν “καιρῷ; 46. μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, ὃν ἐλθὼν ὁ 
ἀῬεὰν δ. καύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. 5 47. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 

ΤῈ αν. ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 48. Ἐὰν δὲ 
τι, τ ϑς εἴπῃ ὁ κακὸς δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει ὁ κύριός 
πιὰ ἐν); μου ἴ ἐλθεῖν, 5 49. καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς συνδούλους," ἐσθίειν δὲ καὶ 
ἮδΌΣ, 97. πίνειν 10 μετὰ τῶν μεθυόντων, 50. ἥξει ὁ κύριος τοῦ δούλου ἐκείνου 
ἐπὶ ἘΝ ἐν ἡμέρᾳ ἡ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ἣ οὐ γινώσκει, 51. καὶ " διχο- 

Βἴδμωηε ομήσει αὐτόν, καὶ τὸ ἢ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν ὑποκριτῶν " θήσει " ἐκεῖτ 
ἔς Ὁ ἔσταὶ ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 

1 διορυχθηναι 3 1, ; δ8 ἰπ Τ. ΚΕ. ἰη ΒΔΣ. 

3 ον δοκεῖτε ρα ἰῃ 3. ΒὉ]Ι. ΣΊΒΌΙΙ, σ, 33 αἱ. οτΐξ αυτον. 
4 οικετειας ἴῃ ΒΙΤΔΑΣ (ΥΝ.Η.). θεραπειας ἰπ Ὁ αἱ. 

δ δονναι ἰπ  ΒΟΌΙΔΣ. διδοναι ἰ5 ἔτοτῃ [Κ. 

δ ουτωξ ποιονντα ἴῃ ΒΟΌΙ,. 

8.3.8 33 οπηἶ ελθειν. 

10 φσθιη δε και πινη ἴῃ ΒΟΌΙ,. 

ἰδ ἃ Ροοῦ ρεδβαηὶ ὍὯΟ ἰβ ἰῃ νίενσγ. Ηδβ 
Ἰΐνεβ ἱπ ἃ οἷδυ ἤουβε, νος οαπ ὃς ἄυρ 
τγου ἢ (δα: ἀτίεα Ὀτίο 8), νίάε διορυχθῆ- 
γαι ἰη 148: οἶδυβε. Ὗαεῖ ἢςε [8 με πηδβίεγ 
ἰῃ 88 μυπηδ]ς ἀννε!πρ (οΐ, οπ νΐ. 10) .--- 
Ψεῖ. 45. τίς, ψῇο, ἴᾶκεη ὉΥ ατοείυ8, 
Κυϊποεῖ, ϑοδοῖι, εἴς. - εἴ τις, τἱ φηὶς, 
Βυρροβίηπρ ἃ οδβεὲ. Βυξ, 88 Ετίζβοῃε 
οἰπίβ ουὔξ, ἴδε τείοϊς θείογε π᾿ δοῦλος ἰ8 

ἱποοηβίβίεῃξ ἢ τπ|8 86 η56.---πιστὸς, 
φρόνιμος : ὕνο ᾿πά ϑρεπβαδίς 404} 1ε|68 ἰπ 
Δῃ ὉΡΡΕΙ βεγνδηΐῖ, ἱπιδῖν δηὰ ἰυάϊοΐου8.---- 
θεραπείας (Τ. Ἐ.), βετνίος -Ξ- δοὰγ οὗὨ βεῖ- 
νδηΐβ, οἰκετείας (Β.. ΝΝ.Η.), Βουβεμοϊὰ 
Ξε ἀοσπηεβιῖςβ.--- ες. 46 δῆβυνεσβ δε αυε8- 
τἴίοη ὃγ ζε]οἰτατίοη.--- μακάριος, ἱπιρ᾽ γίπρ 
τῆδὶ τῆς νἱτῖας ἀεδβογίθε ἰβ τατε (υἹάς οἢ 
οἤᾶρ. ν. 3): ἃ τᾶστε βεγνδηΐῖ, Ψγῆο ἰβ ποῖ 
ἀετηοτα  βοά ὉνΥ ἀεῖαγ, Ὀυς Κεαρβ βίεδά- 
{Ἀβι]ν ἀοίπρ 818 ἀυϊγ.--ἐπὶ π. τ. ὑπά͵ 
χουσι, {μ18 οπς δπιοηρ ἃ ἱβουδδηά ἰ5 πὲ 
ἴο ὃς ρΡυῖϊ ἰπ Ἵοἤδερε οὗ τπε ψβο]ς οὗ πῖβ 
ταδϑῖοσ "δ εβῖαῖς.--- ες. 48. Τῇ οἵπετ 5146 
οὗ ἐδε ρἰοϊυτε--ὰν δὲ... ἐκεῖνος : ποὶ 
τῆς βάσῃδβ ἱπάϊνίάυαϊ, Ὀυϊ ἃ τηδη μ᾽ δοςὰ ἴῃ 
τῆς βάτχε ῥοΞέ (“ ουἱ εδάεπι ργονϊποία δὲ 
ἀεπηδηᾶαῖα,᾽" 5. μοῖι).---χρονίζει (αραὶπ ἴῃ 
χχν. 8) : ἴδε δεγνδπὲ Ὀερίῃ8 ἴο γεῆεςξ θυ 
ἴδε ἕαςι ἰπαϊ πἰβ ἰογά 15 ἰδίε ἴῃ σοπιίηρ, 
δηὰᾶ ἰ5 Δεπηοτα  βεά.---ἄρξηται, ἢε (πον) 
Ὀερὶπε ἴο ῥἷδὺ ἴῃς ὑσταηὶ (τύπτειν) δπὰ 

Ἴ μον Ὀείοτε ο κυριος ἴῃ ΣΙ ΒΟΌΙ, αἱ. 
ΦΊΜΒΟΘΡΙ, δδά αντου. 

ἴο ἱπάμπὶψε ἴῃ εχοεβ8 (ἐσθίῃ καὶ πίνῃ, 
εἰς.). Τοὴρ ἀεῖαν ἰ8. πδο ἴο Ῥιο- 
ἄυος βυςῇ οοπηρίεϊα ἀαπιογδὶ βδιίοῃ.--- 
γε. 5ο. ἥξει: [Π6 πηαβίεσ οοπιαβ δὲ 1δϑξ, 
δῃά οἵἩἉ σουγβε ἢ6 Ψ}}} οοπηα υπεχρεοίοά. 
Το ἀεῖαν μα8 δεεῃ 80 ἴοὴρ ἴπαὲ τμ6 υη- 
ΜΟΣΙΔΥ βεγναπὲ σοε8 οἡ ἷ8 Ὁδά 'νδῪ 25 ἰξ 
πε πιαβίεσ ψουά πενος οοπιὲ δὲ 8]].-- 
γες. 51. διχοτομήσει, ἢς ν»1}} οὐκ Ηίπι πὶ 
ΒΌΠαΕΥ 845 ὙΠ ἃ βᾶνν, ἃπ δοῖυδὶ πιοάδ οὗ 
Ῥυπίβηπιεηῖ ἴῃ δηοίεηξ τἴτηθϑ, δ ἃ ΤΟΥ 
Τοσηγηθηΐϑδίοσβ {ΠῚ Κ (Πδὲ [8 Ὀατθαγουβ 
ῬαΠΔΙΙΥ 18 βασι ου δῖ τηεᾶπὶ πεῖα. Βυῖ 1815 
οδη Παγάϊγ θ6, Ἔεβρεςίδ!ν 88 ἰῃ τῆς ἔο]1ονν- 
ἱπρ οἴδυββ {Π6 τηδη 18 βδυρροβεαὰ [0 ὃς 56] 
αἷϊνε. Ὅς ῥγορδδϊες πηεαηΐηρ ἰδ: υ"1]] 
ουἱ ΠἰπΊ ἴῃ ἔννο (80 ἴο βρ68Κ) ὑἹἢ ἃ το λὶ 
ΞξΞ (Ὡγαβῇ δίπι, τῆς ὃ48ε 8ἷδνα, υππλοσοῖ- 
ἔΗγ, 1ε|8 ἃ βέγοηρ ννογά, βεϊεςϊεά ἰῃ δγτη- 
Ῥαΐῃν ψἱ τῆς τπηαϑίεγ᾽ Β τάᾶρε. 850 ϑοβοίῖ: 
“νΟΓΌοΓθυ8 τηυ εἰ εἂπὶ οδδίϊρανι"". 
Κοείβνεϊά, δὲ Οεἰ)κ., Ὁ. 246, απὰ Οτίπηπι 
(Ὑπαᾶγεγ) δὰ 8 υβεβιέδπου. Βεζα δηᾶ 
Οτοξίυβ ἰηίεσρτεῖ : ψν1}} ἀϊνιάς Πὶπὶ τοτα 
{πες ΤΑ ΪΥ τε ἀϊβπι188 ἢ1π|.--- μετὰ τῶν 
ὑποκριτῶν, τ τς Ὠγροοτίτεβ, ἐ.Φ., αγδ- 
Βετνδπίβ, ὙΠΟ τηᾶῖα ἃ ρτεδὶ βῆον οὗ σε 
ὑηάδι τῃ6 πιδβίοσ᾽β ας, Ὁυϊ ἅσε ὑξίεσν 
περίίρεπε Ὀεπίπά ᾿ἰβ Ὁδοκ. [Ιη [Κ. τπ6 
ςοτγεβοοηάϊηρ ρῆγαβε ἰβ τῶν ἀπίστων, ἴῃ 
ὉπέΆ Πα]. 
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ΧΧΝ. τ. “ΤΟΤΕ ὁμοιωθήσεται ἡ βασιλεία τῶν οὐρανῶν δέκα « 7ομε χνί!. 
παρθένοις, αἵτινες λαβοῦσαι τὰς "λαμπάδας αὐτῶν 1 ἐξῆλθον εἰς ξ, ἐξον. 
ἀπάντησιν ἦ τοῦ νυμφίου.3 2. πέντε δὲ ἦσαν ἐξ αὐτῶν ὃ φρόνιμοι," 
καὶ αἱ ὃ πέντε μωραί. 3. αἵτινες ὃ μωραΐ, λαβοῦσαι τὰς λαμπάδας 
ἑαυτῶν, οὐκ ἔλαβον μεθ᾽ ἑαυτῶν " ἔλαιον - 4. αἱ δὲ φρόνιμοι ἔλαβον ἿΞ 

ἦν. 5; υἱῖ!. 
10. 

Ὁ ΜΚ. νὶ. 13. 
Γκ. χ. ῳ. 

ν. 4 
86641- 

ἔλαιον ἐν τοῖς ἀγγείοις αὐτῶν" μετὰ τῶν λαμπάδων αὐτῶν. ἩΡο τ 
5. Χρονίζοντος δὲ τοῦ νυμφίου, " ἐνύσταξαν πᾶσαι καὶ ἐκάθευδον. 

δοοϊπείηρ). ΓΚ, χνὶ. 6. ον. νἱ, δ; χν δ, 19 (ςοτησνοσοε). 

ἃ ἐαντων ἴῃ ΒΌΙ, (ΥΝ.Η.). 

3 νκαντησιν ἴῃ ΒΟ (ΤίεςΒ., ΝΝ.Η.. 

Ηεῦ. ἱ. 9 
υϑεά δὲ 
ἰεδείβ ἔοσ 

ς 4᾽ὃὀἑὈἘεὶ. ἱ]. ς (Ρε. ̓ χχνὶ. γ). 

Αδετ νυμφιον ἰδ Δὐἀεά και της νυμφης ἰπ 
ὩΣ [ξ. νὰ]. ὅτ. ϑίη., οσ., Η]]., νν. Η. ρίδος εἰ ὶβ τεδάϊηρ ἴῃ πηαγρίη, πὰ ἰτ ς 8118 
ἴον ξυσῖδες ἀϊδοιιδβδβίοῃ. 

3 εἶ αντων σαν ἴῃ  ΒΟΌΙ,ΖΔΣ. 
γί άε θεῖον ἴος Ἐδβοἢ᾽ Β νίενν. 

4 μωραι, φρονιμοι ἴῃ  ΒΟΌΠΖΣ, βενεσαὶ ουταῖνεβ, 

δ αι οπιἰτἰεᾶ ἰη Ἡ ΒΟΌΊΟΖΣ, 33 αἱ. 
δ αι γαρ ἴος αιτινες ἴῃ ΒΟΙΣ 33. 

Ἱᾳντων ἴῃ ΒΟΏΔ. ᾿Ξ], δᾶνε πεῖῖμεῖ ἀντ. ποσ ἐαντ. (ΤΊ. Ἐ.). 

8 Εἰγοῖ αντων οπιὶ ΜΒ01,Ζ. Ἐογ βεοοπά 3 Β ἤᾶνε ἐαντων. 

Οβάρτεπ ΧΧΝ, ΤὍΤτΉμεξ Ἐδβοβατο- 
ΨοσΙσαι, ΡΑΒΑΒΙΕΒ. Ὑδμεβε ρᾶγῦ]εβ 
(εβρεςίδι!ν τς ἤτοι ἀπά τῆϊγά) ἂσε ἀρργο- 
Ῥεϊαιϊεϊγ ἱπισοάυςεά Ὁγ Μι. δῖ 1Π18 ρίαςς, 
ὙΒεῖμες δου δν υξέετεά ἴῃ ἱπιπηεάϊαια 
ςοπηεοιίοη τὰ τς ΟἸϊνεῖ ἀϊβοουγβα, οὐ 
ἁυτίηρ ἴῃς Ῥαββίοη ψγεεκ, οὐ οἰπεγνγίβε. 
Ιῃ πἰβ στερτοάδυςείοη οὗ ἴπ6 Ὁοοκ οὗ 
Τορία, ϑν επάϊ ρίνεβ ἴῃς στοὺρ οὗ ραγδῦ 68 
ἱπουϊοδίίηρ οοηβίαπε ργεραγθάπεββ ἔοσ πε 
Ῥανεεὶα, ἱποϊυάδίηρ ἐλέ Ταἱἐΐπρ ϑεγυαπίς 
([κ. χίΐ, 35-38) ; ἐλ ΤΑαῖε (Μῖ. χχῖν. 43, 
44: [,Κ. χίϊ, 30, 40); ἐλε ὕῤῥεν ϑεγυαπὲ 
(Με χχίν. 45-51; κ. χίΐ. 42, 48), ἀπά 
ἐὰκε Τν Ψιγρὶπς (Μι. χχν. 1-12; {κ. 
χἰϊὶ, 25), ἃ βοπιεννῃδὶ εδι!ετ ρίαςα (1.. ].» 
ἷ,, ῬΡ. 118-122). 

νυ. 1-13. Ραγαδῖε (7 ἐδ Το Ῥέγρίπις, 
ἴῃ Με. οπῖγ.---  εγ. τ. τότε, ἴπεη, ςοη- 
πεςείπρ ννῆδὲ (οΠ]οννβΒ 'π 1π6 Ἔνδηρε 8.8 
τηϊπά στῆ τῆς τἰπις τεξεσγοᾶ ἴὸ τθ ἴδε 
Ῥτενίουβ ραγδῦϊς, ἱ.4., νυ τῆς Ῥαγμεία. 
--δέκα παρθένοις : ἐξ νἱτρίπβ, ποῖ 88 
ἴδε υϑ08] Ὠυπιρετ---8β ἴὸ ἴπδΐ 20 ἰπίοσ- 
τηδίίοη ἰβ δνδίδθ]6---υϊ ἃ8. οὔς οοπλίπρ 
τελάϊγ ἴο ἴπε πιϊπά οὗ ἃ εν, 885 Ψὰ 
ταῖϊῃξ ἰπ ἃ βἰ πλ]λγ οᾶβε βὰν ἃ ἄοζβῆ.-- 
αἵτινες, δυο ἢ 48; αἱ πιϊρῆϊ ἢανε Ῥεεπ 
υδεᾶ, Ὀυϊ ἴῃς ἰαπάεποΥ ἰπ Ν. Τ. δηὰ ἰδὶς 
Οτεεῖ ἰ8 ἴο ῥγείεν ὅστις ἴο ὃς.---τὰς 
λαμπάδας α., [Πεὶς ἑογοὶλές ςοπίβείηρ οὗ 
ἃ Μοοάεξη 5ἰδῇ μοϊά ἴη ἴῃς παπᾶ, νἱἢ ἃ 
ἀϊβῇ δὲ τῆς ἴορ, ἰῃ ψῃϊ ἢ ̓νᾶ8 ἃ ρίεςθ οὗ 
«Ἰοἢ οὐ τορς ἀϊρρεά ἴῃ οἱ οσ ρίτος (υἱάδ 
Ιὐἰρδείοοι, Πογ. Πεδ.)}. Ἐυϊπεγίογά (Νδεν 
ῬΆανγηίοης, Ῥ. 131) βᾶγβ ἴπαὶ λαμπάδας ἰ5 

Βετγα υϑαά ἰπ ἰῃς βεηβὲ οἵ οἱἹ ἴδπηρβ, δηδ 
ἴδαῖ ἱπ τῆς ςοτασηοη ἀΐαίεοε λαμπάς 
Ῥεζαπὶς εαυίναίϊεπε (ο λύχνος. --- εἰς 
ὑπί(ἀπ-)άντησιν : υἱάδα αἱ νἱῖϊ. 34.--τοῦ 
γυμφίου: τῆς ὑτίδερτοοπι, ψῆο ἰδ ςοη- 
οεἰνεά οὗ 88 σοτπηΐηρ ΜΝ Πΐ8 ρΑΓ ἴο τῃς 
Βουβε οὗ ῃς ὑγίάς, μεσς [Π6 πιαιτίαρε 
εαβδὲ ἰ8 ἴο ἕακε ρίδςε, σοῃίσγασυ ἴο ἰῆς 
8.41 [ΠΟ ΡὮ ροΟΒβι Ὁ] τοὶ [6 ἱηνατίδο!ς 
οὐυβίοπι (Ἰυᾶρεδ χίν. 10). Ὑῆε ρδσγδῦϊε δὲ 
1818. ροΐϊηξ βεεῖηβ ἴο δα δάδριεὰ τὸ τῇς 
Βρίτίτυδὶ βἰτυδεϊοη---ἰῆς ὅοη οὔ Μδη 
ςοπχὶπρ ἀραῖπ. Ἐδβοῦ τπίηκϑ καὶ τῆς 
γύμφης ἃ (τὔς ρατὲ οὗ τἢς οτίρίπδὶ 
Ῥατδῦϊε, πους ψΒο ἢ ἴδ σαηποὲ ὃς 
υηδετβιοοά (ἀπμοδεγεαποπίσολε Ῥαγαϊϊεὶ- 
ἐεχίε χε Μί. ὠπὰ Μᾷ., Ρ. 300).--Ν τ. 2. 
πέντε μωραὶ, πέντε φρόνιμοι : εη.18] ηυπ- 
Ῥεῖβ οἵ Ὀοϊῃ, ποῖ ἱπίεπάδἁ ἴο σεργεβεηῖ 
πε ΡῬγοροζγιίου ἰῃ ἴπ6 5ρίτίευδι βρῆετζε; 
[οοἱ 88, ννῖβε, ποῖ Ὀδὰ δηὰ σοοὰ, Ῥυϊ ἱπι- 
Ῥτυάεπε δηά Δ πθάεπε ἘπουρΒ 88 δηὰ 
τπουρμεῆ!. Ενεη τῆς “ΤΟΟἢ 8} " τηΐρδὲ 
Ὧδε ναγῪ διϊγαςιίνς, ἰονδθϊς γίσὶβ.: ρεσ- 
ἨΔΡ5 πηῖρῃς πᾶνε Ὀδθη (πε ξανουτσί(68 δὲ 
πε ἔδαβὲ : ἔοσ τυϊβάοπι 8 δρί ἴο ὃς οοἱά ; 
[οο] 18 ἢἤτγβθὲ παπηεά ἴθ Ῥεβὶ Μ998., δηὰ 
ῬΙΟΡΕΥΥ, ἴοσ (παν οἷν ἴῆε οἰϊοῖ γόΐφ ἴῃ 
(ἢς βἴογυ, δπὰ αγὲ ἢσγβὶ οπαγδοίϊοσίβεά ἴῃ 
δε βεφαεῖ.---ν εσ. δ ἔλαιον : [πε βἔδίε- 
τηεηῖ δδουὲ ἔπε ἰοο βἢ, ἱπάϊοδείης ἴπ6 
ῃδίυσγε οἵ Ῥγοοῦ οὗ ἐπεὶ ἔοἹγ, ἰβ δαὶ 
πεν ἴοοῖ τπεὶγ ἰδτὴρβ δὰ ἀϊὰά ποῖ ἴδκα 
οἱ. Νοπεὴ οἵ ΟἿΪΥ ποῖ ἃ βυρρὶν βυϑῆ- 
οἰεηῖ ἔοσ δῇ Ἐπηεγρεπου---ροββίρ!ς ἄοῖδν ὃ 
Θοεδεῖ (Οὲε Ῥαναδεῖμ Ὑε5μ) ἀδοίάεδς ἴον 



6 ΟΒ. ἐξ, ο; 
χνὶ. 8; 
χχὶϊὶ. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ Χχν. 

ἐξέρχεσθε εἰς ἀπάντησιν αὐτοῦ. 2 7. Τότε ἠγέρθησαν πᾶσαι αἱ 
παρθένοι ἐκεῖναι, καὶ ἐκόσμησαν τὰς λαμπάδα: αὐτῶν. δ 8, αἱ δὲ 

Ἐσπι. ΜΙ. μωραὶ ταῖς φρονίμοις εἶπον, Δότε ἡμῖν ἐκ τοῦ ἐλαίου ὑμῶν, ὅτι αἱ 
ΕΠ λαμπάδες ἡμῶν σβέννυνται. 09. ᾿Απεκρίθησαν δὲ αἱ φρόνιμοι, 
᾿Ἰπδίδῃηι 
οἱ ἐμὸ το. λέγουσαι, Μήποτε οὐκ’ ἀρκέσῃ ἡμῖν καὶ ὑμῖν πορεύεσθε δὲ δ 
ἀρερτοο, μᾶλλον πρὸς τοὺς πωλοῦντας, καὶ ἀγοράσατε " ἑαυταῖς. 
ἴο τϑὶ δηὰ 
Διὰ ρεζγβ.). 

1 ἀρχεται οπιῖς ΒΟΌΙ.Ζ (Τίεοι., ΝΥ... 
3 Οζτηΐξ αντον ΜΒ (ΤίεςΒ., Νν.Η.). 

1ο. ἀπερ- 

8 ἑξαυτων ἰπ ΦΑΒΙΖΣ. 

4 ον μὴ ἰπ ΒΟΌΧΔΣ (ΚΝ. Η.), ουκ ἰπ 8.1.2 (Τίδςξ., ΝΝ.Η., ἴῃ πιᾶγρίπ). 
5ΎΩςε δεδὲ δυϊμογίεῖεβ οὐχὶ δε. 

τῆς ἔοσπιεσ νῖεν. Ηἰδβ ἰάςξα οἵ ἴἰὩς δος 
εἰτυδιίοη 8 [Ὠϊδ6: τῆς νἱγρὶπβ πηεεῖ δἱ (68 
γί θ᾽ 5 ἤουβε, ἴὩεγα νναῖὲ ἴπε δππουηςα- 
τλεπὲ οὗ δα ὑγίδερτοοπι 8 Ἀρργοδοῇ, 
ἴδδη 20» ἐπε γε ἐϊνιθ ὑτοςεεᾶ ἴο ἴἰρδὲ 
τδεῖσ Ιαπηρβ, ὑνβεγεῦροπ ἴδε ἔσο 'β ἤπά 
ἴδαι δεζα ἰ8 ποιπίηρ ἰἱπ ἰἢς ἀϊβῃ εχοερὶ 
ἃ ἄτγ νεῖ, δίς ροεβ οὐ Βῃογιν δες 
Ῥεὶπρ ᾿ἰρῃϊοὰ. [π᾿ ἕανουτ οὗ 1π|8 νίενν 8 
δάδυςεβ ἰῃς ςοπείἀεγδιίοη ἐπδὲ ἐπα οἵβεσ 
αἰτεγηδεϊνε πλακεβ (ῃς υνῖβα ἴοο υνῖϑε ῥγο- 
νἱάϊης ἴος ἃ τᾶσθ οοούγγεποθ εσγῇδρβ, 
Ῥυξ οπ ἴδε οἴδες δβαπὰ αοεθε])5 νἱεν 
τλᾶκα8 τῆς [ΟΟ]ἰΒἢ ἴοο ἰοο]ἰβῃ, ἀπά αἷβὸ 
ἱσταενδηῖῖν ΤΟΙ Βα, ἴος ἱπ ἴ88 οββε 
βυρροβεά πον ψουἹά πᾶνε Ὀεεη δί ἔδυϊ 
ἐνδθῃ ἱξ τς Ὀτίδερτοοπι Βδά ποῖ ἰαγγίβά. 
Βυὲ π6 νεζυ ροὶπὲ οὗ ἴῃς ρδγδῦϊβ ἰβ8 ἴο 
{Ππδίταῖς ἰἢς εἴεοῖ οὗ ἀείαγ. Οὐ δας 
νδσίοιιβ ννᾶυ8 οὗ οοπςείνίπρ ἴῃε 5ἰτυδείοη, 
υἱᾶς Τὰες Ραγαδοῖϊε Τεαολίηρ οΥ͂ ΟἈγίςί.--- 
νεῖ. 4. ἐν τοῖς ἀγγείοις : ἴπε ννῖδε ἴοοῖΚ 
ΟἹ] ἐπ ἐλς υεη:εἷς, ἱ.6., ἴῃ ναββεῖβ, υνἢ δπ 
εχίγα βυρρῖν, ἀϊβιίπος ἔγοτλ ἴμε οὰρ8 δ 
ἴδε ἴορ οὗ πε ἴογοῆεβ Ἴοηϊαίηίηρ Οἱ].-- 
γες. 5. χρονίζοντος τ. ν. : ΠΟ τοΆδοη ρίνεῃ 
ἴοσ ἀεῖαν, ἃ Ῥοββί ΠΥ ἱπ παῖυγαὶ [ἰἴδ, 
ἐλ Ῥοῖπὶ οπ νυν ῃΐῖςῃ ἐπε βρίτίξυδὶ ἰεββοπ, 
Ὀς τελάν, πίπρεβ. --- ἐνύσταξαν, {πε 
ποάάεά, δοτίβῖ, Ὀδοδυβε ἃ ἰσδηβίεπι δίδιε ; 
ἐκάθευδον, πὰ τεπιαϊηεὰ οτ βοπὶς {ἰπ|ὲ 
ἷπ δ'υπηθεσ, ἱπηρεγίεςι, θεσαυβα ἴῃς βίδϊα 
ςοπιϊπυουβ. ἔαιτ (Οδηρ. Ν, 7.) οἴτεβ8 
Ριαίο, ἊΑῤοϊ. ϑοῦῦ., 88 {υβεγαῖίπρ τΠ6 
ἀϊδβογί πιϊπδιίπρ υδ6 οὗ {πε ἴνο νεγὺβ ἱπ 
τεΐειεηοε ἴο ἴπε νὸ βίαρεβ οὗ βίβερ.-- 
πᾶσαι, αἰΐ, εἴεερ ἱπ ες εἰτουπιδίδηςεβ 
Ῥεσίδοι Υ παίωυγαὶ δηά, εἼνεγγιῃὶπρ Ῥείπρ 
τεδᾶν, ρεγίες εἶν ΠΑγπη}658.---  ετ. 6. ἰδοὺ 
ὁ γνδ οι: αἱ ἰεηρίῃ δὲ πιϊάπίρῃς ἃ ΟΥΥ 
5 ταίβεά ὃῪ βοπὶῈὲ οπα μοέ δβίεςερ---ἰο ! 
4116 δγίάσρτγοονι ; ἰαςοηῖς, τουβίπρ, ἢεασὰ ὉῪ 
411 δἱεερετβ.---ἐξέρχεσθε εἰς. ἀπάντησιν, 
ξο (οτίἢ ἴο πιεεῖίηρ : Π0 'νογάβ πδὲ οδῃ 

Ὀςε ἀϊδρεπδεὰ ψἱἢ μοτα εἰμεσ. Οὁ ἐοσίδ 
ψνΒεηςε ἢ οπὶ ἐδ Ὀτίε᾽5 Βουβε (αοεδε]) ; 
ἴτοῦλ βοπῖς ἱπῇ, οὐ ργίναϊς ἀνε! πη οα 
πε αν, ψ δες πεν δᾶνα τὐτηεᾶ ἰπ 
ου βπάϊηρ δαὶ {πὸ Ὀτγίδερτοοπι ἰδεγίεὰ 
ΒΙεεκ, Μεγεῖ, ΔΝ εἶββ). Οὐ ἐλὶς ροίπι 
Ὁεῦ 618 νἱενν 8 ἴοὸ Ὀς Ρτγείεισεὰ.-- ες. 

7. ἐκόσμησαν : {τἰτηπιεὰά, ος Ρτοςεεάεα 
ἴο {τῖπι, ἰος Ποῦ τῆς ἱπηρετέεςξ νου]ά 
δαᾶνε Ὀεεπ πιοῖς βυΐδθῖς. [π ἴῃς οᾶδε οὗ 
τῆς ἦνε 200]15} 1 ννᾶβ δῃ δοιίοη δἰτεπιριοὰ 
σαῖμεῦ ἔπδπ ρεσγίοστηεά, Βερυη τίποτ ἴῃ δη 
ςοπηρ!εῖεά.---Ν ες. 8. : 816 
{οῖπε ουΐ, 85 ἱπ ΕΟΝ.---Ν ες. 9. μήποτε: 
6βῖ, ἱγῃ ρ γί, ἀπὰ ρσίνίηρ ἃ τεᾶβοῃ ἴοσ, 
Δῃ ὑποχρτγαββεά ἀξοϊπαῖυγ Κυρία 
τεηάοτϑ, ῥόγβαβε, ἠστέαδδεν οἰείῃς ὀχδζηρίεβ 
ἥἴτοτῃ οἰδββίοϑ, δἷβο ΠΕΣ, αἰνίηρ εχ- 
Δτηρίεβ οπὶ ΡῃΠο. ἘΠδπεῖ βυρρεβίβ τῃδὲ 
ὁρᾶτε οἵ βλέπετε ἰδ υπάετβίοοά Ὀείοτα 
μήποτε. ϑεδοίῖ, ρυϊείηρ, ἃ οοπιπηᾶ δῇϊεσ 
ὑμῖν, ἀπά οπιετίηρ δὲ Δῇῆεῖ πορεύεσθε, 
τγδηβδῖεβ ἔῆυ8: 16βὲ ρεγοπδηςε ἔπαγε δ6 
ποῖ ἐποι δὴ ἴοσ ὑ8 ἀπὰ νοῦ, ρὸ τδίπε ἴο 
τπεπὶ τπδι 861], εἴς. ("πὸ ἰογῖς οἱευπι ποὺς 
ποδίβ πε4ὰς νοῦίδ βυιβῆςϊαϊ, Δρῖτε ροκίυδ,᾽" 
εἰς.).---πορεύεσθε, εἰς.: τηἰ8 Β6επὶ8 
ἃ οοἷά, υπρεπεουβ βυρρεβίίομ οἡ ἴδ6 
Ῥατὶ οὔ ἴτε νίβε, ἀπά δρρδγεπιίν υπΐσυςα 
ἴο Ψνῆδὶ νγᾶβ "ἰκεὶν ἴο ὁὀσσυγ δἀπιοηρ ρἰγὶβ 
αἱ δυςῇ ἃ {ἶἴτηὲ. Οουϊά τῆς οἱΪ τελῇν Ὀς 
οὶ αἱ βδυςῖἢβ δ ({ἰπ|ὸ οὔ πίρῃι ὃ δηά, 
Βιυρροβίπρ ἰξ οουἹά, ᾿νουϊὰ ρσοίπρᾳ ποὶ 
(γον ἐπὶ οὔ οὗ ἴπε ἰεβιϊνίὶ 68 ὃ 
Αὐριυβιίηα Βαγ8 : ““ποῃ φοπβιϊδηιυπιὶ βεά 
ἱστ ἀδπείοπλ δβὲ ἰδία σεβροηβίο " (ϑεγπι. 
Χο... ἢ1.,8). Μοζγα πυπηδηεῖγ, ἰη ἐπα πιοάετα 
βρίγίι, Κοεῖβνοϊά βυρροβϑῖὶβ ἰδὲ [π6 
ταλιτίαρε Ῥγοςαββϑίοη ἴο πιχυβὶς δπά βοῃᾷ 
ΨΆΒ ΝΕΓΥ δίονν, ἀπά ἵπαὶ ἴποῦε νν 88 ἃ ἴδὶγ 
Ἵἤᾶπος οὗὨ ονετγίακίηρ ἰξ δἴεγ τῆς ρυτ- 
οδαβδε (0)ε Οεἰϊ7ᾷ., ῬΡ. 220). [ιεῖ υ5 
Βορε βο; ὈυῈ1 ἔδασ ννὲ πιυβὲ 21} δδοῖς ου 
ἴῃς ἴδοις παῖ “ δυάάδεη ἐπηεγρεηςίοα Ὀσίης 
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χομένων δὲ αὐτῶν ἀγοράσαι, ἦλθεν ὁ νυμφίος καὶ αἱ ἕτοιμοι 
εἰσῆλθον μετ᾽ αὐτοῦ εἰς τοὺς γάμους, καὶ ἐκλείσθη ἡ θύρα. 
11. ὕστερον δὲ ἔρχονται καὶ αἱ λοιπαὶ παρθένοι, λέγουσαι, Κύριε, 
κύριε, ἄνοιξον ἡμῖν. 

ὑμῖν, οὐκ οἶδα ὑμᾶς. 
12. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, ᾿Αμὴν λέγω 
13. Γρηγορεῖτε οὖν, ὅτι οὐκ οἴδατε τὴν 

ἡμέραν οὐδὲ τὴν ὥραν, ἐν ἢ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται.1 
14. “Ὥσπερ γὰρ ἄνθρωπος ᾿ἀποδημῶν ἐκάλεσε τοὺς ἰδίους ́ 

δούλους, καὶ παρέδωκεν αὐτοῖς τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ" 15. καὶ ᾧ μὲν 

ΓΗ. χχὶ. 
Μικ. τον 
1. χν. 13; 
χχ. ο. 

ἔδωκε πέντε τάλαντα, ᾧ δὲ δύο, ᾧ δὲ ἕν, ἑκάστῳ " κατὰ τὴν ἰδίαν 51 Π ἾΣ 

1 Τῆς Ψοτάβ εν ἢ ὁ νιοβ τ΄ α. ερ. ἅτα Οὔ ἰη ΦΑΒΟΌΙΧΔΣ 33 αἱ. ῥίηγ., ἀπά 
ἘῪ τηοάεγηῃ εὐϊξοσβ. 

ἱπίο ῥίαν ἃ Ἴςεγίαϊπ εἰεπιεπὲ οὗ βεϊ β8ἢ- 
Ὧ688,᾽" ἀπὰ ἰακε ἔπε δάνίςβ οἵ ἴῃς ννῖβε 48 
ΒἰΤΩΡΙΥ ἃ τεΐυβαὶ ἰο ῬῈ δυτάδηεδ τ Ὑρηγ 
τδεῖς πε σου γβ᾽ αϑαῖσβ. 

Μετ. το. ἀπερχομένων, εἴς., ἴδε ἔοοἸ 88 
τοοῖς {π6 δάνίςες δηὰ νεηὲ (ὁ θυγ, δηὰ 
ἵπ 20 ἀοίπρ᾽ αεἰφά ἐπ ἐκαγαςέεν ; ἸΟΟΙΙΒἢ ἴῃ 
ἴδιαι 28 ἰπ ποῖ βανίηρ ἃ βοοά βυρρὶν οὗ 
οἱἱ. Τὰν Ξλομά καὺε ρομε οπ τυϊἐπομέ 
οἱϊ, τῆς ρτεαὶ πηδίϊεγ βεὶπρ ἴὸ ὃς ἱπ εἰπε. 
ΒΥ τεοκοηΐηρ [18 88 ἃ ροϊπί ἴῃ τῃεἰς (01 
νψε Ὀτίηρ ἴδ ἔοο 80} νἱγρίπ8 ἱπίο ἈΠΔΙΟΡΎ 
σῖτα τῆς 1018} Ὀυϊ ες ἰῃ οΒΔρΡ. νἱΐ. 26. 
Μία Ἰοῖεβ ἴδεσς, δπὰ αἷδϑο Τὰς Ῥαγα- 
δοῖς Τεαρλῖπρ οΥ ΟἈγίσί, Ρ. 505 ἔ. Οὗ 
φοῦζβα, ου [Πἷ8 νιενν πα οἱ] 848 ἢο βίρηΐ- 
βοδπος ἴῃ ἴα βρίγιτυδ] βρῆοσς, [{ ρίδγβ 
8 δτεδὶ ρατί ἰπ ἴῃ ἰβίογυ οὗ ἱπέεγρσεῖδ- 
εἰοη. Εοσ Οὔσυβ. δαπὰ Εὐυτῆγ., ἴπε ἰάτὴρ 
Ξε νίγρίπιγ, δηά τῆς οἱ! τε ριγ, δπά τῆς 
ἐπλοξῳ ἰδ: ςοπιίπεπος υἱϊμουῖ ομασίεν 
ΨοσΊἢ]688; ἃ ροοά ἰεββϑοῦ. “Νοιῃίηρ," 
βᾶγ8 ἰῆς ἴοστηεσ, “18. ὈϊΪπάες τμδπ νἱγ- 
εἰμὶ πἱειους ρἱεν ; ἔδυ τΒς Ρεορὶε ἅτε 
υϑεά το (411 εἶς τ ογοῖε88 ἀἄδτκ (σκο- 
τεινού4),᾽" Ηοπι. ἰχχν!ϊ].---ἐκλείσθη ἡ θύρα, 
186 ἄοος ννᾶ8 βῆυϊ, Ὀδοδιιβα 811 {πε συιεβίβ 
ψγοῖς ϑυρροβεά ἴο ὃὈ6ὲ νη; πὸ δἷπε 
εἰἴνεη ὃγ ἴδε νῖβε νἱγρίπβ ἴῃδὲ πῆοσε ψετα 
ςοπιίηρ. Ὑ8ὶ8 ἱπιρσοῦδοὶε ἰπ ἴῃς πδίυσαὶ 
δρἤεσε.---  εσ. 11. κύριε, κύριε, εἰς., 
ταλβίοσ, τηδϑβίοσ, ορθῶ ἴο ὑ8; 84 ἰΔ8ῖ, 
υγρεηῖ, ἀεβρεταῖς δρρεαῖ, Κκηοοϊκίηρ Βαν- 
ἴβ Ῥτεοςάδά (1. χε! 25) ψἱϊπουξ τεβυϊε. 
Τᾶδς ἔδας ἰδὲ τποῪ ἅσε ποῖ ροίηρ ἴο Ῥὲ 
δἀτηϊειεὰά 28 βεἰζεά {πεῖς μεαγίβ.--- ες. 
12. οὐκ οἶδα ὑμᾶς, 1 ἀο ποῖ κπον γοῦ, 
ἴῃ ἴδε πδίυγαϊ βρῆεσε ποῖ ἃ ͵ υάϊοἰαὶ ρεπδῖεν 
ἴοι αιτὶ νὶπρ ἴοο ἰαῖς, Ὀυϊ Δη ἱπέεγεηςς ἔχοι 
ἴδε Ἰαΐε αγτείναὶ ἴμδὲ ἴΠο8ὲ νἱπους σαηποῖ 
δείοηρ ἴο ἔδεε δια] ραγῖίγυ. ΤΆς βοίδηχη 
ἴοπε, οτενες (ἀμὴν Δ. ὑ.), βῆονν5 ἴδαξ 
186. ϑρίσίειαὶ Βετ ᾿ἱηνδάεθ ἴδε πδίμγαὶ. 
Ῥχζοδευβ τείεσβ ἴοὸ 1. χί. 7 δ8 Βεϊρίπ, 
ἴο πη δετοίαη ἃ ἐπ ἰεπηρεῖ οὗ ἴδ Ἔρεθοξ 

ποτὰ Ὑΐη τα ἄο ποῖ ἰσουδῖς τῆς, τ88 
ἄοος ἰ5 βδυῖ.-- ες. 13. Ὑ8ὲ πιογδὶ, 

ορεῖτε, νναῖο ἢ ; ποῖ ἀϊγεοϊεά δρδίπβε 
δίεερ (νεσ. 5) δυῖ δραϊπβὲ 'δοῖκ οὗ ἔογε- 
τδουρῆι,. ὙΒα τεέδσεπος οὗ ἴδ ραγδδϊ8 
ἴο ἴδε Ῥαγμδία, δοςογάϊηρ ἴο ν εἶβ8 
(Μεγεὴ), 8 ἱπιροβεά ὑροῃ ἰξ Ὁγ ἴδε Ἔνδηῃ- 
βεῖϊβε. 

γν. 14-3.. Ραγαδὶε ὁ ἐκε Ταϊφηίς (οὔ. 
1Κ. χίχ. 11-28), δοοογάϊηρ ἰο ΥΝ εἶβ8 (Μέ.- 
Ἐν., 535) πὰ νγεπάϊ ([.. 7. ἰνν 145) ποῖ 
ἃ Ῥαγμβια- Ῥαυδῦϊε οσἱ ριπδὶϊγ, δὰϊ Βροκδη 
δἱ βοπιε οἵπεσ ἔἰπια, δπά ἱπουϊοδείπρ, {Κ 
ἴτε Ραγδδῖς οὗ ἴπ6 υὑπ͵υβὲ βιενναγά, 811} 
δηά Βάεϊτν ἴπ ἴδε ὑδ86 οἵ δδγί!γ ροοάβ. 
--νεῖ. 14. ὥσπερ: υβξοοίδα ςοπηρατί- 
8οη Ῥεΐννεεη ἴπ6 Ῥασγδδοΐίς ἢίβίοσυ δπὰ 
πε σουγδα οὗ τπίηρβ ἰῃ ἴῃς ἰείπράοπι, θὰὲ 
πο ἀροάοβίβ ςαγγυΐηρ ουἱ δε σοπηρατίβοῃ 
8 οπιίττεά.--- γὰρ Ωρ [168 (μαι τῃς ροΐπὶ οὗἁ 
Τοπιρδγίϑοη ἰ8 τη τῆς νὶενν οὗ ἴῃς Ἔνδη- 
ξεῖῖδε πε 54ΠΊ6 45 ἰπ π6 ῥσεοεάϊηρ ρασγᾶ- 
1ε.--ἀκποδημῶν, ἀρουΐ ἴο γο αὐτοδά.-- 

ἐκάλεσε, εἴς., ο4116ἀ Πῖ5β οννῃ βεγνδηΐβ δπὰ 
ἀεϊϊνετεὰ το ἔμεπὶ 15 τη δΠ8 ; ποῖ δΔη υῃ- 
παῖυγαϊὶ οὐ ὑπυβυδὶ] ρῥγοσεεάϊηρ ἱπῖγο- 
ἁἀυςεὰ ἀραίηδέὲ ῬΡγο Δ ΠΠΥ ἔοσ ἐπ βακα οὗ 
ἴδε πιοσδὶ 1εββοι ; σϑίμεγ τῆς θεβϑὲ τπὶπρ 
Ὧς οοὐἱά ἀο υἷι ἢ8 ποπεΥ ἴῃ Πὶβ δΌ- 
βεηςς, ἀἰνίἀϊηρ ἰξ ἀπηοπρ σΑγεξ Πγ βεϊεςιεά 
βἷδνεβ, δηὰ ἰεανίηρ ἴΠεπὶ ἴο ἀο τπεὶγ θ6βὲ 
ψτἢ τε, Ιηνεβιπιεηῖβ οουἹὰ ποῖ [Βδη Ὀς 
ταδᾶς 88 ον (υἱάφ Κοείδνεϊά, Ρ. 254).-- 
γες. 15. δύο, ἕν : (Ὡς πυπιθεσ οὗ 
τΑ]οπίβ ρίνεπ ἴῃ ἐαο οαβε οςοτγεβροηδεὰᾶ 
το ἴδε πιδβίεσ᾽ 8 [υάρπιοπὶ οἵ ἴῃς σλρδοῖΥ 
(δύναμιν) οὗ ἐαςἢ τλῆ. ΑἹ] σγετα βὺ}- 
Ῥοβεά το ὃς ἐγυβενοσίν ἀπά τηοτα οἵ [688 
οαραῦῖθ. Ἐνδη οπε ἰδίεπε τεργεβεηίεά ἃ 
ςοπδίἀεσαθὶς βυπὶ, δβρεοία!ν ἴος ἐδαὶ 
Ῥετίοά ψἤεη ἃ ἀδμαγίμς 88 ἃ ἄδυ᾽ Β ΝΆ 6. 
-- καὶ ἀπεδήμησεν, ἀπά ἴπεπ ἢε Ψεπὶ 
ΑΥΆΥ. 980 επά ἴδε δοοουπὶ οὗ ἴΐπ6 
τοηδβῖοσ᾽ 8 δοιίοῃ.---εὐθέως ΞΒου]ά Ῥε ςοη- 
πεοῖεά ΨἱὮ πορενθεὶς, Ἡ ΒΕΤΕΌΥ ἰξ ψαΐπΒ 
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ε δύναμιν καὶ ἀπεδήμησεν εὐθέως. 16. πορευθεὶς δὲ ; ὁ τὰ πέντε 
τάλαντα λαβὼν εἰργάσατο 2 ἐν αὐτοῖς, καὶ ἐποίησεν ὃ ἄλλα πέντε 
τάλαντα. 17. ὡσαύτως καὶ δ ὁ τὰ δύο ἐκέρδησε καὶ αὐτὸς δ ἄλλα 
δύο. 18. ὁ δὲ τὸ ἕν λαβὼν ἀπελθὼν ὥρυξεν ἐν τῇ γῇ,7 καὶ ἀπέ- 

κρυψεῦ τὸ ἀργύριον τοῦ κυρίου αὐτοῦ. 109. Μετὰ δὲ χρόνον πολὺν 9 
ἔρχεται ὃ κύριος τῶν δούλων ἐκείνων, καὶ συναίρει μετ᾽ αὐτῶν 

λόγον.10 20. καὶ προσελθὼν ὁ τὰ πέντε τάλαντα λαβὼν προσήνεγκεν 
ἄλλα πέντε τάλαντα, λέγων, Κύριε, πέντε τάλαντά μοι παρέδωκας " 

ἴδε, ἄλλα πέντε τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾽ αὐτοῖς.}1} 21. Ἔφη δὲ 13 αὐτῷ 

1 ΜΒ οχηΐξ δε, τις ἰηϑετγιίοη οὗἨ ψ ΒΟ ͵ἰ8 ἄυς ἴο (ῃς ευθεως Ῥείης, ἴλκθα 88 Ὀαϊοηρ- 
ἵπρ ἴο ἀπεδημησεν. [{ Βῃου!ά δ ἴδίκεη ἸΏ πορευθεὶς (Τίδο., 7. Η.). 

3 ηργασατο ἰη Φ ΒΌΙ,. 

8 ξκερδησεν ἰῃ ΒΟΌΙΣ (Ὁ. Η.). δὴ Βαδ ἐποιησεν (Τίδ..). 
4 ΒΙ, οπιῖε ἐπῖ8 βεοοπὰ ταλαντα (ΥΝ.Η.). 

δ και οπγἱετεὰ ἴῃ 801, (ΤίεςΒ., ΚΝ.Η.., ἰπ ἑεχέ, ἰηβεσί ἴῃ πηδσρίῃ). 

δ καί αντος οπλἱ ΒΟΙ,. 

δ ἐκρυψεν ἰπ ΑΒΟΌΙ, 33. 

10 λογον Ὀείοτε μετ ἀντων ἰπ  ΒΟΌΙ;Σ. 

Ἴ γὴν ἰπ 81, (Τίβοξ., Ν.Η.). 

9 πολυν χρονον ἴθ ΒΟΌΙ,. 

Ἱ “τ ἀντοιῖς οπϊς Θ'ΒΌΙ,. 

18 ὃς οτχϊεἰεὰ ἰῃ  ΒΟΌΤΙΣ, αἷβο ἴῃ νεσ. 22 δῆτε προσελθων ἴῃ ΝΒ. 

δἰρηίβοσηος δ8 ἱπάϊοδλιεϊπρ ἴῃς ἰδπῖρεσ οὗ 
τῆς βεγναηῖ. Ης ἰοδβὲ πο ἐἶπιε ἴῃ βεϊτίπρ' 
δδουϊ ρἴδηβ ἴοσ ἰσαάϊηρ, ψνἱἢ 86 ἰαΐεπίβ 
δηϊτυδίεά το δὶπι (80 Ετσϊίζβοῆς, ὙΝ εἶδ8, 
Βϑοδδης, δηὰ ΗοϊιζΖ., Η. 6.).--τνες. τό. 
εἰργάσατο ἐν αὐτοῖς, (ταάεά ἰπ ος ὙΠ 
τδεῖα, υδεὰ ἰῃ οἰδβϑίοβ αἷβο ἴῃ {Π|8 βεῆβα 
δυὶ νἱίπους δὴν ρτεροβίκίοη Ῥείοτε 
ἀπὸ ἀδεῖνε οἵ τῆς πιδιίοσίδὶ.---ἄλλα πέντε, 
οἴδες ἄνα, ννῃςἢ Βρεβῖβ ἴο ἃ ςοπβί ἀεγδθϊς 
ογίοά ἱπ ἴῃς ογάϊπασυ οουγβα οὗἩ ἰγδάε.-- 
ζα 17. ὡσαύτως, ἰπ [ἰκς τγᾶππος ; παῖ 
δὐϑβοϊυϊεῖν ἴῃς βαπὶς Ῥζορογιίοη θεΐννεεπ 
ολρίτα] δηὰ ραΐῃ βϑῃουϊά ὃς πιαϊπιαἰπεὰ ἱπ 
τῆς ἔννο οἂβεβ ννᾶβ τοί Πἰκοῖγ Ὀυ: ροβδβίῖς, 
ἃπά 186 δυρροβίξίοη 8 σοηνεπίεπε ἴοσ [86 
Δρρὶἰοδεοη.--- ἐσ. 18. ξεν ἐν, εἴς., 
ἄυρ ἀρ πε εασζίβ, δπά ῃίά ἴῃ6 βίϊνες οἵ ῃἰ8 
ταλϑίεσ. Νοῖ ἀϊβῃοηςεβῖ---ἰμα πιδβίες δά 
ποῖ πιϊδ)ὶ υάρεά 48 ἴο {παϊ---αξ ἰηάοϊεπηὶ, 
τὐποηϊογρτί βίηρ, πη|ᾶ. Ψνμδὶ με ἀϊά ννδ8 
οἤξη ἄοπε ἔοσ βδίειυ. Τῆς πιδβίεσ πηρῶςϊ 
δᾶνε ἄοπε ἰξ δἰπιβεῖζ, δυὰς Βε ννδηϊςεά ἴπ- 
οὔζεᾶβε 88 ὙῈ11 28 ϑδίεῖγυ. [Ἷ1π 1Κ.᾿8 ρᾶγα- 
Ὁ]6 τπς βατῆς ἴγρε οὗ πιᾶῃ διυιγίοβ δί8 
ῥουδά ἐπ α παῤἧιη. Α ἰαΐϊεης 88. ἴοο 
λ:8ε ἴο ὃ6 Ρυΐῖ υρ δὶ ννᾶγ. 

. 10-23.-ῖνες. το. πολὺν χρόνον, 
ἴδε τηλβίοσ τοίϊυσηβ δῇοσ ὦ ἰοηῃρ ἐΐνιξ, 
Δ ἱπιροτίδης εἐχρζαβδίου ἰπ ἃ ρᾶγδδϊς 
τεϊδλιίϊης ἴο τῇς Ῥαγμεία, 8δ8 ἱπιρ  γίη 
Ἰοπς ππαν,- συναίρει λόγον, τηδῖε 
ἃ τεοκοπίημ, 88 ἱπ χνὶϊϊ. 23.---τ εῖ. 20. 
Ἴδε βτδὲ βεγνᾶπὶ ρίνεβ δἷβ τεροχῖ: 

Ὀσϊηρίπρ ἔνε δηά ἔνε, μ6 ργεβεηίδ ἔμεπὶ 
ἴο Π18 πηδδβίεσ, ἃπᾶ βδυβ: ἴδε, 88 1ζ ἰη- 
νἱεῖπρ δἰπιὶ ἰο βδιίϑδεν ἢίπιβοῖ ἢ ὉΥ σουπί- 
ἱπρ.--- ες. 21. εὖ, νγε 1] ἄοῃς ' Ὄχος]]οπε ! 
Ξε εὖγε ἴῃ οἰ δδδβίςβ, νὨΪ ἢ [5 ἔπε ἀρργονεά 
τεδάϊπς ἴῃ ΓΚ. χίχ. 17. Μεγετ ἴδίκεβ ἱξ 
88 δὴ δάνειρ, αυδίιγίπρ πιστός, δυὲ 
δβιδηάϊπρ' ἰπ 50 ἐπηρβαῖϊς ἃ ροβίτίοπ δὲ τπ6 
Βεδὰ οἵ τπε βεηίεηος πὰ 80 ἔδγ ἔγοῃι [88 
ψοσὰ ἰξ ἰ8 βδυρροβεὰ ἴο υδίϊεν ἴὲ ἱπενὶ- 
1Δ0]Υ πδ8 τῆς ίογος οὗ δὴ ἱπιετ)εςιίοη.-- 
ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἀενοϊεὰ ἀπά (Δ: Π] : 
ὉΜΟ Ὀγίπια νίγίαεβ ἐπ [Ὡς οἰγουπιδίλποςβ. 
Οη ἴδε δβεηβε οἵ ἀγαθός, υἱάε χχ, 15.---ἐπὶ 
π᾿ σε καταστήσω, 1 ὙΠ 8εὲ ἴ8ες ονεῖ 
ΤΏΔΩΥ ἱπίηρβΒ.Ό. Ὅς τηλβίεσ πιθδη8 ἴὸ 
τηδῖς ἐχιεηδῖνα ὑ8εὲ οἵ ἴδε ἰΔἴεπιβ δηὰ 
ἘΠΕΓΡῪ οὗ ομα 80 πὰ βξοννῃ ἢἰπιβεῖ 80 
εηἰπυίδβεῖς δηά ἐσυβινογίῆν ἰῃ ἃ 1ἰπιϊςᾶ 
ΒρΠετγε.--εἴξελθε ε. τ. χαρὰν τ΄. κι, σ. 

ἮΪ8 οἴδιιβε βεεπι8 ἴο ὃς ερεχερειῖίςαἱ οὔῃς 
Ῥτενίοιιβ οὔς, ΟΥ̓ 10 ΕΧργεβ8 ἴῆς βδπης ἰάδα 
ὑπάετ ἃ ἀϊβετεης ἴοσπι. χαρά [48 οἥεπ 
Ῥεδῃ ἴδε ἂβ τείεσγίπρ ἴο ἃ ἔδαβὶ γίνε 
Οη [Π6 οςςδβίοη οἵ {πε στηδϑβίεσ᾽β σείυγπ 
(8. ε Νεῖϊε, Ὑτεποῆ, εἰς.). Οἰδοῖβ 
(Εευξ5, Μεγες, Ὁ εἶβ5, ϑρεακεσβ Οορ τ.) 
ἴλκα ἰξ τῆογε ρεηεια!ν 88 ἀεποιίηρ (π8 
τηλβίογ᾽ 8 βἰδίε οἵ ου. Ὑπυ8 γἱεννεά, τ86 
νοσζὰ (ΔΚεβ υ8 ἱπίο τῆς δρίττυ δὶ ΒΡ ετε, 
ἴῃς ον οἵἩ ἴῃς Γοτὰ Βανιηρ ποιδιηρ ἰπ 
ςοπησηοη 8 τῆς δϑδὶτβ οὐ [ες Ὀδηὶς 
(Κευβ5, ΗἸςί. Εν.). ΜΗ εἶβα τῆῖπκΚ8 τῃ 8 
βεοοηὰ ἀεδοσίριίοη οὗ ἴῃς τεινασὰ ῥτγο- 
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ὁ κύριος αὐτοῦ, " Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα ἧς πιστός, Β Βετο 
ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω" εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ κυρίου σου. 
22. Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὰ δύο τάλαντα λαβὼν εἶπε, Κύριε, δύο 

τάλαντά μοι παρέδωκας - ἴδε, ἄλλα δύο τάλαντα ἐκέρδησα ἐπ᾽ αὐτοῖς.} 
23. Ἔφη αὐτῷ ὁ κύριος αὐτοῦ, Εὖ, δοῦλε ἀγαθὲ καὶ πιστέ, ἐπὶ ὀλίγα Ἧ δ 

δοὰ ἐς νες. 
383 ΟὨ]γ. 

ἐ Βεσθ ὁὩΪγ 
οἵ ἃ τιδη. 
ὁ δη νἱ. 
(οἶα 

74. 

δε νἱηά). 
ἧς πιστός, ἐπὶ πολλῶν σε καταστήσω εἴσελθε εἰς τὴν χαρὰν τοῦ ; ΘΒ. χανί, 

κυρίου σου. 24. Προσελθὼν δὲ καὶ ὁ τὸ ἕν τάλαντον εἰληφὼς εἶπε, ϊν. . ΝΣ 

καὶ συνάγων ὅθεν οὐ ’ διεσκόρπισας " 25. καὶ φοβηθείς, ἀπελθὼν 
κ ἔετο δῃὰ ἔκρυψα τὸ τάλαντόν σου ἐε τῇ γῇ ἴδε, ἔχεις τὸ σόν. 26. ᾿Απο- ἴῃ Βοαι. 

χἰϊ. σὰ. κριθεὶς δὲ ὁ κύριος αὐτοῦ εἶπεν αὐτῷ, Πονηρὲ δοῦλε καὶ Σ ὀκνηρέ, αἱ τὴν. 

ἤδεις ὅτι θερίζω ὅπου οὐκ ἔσπειρα, καὶ συνάγω, ὅθεν οὐ διεσκόρπισα " αι εν. χί, 

27. ἔδει οὖν σε βαλεῖν τὸ ἀργύριον ὃ μου τοῖς ' τραπεζίταις - καὶ μαι ρὴν 
ἐλθὼν ἐγὼ " ἐκομισάμην ἂν τὸ ἐμὸν σὺν "τόκῳ. 28. ἄρατε οὖν ἀπ᾽ Ὁ 1Κ. χίχ. 43. 

ΤΑΒΟΙΜΔΣ οπιῖξ λαβων. ΝΜ Βανε ἰξ. 
(ναπιίης ἰπ 3 ΒΌ1)) δὲ ἴ86 επὰ οἵ νεσ. 22. 

2 σεουν ἴῃ ΒΟΙ, 33. 

οεεάβ ἔτοπὶ ἔπ ἐνδηρεῖβὲ ἱπιεγργεϊίπρ 
τῆς ρδσαῦ]ε 8] εροσίς!ν οὗἩ Μεββίδῃ᾽Β σε - 
ἴση. Βυϊ ννὲ Ἔβοᾶρε (πἰβ ἱπέεσεπος ἰξ 
ψε ἴδίκα ἴδε ρῆγαβε “τῃ6 Ἶογ οἱ τὴγ Ιοτὰ "᾽ 
Δδτεῖμα ἸΟῪ οὗ ἰογάφκὶῤῥ (λενὶϊἶς ραμάϊὶ, 
ατοῖυβ, δπὰ ΕἸδπες δῇϊεσ ἰδ): Τῆς 
(Αἰ τδι] β'ανε ἰδ ἰο Ὀς τενγαγάεά ὃν δά- 
τηϊββίοη ἴο ἘΝ πῃ Ῥοββεββίοῃ, ραγῖ- 
πεσβῆῖρ. ᾧ". μέτοχοι τοῦ χριστοῦ ἰπ 
Ηεδ. ἕ ἐν τάνρος (“ [εἴονν8.") ψ τα 
ΟἾσίβε, ποῖ πλοσεῖν “" ραγίαϊκεγβ οἵ ΟὮσίβε", 
-τνετ. 23. Ριυδῖβα δἂπά τσεοοιηρεηβα 
ανατὰςεά ἰο ἴπε βεοςοηὰ βεγνδηῖ ἴῃ ἰδεηιὶ- 
«Ἀ] τετπιβ : σεννασά ἴ86 δᾶπια ἰπ σεςορηὶ- 
εἴοη οὗἩ ε4.4] ἀενοϊίοη ἀπὰ βάεἰ ἐν νυ ἱΒ 
ἀπααυδὶ ΔΡΙΠ ἃ 7π8ὲ ἴανν οὗὁἩ ἴῃς Κίηρ- 
ἄοτῃη οἵ ἀαοά, πε βεοοπά δεαζίπῃ οἡ 
“ Ψγοτῖς ἀπά δναρεβ᾽" ἴὔεσε. Εὸσ ἴδ6 
Βχδὶ, υἱάδ οτι χχ. 1-ἰ6. Ἑυϊπυτηίυβ τε- 
πχατῖκβ ἴση ἡ τιμὴ διότι καὶ ἴση ἡ σπονδή. 

νν. 24-3ο.-- ες. 24. «ἰληφώς, 18ε 
Ῥετέεςε ραζιείςίρῖς, ἰπβιεδά οἵ λαβὼν ἰπ 
νοσ. 20, ὑεοδυβε (ἢς οπα ἴδοϊ 88 ἴο ἢὶπὶ ἰ8 
τῆδι Ὡς ἰβ ἴη6 πιᾶη ΨῆΟ [48 γεζείυεά ἃ 
ταῖεηι οὐ νος ἢς μᾶ8 τηδᾶάς πὸ ἠδέ. 
(8ο ννεῖββ ἰπ Μεγεσ.)---ἔγνων σε ὅτι ἴοτ 

ὅτι συν, ὈΥ αἰϊταοιίοη.--- σκληρὸς, 
““δγτὰ": ρταβρίπρ, ὑπρεπεσγοιβ, ἰδ κίπρ 
411 το Βἰπηβεῖζ, οδεγίηρ πὸ ἱπάυςεπιεηιβ 
ῖο ἢΠῖ8 βεσνβηΐβ, 8485 εχρίδίπεά ἰῃ ἴπ6 ρτο- 
νεσθϊαὶ εχργοββίοπβ ζο]]οννίπρ : θερίζων, 
εἴς.» τεδρίπρ εσε γοῦ ἀο ποῖ βονν, δπὰ 
καιϊπεγίηρ ψῆοσε (ὅθεν ἱπϑιεδὰ οὗ ὅπον, ἃ 
ψοσὰ εἰρηϊγίπρ ἐς ἰοοο, ἰμβίεδά οὗ ἃ 
ψοσζὰ εἰρη γίηρ ἐπ ίοοο; υἱάε ΚΥρκε ἴος 
ΟἾδεΣ Θχδυρ] 65) γοὺ ἀϊὰ ποὶ βοδίτεσ 

ΡΙΟΡΔΌΪΥ ἃ βἷοεδ, 85 ἰδ αἷδο ἐπ αυτοις 

8 τὰ ἀργνρια ἱπ δ. Β. 

ἢ 186 ἕλη -Ξ ἀρργορτίδείη Ἔνεγυ δίῃ 
Ῥτοάυςεᾶ οη δὶ πὰ Ὀγ πε ἴαδουτ οὗ ἘΞ 
βεγνδηΐῖβ, ἱπουϊ ρνίπρ [6 πὶ ΔΠΥ 5ῆδσα 
πτῆὸ ἱπάυςεπιεπε ἴο ψοῦκ ἴοσ δυο ἢ ἃ 
ουγηηυάρεοῃ ΟὗὨἨ ἃ πιαβίεσ : 81] οἱ], πὸ 
ῬΑΥ. Οοπιρᾶσγα τπ|8 νὮ 86 γεαΐ οπδτ- 
Δοῖεσ 88 τενεαϊεὰ ἰπ: “ Επίεσς ἔδου ἱπίο 
τῆς Ἶογ οὐ]ογάβῃίρ "..---τνεσ. 25. φοβηθεὶς, 
εἴς., ἐεασίηρ : ἴοββ οἵ ἴῃς ἰδίεπε ὃγ ἱγαάς; 
δε τουρῆε τδς οπς τπὶπρ ἴο τηᾶῖκε βυσα 
οὗ, ἰῃ ἔδε οδδε οὗ βιις ἢ ἃ πιδδβίοσ, υγᾶβ8 
1μδὶ ψῆδι Βς μαά σοὶ πιρῆϊ ὃς ςα72.--- 
ἐν τῇ γῇ : ἴπε Ὀτἰπιηεῖνα ῬάπΚ οἵἁ βεουτί ἐγ. 
Μίαδ χιι. 44.---ἴδε ἔχεις τὸ σόν : 5εε γόῦ 
δανε ψνῆδὶ Ὀεϊοπρβ ἴο γοῦ ; πο ἰάεα ἐδδαὲ 
ἴδια τηδβίεσ ννὰβ δπείεεὰ ποῖ ΟΠΪΥ ἴο 188 
ἰδίεπὶ, ὈυΣ ἴο ψ παῖ ἰξ τηΐρῃς δαγη.--- 
ψεῖ. 26. πονηρὲ (νἱάεέ οπ νί. 243), 
“Φ οΚεὰ " ἰδ ἴθ βέπεγαὶ ἃ πιεαπίηρ: 
τηεδη-ϑρί τ εὰ οὐ στυάρίηρ ννου]ὰ βυΐς τᾷ 
ςοπηεοίοη Ῥεϊίετ.--- πονηρὸς ἰ8 πε διτίπς 
τερὶν ἰο σκληρὸς, δηὰ ἴῃς ορροβὶϊς οὗ 
ἀγαθὸς. Ὑου ΟΔ1] της Βατά, 1 “411 γοιι ἃ 
οδυτ!; πὸ Πδαγὶ ἰὸς γόους ψογῖ, ὑη- 
κα γουγ ἐεἰον-βεγναπὶ 80 Ρυΐϊ Πῖ8 ψ Ποῖα 
Βεαγ ἱπῖο δἷβ ψνογκ.---ὀκνηρέ, 5ΒΙ ΟΙΒΩ ; 
8 Ῥοος ογεδίυσα δἰϊορεῖμεσ:: βυϑρίςίουβ, 
εἰσι, Πεασιεββ, βρίγ!εββ, ἰά]ς.-- -ἥδεις, 
εἰς. : ἃ αυδβίίοη, παπαῖ πιακίηρ πη 
δαπγϊββίουη ποῖ εχργεβδίπρ ϑυγρείβε οὕ 
δηρετ, Ὀυϊ ἰεδάϊηρ ὑρ ἴο ἃ Ἴοἤδιρε οὗ 
ἱποοηβίβίεπου Ξ [{ τπδὲ νν88 γουγ ἰάεδ οὗ 
τῆς, ΨΥ ἴδεη, εἴς.--νες, 27. ἔδει, εἰς., 
γοῦ οὐρδῖ ἴῃ ἐμαὶ σᾶβε ἴο δᾶνα οδβὶ ΠΥ 
βἰἵνεῦ ἴο ἴπε πῃοπαυ ἤδη ρεζθ, οσ ῬΆη Κεῖ. 
Τῆδαὶ οουἱά πανα δεεη ἄοπε νἱϊδουῖ 
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αὐτοῦ τὸ τάλαντον, καὶ δότε τῷ ἔχοντι τὰ δέκα τάλαντα. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙ͂ΟΝ Χχν. 

29. Τῷ 

γὰρ ἔχοντι παντὶ δοθήσεται, καὶ περισσευθήσεται ' ἀπὸ δὲ τοῦ 1 μὴ 
ΟἿ, χνὶ. ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει, ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 

δοῦλον ἐκβάλλετε 2 εἰς τὸ σκότος τὸ ἐξώτερον. 
:ο. 

30. Καὶ τὸν “ ἀχρεῖον 

ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθ- 

μὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων. 
31. “Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ, καὶ 

πάντες οἱ ἅγιοι δ ἄγγελοι μετ᾽ αὐτοῦ, 32. τότε καθίσει ἐπὶ θρόνου 
δόξης αὐτοῦ, καὶ συναχθήσεται ὁ ἔμπροσθεν αὐτοῦ πάντα τὰ ἔθνη, 
καὶ ἀφοριεῖ δ αὐτοὺς ἀπ᾿ ἀλλήλων, ὥσπερ ὁ ποιμὴν ἀφορίζει τὰ 

ΣΈΟν ἀπὸ δὲ τον ΒΌΙ, μαᾶνε τον δε (ΤίΞο., ΜΝ. Η.). 

3 ἐκβαλετε ἰη ΑΒΟΙΧΔΣ. 8ΜΒΌΙ, οὔτ αγιοι. 

4 συναχθησονται ἴῃ  ΒΌΙΣ. Το δἰπρυΐατ ἰ8 ἃ ρταπηπγδιῖςαὶ οοτγοςίοη, 

ὁ αφορισει ἰη ΜΔ (ΤίβοΒ,, ΝΝ.Η.). ΒΌ Βανε αφοριει 48 ἱπ Τ. Ἀ. (Ὁ εἰ). 

Ὁουδὶς οὕ σίβις, ἀπά ψτὮἢ ὑγοῖς ἴἰο ἴῃς 
ταδβῖεσ.--- γὼ, δρρδγεηεῖν ἱπίεπάεά ἴοὸ ὃς 
επηρδαῖίς, βυρρεβείηρ ἃ ἀϊδιγιδυϊίοπ οὗἁ 
οἰῆςεβ Ὀεϊννδθῃ δεῖνδᾶηὶ δηὰ πηδβίεγ- 
γουζβ ἴο ρυὲ ἰξ ἱπίο τῆς Ὀδηκ, πλίηθ ἴο 
ἴλκε ἴξ οὐἱ. 80 Εἰεϊά (Οὐέμνι Νονγ.), 
Ψ8ο, [οἸ]Πον πος ἃ δἰπὶ οὗ Οδγγυβ., ἴσϑπβ- 
1αῖςβ: “Απά 1 εδουϊά Βανε ροπα (ἐλθὼν) 
ἴο δε δαπὶς ἀπά τεοεϊνεά ὕδοκ τηὶπα ονῃ 
(ον ἀεπιαπάςα 10) τε ἱπίογεβε᾽"--σὺν 
τόκῳ, ᾿ἰτεταῖγ, ἢ οἩδβρείηρ : ἃ ἄρυτα- 
εἶνε πδπι6 ἴοσ ἰπίεγεϑὲ ΟἹ ΣΊΟΠΟΥ.--- ἐσ. 28. 
ἄρατε, εἰς., (Δκς (ῃς οπε ἰαἸςηὶ ἔγοπλ ἴπα 
τολῃ ΨΠῸ τηδᾶς πὸ υδς οὗ ἴξ, ἀηά ρῖνε ἴξ 
ἴο ἴῃ6 τηδῃ 80 0111 γγδκε »ποϑέ 86 οὗ ἷξ. 
--Ν τ. 29. Οεπεσαὶ ρείποῖρῖε οπα νυ ο ἢ 
1δς ἀϊγεοιίοη τεβίβ ροϊπεῖπρ ἴο ἃ ἴανν οὗ 
16, μασά ὃυῖϊ ἱπεχογδθίε.--- ες. 30. 
ἀχρεῖον, υϑεῖεβθΒ. Ῥαϊδίγεϊ τεηάειβϑ ἐπ- 
}ενίοσε; Κγρίκς, ἱμιῤνοδμνι, Βεὶπρ 
Ὠεεΐεβα, 6 τγῶϑ ὈΟΙ᾿ ἰη͵υτίουβ δηὰ υη- 
πεῖ. ὙὯὲ υϑεῖθβθ τῆδῃ ἄοεβ τοηρ 811 
τουηᾶ, δηὰ ποτε ἰδ 0 μίδοες ἴος ἢἰπὶ 
οἰδεῖ ἴῃ 8 ννοτά οὐ ἱπ ἴ6 Κίηράοπι, 
οὗ αοά. Ηἰΐδ ρἷαςς ἰ8β ἰῃ τῆς ουἵες ἀδείς- 
Ὧε88 

Ὀίδετεηος οὗ ορίπίοη ρὑγεναὶΐϊβ δ8 ἴο 
Ἡβεῖμες (815 Ραγαῦϊε τείεσα ἴο ἴδε υβὲ οὗ 
ταδίεσί αἱ ἴον [δε Κίηρσάοπ οὗ αοά, 
ος ἴο {86 υβ6 οἵ βρίτἰυ] ρὶ Ι ἰβ ποῖ, 
Ῥεσδδρβ, ροββδίὉϊς ο ἀεοϊὰβ ἱπ ἱρπογδῆςα 
οὔ τε Εἰ βιοτίςδὶ οοοδβίοη οὗ ἴδε ρδγδδῖς, 
ΟΣ ἰβ ἰξ Ὡεοαββασυ, 88 ἴῃς βᾶπὶα ἶδὺνν 
ΔΡΡΙ1ε8. 

ν. 31-46. Τι γκάρνπεμπέ ῥγοργανινιε. 
--Ἥ Μυςῖ ἀϊνετδὶεν οὐ ορίπίοῃ 28 ργεναϊε 
ἴῃ τεΐεσεπος ἴο (Πἰδ τεπλαγκδῦϊε Ῥάββᾶρε; 
δὲ ἴο 1Π6 δι: δ] εοῖδ οὗ {86 ἰυάρπιεπι, ἀπά 
δε δυϊπεπιοιν οὐὨ τπϊ8 Ἰυάρπιεπε ῥγο- 

Τη6 48 ἃ ῥζοίεββεά Ἰορίοῃ οὗ 76β811.8. 
τῆς Ἰυάσεά 411] πηδηκιπὰ, ΟΠ βείδη 

δοὰ δου. δ ιεβείαα, ος Ὁ" σίβεϊδῃβ οηἱυ, ος 

που-ΟἸ τί βείδη ρεορῖςβ, ἱποίυδϊηρ υπ- 
δεϊϊενίηρ ΘΒ, ος ἴῃ [εν 88 16 
Ἔχοϊυδεά ὃ Ενδη 828 θαγὶν δ8 Οτίρεῃ ἰξ 
Ψ 8 91εἰ (παὶ ἴδετε ννῶ8 τοοπὶ ἴος ἀουδὲ 
ου βυςῖ ροϊπίβ. Ης βδυβ (Οονριηι. ἐπ Ευ. 
Μ0): “Ὅἴυπλ βερτεραθυπο ρμεπίςβ 
ΟὔΠ658 δὉ οπγηΐδυβ αυΐ ἰπ οπγηῖ 8 ρε ποσῷ» 
εἰοπίδυβ ἔποσίηῖ, δῃ 1146 ἰδπίυπὶ αυδ 
ἴῃ ςοηδβυτητηδίίοης διετίπε ἀετεϊςΐαα, δυὰς 
1112ς ἰαπῖυτι φυδε ογεάϊ ἀδγιης ἰη Ὀδυπὶ ρος 
ΟὨΒτίβιυπι, εἰ ἴρ8ᾶθ αἴγυπη οἵηπεβ, Δἢ ποῦ 
ΟΠΊΠΕΒ, που 8818 δδὲ τηδηϊξδαίυση. ΤἌσιεη 
αυϊδυδάδηι νἱἀείυν ἄς ἀϊεσεπεῖδ ἐογυπι, 
υᾶς οταάϊδετυπε πδες εββὲ ἀϊοϊδ."" 
δοοηξ ορἰπίοη ἱποίϊηεβ ἴο {δε νῖεν 

ἴδαῖ ἴδε ῥγορταπηπὶς τεΐεσβ ἴὸ δεδίπεη 
Ῥεορῖς δηΐν , Δηὰ βεῖβ ἰοσῖῃ [86 ῥχίποιρί8 
οη ΨΏΪΟἢ ἘΠεῪ 5411 ὈῈ Ἰυάρεά, ΑΒ ἴο 
πε δυϊπεπιοίεν οὗ πε Ἰορίοη ογίεἰοβ μΒοϊά 
νν]ἱάο! ἀϊβογεραπὶ νίεννβ. ϑοια τερασὰ 
ἴϊ 8ἃ8 ἃ οοπῃηροβίτίοη οὗἩ ἴδε εἐνδηρεϊδβῖβ. 
80 Ρβεϊάετεγ, Ζ.5.» ΨΟ 5668 ἴῃ ἰξ 5  ΊΡΙΥ͂ 
ἴδε ἰτεγαγυ ἐχργεββίοη οὗ ἃ βεηΐδὶ πυσηδης 
ΨᾺΥ οἵὗἨ τερατάϊηρ ἴῃς Βεδίπεη οἡ ἔπε ρασὲ 
οὗ 186 ἐνδηρεῖ δι, ἀπ ἀπκπονπ ΟἸτγί βείδῃ 
δυΐδος οὗ ἴδε βεοοπὰ Ἴςεπέυγυ, Ψ πο πδά 
ΠΑ ἐπουρῇ ἴο δοςορὶ Οἤγίβεκε ἴονα 
οη ἴδε ρασζῖ οὗ ἴδε βεδίῃεῃ ἃ8 δὴ δαυϊνδ- 
ἰεπὲ ἔος Ο"γίβιίδῃ 1418 (ὐγελγίἐοκέκμνε, 
Ρ- 532). Ηοϊεζπιαπη, Η. Ο., αἶβο βεὲ8 
ἴπ ἰξ ἃ βεοοπά-ῃδηὰ οοτηροβίιίοη, Ὀαβοά 
οη 4 Εβάγδβϑ νἱΐ. 33-35, ρος. Βδς. ἰχχχίϊὶ, 
12. δγεῖββ, ου ἴδε οἵπες δαηά, γεοορ- 
ὨΙβ68 88 ὈΑβὶ8 δη δυϊπεπίς Ἰορίοη οὗ 
7εβυβ, βεϊεῖὶπρ ἴοσῖ ἴονε 28 {π6 ἰεβὲ οὗὅἁ 
ἔσπις ἀϊβοὶ ρΙεβῃὶρ, πο ἢ π88 Ὀδθη τνοσικοᾶ 
ονεσ ὉΥ ἴῃς ἐνδηρεῖβε δηὰ δἰϊοσεά ἱπίο 
5 ἰυδεπιοδε Ῥτορταπητὶς ἴοσ ἀεαέξλσμάονε. 

ἐπάν (Σ.. 3., Ρ. 186) τῃΐηκβ ταὶ ἐδ 
Ἰορίοη ἱπ [8 οτἱρίπδὶ ἴοσῃι νγῶᾶδ δυςβ ἃ 
Ριορταπίπηε. ΤΠ ΒΕ εΠ18 ἴ0 ὃς ἔπ πιοδὲ 
Ῥτοῦδθίε ορίπίοηῃ. 



10--38. ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΝ 

πρόβατα ἀπὸ τῶν ἢ ἐρίφων, 33. καὶ στήσει τὰ μὲν πρόβατα ἐκ δεξιῶν 
αὐτοῦ, τὰ δὲ ἐρίφια ἐξ εὐωνύμων. 

34. “Τότε ἐρεῖ ὁ βασιλεὺς τοῖς ἐκ δεξιῶν αὐτοῦ, Δεῦτε, οἱ ἰἱν. 5; ἱκ. 
εὐλογημένοι τοῦ πατρός μου, κληρονομήσατε τὴν ἡτοιμασμένην ὑμῖν: ΠΕΡῚ 
βασιλείαν ἀπὸ “᾿ καταβολῆς Ἰ κόσμου. 35. ἐπείνασα γὰρ, καὶ τηλαὸ 
ἐδώκατέ μοι φαγεῖν - ἐδίψησα, καὶ ἐποτίσατέ με’ " ξένος ἤμην, καὶ ἘΡδ τ 
"συνηγάγετέ με" 36. γυμνός, καὶ περιεβάλετέ με" ἠσθένησα, καὶ" ἐπ 58 
" ἐπεσκέψασθέ με" ἐν φυλακῇ ἤμην, καὶ ἤλθετε πρός με. 37. Τότε 15,00 εθὲ 
ἀποκριθήσονται αὐτῷ οἱ δίκαιοι, λέγοντες, Κύριε, πότε σὲ εἴδομεν {51} 18. 

τ: 

πεινῶντα, καὶ ἐθρέψαμεν ; ἢ διψῶντα, καὶ ἐποτίσαμεν - 
σε εἴδομεν ξένον, καὶ συνηγάγομεν; ἢ γυμνόν, καὶ περιεβάλομεν ; 

Ματ. 31. ὅταν δὲ, (ς ἀεβοτίρείοη 
Το] ον τεο8118 χχίν. 30, ἴο ψῃϊοῃ ἴδς 
ὅταν δεςτ8 ἴο σεῖετ.---ν εσ. 32. πάντα τὰ 
ἔθνη παῖυγα!νγ βυρρεβῖβ τ[ἢ6 πεδίῃοη 
ΡδορΙθβ δβ ἀϊβιίποϊ ἴτοπὶ 1εννβ, που ρἢ 
τὰς ἰδιίες πιᾶὺ ὃε ἱποϊπἀεά, ποΐντῃ- 
βίδπἀϊηρ ἴδ6 ἴαςς ἰπδὶ ἴπ οπα τεβρεοῖ 
«εὶς Ἰυάρτηοεπε δ Βαά αἰγεδάυν Ἵοπις 
(χχίν. 15-22).---ἀφοριεῖ: ἢἤτδε ἃ Ῥτοςεββ 
οὗ βερδγαίϊοῃ 88 ἴῃ {με ἱπιεγργεϊδιίοη οὗ 
ἴδε ρασϑῦϊε οὗ πε ἴδγεβ (χίιὶ, 40).---τά 
πρόβατα ἀπὸ τῶν ἐρίφων, τε 5ῆεερ ἔτοπι 
τῆς γουπρ βμοδῖβ. ϑῆςξερ δηά ρμοδίβ, 
του ἐεεάϊηρ ἰορεῖδεσ ὑπάετ [Π6 σᾶτα 
οὗ (26 βάπ)ε βῃερποσά, βεθπὶ οἵ μεῖς οὐνῃ 
δοοοζὰ ἴο βερδγδίε ἱπίο ἔννο φοπιρδηΐββ. 
Τεβίγατῃ δηὰ Εὐγτεσ ῬΘΑΓ ἸΏ 658 ἴο [Πϊ8. 
-νες. 33. καὶ στήσει, εἴο., ἴῃς θᾶτα ῥἷδο- 
ἱῃρ οὔ τῆς ρατιῖεβ αἰγεδὰγ λιάρεβ, με ροοὰ 
ου ἴδε τίρῃε, [πε εν] οἡ {πε ἰεἴξ ; βῆδερ 
ΘΠ] επ|5 οὗ ἴπ6 ἴοσπλοσ, ροδίβ οὐ {88 
ἰαῖιες. Ωγ Νὸ ριοῆς ἔτοπι ροδίβ, 
τους ἢ ἴτοσῃ βῆδερ ; ἴσο {πεῖς ννοοΐ, ταῖς, 
Ἰατηθβ, βᾶγβ Οἤγυβ., Ηοπι. ᾿ἰχχίχ. 1ζ08ὲ 
πὰ ον] οἄους βεοῦγα ἔοσ ἔπε ροδὲ [8 
ἀπρηνίδῦ]ς Ἐπ δ᾽ ετηδίϊς βρη βοαποα 88 
οἰδεῖ: “ἃ δηϊπηδὶ εἰ ΠΙΡΙἀϊποβυπὶ εἴ 
οἱϊάυπι" (τοι). Ι͂ηρεὲ ϑυρρεβίδ 
βίυῬοτηπμεβ8 8ἃ8 ἴῃς βἰπίβίεσ αι]. 
Μοτε ἱπιροτίδης 'ἴ8β ἴδε ροίπὶ τηδάς ὉῪ 
Ὑν εἴἶδββ τπδὲ ἴῃς νεῖν ἴδςοϊ (ἢδι ἃ βεραγαϊίοῃ 
ἷβ ΠεοαβϑασΥ ἱπηρ}168 τ8δὲ 411] ᾿γεσα οπα 
Βοοῖς, ἐι4., ἰδδὲ [ες ᾿υάρεά ἱπ τἢς νίενν οὗὅ 
7εδὺ8 ἃζγὰε 1] Ῥ οἰεεοῖπρ ΟὨΒτβείδηβ, ἀϊ8- 
οἷρ[εβ ἔσῃ οσζ 4ϊδε. 

γν. 34:40. οἷ εὐλογημένοι τοῦ πατρός 
μον, ΤΥ αι μογβ δίεββεά οπεβ, ἴδ6 
Ῥασιϊοίρα Ῥεὶπρ ἰῃ εῆεςς ἃ βυδβιαπεῖνα. 
-κληρονομήσατε, εἴς. : [Π|5 οἴδιϑε ΥΝ εἰ58 
τερατὰβ 8ἃ8 ἃ ρὑζοοῦ ἴπαὶ ἴῃε ρδγϑθὶθ 
οτἱρίπαιν τείεισεὰ τὸ ἀϊβοὶρίεβ, 8ἃ8 ἴοσς 
τῆετλ ΟἿ οοὐυἱὰ ἐπε Κίπράοπι ὃς βαϊὰ 
ἴο ὃδ6 ργερασεά ἔσοπι πε ἐοιιηάδιίοη οὗ 
τς ψοτϊά. Ψγεηάϊ, Βοϊάΐπρ ἴδε ογί ἰπαὶ 

38. πότε δέ, Ἐκ, 
: νἱ, τό. ὙΕ 

43. ]46.], 
87. 

τεΐειεηςθ ἴο ἤανε Ὀεεῆ ἴο ἴδς Βεαίδεη, 
δγδοκεῖβ (Π6 ψγογάβ ἔγοπη οἱ εὐλογ. ἴὸ 
κόσμον 48 οὗ ἀουδιξι] δυϊπεπείςϊτγ.-- 
γες. 35. ἐπείνασα, ἐδίψησα, ξένος ἤμην, 
ΒΌΠΡΥΥ, [Ὠἰγβίν, ἃ βίγαδηρει, ΤῊς οἷδίτηβ 
οσγεδίῖεά Ὀγ {Π686 ΒἰξιδιίοΠΒ ἀγα Ὀπίνεσβα! ν 
τεοορηϊβεά ἐπουρῃ οὔσῃ περϊεοιεά; τὸ 
τεβροηὰ το {ῃεπὶ ἰ8 ἃ ἀυγ οὗ “ φοτησηοῃ 
Βυτηδηίν ".--σνυνηγάγετέ με, γε τεςεἰνεᾶ 
τὴς (ἱπῖο γοὺσ πουβ6) (οἷ ἔχοι χίχ. 18. 
τ-οὐκ ἔστιν ἀνὴρ συνάγων με εἰς οἰκίαν). 
Μεγεσ, νν εῖββ, δπὰ οἴπεσβ, υυἱτἢ βισίςϊασ 
δάμπεγεποθ ἴο πε 1ἴογαὶ πιδαπίηρ οὗ ἐπα 
νογάᾶ, τεπάεσ: γε ραϊοεὰ πὶὲ ἱπίο τδ8 
Ὀοϑοπὶ οὗἨ γοὺς ἔδπιϊν; ἘΠ ΈΖΒοθε: γα 
δαἀπιϊιεὰ τὴς ἴο γοὺς ἴ86]6 (“ βἰπηιΐ οοη- 
νἱνίο δά θυ δεῖ "᾽).--- ες. 36. γυμνὸς, 
ἠσθένησα, ἐν φυλακῇ, ἄεερεῖ ἄερτεεβ οὗ 
ταΐίβευ ἀεπηαπάϊηρ Ὠίρμει ἄδρτεαβ οἵ 
ομαγίν ; πακεὰ -- ἢ] οἶδά, σεϊϊθῦ ποτα 
ΤΟΒΕΪΥ (πδη ἴῃ οα86 οὗ δυηροσ οἵ {Πἰγβῖ ; 
βἷοϊκ, σα! Ππρ ἴοσ βυταραῖῃν ῥσοπιρείπρ ἴο 
Υἱϑὶ(8 οὗ βυσοοῦγ οὔ Ἴοηβοϊδιϊοη ; ἰπ 
Ῥτίβοη, ἃ βίἰτδιίου δὲ οῆςα ἀϊβογεάδοὶς 
δηὰ τερυϊβῖνε, ἀεπιαπάϊηρ ἔπε Βίρμεβὲ 
τοδᾶβισε οὗ ἷονε ἰπ οὴπς ΨΠο νἱβὶῖβ μα 
τίβοπεσ, [Π6 Ἰεπηρίδιίοπι Ὀεΐπρ βίσοηρ ἴο 
δϑῃατηεὰ οἴ οης νἱεννεὰ δ5 ἃ οί πηὶηδὶ, 

Δηὰ ἴο 5ῃσγίπκ ἴσοπι ἢΐ8 οοἱ]], ἴοο οἴδῃ 
ἄατῖς δηὰ Ἰοδιῃβοπιε.---ἔπεσκ με, 
1Π18 νγῦ ἰ8 οἴϊεῃ υδεᾶ ἱπ τῆς Ο, Τ. δη 
Ν. Τ. ἱπ [δὲ βεῆβε οὗ ρτδοίουβ νἱ ἰἐδείοη 

οὐ ἴδε ρδχὶ οὗ ἀοά (ἰὸς ἽΘ ἱπ δὲερε) 

(νἱάε ΓΚ. 1. γ8, ἀπά ἐπα πουη ἐπισκοπή 
ἴῃ ;Κ. χίχ. 44).-τνίῆνετ. 37. κύριε, ποὶ 
ΠΕΟΟββΑσῚ Ϊν δροκθη ὉῪ ἀΐβοιρ]ε8 βδυρροβεά 
ἴο ἵκπονν οὐ Ῥεϊΐενε ἱπ ]εβ8ι8 (Υν εἰ88). 
ΤΒε 16 δι8 τῆς ἠμάϊοϊα! ἀϊσηϊεν οὗἩ 188 
εἴβοη δάάγεββεά ὉΥ ννποσήβοανοσ υϑεά. 
ἢ ἀϊδοϊαἰπλίπρ ἔπε ῥργαῖβε δοσογσάςεὰ ἴῃοβα 
Ὑ2Ο (Δ}1 1πΠ6 Ἰυάρε κύριος νἱτίι δ! ἄδην 
Ρδῦβοηδὶ δοηυδιπίδπος νυ Ηἑπ,.--Ν τ. 
40. ἐφ᾽ ὅσον, ἴῃ 80 (δᾶ; 88 -- καθ᾽ ὅσον 
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39. πότε δέ σε εἴδομεν ἀσθενῆ,; ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ ἤλθομεν πρός σε; 
40. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ βασιλεὺς ἐρεῖ αὐτοῖς, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ 
ὅσον ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἀδελφῶν μου 3 τῶν ἐλαχίστων, ἐμοὶ 
ἐποιήσατε. 

41. “Τότε ἐρεῖ καὶ τοῖς ἐξ εὐωνύμων, Πορεύεσθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, οἱ ὃ 

Ὁ ΜῈ χί ατ ἡ κατηραμένοι, εἰς τὸ πῦρ τὸ αἰώνιον, τὸ ἡτοιμασμένον τῷ διαβόλῳ 
1. νἱ. «ἱ ΣΈ ΑΙΝ 
στα. χὶϊ. καὶ τοῖς ἀγγέλοις αὐτοῦ. 
ἰδ," 

42. ἐπείνασα γὰρ, καὶ οὐκ ἐδώκατέ μοι. 
φαγεῖν - ἐδίψησα, καὶ οὐκ ἐποτίσατέ με’ 43. ξένος ἤμην, καὶ οὐ 
συνηγάγετέ με" γυμνός, καὶ οὐ περιεβάλετέ με’ ἀσθενής, καὶ ἐν 
φυλακῇ, καὶ οὐκ ἐπεσκέψασθέ με. 44. Τότε ἀποκριθήσονται αὐτῷ ὁ 
καὶ αὐτοί, λέγοντες, Κύριε, πότε σὲ εἴδομεν πεινῶντα, ἢ διψῶντα, ἢ 

ν Βεῖθ δηὰ ξένον, ἢ γυμνόν, ἢ ἀσθενῆ, ἢ ἐν φυλακῇ, καὶ οὐ διηκονήσαμέν σοι; 
[πα ζομα 
Με ἴὰ 45. Τότε ἀποκριθήσεται αὐτοῖς, λέγων, ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ἐφ᾽ ὅσον 

(Ἐσεῖς τίν. οὐκ ἐποιήσατε ἑνὶ τούτων τῶν ἔλαχίστων, οὐδὲ ἐμοὶ ἐποιήσατε. 
ἐμ 46. Καὶ ἀπελεύσονται οὗτοι εἰς " κόλασιν αἰώνιον - οἱ δὲ δίκαιοι εἰς. 
χνὶ. 24 αἱ. ᾿ "» 
ἴβ 864). ζωὴν αἰώνιον. 

1 ΒΌ δᾶνε ασϑενουντα (ΤίΞο;., ΝΗ). 

3 οπιίῖβ των αδελφων μον, ῥγοΡΔΌΪΥ δῃ Ἔτσοσ οὗ βί πηΐας οπάϊηρ. 

ΊΜΒΙ, 33 οπιῖϊ οἱ, ἃ βἰηϊβοδηΐ οπλίββίοη. 
4 αντω δια ΟὨΪΥ τη ΐπ08. ἴο Βυρροτὶ ἰξ. 

(ΗεΡ. νἱΐ. 2ο, υϑεὰ οἵ εἰπὲ ἴῃ Με. ἰχ. 
15).--δνὶ ... ἐλαχίστων, ἴδε Ἰυάρε᾽ Β 
Ῥτείῃγεη δροΐεη οὗ 88 ἃ Ὀοάν δρασζῖ, ποῖ 
φμδ)εείς, Ὀυϊ ταῖῃετ ἐπςέγμηιθη ἐς, οἵ )υάρ- 
τωεπῖ. ὙΠὶ8 τηλΚα8 ἴοσ (η6 ποη- ΟἸτιβιίδη 
Ῥοπίείοπ οὗ (πε ἰυάρεά, ὙΠ6 Ὀτγεϊῆγεη 
ἅτε ἴδε ΟὨΠτιβείδῃ Ῥοοσ δηὰ πεεάν δηὰ 
βυδετίηρ, ἴῃ ἴῃς ἤγϑε ρίαςβ, Βαὲ αἱ εἰσηδίεῖν 
δηὰά ἰπίεγεπε δ! ν δὴν βυβετίπρ ρεορὶς 
δηγνεσς. ΟὨτιβείδη δι εσετβ γαρσαβθηϊ 
ΟἸγίβε, δαπὰ δυτηδη βυβεγεβ τερσεβεπὶ 
ΟΒ τί βεῖδῃβ.---τῶν ἐλαχίστων Β66ΠΊΒ ἴο ὃς 
ἷπ ἀρροείεἴοπ στ φῶν, κυρρεδείης 
ἴδε ἰάεα ἐπδὲ ἐπ6 Ὀγείῆγεη οὗ δε ὅοῃ οὗ 
Μδη δἵἪς ἴδε ἰπβίρηϊβοαπε οὗ πιδηκίπά, 
ἴδοβς {Κεῖὶγ το δε ονετϊοοκεά, ἀεβρίβεά, 
περϊεςιεά ζ' Χ. 42, χυὶϊ!. 5). 

ν. 41-46. κατηραμένοι, οὐυτϑεά, ποῖ 
ἐκε οὐτβεά (οἵ τναπιϊπρ), δηὰ υυἱῖπουῖ 
τοῦ πατρός μον. ἀαοὰ [48 πο ουτεεὰ 
οπεϑβ.---οὀᾷἢς τὸ πῦρ, εἰο., ἴῃς εἴεσπδὶ! ἤτε 
δ τερτεβεηϊεὰ 48 ργεραγεά ποῖ ἕοσ {πε 
ςοηάδεπιηεα τηεη, Ὀυξ ἴος τῆς ἀεν! δηὰ 
δἰθ ἀπρεῖβ. ννεηάε Ὀγδοκεῖβ ἴπῸ οἰδυβα 
κατηραμένοι. .. ἀγγέλοις αὐτοῦ ἴἰο 
βυφρεβὲ τ8δὲ δ8Ὲ [9}|ε80183 βδροκε ἱξ {πε 
Ῥαββᾶρε σᾶη: 8Ὸ ΑΙΝΑΥ 'ΟΠῚ τὴ6, ἴογ 1 
ΨΜΆΒ ὨυηρτΥ, δἴο.--νν. 42, 43, 5 ΠΊΡΙΥῪ 
περϑαῖῖνε 411} (ἢς βιδιεπιθηῖβ ςοπίδϊπεά ἴῃ 
νν. 35, 36.---Ν ετ, 44 τερεδίβ ἱπ ΒΌΠΊΠΊΔΙΥ 
ἥοττι ἴδε τ ρὶν οἵ ες δίκαιοι, πενία εὶς 
"εμέαμαϊς, ταρὶ ἀϊν ἐπυπιεγαῖίηρ ἴΠε βἰδίθβ 

γίάε Ὀεῖον,. 

οὗ πεδεά, δηὰ ἀϊϑοϊαἰπιίηρ, τυἱδ τοίεσεηςς 
το 41], περίεςε οἵ βεγνίςς, οὐ διηκονήσαμέν. 
σοι; νεῖ. 45 τερεαῖβ νεσ. 40 ἢ [Πα 
οπηΐϊϑβίοη οὗ τῶν ἀδελφῶν μον δηὰ {Π6 
δάάϊιίοη οὗ οὐκ Ὀείοτε ἐποιήσατε.---Ν εἴ. 
46. κόλασιν, εῖε ἀηὰ ἱπ τ ]οῆη ἵν. 18 
(ὁ φόβος κόλασιν ἔχει), ἔτοπι κολάζω -- 
ταῦ] δείοπ οὐ ὑσγυπίηρ, ἤδηςα βυρρεβεῖνε 
οὗ ςοττεοῖῖνα γδίπες ἴλη οὗ νἱπάϊςινα 
ὉΠ ἰβηπηεπὲ 28 ἰἰ8 ἰσγορίςδὶ πιεδηΐῃρ. 
ἢδ υ86 ΟὗὨἉ [Π18 ἴεγτ ἰῃ (8 ρίδος 8 οπς 

οὗ τῆς εχερειοαὶ ρστουπάβ τεβϑίεἃ οἡ ὉΥ͂ 
ἔδοβε ο δάνοοδίε τῇς “ἴαγρεσ Βορε"". 
Αποίδες ἰδ ἴῃς βἰσίοξ πηεδπίηρ οἵ αἰώνιος : 
δρεϊοηρ, ποῖ εν δϑιῖπρ. Ετοῦλ ἴῃς 
οοπηδίπδιίομ τεβυ 18 ἴῃ ρῆγαβε: ἃρὲ- 
Ἰοηρ, ΡῬσυπίηρ, οἵἀϊβοϊ ρ᾽ 'πθ, Ἰδανίπρ 
τοοτὰ ἔοσ ἴῃς ἤορε οὗ υἱεϊπχαίς βαϊνδιίοη. 
Βυὲ {πε ἀοοίτίπε οὐ ἴπε διΐυγα βίδιθβ 
πιυϑὲ Οἱεϊτηδίοῖν τεϑὲ οπ ἄθαρεσ Ἴοη- 
βίδεγαιίοπβ ἔμδη ἴποβε βυρρ!εὰ Ὁγ νεγῦαὶ 
ἱπίεγργείϊδιίοη. νεῖὶβα (Μι.-Ἐνδηρ.) 
δηὰ ὑγεπὰς (1,.ὄ 1.) τερατὰ νετ. 46 88 8δῃ 
ἱπιεγροϊδίίοη ὉΥ ἴῃ6 Ἔνδηρε  βῖ. 

ὙΠς ἀοοίτίης οὗὨ τπϊ8 ραββαρῈ ἰβ ἔδδαῖ 
ἴονε ἰ8. πε Ἵββεῆς οὗ ἔγυῃ σεϊ!ρίοη δηᾶ 
ἴδε υἱείπιαις ταδὶ οὗ οπδγαςίοσ ἔοσ 411 τηεῃ 
ΟἸὨσίβεῖδη οσ ποη- Ο γί βιίδη. ΑἹ] ψ8ὸ 
{τὰν ἴονα ᾶγε ἱπιρίϊοῖε ΟἸ τί βείδηβ. Εοτ 
δυο ἐνετυνμετε (ἢ Κίηράοπι ἰδ ὕχε- 
Ῥατεὰά. ὙΠῈῪ ἃγα [18 ἔγῃε οἰτἴζεηβ δηὰ 
(Ποά ἰ8 τπεῖς Εδίμετ, [πὸ οδιηρ ἔδοβα. 
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ΧΧΥΙ. :. ΚΑΙ ἐγένετο ὅτε ἐτέλεσεν ὁ ̓ Ιησοῦς πάντας τοὺς λόγους 
τούτους, εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 2. “ Οἴδατε ὅτι μετὰ δύο ἡμέρας « ΗΑ 
τὸ πάσχα γίνεται, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς τὸ 

38. ὅρ. 

6δ; χν. 

σταυρωθῆναι." 4. Τότε συνήχθησαν οἷ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς] χί οἱ 
καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ εἰς τὴν "αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τοῦ 

χχὶϊ. 
ἰδδαῦδια, 

λεγομένου Καϊάφα, 4. καὶ συνεβουλεύσαντο ἵνα τὸν Ἰησοῦν κρατή- ον 

1 καὶ οἱ γραμματεῖς οπκίεϊεὰ ἱπ ΑΒΌῚΙ, (Τίδοἱ., ΚΝ. Η., ΝΥ 8.). 

Ο ἴονε ἰδ Ἐδιδμοσ᾽β Ὀ᾽εββεά οπθβ 
7εβὺ8 πιδάς δῃ ἱπιροτίδηξ οοπισι υξίοη ἴο 
ἰδς ἀοςιτίηα οὗ [πΠε Εδιδβεγῃοοά, ἀεβηΐηρ 
ἘΥ ἀϊβοεί πη παι υϑς ἴῃς {π|ς “ Εδίμεσ᾽". 

ΟΗΑΡΤΕΚΒΒ ΝΙΧΧΝΙ. τωτῆξ 
ῬΑδϑιον Ἡβτοου. {τβεβε οπαρίεγβ 
εἶνε σὰ οχοεριίοσαὶι διΐπεββ δηά 
ταϊηυΐοδηε885 οὗ ἀθῖδι! {πε βίοσυ οἵ (Ὁ τίβε᾽ 8 
Ἰδοὶ 5υβετίηβε δηά τεϊδεϊνε ἱποϊἀεπίβ. 
ΎΒς δἴουν ἤπάβ ἃ μἷδος ἱπ 81] ἔουσ 
Εοϑβρεῖβ (Μῖκ. χίν., χν. ; 1. χχίϊ., χχιϊ!.; 
δ χνὶϊ!., χὶχ.), βῃονίηρ ἴῃς ἱπίεηβα 

Ἰπιεγαδβὲ ἔεῖε ΌῪ ΟὨ τι βείδηβ οὗ ἴπε δροβιίοϊϊς 
ἴῃ 411 τῆδι τεϊαιε ἃ το τῆς Ῥαββίοη οὗ 

ἐπεὶ Γογά. ΟΥΒεῖδγεε βιγαῖα οἴ ενδηρεῖῖς 
τπιδάϊείοη τεϊαιίηρ τεβρεοι νεῖν ἴο νμδὲ 
7εβὺ8 ἐαερ λέ, (δι Ης ἀϊά, ἀπὰ ψῆδὶ Ης 
ϑεδεγεά, τς ᾽Δ8ι- πατηθά γοῦν οδπΊα 
ἔγβὲ ἴῃ οτίρίπ. Μαεη οουϊὰ ναῖε ἔος τῃ8 
ψνοσάβ ἀπὰ ἀεοάβ, δὰξ ποῖ ἴος ἴς δυνῆ]} 
1816 οὗ δυβετίησ. Ενεπ Ηοϊἐζτηδπη, πο 
ἰλρρι 186 ἰεδοῆπίηρ ἢτβί, τεοορηΐβεβ ἴῃς 

Δββϑίοῃ ἀγαπᾶ 88 ἴθ πυοίευβ οὗ τῆς 
«ιδάϊείοπ 8ἃ5 ἴο πηεπηογαῦΐε ἴδοϊβ δηά 
εχρεσίεηοεβ. [Ἃ}ἢη ἴῃς ἰοσπιδιίοη οὗ ἴῃς 
Ῥαββίοῃ ςξβγοηΐοὶα ἴῃς πηδίη ἴδλοῖβ νουἹὰ 
Ὡδίυγα! Υ οοτης ἤγβὲ ; ἀγουπά τἢ 8 πὰς ει 
ψουϊά ραῖπες ρτδάυδιν δοογεϊίοηβ οὗ 
Ταῖποσ ἱποίδεηίβ, 11 ὃν τπ6 τῆς ἴδς 
ντίτεη τεοογάβ ερᾶη ὁ Ὀ6 ςοπιρί]οὰ 
δε οοἰϊεοιίοπ οἵ »τερρογαδίϊΐα δαὰ 
Δββυπιεᾶ ἴπς ἕογτῃ ἴξ ὕδαγβ, βάν, ἴῃ ἴῃς 
αοϑβρεὶῖ οὗ Μαζί ; {δε πιἰβιοσίς ἐσ οη 
πε βοϊδειγῃ βυῦ)εοι, δὲ ἰεαβὲ ἃ85 ΓᾺΣ 88 ἰΐ 
οουἹὰ Ῥς Δβοετίαίπεά, ὙΠε ραβϑίοηεβϑ 
ἴοπε οὗ ἴδε παγγαῖϊνε ἱπ 411 ἔουυς αοβρεΐ8 
ἐδ ταπιδεκδθῖε ἢ ἴΠς ϑίοσυ 8. τοϊά ἴῃ βυδ- 
ἀυςεά δοοεπὲ, ἰπ ἔενν βίπῃρ]ς ψνογάβ, 88 1 
πε παιγαῖοσς ἢδὰ πο ἰηϊεγεβί ἰη ἴῃς τηδίζεσ 
πᾶνε δι οὗ ἴδε Ἀἰβροτίαῃ ̓ ἀπαθῶς 
παντα διηγοῦνται, καὶ τῆς 

ἀληθείας φροντίζουσι. Ἑαιέγ. Εἰδ. αα 
ν. 

ΟΒδρίεσ χχνΐ. δπὰ ρδγδ εἶ ςοπίδιπ ἔπ 
αποϊπέϊιρ, τῆς δείγαγαϊ, ἰμ6 Η οἷν ϑιειῤῥεν, 
τε ρον, ἴδε ἀῤῥγελεηείοη, ἴῃς ἐγίαὶ, 
τῆς ἀεπίαϊ ὃγ Ῥείεγ. 

γν. 1:-5. ἱπίγοάμείονγ (ΜΚ. χὶν. 1, 2, 
1. χχί. 1, 2).-ῖῖν. 1-2 οοπίδίη ἃ ὕσε- 
ἀϊςείοι Ὀγ 685 ἔνο ἄδγβ Ὀείοτς Ῥαββονεσ 

τ -τ - 

οὗ Ηἰΐϊες ΔΡρτοδοβίηρς ἄδβδίῃ; νυν. 3-Ὁ ἃ 
ποιίςε οὗ ἃ ςοηβυϊδίοη ὃν ἴῃς δυϊποσίεῖςα 
88 ἴ0 ΟΜ ἴδον πιίρῆξ οοπηρᾶβα Ηἰβ 
ἀεαῖμ. [ἢ ἀπὸ ρδγδ !εἶβ ἴῃς ἔοσγπιοσ ἰζεπὶ 
ΡΡΘΆγδ 848 ἃ τῶεσε ἀδίε ίοσ τῆς ἰδιΐεσ, 6 
Ῥιοάϊοιίοη Ῥείη εἰϊηχπαιςεὰ.---Ν ες. σ. 
πάντας τ. λόγον τούτους, 811 (ῃε8ς δαγ- 
ἰπρβ, πλοδὲ πδίυσγα!ν τ κο 88 σεΐεγείη 
ἴο ἴπ6 οοπίεπίβ οὗ οἤδρβ. χχίν., χχν., 
τπουρὮ ἃ δαοκνναγά ρίδηςς δὲ {86 ψποῖα 
οὗ ΟὨσίβι᾽ 5 ἰεδοβίηρ 15 οοηοείναδίε. Ὑεὶ 
ἴῃ οὯ865 οὗὨ βυςἢ} ἃ σοιῃργεβεηβίνα σεΐσο- 
ΒΡεοῖ ν»ὮΥ τεῖεσ οπἷν ἴο ψοσάβ ἢ ΝῊ 
ποῖ ἴο ῬοΙδ αἰεέα δὲ ζαεία ὃ---Ν τ. 2. 
πάσχα, υϑεὰ ῬΟΙΒ ΟἵὨ {εξεῖνα!, 858 Βεζε, 
δηά οἵ νἱ οἰἶπι, 45 ἴῃ νεῖ. 17. Τῆς Ῥάββονοσ 
Νὰς τὰ οη ἴῃς τ4ἢ οὗ Νίβδῃ ; ἰξ ἰ8 στοίδισεὰ 
ἴο δετα ἴοτ ἴ8ς ἢγβι τἰπηα ἰπ οὖς αοβρεϊ. 
τ- παραδίδοται, Ῥτιεδβθηΐ, εἰπε υδεὰ ἰο 
ἄεβοσῖθα υἱνι αν ἃ δπΐυτε ἐνθηῖ (Βυτίοῃ, 
Μ. Τ.., 8 15) ος ἴο δϑϑοςοῖϊδις ἴξ ἢ {δα 
[{εαϑὲ ἄδυ 88 ἃ ἤχίυγε (γίνεται), "’ ςΔεπάδτ 
δ δηὰ ἀϊνίπε ἄξεοσεε οἵ ἀεδὶῃ ἤχεὰ 
Ῥεγοπὰ τεςδ]} " (ΗοϊιΖ., Η. 6.), ος ἴο 
ἱπιρῖγ τδδὲ (πα δείΐγαγαϊὶ ργοςββ8 ἰ8 αἰσεδυ 
Ῥερυῃ ἰῃ τῃς τἘπουρδὶ οὗ τῆς ἔ18ςε-Βεαγιεά 
ἀϊδβοὶρ[6.--τνες. 3. τότε, ἴννο ἄδυβ Ὀεΐογα 
Ῥαββονεσ.---συνήχθησαν ροϊπῖίΒ ἰο ἃ 
τηεεείηρ οὐ τῆς ϑαπῃεάτγίτ.---ες τὴν 
αὐλὴν ἀεποίεϑ τῆς τηεειηρ ρίδος, εἰἴποτ 
{πε ῥαίαοε οὗ πε Πίρἢ ρῥτγίεϑε ἱπ δοζοσγά- 
8ποα ΨΠἢ ἔπε δε οὗ αὐλή ἱπ ἰδῖες ατεαῖς 
(Νν εῖ55), οσ τῆς οουτὲ δγουπὰ ψῃΐο τ86 
Ῥαϊδιείαὶ θυ ]άϊπρβ ννετε ταηρεά (Μεγε) 
Ξε αἐγίμηι ἰπ Ν υἱραῖς, ἑο!]Ποννεὰ Ὁγ Οδἰνίη. 
[π τῆς Ιαἰῖες σαβα τῆς τηςεϊπρ ψουἹὰ θ6 
ἱπίοσπιαὶ. [Ἃἢ Δ 886 ἰξ ΜᾺ8 δὲ τ 
ΒΙρἢ Ρῥτίεβεβ φυδγίεσβ [ΠΟΥ πιεῖ: ᾿ Βεγε- 
ὕροῦ ΟἾγΥΒ. γοιηδσκβ: "84:6 ἴδ ἱπεχ- 
ῬΓαββίδ]Ὲ Τσοιταρείοη οὐ [εὐ θ δθδίγβ. 
Ἡανίηρ ἰαννῖεββ Ῥγοσδεδιηρβ οὐ Βαπὰ 
1ΠΕΥ οοίηθ ἰο ἴῃς Πίρδ ῥείοδὲ δεεκίηρ 
Δυϊδοσν νἤεγε ΤΕΥ βπουϊὰ εἐποουπίος 
δἰπάγαπος"" (Ηοπι. ἰχχίχ.).---Καϊάφα, 
Οδίαρμδβ, βυγηᾶπιθ, ]οβαρῃ δίβ πλπια. 
βενβηΐδεη ὑϑᾶγβ Βί ἢ ῥτίεβὶ (υἱάς [ΟβεΡἢ, 
Απῖ,, 18, 2, 2; 4, 3).--  ετ. 4. ἵνα ὙΠῸ 
Β δ) υποῖῖνε δος ἃ νοῦ οἵ εῇοτί οἵ ρίδη : 
ἴῃ οἸαβϑὶς ατεεῖς οἕεπες ὅπως »» ἢ ἔίυνὸ 
ἰηάϊςδῖῖνε (Βυτίοη, ὃ 205).--δόλῳ ὃγ, 
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σωσι δόλῳ, καὶ ἀποκτείνωσιν. 5. ἔλεγον δέ, “ Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, ἵνα 
μὴ θόρυβος γένηται ἐν τῷ λαῷ." 

6. Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γενομένου ἐν Βηθανίᾳ ἐν οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ 
ΜῈ εἰν. 5. λεπροῦ, Ἴ. προσῆλθεν αὐτῷ γυνὴ " ἀλάβαστρον " μύρου ἔχουσα 3 
ΠΝ βαρυτίμου,Σ καὶ " κατέχεεν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὁ αὐτοῦ ἀνακειμένου" 

ΨΥ. ς ΜΚ. χίν. 3 

(ῳ δ᾽ ἀπώλεια αὕτη; 

8. ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅ ἠγανάκτησαν, λέγοντες, “Εἰς τί 
9. ἠδύνατο" γὰρ τοῦτο τὸ μύρον 7 πραθῆναι 

1 δολω κρατησωσι ἴῃ ΦΑΒΌΓΑΣ (Τίδοξ., ΚΝ Η., ΝΥ 6.). Υ. ΚΕ. βυρροτίεά οηἱγ ὈΥῪ 
τηαϊπαβ. 

Ξεχονσα Ὀείοτε ἀλαβαστρον μυρον ἱπ 'Β0]1, 13, 33, 69, εἴς. 

ὁ πολντιμον ἰπ ΣΦΑΌΙ, (ΤίθοΒ.) δ8 ἐπ Τ. Β. ἱπ ΒΓΔΣ (ΥΝ.ἢ.). 
ῬτοΟΌΔΌΙν ςοπι65 ἴτοστὰ [δ χιΐ. 3. 

4 4πι τῆς κεφαλης ἴῃ Δ. ΒῸ 1, 13, 60 αἱ. (Τίβοξ., ὟΝ. Η.). 
ΤΜΑΒΌΙ, αἱ. 9 εδννατο ἰπ ΒΔ. 

οταῖς, ἃ τχεϊδβοά ομαγαοίεσίβεϊς οἵ οἱεσγίςβ ; 
ἑπάϊρπα σοπομαἐΐο (Βεηρεῖ) ; σοννδγάϊν 
διὰ πλετοῖ!ε88.--- νεῖ. 6. ἔλεγον δὲ: δὲ 
Ροἰπίὶβ ὅδοῖκ ἴο νεῖ. σ, ΜὨΪοἢ ἤχεβ ἴΠ6 
δβδίοῃ ἰῃ Ῥάδββονοσ {ἰπ|δὰ, Ψ 816 ἰἢς 
γηεάσβῖβ τπουρμὲ ἴὲ ῥγυάεπε ἴο Κδερ 

οΥ̓͂ τῆς Βοῖγ βεάβοῃ ἴοσ σεάϑοη ρίνεη.-- 
μὴ, εἴς., ἴο ἀνοϊὰ Ὡρτοᾶσ δρὲί ἴο μάρρεῃ 
ἱ Ῥαββονεσ τη, [σβερῆυβ ἐξςές (Β. ].» 
ἰ., 4ν 3). 

νν. 6-13. Αποϊμεϊηρ ἵπ Βείλμαπν (ΜΚ. 
χῖν. 3-0, οΥ͂ ]ομη χίϊ. ᾿-τι). ϑδῖχ ἀδυβ 
Ῥείοτες Ῥδββονεσ ἰῃ ]οῆπ; πὸ ἐἰπ)ε ἄχεά 
ἰηῆ Με. δηὰ ΜΙ. Ὁετείαίπῖν νη 
Ῥαβεβίοη ψεεκ. Τῆς τπίηρ οὨἰεῆγ τὸ δ6 
ποϊςεὰ ἰ8 ἴδε βειεὶπρ οὗ 1π|5 ραῖ πεῖς βοβηθ,, 
Ῥεῖννεεη ρσίεβι ϊγ ρἱοιείπρ δηᾶ ἔαϊβε 
ἀϊδβείρ! εβῃρ. ““Ηδκιγεὰ δηὰ Ὀδϑεηεββ ου 
εἰΐπες παπὰ δηὰ ἔγας ἴονε ἴῃ ἴῃς πγίἀ8ὲ ᾿" 
{{παἰκῖηξ οὗ ἐλε Τισεῖυε).---Ν εῖ. 6. τοῦ 

Ἰησοῦ, εἰς. : ἱπάϊςαἴεβ ἔῃ6 βοεῆς, ἱπ 
Βείδδπυ, δπὰ ἱπ τε πουβε οὗ ϑ5ἰπιοῃ 
Κποννη 88 ἴῃε ἴερεσ (ἰε οὴς βροΐκεη οἵ 
ἐπ νἱϊ!. 2). Ὑπε μοβὲ οὗ 1. νἱῖ. 36 ἢ. 
νγ»)ῶ8 ἃ ϑίπιοθῃ. οη ἴδε οἵπεσ παπὰ, πε 
δοβὲ οὗ ]οΐπ χίϊ. τ ἢ, οὐ ἂὲ ἰεδβὲ ἃ ργο- 
ταϊπεηῖ συεβῖ, νν85 1,8ζᾶσυβ, Ὀγοῖμε οὗ 
Ματῖῃα δαπὰά Μδαυ. Ὑπηῖβ δπὰ οἵπεσ 
Ροΐπῖβ οὗ σεβεπιδίδποε ἀπά ἀϊβεγεῆςς 
ταῖβε ἴῆ6 αυσβιίοη : ἀο 411] ἴπεὲ ἴουγ 
ἐνδηρεῖ δῖβ [61] ἴῃς βᾶπὶῈὲ βίου ἱπ 
ἀϊθεγεπε νᾶγβὺ Οη {Π|8 ιδβιίοη δηά- 
1ε58 ἀϊνεγθυ οἵ ορίπίοη πδβ ὑγεναιϊ δὰ. 
ΤὮς ῬγορδὈ εν ἰ8 παῖ τἤετα νεῖε ἵν 
ποἰπιηρβ, ἴδε οὔς τεροτίεἁ νἢ 
νατιίαιίοπβ ὃὉγΥ Μι., ΜΙκ., δπά 71οδπ, τῇς 
οἴδες ὃγ κι; δηά τπᾶῖ ἴῇς ἵνο μοῖ 
βοπιοννδαὶ πιχεά πῃ ἴῃ ἰταάϊπίοη, 50 
παι τς ῥγεςῖβα ἀειδὶ!β οὗ ες! οαπποῖ 
Ὧον ὃς δβοογίδίπεάδ, Ηδρρὶϊ ἴπε εἰ ῃΐοδὶ 
Ὃς τεϊϊ φίουβ ἱπιροτὲ οἱ τῆς ἔννο Ῥεδυῖ 

πολντιμον 

δΊΜΒΌΙ, οτὔἶὶ αντον. 

οπλῖξ τὸ μυρον (ΤίδοΒ., ὟΝ. Η., ΝΥ 8.). 

βίογίςβ ἰβ οἷςασ.---Νεσ. 7. ἀλάβαστρον, δα 
“ ΔΙδθδβίεσ᾽" (ν886), [πε ἴδγπι, οὔ βία 
ἀεποιίηρ ἴδε τηδίεσγίαὶ, Ὀείπρ' ἰγδηβίοσσοά 
ἴο ἴδε νεββεὶ τηδάς οὗ ἴξ, κε οὺσ ψνοσά 
“ μ1155᾽" (ϑΡελκΚεγ᾽β Ο051.), 'ἰπ ςοπίτηοη 0.86 
ἔοσ Ῥγεβεγνίῃηρ οἰπίσηεηῖβ (ΡΊτν, Ν᾿. 111., 
3). Αῃ αἰδδαβίεσ οἵ παγὰ (μύρου) ννᾶβ ἃ 
Ῥτεβεπὶ ἔοσ ἃ Κίπ. Ατπηοηρ ἦνε ρσεοίουβ 
Ατιὶοῖεβ βεηὶ ὉγῪ Οδιλθγβεβ ἴο ἴῃς Κίηρ οὗ 
Εἰπιορία νγὰβ ἱποϊυἀεὰ α μύρον ἀλάβ. 
(Ηετοά,, [11., 20). Οπ τπῖ5 οἰπίπιεπὶ δηὰ 
ἰ8 βδουζοαθαὶ. υἱήάδ Τεβίγαηθ, Ναέωγαϊ 
ἩΗϊείονν οὗΓἹ ἐπε Βίδίε, Ρ. 484 (ᾳφυοϊεά ἰπ 
ποῖεβ οἡ ΜΚ.).---βαρντίμον (Πετε οπῖγ ἴῃ 
Ν. 7.), οἵ ρτεδὶ ργίοςς; {πὶ5 ποίεά ἴο 
εχρ δίῃ τῆς βεαυεὶ.---κεφαλῆς : 5ῃς ὕτοκε 
ἴῆε νᾶϑς ἂδπὰ ρουγτεά ἴῇῆς ᾿οπίεπίβ οἡ 
τῆε λεαάὰ οὗ 6508, ἐεεῖ ἴπ ]οῃη ; οι 
Ῥοββίδίε ; τησβὲ δὲ ςοπηδίπεά, 88 ὺ ἴῃς 
Ἡαττηοηίβιβ. -- εσ. 8. ἠγανάκτησαν, 48 
ἰπ χχ. 24. Τῆς ἀϊδβοϊρίε-εἰτοῖα ἐχρεσίεποθᾶ 
νατίουβ δῃπουδηςαβ ἴτοῖη ἢσβί ἴο ἷδβί: 
ϑυσορπεηιςίδη ψνοπίδη, τηοίβεσθ δπά 
ΟΠ άγθη, τη δἰ ἐίοη οἵ ξϑ0ιο8 δηὰ ]οδη, 
Μαγὺ οὗ Βείμδηνυ. Ὑῆς ἰδδὲ τῆς τηοβὲ 
βίπρυϊαγ οὗ 411. Ῥιοῦδοὶν 411 τπς ἀϊβοίρ]ε 8 
ἀϊβαρργονεά τῆογε οὔ ἰεββ'ί ἴὲ Ψὰ8 ἃ 
τσονιαπ᾽ς ἃςῖ, δΔηὰ {πεν ψεῖς πη. 8586 
νγὰ8 ἃ Ῥοεῖ δηά {πεὺ ννεσε βοπιενῃδὲ 
γιοβαῖς.- -ἀπώλεια, νναβία, ἃ ρζεοίουβ 
της τὔγονη ἀνῶγ. ΤῸ ἤοῪ τῆδηυ 
τῆϊηρβ (86 ἴεγπι τηὶρῃξ θὲ δρρὶϊεὰ ου 
δίπη τ ρτουπάβθ ὙὍὴς ἵνεβ οὐ ἴπ6 
ΤΩΑΔΓΙΥΤΒ, δ...) ἐμὶ δοπο  Τπμαῖ ἰ8β ἴδε 
αυεβιίοη ; ποῖ 80 εδϑιϊν δπβνεγεὰ ἃ5 
νυ ραγ αὐ ΠΠτατίαπ ἐαίηΚ. Βεβίάς (δία 
οσιἰοῖβαι οὐ ΜδγῪ ρἷδος Ῥεῖΐεσγ᾽ 5 γανοῖξ 
ἀραϊπβὲ ἴῃς ἀδδίῃ οὗἩ 7εβι8 (χνὶ. 22).-- 

εἴ. 9. δοθῆναι, εἴς., ἴο Ῥε ρίνεη (δε 
Ῥιοςεεάβ, βυ θεοὶ εαειἷγ ἀπάεγβιοοά) ἴὸ 
ἴδε ῥοογ. Ηον πιυςἢ Ῥεῖίες ἃ υβε ἴδῃ 
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πολλοῦ, καὶ δοθῆναι πτωχοῖς." Ιο. Γνοὺς δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτοῖς, “Τί ὁκόπους “παρέχετε τῇ γυναικί; ἔργον γὰρ καλὸν ἁ τὰς αἰ. 
εἰργάσατο 3 εἰς ἐμέ. 11. πάντοτε γὰρ τοὺς πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν " δαὶ νἶ ». 

ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 12. βαλοῦσα γὰρ αὕτη τὸ μύρον τοῦτο 

ἐπὶ τοῦ σώματός μου πρὸς τὸ " ἐνταφιάσαι με ἐποίησεν. 13. ἀμὴν ο ]οδη χίχ. 
λέγω ὑμῖν, ὅπου ἐὰν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο ἐν ὅλῳ τῷ κόσμῳ, ὭΣ 
λαληθήσεται καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη, εἰς ᾿ μνημόσυνον ς. “ο΄, »᾿ 

{ ΜΚ. χίν. ο. 
14. Τότε πορευθεὶς εἷς τῶν δώδεκα, ὁ λεγόμενος ᾿Ιούδας Ἰσκαριώ- (εἶ τ 

της, πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς, 15. εἶπε, “Τί θέλετέ μοι δοῦναι, κἀγὼ ὁ“) 

Δ ηργασατο ἰη 9 Ὁ (ΤΊβοΣ., ΝΝ.Η.). 

ἴο ννδβίς ἰξ ἴῃ ἴα Ἔχργεββίοῃ οὗ ἃ βεπίϊ- 
ταξης ἰ-τ ες. το. γνοὺς, ρετοείν! πο 
τδουρ ποὲ μεασίηρ. γε δᾶνε τΏΔηΥ 
τοδδῃ ΤπουρΒ8 νὰ Ψψουΐά θὲ Δϑῃδπγχεά ἴοὸ 
ΒΡεΔΚ ρἰαίπίν ουἱ.---τί κόπους παρέχετε, 
εἴς., ΨὮΥ ἰσοῦδῖα γε ἴδε ψοπιᾶηλ ἃ 
Ῥῶγαθα ποῖ πεαυεπὶ ἴῃ οἶδβϑὶς δυΐποσα, 
ἘΠΟΌΡὮ δἰ πηῖ]ατ οπεβ οσους, ἀπὰ ἔνε τπῖ8 
οοοαβίοπα!ν (οἱάς Κγρκε); ἰουπά ποῖ 
ΟΠΪΥ Βεῖα δυΐ ἰπ ΓΚ. ΧΙ. 7, χνἱ!, 5, ΘΔ]. 
νἱ. τ, ἴπ6 ἴαβὲ ρίδος Ψοσίηυ ἴοὸ θ6 
δϑβοοίϊδίεδ ψ ἢ 1818; 81. Ῥδὺϊ δπὰ τῇς 
Βεσοίης οὗ Βεῖδδην κΚίπάγεα βρίτίῖ5, 1180 ]ς 
ἴο “(του ]68᾿" ἴτοπὶ ἴΠ6 βᾶπὶε βδοζΐὶ οὗ 
Ῥεορΐὶς δηὰ ἴος 8 π| 118. σϑαϑοῃβ.-- -καλὸν, 
ὩΟΌΪς, δΒεζοῖίς : ἃ ἀεεὰ ἄοπε υὑπάες ἰη- 
δρίγαϊίοῃ οὗ υποδίουϊδιϊηρ ἰονα.---ν ες. στὰ 
βυρρεδβίβ ἃ ἀϊβεϊποιίοη θείννεεη ρεπεσαὶ 
εἰ ῖςδ] σαίεροτγίεβ απὰ ἀυξίεβ δγίβιηρ ουὲ 
οὗ βρεοΐδὶ οἰγουπιβδίδηςθβ. Οοπιπιοη τηεῃ 
τοοορηίβα ἴΠ6 ἔοσπιεσ. [{ [δκεβ ἃ ρεπίυ8 
οΥ ἃ ρῬδββίοηδίε ἴονεσ ἴο 8ε6 δηά βυ εν 
ἄο {πὲ ἰδίϊεσ. Μδγυ βὰν δηὰ ἀϊὰά τπ8 
τᾶτς (πὶηρ, δηὰ 80 δοπίενεά δη, ἔργον 
καλὸν.- ἐμὲ δὲ οὐ π., “8 Ἀρίων 
᾿τοῖεβ" (Μεγει).---Ν τ. 12. πρὸς 
ἐνταφ.; ἴο ρσερασζε ἔοσ Ὀυγίαὶ Ὁ εσρδὶπι- 
ἴπξ; 80 ΠΕΩΣ ἰβ8 τῶν ἀδδαίῃ, τπουρῃ γα 
τπουρδῖ ποῖ οὗ ἴξ : εἴεςι οὗἩ ἴπε ννοπιδη᾿ 8 
ἃοῖ, ποῖ πεῖ οοηβοίουβ ρυγροβε. Ὑπα 
ϑγτείας νεγβίοη ἰηϊγοάυςεβ ἃ φνασί. 56 
ταθδηῖ ποιῃίηρ δυξ ἴ0 8ῃον δεῖ ἴονε, 
αὐἱοκεποά ροββί ον Ὁ ἱπεβιϊποεῖνς ἔοτθ- 
οάϊηρ οἵἉ 11]. Βυὲῖ δη δοὶ ἄοπε ἰῃ ἐπδὲ 
δβρί τς ννὰ8 ἴδε Ὀεβῖ πη αἰ πίη ρ οὗ ΟἸ γί βι᾽ 5 
Ὁοάγ, οἵ ταῖπες οἵὗ Ηἰβ δοὶ ἰῃ ἁγίηρ, ἔοσ 
186 ἴνο δοῖβ νγεσεὲ Κίπάγεά. ΗἩδηςα 
ῃδίυγα!Υ ἴῃς βοίεπιη ἀεοϊαγαιίοη 2Ο]]ονν- 
ἰμρν ΔΩ δββοπίίδὶ μαζὶ οὗ ἴπε6 βίογυ, οὗ 
ἱπάυδίεΔ0]ς δυϊμεπείοὶ ιν. - τ ας. 13. 
εὐ. τοῦτο, ἐκὶς ροβρεῖ, ἴῃς ροβρεΐ οὗ ζῶν 
ἀεδίἢ οἵὗἉ ἰονε.---ν ὅλῳ τῷ κόσμῳ: δἴϊες 
ὅπον ἐὰν τηΐρῃξ βεεπὶ βυρετῆυουβ; ποῖ 
80, Βονενοσ: ἰξ βεῦνεβ ἴο ἱπάϊςαϊς ἴπ6 
ταηρα οὗ ἴ26 ““ΨΠΒεζεβοανασ᾽": νὰ 88 
18:6 ψοσὶά, πρϊνοσβα! ν ρῥσεάϊοιεα ἴοσ 

εἰρ. ἰπ ΒΙ.. 

ΟΒτ βεϊδηϊξυ, δπὰ αἷβο ἔος δε Βεζγοίπο οὗ 
τε δηοϊπεηρ. ΟὨγυβοβίομ, 11 βιγαείηρ 
ΟἸσίβε᾽β ψνογάβ, τεπιλεκβ: Εν ἴποβα 
ἀνε! Πηρ ἴῃ τς Βτ 8} 181ε8 (Βρεττανικὰς 
γήσονς) 5ΒρεΔΚ οὗ [πε ἀεεὰ ἄοπε ἴῃ ἃ 
Βουβε ἱπ ᾿υάδεα Ὀγ ἃ παγῖοι (ἥοηι. ἴχχχ. : 
ΟἾγυβ. ἰδεητῖὶῆεβ {πε δποϊπεπρ ἤετε 
νΐτἢ ἐρδῖ ἴῃ ΓΚ. νἱϊ.). 

νν. 14-6.ῖ Ὑμάας οὔήεγς ἰο ὀσίγαγ 
γεμε (ΜΚ. χὶν. το, τὶ, κ. χχίΐ, 3-6).-- 

δσ. 14. τότε, ἴῃεη, ἴτε τοοίβ οὗ τῃ6 
Ὀεῖγαγδὶ ρὸ τους πυγίμες Ὀδοῖς ἴμ8π ἴῃς 
Βεῖμδην βοοπε---νί δ οἡ χνϊ. 22, 23-- 
δυϊ πδϊ βοεπα ννουἹὰ Πεὶρ ἴο ῥγεςίρίϊδιϊα 
18ε δία] βίερ. ᾿εδῖῃ δἱ ἰδϑὲ δὲ [αΐα, 
δεοοογάϊπρ ἴο (πΠ6 Μαβέεγ᾽ Β ννογάβ. ὙΒεη 
ἃ ὕὍαδε παῖυγε ᾿νουὰ ἔδεϊ ὑποοπλοσίδοὶς 
ἴπ 80 ὑπννοσ  ἀϊγ σοτηρδην, δηὰ 'νουϊὰ δὲ 
εἰδλὰ ἴο εβοᾶρε ἴο ἃ τπῆοσα Ἴοηρεπίαὶ 
Δίπηοϑρπεσε. [υἀλ8 οουἱά ποῖ δγεδῖῃς 
πε εἶν διὰ τς οάουτα οὗὨ (πε οἰπέπιεπε 
δηὰ 411 ἰξ δια επιαά.---εἷς τ, δ., οπς οὗ 
πε Ὑνεῖνα (1).---ν ἐγ. 15. τί θέλετε, εἴς., 
ψΠδὲ τα γε Πρ ἴο ρῖνε πε ΜϑεΥ 
δηὰ Τυάδδ ἐχίγεπης ὁρροϑβίϊεβ : 8πε ἔγεεῖν 
βρεπάϊηρ ἱπ ἴονε, δὲ νν]Πηρ το 8611 Π18 
Μαβίεσ ἔοσ τοπευ. ναὶ Ἴοοπέγαβίβ 'π 
τῆς ψοσἀ δηὰ ἰπ τῆς βᾶπηδ 5π|8]] οἶγοὶα 1 
ΤΔς πηδεοσπδγυ 8ρίτιϊ οὐ 1.488 18 ποῖ 80 
ΔΡραζσεπὶ ἰπ ΜΚ. δηὰ 1,Κ.---κἀγὼ, εἰς. : 
καὶ ἱπιτοάδυςΐπρ ἃ οο-οτάϊπδιε οἴδυβε, 
ἰπδιεδά οὗ ἃ βιδογάϊπαις οἶδιιβα, ἱπίγο- 
ἀυςεά Ὀγ ὥστε οτ ἵνα ; ἃ ςοἸ]οηιι 41 18π| ος 
ἃ Ἡεδγαίβηι: ἴπ6 ἰγαίτοσ πλεδῃ ἰπ βιγἷθ 88 
ἰῃ βρίτιι. --ὄστησαν, ἴδεν ρίδοεά (ἰπ 
τῇς δαΐδηςε) -Ξ ννεϊρῃεά οὔὅβ. Μδην 
ἱπίεγρσεῖ : {πεῪ δρτεεὰ -- συνεφώνησαν. 
80 Ὑδεορῆγ.: “Νοῖ 848 τῆδην ἰδίηκ, 
ἰπβιεδά οὗ ἐζυγοστάτησαν ". ΤὨΐα οοτ- 
τεβροπάὰβ ἢ ΜΚ. δπὰ 1,Κ., δπὰ τς 
ἩΚοΙποοά ἰβ τμδὲ τπε τπιόπεὺ Ψουά ποῖ 
δ6 ρϑιά 11} πὲ ννοῦκ ννᾶβ ἄοπε (Ετ  ἐΖβο Βα). 
Βυς Μί. [88 ἴδε ργορῃεςοίεβ ἐνὸς ἴῃ νίενν, 
δηὰ υ868 Πεῖε ἃ ρτορῃειίς ννοσὰ (Ζεςῖ. 
χὶ. 12, ἔστησαν τὸν μισθόν μον τρι. ἀργυ 
ϑερῖ.), ἱπάϊβεγεπε 48 ἴο ἴδε {ἰπ|6ὲ ννῆεη 



410 ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΥῚ. 

ε βετο οαἷν ὑμῖν παραδώσω αὐτόν; " Οἱ δὲ δ ἔστησαν αὐτῷ τριάκοντα ἀργύρια" 
δεῆδε. 

ΒΙΚ. χχὶϊ. 6. 
τό. καὶ ἀπὸ τότε ἐζήτει " εὐκαιρίαν ἵνα αὐτὸν παραδῷ. 

17. ΤΗι δὲ πρώτῃ τῶν ἀζύμων προσῆλθον οἱ μαθηταὶ τῷ Ἰησοῦ, 
λέγοντες αὐτῷ, ““ Ποῦ θέλεις ἑτοιμάσωμέν σοι φαγεῖν τὸ πάσχα ; 

1βογὰ ουἱγ. 18. Ὁ δὲ εἶπεν, “Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν πρὸς τὸν δεῖνα, καὶ εἴπατε 
Ἐν. χί. 8. αὐτῷ, Ὁ διδάσκαλος λέγει, Ὁ 

τὸ ᾿ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου." 
καιρός μου ἐγγύς ἐστι πρὸς σὲ ̓  ποιῶ 

19. Καὶ ἐποίησαν οἱ μαθηταὶ 
ὡς συνέταξεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 

20. Ὀψίας δὲ γενομένης ἀνέκειτο μετὰ τῶν δώδεκα. 421. καὶ 

ἐσθιόντων αὐτῶν εἶπεν, ““᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει 
με." 4242. Καὶ λυπούμενοι σφόδρα ἤρξαντο λέγειν αὐτῷ ἕκαστος 

1 ΜΒΌΙ1Δ οπῖξ αντω. 

γτλεηὶ νᾶ τηδάς. Οοίηδά πλΟΠΕΥ νγᾺ8 
ἴῃ υδς, ὃὰὲ τῆς 5ῃεἶκε18β πᾶν πᾶνε Ὀδθ 
νεϊσβεά οὐδ ἱπ δπείαυς ζΑβΐομ ὉΥ πιθῃ 
ολτεῖα ἰοὸ ἄο δὴ ἰπίϊᾳυίϊέουβ τὨίπρ 1π ἴῃς 
τηοβὶ οσίβοάοχ γᾶ. Οὐ ἔδεσε τῆδυ μᾶνε 
Ῥεεῃ πὸ ψεϊφμίηρ ἰῃ ἴπε οἂδε, δὰϊ Ων 
τῆς υδὲ οὗ 8δπ ἀποίεπε ἔογπὶ οὗ βρεες 
αῆες τὰς ρῥγδοιίςε μβαὰά Ῥεοοπις οδβοϊεϊα 
(Εἰεϊά, Οἱ. Νον.). Τῆς ἀπιουπί -Ξ- ἀδουΐ 
ἴδιες οσ ἔουσ ρουπάβ δίειηρ, ἃ 8:141] 
801) ἴοσ βυςἢ ἃ βεγνίςε ; ἴοο Β: 81] δ Κ8 
Μεγεῦ, 0 δυρρεδίβ [δαὶ τἴῃ6 τεαὶ 
διηουης τνᾶϑ ποῖ κηονῃ, δπὰ [δὶ πε 
βιαπὶ Ψ88 ἄχεά ἰῃ ἴδε ἰγδάϊίοη ἴο βυϊ 
Ῥτορῆεου.--- ες. 16. εὐκαιρίαν, 4 σοοά 
οοολβίοῃ, ἔπε νεσῦ, εὐκαιρέω (ΜΚ. νἱ. 31), 
Ῥείοηρβ ἴἰο ἰδία ἀσεεῖςκ (οῦεςοκ, Ῥὰγγη., 

. 125). 
Ῥ ΩΣ “19. Ἅγγαηρενιεμές 70γ Ῥαξολαΐ 
Ῥεαεὶ (ΜΚ. χὶν. 12-16, 1,Κ. χχί!. 7-13).-- 
Ψψεσ. 17. τῇ δὲ πρώτῃ τ᾿. Τῆς βαςτεὰ 
βεᾶβοῃ ΜῊΝ Ῥερδῃ οὐ ἴδε τφ4 Νίβδῃ 
δηά ᾿Δϑιθά ἕοσ βενεὴ ἄδυϑβ, ψγᾷ8 ἔννο ζδαβίβ 
το δ ἰηῖο οης, ἴἢς Εδδβὲ οἵ ἴδε Ῥδββονεῖ 
δηὰ τε Εεαβὲ οὗ ἴη]εανεπεά Βεεδά, 
ἃηὰ ἰξ ψὯ28 οδ᾽ εὖ ὉΥ εἰϊβες πάγῃς ἰη- 
ἀϊβετεπεῖγ .---ποῦ, ὙΠεῖε ὃ Α ταῦθ πλοῖα 

Ἰεχίῃρ ᾳυεβείοη ἰδ: ψβεη ἡ Κδ5 ἴΐ 
ὁπ ἴδε δνεηίηρ οὗ ἴδε 13} (Ὀερίπηΐπρ οὗ 
141}), Ἃ5 [πε Εουγίῃ ΟΟβρεῖ 8εεπ)8 ἴο 88 Ὺ, 
οἵ οὐ ἴδε Ἔνεπίηρ οἵ ἴπε [ο]]οννὶπρ ἄδυ, 85 
τῆς δυπορεῖςαὶ δοοουπῖβ βεεὲτὶ ἴ0 ἱπηρὶν, 
«αὶ 7εδὺ8 κερὶ {πε Ῥάβοῆαὶ Εεαβδε ἡ ὙΠὶ8 
δ οὔα οὗ τὴν δατγηηοηϊβες ῬτΟΡΪεπιβ 
δεϊβίηρ ουξ οὗ δε αοβρεῖ παιτδῖῖνεβ ἔτοτὴ 
«δ΄8 ροΐπε οηνναγάβ, ου νυ ΒΙς ἢ 8η ἱπλσλδηβα 
διηλουηὶ οἵ ἰεαγηςά ἰδθουγ 888 Ὀεεη δρεηῖ. 
Ἴδε ἀϊδουβδίοηβ ἃἅσε ἰγκβοπιε, δηὰ {δεῖς 
κεβυ 18 υποοτιδίη; δηά {Πὰν ὅτε δρί ἴο 
ἴακςε ἰῃς δἰἰεητίοη οἢ [Δ τότε ἱτηροτίδης 
τολῖϊεσβ : ἴδ 6ββθη 818 οἱ ἴ1π6 τηονὶπρ 
δ]ς, σοπηῆοη ἴο 811] [6 Ὄνδηρο  ἰβῖ8. 
Ὗνο τουδὶ ὃς οοηίεπέ ἴο τοπιαίη ἱπ ἀουδὶ 

85 ἴ0 τ1ΔΠΥ͂ ΡοἰΪπί8.---θέλεις ἑτοιμάσωμεν, 
τῆε ἀεϊ!θεγαῖίνε δυδ᾽ πεῖνα, ψιδουξ 
ἵνα αἢες θέλεις.---νετ. 18. ὑπαγετε, γ0 
γδ ἱπῖο ἴπ6 οἰτγ, ἱ.5., 16γυβα]επ.--- πὶ 
τὸν δεῖνα, ἰο βυςἢ ἃ οπε, αν θη πὸ 
βυβηοίεηε ἀϊτεςιίοη. ΜΚ. δπὰ 1. ὅσα 
Τοσε δχρ οί, Μὲ. Βεῖε, 685 οῆβδη, 
Δ τενίαιεβ. Πουδε1ε88 ἃ ργενίουβ ὑπ άοσ- 
βίδπαϊηρ ῃδὰ Ὀδδη σοπια ἴο Ὀεΐννεδη [658 
δηὰ δὴ ὑηκηονῃ (ἰεπὰ ἴῃ [εγιβα] θη). 
Ἑυϊῆγ. δυρρεβῖίβ ἴδαὶ ἃ τουπάδρουξ 
ἀϊγεοϊίοη ννᾶβ ρίνθῃ (ὁ κεὲρ 1.1.ἀδ8 ἴῃ 
ἱξποτγᾶπος 88 ἴο ἴῆε τεηάεσνουβ.---ὁ καιρός 

.», ΤῊΥ τἰπλε (οὗ ἀεδῖ ἢ). ϑόῖηδ (τοῖϊι8, 
Ῥεδκεῖ᾿β ὕονι., σαγσ, Οδῦ. Ν.Τ.) Βπάὰ 

ἴῃ τῆς νογάβ ἃ γεᾶδβοη ἴος δπεϊςὶραϊηρ ἴδ ς 
εἶπις οὔ τπε Ῥαβοῆδὶ Εεδβὲ, δῃὰ 80 οης οὗ 
ἴδε ἱπάϊςαιίοπβ, ενεη ἰπ ἴῃ ϑυπορείςδ, 
ἔδαι ΠοΠ π᾿ 5 ἀδῖς οὔτῃς Ῥαββίοῃ ἰ8 ἔπε ἔσῃ ς 
οπε.--ποιῶ τ΄ π., 1 τῇδε οἵ ἱδερ (ργα- 
βεηΐ, ποῖ ζυΐυγο), 8. 8.4] ἐχργεββίοῃ ἴῃ 
βυοῖ ἃ σοπρεςιίοη. ἘΧΔΙΊΡΙ68 ἴῃ ΒΔρΒεῖ. 

ὰ τ᾿ μι: πιακίηρ τηϊγίεαη νὴ Ὦ τῆς 
Μδβίεσ, ἃ ϑυ 1: 8016 πυπηδετῖ ()μδέα φρατρία, 
ατοείαβ), θεΐνεεη της ῥγεβογ θά {ἰπη8 
οἵ ἴεη δηά ἱψεηῖγ. ὙὍδε ἰατιῦ μδὰ ἴο δ6 
επτίγεῖν οοπβυτηεά (ΕχΧ. χίΐ. 4, 43} Ὀιά 
εβ88 δηὰ ες Ὑνεῖνε δαὶ ἴπ6 Ῥαδοδδὶ 
δ ὃ 
γν. 20.-25ὅ. ΤᾺ ῥγέδεμος οὗ ἃ ἰγαϊέον 

αππομηοσάῦ (Μ|ο. χιν. 18-21, κ. χχίΐ. 
21-23).--ννν. 2ο, 21. ὀψίας δὲ γ. Ιἐ ἰδ 
ενεπίην, πὰ πε σοτῆρϑην ἃζα δῖ ΒΌΡΡΕσ, 
δηὰ ἀυτίηρ, πε τε] (ἐσθιόντων αὖ.; νετ. 
21) 1688 τηδάε ἃ βίδχι]πρ δηπουηςθ- 
ταεηῖ. Αἱ ψῃδῖ βίαρε ἰβ ποῖ ἱπάϊςαδις. 
ΕἸβπες βυρρεβίβ ἃ ἰαίς βίαρε : “Ουτὰ 
ἴετα οοπιεάιββεηῖ ; νεῖρεπία δὰ ἤπεϑηι 
οοεηΔ,᾽ Ὀεσᾶυδε Δ εαεῖν ἀπηουποδηιαηξ 
νουϊὰ πᾶν [Ποὦ ἀρρειίεε.--ονετ. 2:1. 
παραδώσει με, 541] Ῥεῖγαγ της. ἀεπεταῖ 
δηπουποετηεηΐ, νους ΔπῪ οἷς ἴο [Π6 
ἱπάϊνίἀυαϊ!, Ὧ8 ἱπ Μ|ς. νεσ. 18.---᾿ εσ. 22. 



τ6---1:6. 

αὐτῶν, “Μήτι ἐγώ εἶμι, κύριε; " 
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238. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, 
““ Ὁ ἐμβάψας μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τῷ " τρυβλίῳ τὴν χεῖρα,2 οὗτός με παρα- καὶ Βετε κῃά 
δώσει. 24. ὃ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ᾿ ὑπάγει, καθὼς γέγραπται! 
περὶ αὐτοῦ " οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι᾽ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
παραδίδοται καλὸν ἦν αὐτῷ, εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος." 

Βεζε διηὰ 
ἱπὰ ΜΙ, χίν. 
δι 

οἵ 

25. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν εἶπε, “ Μήτι ἐγώ 
εἰμι, ῥαββί;" λέγει αὐτῷ, ““" Σὺ " εἶπας." τὰ νοεῖ. ός. 

26. Ἐσθιόντων δὲ αὐτῶν, λαβὼν ὁ ̓ Ιησοῦς τὸν 5 ἄρτον, καὶ εὐλογή- 
σας, ἔκλασε καὶ ἐδίδου ὁ τοῖς μαθηταῖς, καὶ ὁ εἶπε, “ Λάβετε, φάγετε" 

2 φιᾳᾷ ἐκαστος νἱϊμβουξ αντῶων ἰπ .ΒΟΙ,Ζ 33 (Τίβοι., Ν.Η.). 

3 τὴν χειρα δεΐοτε ἐν τω τρνυβλιω ἱπ 3.Β1.Ζ. 

8 ΒΟΙ.Ζ οαιΐξ τον. 
4 Ἐσ; εδιδον τ. μ. και εἰπε δ Β01.Ζ, οὐυτεῖνεδ, ἢάνε δονς τ΄ μ. εἰπεν. 

λυπούμενοι δεετηβ ἃ εαῖς ψογά, δηὰ {86 
ἀάιϊτίοη οὗὐὨἨὁ (ῃ6 δνδηρε δι᾿ ρεῖ Ψψοσὰ 

ρα ἀἄοεβ ποῖ πιᾶκεὲ ἰΐ βίζσοῃρ. 
Νοηδ οὗ τδς δοσουπίβ τε ἰβεϊ δ! ἐχ- 
ῬΙεββ ἴδε εβεοὶ ψῃϊοῖ τηῦβὲ μᾶνα ὕεθῃ 
Ῥιοάυςεά.---ἤρξαντο Βεῖρβ 0 Ὀτίπρ ουἱ 
ἴδε εἰτυδιίίοηι: {πὰ δέραπ ἴοὸ ἱπαυΐτα 
δῆες βοπ)Ὲ πηοπιεηΐβ οὗ της δβίοη  βἢ- 
τηεηῖϊ.-μήτι ἐγώ, εἴς., οὯπ ἰξ Ῥε 1 
ἐχρεοϊίϊηῷς οὐ δορίηρ ἴοσ ἃ περδῖϊνα 
ΔΉΒΝΕΙ; γεῖ ποῖ ἴοο βυγε: ΡγοῦΔΟΪΥ 
ΤΩΔΩΥ ΟὗὨ τδδπλ ψγεσα Ἴοπβοίουβ οἵ ἔδασ; 
ἐνεη Ρεῖος τηῖρδε Ὀς, φυϊία σοταρδιΟΙΥ 
στ δῖ8 ῬοΪάπεβ8 ἃ {{π||6 Ἰδίεσ.----νεσ. 23. 
ὁ ἐμβάψας, Βε νο ἀϊρρεά, ἀΐρ8, οἵ 8118}} 
πᾶνε ἀιρρεά. Ὅῆς δογίβε ρδσίςρίς ἀ6- 
οἰάεβ ποιδίηρ 88 ἴο (ἰπ|6ὲ, Ῥαϊ πλεγεὶν 
Ῥοίηίβ ἴο ἃ βίηρἷς δοῖ, ἃ5 ἀϊβιϊηςϊ τότ ἃ 
Ῥτοοςβ8 (ο΄. ἴπ6 ῥγεβεηῖ ἱπ ΜΚ.). Τῇβ 
εχρζεββίοῃ ἰῃ Με. ἀοεϑ ποῖ πεοαββαγν 
ἰάεπιῖν τς πιᾶῃ ππΐεββ νὰ τεπάοσ: 
ΨῃῸ μᾶ8 Ἶυβὲ ἀϊρρεὰ, δὰ ςοηςεῖνε οὗ 
7εβι8 δβ ἀϊρρίηρ ἱπηπιεάϊαιεῖυ δἴεγ (80 
ν εἶδβ8.) [π ἔδνους οὗ (Π΄8 νίενν ἴξ στῦδ 
Ὅε καἱά ἴδαϊ ἔπεσε νγὰβ ὯῸ βεῆβε ἴῃ τείεσ- 
τῖπρ ἴο ἃ βίηρίε ἂςὲ οὗ ἀϊρρίπρ, γε ἵμεγα 
νουά Ὅς ταᾶπΎ ἰπ ἴῃς οουτθα οὗ ἴῃ8 
ΤΑΕΔΙ, υη1658 τῆς οἰγουτηδίδηςεβ ΨΕτΕ Βυ 0 ἢ 
8 ἴο πιᾶκε ἱξ ἱπάϊςαϊε ἴδε ἱπάϊνίἀυ δ] 
ἀἴθοῖρὶς. ὙΠα πιεσε ἀϊρρίηρ ἰῃ ἴῃς βαπηβ 
ἀϊβῃ ψουἹὰ ποὲ ἰδεπεγ τς ἰγαίἴοσ, δ6- 
οἄυδα ἴπετε ψουϊᾶ 6 δανοσδῖ, ἴσας οὐ 
ἔουτ, δοίης τῆ. ϑάπια {πίηρ, δ σοσηρδην 
Ῥεὶπρ ἀϊνίἀεἃ ἱπέο ρΡεσῃμδρβ ἴῃγεε ρτοι 8, 
Ἑδοῦ μανίην ἃ βεραγδῖε ἀϊ8ῃ.-- -τὴν χεῖρα. 
ΎΠς δποίεπί8 υδεὰ {πεῖς παπάβ, ποῖ 
κηῖνε8 δηὰ ἔοσκβ. 500 51}}} ἴῃ τῆς ΕΔϑῖ.-- 
τρυβλίῳ. ἩΗδεδγοδίιδ σίνεβ ἴοσ (μἰ8 ψοσζὰ 
ΗΝ άφιον -Ξ- Δοείδδυΐυπι, ἃ νεββϑεῖ ἴογ 
νίπερατ. Ἡκσπος Εἴβπες {πη Κθ τῆς τα- 
ἔετεηςε ἰβ ἴο ἃ νεβ85εῖ [11 οὗ Ὀἰτίες ΠετῸ8 
αἰεερεά ἴῃ νίπερασ, ἃ ἀΐβῃῃ ρασίδκεῃ οὗ δἱ 

τῃε δορί ππίπα, οὗ 86 πιεαῖ. Μοζθ ῥζο- 
Ὁαδὶν ἴδε ννοσάβ Ῥοῖαι ἴο ἃ ἀϊ88 οοπίδιηἰης 
ἃ τηϊχίυτο οὗ ἔτυΐ!---δίεβ, ἤἄρβ, εἴς.--- 
νίηεζαν δηὰ βρίςεβ, ἰπ ν ῖο ἢ Ὀσοδὰ τνδ8 
ἀϊρρεά, δε οοἴους οὗ ὑτγίοϊκβ οσ σηυά, ἴὸ 
τετηϊπά {πεπὶ οὗ ἰδς Ἐργρἕδη δοπά 
(υἱάε Βυχίοτί, Σεχ. Ταῖνι., Ρ. 831). Τα 
ουϑίομῃ οὗὨ ἀΐρ; ἱπρ Βοῖε σείεσσεά ἴο ἰ8 
ΠΠ υδέγαιεὰ ὉῪ ἴπ6 1οἸ]οννίηρ ἴτοπι Ευστος 
(»γαπάεγμηρέη, Ὁ. 133): “ Βείοσαε: ὺ8 
βιοοῦ ἔνο ῥ᾽ δῖεβ, ὁπ Ὲ νυ βισοη ρῖν βρίςεὰ 
ταδοδζοηΐ, ([πΠ6 οἵμεσ ΨῈ ἃ ἀϊβῃ οἱ πὸ 
ουϊ ες κβ δηὰ οπίοπϑ. ϑροοῃβ ἴπεγε ἡγοσε 
Ὥοπα. ὙΠετγα Μεσα ἔουγ οὗ 8 ψῆΟ ἀϊρρεά 
ἱπῖο [86 βᾶπιε ἀϊ8}."᾿--νεσ. 24. ὑπάγει, 
δοεῖδ, ἃ εὐ ρῃεγηΐβια ἕος ἄεαῖῃ, ΟΥ̓ ]ομπ 
χὶϊ, 33.-τκαλὸν ἦν ψίπους τἢς ἄν, ποὶ 
ἀηυϑαδὶ ἴῃ ςοπάϊξίοπδ] βεπίεποςβ οὗ (Π|8 
βοζῖ : ΒΘΡΌΒΙΒΟΝ ΟΟΠΊΓΔΙΥ [0 ἕλοι (υἱάέ 
Βυτίοη, Μ. Τ΄, 88 248-90). 

Ὗν. 26-29ς. Τὰε Τιογά᾽ς ϑηῤῥεν (ΜΙ. 
χίν. 22-25; [Κι χχίϊ, το, 20).--- ες. 26. 
ἐσθ. δὲ αὐτῶν: 8ᾶπ|6 ΡῆγΑβε 88 ἴῃ νεζ. 
21, ἢ δὲ δἀδεὰ το ᾿ηἰτοάιος σποΐλεῦ 
τιειηοσδῦϊς ἰηοίἄεηὶ οὗ με ρϑβοδαὶ βιρρεσ. 
Νο ἀείδι18 σὲ ρίνθ τεραζάϊηρ δαὶ πηεδὶ, 
80 ἴδαι νὰ ἀο ποὲ Κηον Βον ἴασ οὖς 
Τοτὰ ἐο]]ονεὰ [δ υδι8] τουϊξίης, ἴος 
ψὨϊοἢ Τσοηβυῖο Γἱρπεοοι, ἤτον. Ηεδ., οτ 
ΘηλΠ 5 ίοέίομαγγ, ατιϊοῖα Ῥαββουέν. 
Νείιϊπες οἂπ νὰ ὙΠ οετίδϊηῖγ ἄχ ἴτας 
Ρίαςς οὗ τ οἷν ϑυρρες ἱπ ἔς ραβοδαὶ 
τΩΘΔ], οσ ἰῃ σεϊδίοη ἴο 86 δῃηπουποετηθηξ 
οἵ ἴῆς ἰταϊῖοσ, ὙὍὙῇα δνδηρεϊβὶβ ἀϊά ποῖ 
ςοηςεζῃ τπεσαβεῖνεβ ἀρουῖ δυο βυδοτγάϊ- 
παῖς τηδίϊεγβ.---λαβὼν, εἴς., μανίπρ ἰακεῶ 
8 ολκε οὗ ὑγεδά δηὰ ρίνεπ ἴπδηκβ Ης 
τοῖα ἰ, ὙὍ86 Ῥεπεάϊοιίοῃ ΤΔΥ δᾶνα 
Ὀεεη 8η οἷά ἔοσῃ) ρυὶ ἴο ἃ πεὺν 86, οἵ 
οτἱρὶ πδ].---εὐλογήσας 848 ποὶ ἄρτον ἔος 
115 οὔ]εςῖ, νος ἢ ψουἹά ἴῃ τῆδὲ ος486 βανθ 
Ῥεεη Ρἰδοεὰ δῇες ἰι.---δοὺς, εἴς., φἰνίης 
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τοῦτό ἔστι τὸ σῶμά μου." 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΥ.. 

47]. Καὶ λαβὼν τὸ ποτήριον, καὶ 3 
εὐχαριστήσας, ἔδωκεν αὐτοῖς, λέγων, “Πίετε ἐξ αὐτοῦ πάντες " 

28. τοῦτο γάρ ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς καινῆς ὃ διαθήκης, τὸ περὶ 
πολλῶν ἐκχυνόμενον εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 29. λέγω δὲ ὑμῖν, ὅτι 4 

οὐ μὴ πίω ἀπ’ ἄρτὶ ἐκ τούτου τοῦ γεννήματος ὅ τῆς ἀμπέλου, ἕως 

Ὁ ΟΝ. χἰ!, τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ὅταν αὐτὸ πίνω μεθ᾽ ὑμῶν καινὸν ἐν "τῇ 

ἐλ κῃ : βασιλείᾳ τοῦ " πατρός μου." 

Δ ΜΒΙΖΔΣ οπιῖς τὸ (Τίβος., ΝΝ Η., ΝΝ8.). 

3 καὶ ἰδ ἰπ Ὁ ΒΌ, Ῥυῖ ψναπεπρ ἰη ΟἸἿΖΔΑΣ τ᾿, 33. ΝΗ. ρυὲ ἰξ ἴῃ Ὀσγδοίκεῖβ. 

8 Ἐογ μον, το της καινης 3. Β1,Ζ δανε μον της, οπιϊκεἰηρ' καινης. Ὁ διᾶ5 [86 δδ)6 
ἢ καινης. 

ΦΜΒΌΖΣ οπιῖ οτι (Τίβομ., Ψ.Η.,ὄ ὑΜ 0). 
δ γενηματος ἴῃ ΑΒΟΌΣΙ, αἱ. ῥί. 

το ἴδε ἀϊδεϊρ[εβ; τς οδίκα Ὁσγοίκδη ἱπίο 88 
ΤΏΔΩΥ πιοσβεῖβ, εἰῖμεσ ἰη ἴῃς δςὶ οἵ ρἰνίηρ 
ος Ὀεΐοσγε ἴδε ἀϊβεγί δυξίοη Ὀερδη.---λάβετε 
φάγετε, ἴᾶκςε, εαἱ.---λάβετε οηἷγ π΄ ΜΚ. 
(ΝΝ. ἀπά Η.).---φάγετε ΡΓΟΌΔΌΪ Δῃ ἱπίετ- 
τείϊδεῖνα δάἀϊείοη, ἔσὰθ δας πη δοςββᾶσυ, 
ἐν ους ἐνδηρεῖβε.---τοῦτό ἐστιν τὸ σῶμά 
μον, 1818 ἰ5 τν δοάγν. Ὅς ἐστι ἰβ ἴῃ68 
οορυῖα οὗἁ βυπιῦοὶὶς δἰρηίβοδησθ. 7|εβὰ8 
δὲ 1Π18 βδοσεάᾶ τποθεῃς ι.868 ἃ ἐκοα νην 
δἰτηρίς, ραϊῃεῖϊῖὶς, δαπὰ ροεῖὶς βυτι ο 
ἯΙ ἀεδήη, Βαυῖ (Βὲ8 δγγαθοὶ [48 δδά τῇς 
ἕαϊς οἵ 411 τε σίου δ βυτηθο βπὶ, νΠΙ ἢ 18 
ἴο τὰπ ἱπίο ζει ϊβῃ ὑγοσβδὶρ ; ἰπ νίενν οὗ 
ψ πο τς αυεδιίοῃ 18 γδιϑὶπρ 1ἴ861} ἴῃ 
δοπια τπουρῃτδι! πιὶπάβ ψμεῖπες ἀΐβοοη- 
εἰπυδηςς, δὲ ἰεδϑὲ ἔοσ ἃ ἔπιε, οὔ ἴδε ἀ868 
οἵ βλοταπιεπίβ ννουἹὰ ποῖ Ὀ6 ἃ βεπεῆϊ ἴο 
τῆς τεϊίοη οὗ ἴπ6 βρίγι: διὰ τῆοζε ἱῃ 
Βιατιτηοπυ ὑὙἱὮ ἴπ6 πιϊπά οὗἨὨ ΟἸτῖβε τμδῃ 
τπεῖς οδίϊραίογν οὈβετγνδηοε.--- τ, 27. 
ποτήριον, ἃ οὔὕρ, ἴπε δγίῖςοὶς Ῥείη 
οταϊττεὰ ἴῃ δεδὶ Μ55. [5 Ἰάϊς, ἀπά ἰπ 
δρίγί: Ἐδϑδίπίοαὶ, ἴο ἱπαᾳυίτε νι μος ἢ οὗ 

6 ἴουσ οὔρ8 ἄγυπὶς δὲ 1π6 ρδβοῖδὶ ἐεδϑβί. 
ΤὨε δνδηρεῖῖβε μβδὰ πὸ ἱπίοσεβι ἱπ δυο ἃ 
ηυεκείοη.---εχαριστήσας : ἃ ἀϊβετεπι 
ψοσζὰ ἔγοτὰ παῖ υδεὰ ἰπ τείδσαποα ἴο ἴῃ8 
δτεδά, Ὀυϊ βἰ πη ασ ἰπ ἱπιροσὶ -- βανίπρ 
Εἰνεπ (πδηκβ τὸ αοά. Οὔὗδβεγνε, [6818 
Ὑγ8ἃ8 ἰπ ἴῃ πιοοά, ἀπά δῖε, αἱ τπμαὶ ἤουσ, 
ἴο ἴπδηκ δπὰ ργαῖβε, οοηβάεηϊ ἴπδὶ σοοὰ 
ψνουἹὰ οοπὶε ουΐ οὗ εν}. 1π ἀει ῃβεηδηα 
Ηδ νγᾶβ δϑϊε οὐΐυ ἴο τηρνιὶέ.---λέγων, 
εἰς. : ΜΙκ.᾿ 5 βιδίεσηεηὶ παῖ 411 ἄγαηὶς οἵ 
186 ουρ, Με. ἔυγηβ ἱπίο ἃ ἀϊγεςείοῃ ὉῪ 
]εβὺ8 ἴο ἄο 8ο, [ἰτυγρῖςαὶ ῥῬγαςῖίος ἰη- 
Βιυεποίηρ ἴδε τεροζὲ ἤεσα 88 ἴῃ φάγετε. 
7εβὺ8 ψουἹὰ δε ἴδε Γἐψεβὲ ψογάβ ροββί θα 
ἃ ΒῈ ἢ δὴ πουτ.--- ες. 28. τὸ αἷμά μον: 
186 νεγῪ ςοΐους οὗἩ τῆς ψγῖπε βυρρεβῖϊνε ; 
Ὦεπος οδἰϊεά αἷμα σταφυλῆς ἴπ Ὀευϊ, 

Χχχῖϊ, 14; ΤΩ Ὀϊοοά, ροϊπεηρ ἰο ἴδα 
Ῥαβείοη, [ἰκε τῆς Ὀγεακίηρ οὔτῃε Ὀγεδά.--- 
τῆς διαθήκης ((ο, ἴ8εὲ ἵνοὸ ρεη. μον 
τ. δ. ἀερεπάεπε οἡ αἷμα, νἱάς ΝΥ πετ, 
30, 3, 3), ἴδς Ὀ]οοὰ οἴτηε, οὔἴδε εουεπαπέ. 
ΤΠ ἱπιστοάυςοη οὗὨ ἴπὸ ἰάεα ἀρργορσίδι 8 
ἴο ἐπε εἰτουπιδίδποαβ: ἀγΐηῃρ πῆθῃ τηδία 
118 (διατίθενται οἱ οντας, 
Ευϊῆγ.). ΤΒε ερίτπεῖ καινῆς ἰη Τ. ΚΕ. ἰδ 
βυρετῆυουδ, Ὀεοαυβε ἰηνοίνεδ ἴῃ [Π6 
ἰάςα. Τῆς σονεπᾶπὶ οὗ σουγβα ἰβ παν. 
11 8 ]εγεηλ δ Β ἢενν οονεπᾶηξ οοπῖα 
δὲ ἰαβῖ, Τῆς δἱοοά οὗ {με οονεηδπεὲ 
δυρβεδβῖβ 8Δῃ Δπδίορυ δεΐμεεη ἰδ δηὰ τς 
ςονεηδηξ ΠὮ 18γδοὶ γαιπεὰ Ὁ βδοσίῆςς 
(Εχ. χχίν. 8).---τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνό- 
μενον: ἴῃς βιεδάϊηρ ἴοσ τῶδῃυ βιιρρεβίβ 
βδοσι θοαὶ δηδίορίεβ ; τῆς ργεβεηὶ ρδσίἰ- 
εἰρὶς νἱνίἰγ ςοποεῖνεβ {μαὶ νος ἰδ 
δῦουϊ ἴο ἤᾶάρρεπ 88 ποὺ Ἠδρρεπίηρ; 
περὶ πολλῶν 15 Δη δοο οὗ ἀντὶ πολλῶ 
ἴῃ χχ. 28.---αἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν : ποὶ ἰπ 
ΜΚ., δπὰ πᾶν ὃς ἃ σοπηηεπῖ οα ΟἸγίβι᾽ Β 
ψοσάδβ, βυρρίεὰ Ὁγ Μέ.; δυϊ ἰξ ἰΒ ἃ ἴγυ δ 
ςοπιηεηῖ. ΕῸς ψπδὶ εἶδα οουἱᾶά ἴδα 
ὈΙιοοὰ ὃς 5διεὰ δοοογάϊηρ ἴο 1,ονιἰςαὶ 
δηδίορίεβ δῃᾶᾷ ὄνεθ εγειλ δ ΒΒ πον 
ςονεηδπίῖ, νηοῦ ἱποίυάεβ δηηοηρ ἰΐ8 
ὈΙεββίηρβ 86 οοπιρίεια ἐογρίνεπεββ οὗ 
δἰ ὃ--  εγ. 20 οοπίδίῃβ ἃΠ ἜΧΡγα88 βίδϊε- 
τηεηΐ οὗ ἴδε ἕδςϊ ἱπιρ] δ ἃ ἴῃ ἐπε ργεςεάϊηρ 
δοιίοηβ, νἱα., ἰδδὲ ἀξ ἰδ πεᾶσ. [ἐξ ἰβ 
δε Δδβὲ εἶπε 1 νν [1 ἀσίηκ ρδβοῆαὶ (τούτον 
το γ., εἴς.) νὴ ἢ γοῦ. 1 ἀπ ἴο ἀϊς δὲ 
1215 ρδαββονεσ. Τῆς βεςοηὰ Βδίξοίῃς βεη- 
ἴδηςς 8 ποῖ ἴο Ῥε ἴἀκβη ργοβαίςαδι ῖγ. [{ ἰ8 
ἴ86 τπουρῆὶ ΟΥὗἨὨ τπηεεϊίηρ αραίη, Ὀὑτουρδὲ 
ἴῃ ἴο Ὀτίρῃμέεη τἢ6 ρίοοτῃ οὗ ἴδε ἰεᾶνε- 
τακίπρ (“ 8ὸ {τ Ζὰ ἀδπὶ 1,εὑεννοῦ! εἴη 
αεάδηκε δὴ ἀδβ Ν᾿ εἀεγβεμεη,᾽"" Ηοῖις., 
Ἡ.Ο.). Τὸ ἀϊδεπίδηρίε ἤρυτε ἔτοπι ἴδοϊ 
ἴῃ τ[λϊ6 ροεῖίς υἱέετδηςε δδουϊ ἴῃς πὸν 



27-35. 

30. Καὶ " ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὅρος τῶν ἐλαιῶν. 
λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “ Πάντες ὑμεῖς σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν 
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21. τότε οΜῖ. χὶν.9.6 
(αδδοΐ. δ 
Βεσθ. 

τῇ νυκτὶ ταύτῃ. γέγραπται γάρ, “ Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορ-. 
πισθήσεται 1 τὰ πρόβατα τῆς ποίμνης. 32. μετὰ δὲ τὸ ἐγερθῆναί 
με; προάξω ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν." 33. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Πέτρος 
εἶπεν αὐτῷ, “ Εἰ καὶ 3 πάντες σκανδαλισθήσονται ἐν σοί, ἐγὼ οὐδέποτε 

σκανδαλισθήσομαι." 34. Ἔφη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ““᾿Αμὴν λέγω σοι, ὅτι » τῶι 
ἐν ταύτῃ τῇ νυκτί, πρὶν " ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με." 30, 68, ν 

35. Λέγει αὐτῷ ὃ Πέτρος, “Κἂν δέῃ με σὺν σοὶ ἀποθανεῖν, οὐ μή σε 
ἀπαρνήσομαι." Ὁμοίως καὶ πάντες οἱ μαθηταὶ εἶπον. 

δο. 
]) δδα πἰτὶ, 
38; χνὶϊἑ. 

1 διασκορπισθησονται ἱπ ΦΑΒΟΙΙΣ. Το βίηξ. ἃ οοτγεςίίοη, 
3 και οὐγτιοὰ ἴῃ τιοϑὲ πηοΐ 818. 

νης ἷἰβ πη ροββιθῖθ. Ηδσπος δυο οοσι- 
ΤΩΘΏ8 88 ἴποβε οὗ Βεηρεῖ δηά Μεγεσ, ἴὸ 
τῆς εθεςὶ ἰπδὲ καινὸν ροϊπίβ ἴο ἃ πεν 
Κίμά οὗ νίπε (“" πονίϊδίδηλ ἀϊοίξ ρίδπε 
εἰηρυϊατεπ)," Βεηρ.), βέσνεὲ πὸ ρύγροβε. 
ὙΒΕΥ ἴυγη ΡΟΕΙΓΥ ἰπῖο ῥσοβε, δηὰ ρδῖπμοβ 
ἱπίο Ῥδῖμοβ. 
ὙΒε τογηδικαῦῖα ἱσαηβαοιίοη παγσαϊοὰ 

ἴῃ νν. 26-29 88 δῃ δοίεά λαοῖς Ῥτο- 
οἱαἰπιίηρ αὶ οπςε ἔπε δεῖ δὰ (πε βροοῆ- 
ταλκίηρ, βἰρτίβοδησε οὗἩ δε δρργοδοδβίπρ 
Ῥαββίοῃ. ἕι βεῖβ ἱπ ἃ βιγικίπρ σας τμ 6 
ῬΟΙΒΟΠΔΙΠΥ οὗ |ε8π6; Ηἰβ ογίριπαὶ γ, 
ἩΐΪ9 τεπάδγπεββ, Η 8 πηδβίεσυ οἵ ἔπε εἰϊιδ- 
εἰίοῃ, Ηἰβ οοπβοίουβπεββ οὗ βεΐπρ' σου ἢ 
ΗἱΪβ 11 δῃά Ηἰβ ἀβδίῃ ἔπε ἱπαυσυγδῖογ οὗ 
ἃ πον ετὰ.--Ὗ 28 1υἀλ8 ρχεβεη ἡ ΠΟ 
οδη 1611} 1,Κ.᾽5 παγγδῖϊνε 8εεπΊ8 0 ἱπιΡ ]Υ 
18δαῖ δὲ 48. Με. δπά ΜΚ. ρίνβ πο βἰξῃ. 
ΎΒΕΥ οδηποῖ πᾶνε τεραγάεαᾶ μἷ8 αὔβεπος 
88 οὗ νῖ14] ἱπιροτίδηςα. 

γν. 30-46. Οεἰλεενιαης (Μ}κ. χίν. 26-42, 
1,Κ. χχιΐ. 39-46).---ν ες. 30. ὑμνήσαντες. 
ΨΥτὰ τη18. ρδγεςῖρ]ς, τείεσσίπρ τὸ τπΠα ἰδϑὲ 
δοὶ ἱεδίη τῆς βυρρεσς σμαρηθει---ἰῆς βίη ρ- 
ἱπρ οὔ τμς ρᾶβοβδὶ Ὦγτηη ({π6 Η 4116], ραγὲ 
2, ῬΒ. 115-118, ΟΓἿ ΡΟΒΒΙΌΪΥ ἃ πεῖν βΒοῃρ', 
Ατοιμ8)--αννα ρ458 πους, ἀπά αδεε τ 
Ῥεΐνεεη ]}ε808 δπὰ τῆς ἀΐβοὶρίεβ, γι βίῃ 
ουΐ οὗ πὸ εἰτυδίίοη, ἀὐεῖνα δὲ (6 βοεπα 
οἵ ἀποῖμεῦ βδοσεά πηθπλοσυ οὗ ἴπε ραββίοῃ 
ενε. [ἷἢ, 88 ἰ8 βαϊὰ (1 ἱρμίίοοι, Π7ογ. 
ἩΗε.}, ἴξ ννὰ8 τεχυϊγεὰ οὗ [ενν8 μὲ {ΠῈῪ 
Βῃουϊά βρεπᾶὰ ραββονεσ ηἰρῇς ἰῃ ]εγὰ- 
δδΐεγω, [ἴῃς δρίσιξ οἵ [εβὰ8 Ἰεὰ Ηἱπι εἶβε- 
ψδετε---ἰοννΑτάβ ἴῃς Μουπηὲὶ οὗ ΟἸΐνεβ, ἴο 
τὲ φαγάβθη οὗ [88 ἀρόηυ.--- εσ. 31. τότε, 
τἄεη, οὐ ἴηε γᾶν τπγουρῃ ἐδα ν δ] 1εῪ δ6- 
ἔνψεοη μα οἰϊγ δηὰ ΟἸἹϊνεῖ, ἴῃς νδ|]εγ οὗ 
7εποβδαρμαὶ (Κεάγοπ), ϑυρρεδβεῖνε οἵ ῥσο- 
ῬΒεῖὶς πηδιποσίεβ (10 6ε] 11]., Ζεςοῖ. χίϊί., 
Χχίν.), ἰεδάϊπρ ὕ}, 8458 νν6]}}] δβ ἴῃ ργεβεηῖ 
πιυδείοη, ἴο ἴῃς τορίς.---πάντες, 411 ; ὁπ 

[Α186-πελτίεά, 411] υνϊέπουξ Ἔἀχοερείοη ψεδῖς. 
-͵ἐν ἐμοὶ, ἰπ δὲ 18 ἴο ὉεἴΔ] τηε.---ν τῇ 
γ. τ᾿ 80 ποᾶσ ἰβ (ἴῃς ογίβίβ, ἃ τηδίζεσ ο 
Βουτβ. Τδε ββαᾶον οἵ ἀειμεβεσηδπα ἰ8 
Ῥερίπηΐϊηρ ἴο [411] οἡ ΟἈγίβε᾽ 8 οννῃ βρίτίξ, 
δηὰ Ηδς κῆπον δον ἱξ τηυδὲ ἔδτε 8 
ΤΆΘΩ ὑηρτγεραγεά ἔογ νν δι [8 σοπγίηρ.--- 

ραπται γάρ: ἴῃ Ζεοῆ. χΙϊ!. 7, τε ον 
τεργοάιοεὰ ἴσοι ἴπε Ἡεῦτενν.---ν ες. 32 
Ῥτεάϊςἐβ ἃ Ὀγίρεεσ ξαΐυτε ἰο δἰ ονίαϊς ἴμ 6 
Ἰοοπι. ὙΗ 5Θπερβοσά ν"1}]} γεῖ ἀραὶῃ μὸ 

στε Ηἰβ ἤοοϊς (προάξω, ῥαΞίογις πιογέ, 
ατοείυ),εαάϊπρ ἐμ επ.---εἰς το Γαλιλαίαν, 
1δε ρίαςε οὗ τευπίοηθ. Τῇΐβ νεσβα 8 γδηῖ- 
πᾷ ἴῃ τε Ἑαγυῆλ Εταρτηεηῖ, ψὩοα 
Ηδγηδοῖκ στεραγάβ δ5 ἃ βίρῃ οὗ 118 ρτεδῖ 
δητυΐϊγ. ΒεβοΣ, Αεναῤλα, Ῥ. 495.-- 
νες. 33. εἰ πάντες σκαν' σονται, 
ἰδ, οσ δμουρῇ, 411 5411 Ὀς οἴὔεηάεά; [Ὡς 
δυΐυτα ἐπΊρ] 165 στοδὶ ργο ὉΠ ν οὗ ΠῈ οα89 
πρροῦθά ; Ρεῖεσ ἴ5 υ]]Ππρ' το οοποεάε ἐπα 
ἸΚεΙΠοοὰ οὗ πε δββεσγίίοη ἰπ γεΐεσεποδ ἴὸ 
811 ἐπε ταεβι.---ἐγὼ οὐδέποτε, 1, πέσεν, 
νεαπη πεν δροΐεη ἀπά ἰγυγ, 50 )α7 ας 
ἀφ ἀποιῦς ἀϊμδοῖ; βίηςετε ἰπ ἐεεϊπρ, δὰ 
ΨΕΆΚεσ [Πδη Βς ἰδ ἀννᾶσε οἵ.--- ἐσ. 34. ἐν. 
το τον, τερειτίοη οὗὨ βιδίεπηθηῖ ἴῃ νεσ. 31, 
ψἢ δἀάεά εἐτηρἢδβίβ (ἀμὴν, εἰς.), ἀηὰ -Ξ 
Πανοσ ἢ {818 πῖρβε 1 τε}} γου.---πρὶν ἀλέ- 
κτορα φωνῆσαι: τοτα εχᾶςϊ βρεοϊῆςδ- 
οη οὗ ἴδε εἰπια ο πιᾶκα τῆς βιδίειηδπε 
τῆοσα ἱπηργευβίνο Ξ Ὀείογα (π6ὸ ἄδνυν.--- 
ἀλέκτωρ, ροειίς ἔοττῃ ἔος ἀλεκτρνών. ΤῊΪΒ 
ἴον] ποῖ πιεπιϊοηςά ἴῃ Ο. Τ΄ ; ῬσοδΑ Ὁ 
ἱπιγοάυςεά ἰηῖο Ῥαϊαβίπα αἴζεσ ἴππ δχί]α, 
Ῥοββίδ!Υ ἔτοπὶ Βαδγίοη (Βεπσξίηψεσ, ΡΡ. 
38, 94). Νοὶ «ἰϊοννεά ἴο Ὀ6 Κερὲ ἵπ 7εγι- 
Βδίετη δοοοσγάϊηρ ἴο 1ἰἱρδείοοε, δαῖ (μὲ8 
ἰδ Τοοηιγδάϊςἰεά ὉΥ οἴδεῖβ (ϑοξδιίροη, 
ννὕῃβομε). [π δΔηγ οδβα ἴπε ριοῃι δἱἐίοη 
ψου]ὰ ποῖ ΔΡΡΙΥ ἴο δε Εοπιδηβ. Τπουρα 
ὯΟ ἤεηβ πμδά δεδη ἱπ Τεγυβαίεπ, 1εϑ08 
ταῖς ἤδνε βροκεὴ ἴδε ᾿νοσάβ ἴο τγασὶς 



Ἀκῶι 18, 
το; 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

"ὝΣ 36. ΤΟΤΕ ἔρχεται μετ᾽ αὐτῶν ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς “ χωρίον λεγόμενον 
Γεθσημανὴ, καὶ λέγει τοῖς μαθηταῖς, “Καθίσατε αὐτοῦ, ἕως οὗ 

ἵν. 3, ἀπελθὼν προσεύξωμαι ἐκεῖ." 32 42). Καὶ παραλαβὼν τὸν Πέτρον 

ΧΧΥ.. 

ΤΟ Λο δα αὶ τοὺς δύο υἱοὺς Ζεβεδαίου, ἤρξατο λυπεῖσθαι καὶ "ἀδημονεῖν. 
πὰ ᾽ 48. τότε λέγει αὐτοῖς, “" Περίλυπός ἔστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου " 

ὴ τρτϑαι μείνατε ὧδε καὶ γρηγορεῖτε μετ᾽ ἐμοῦ." 40. Καὶ προελθὼν ὃ μικρόν, 

6. 

ἔπεσεν ἐπὶ πρόσωπον αὐτοῦ προσευχόμενος, καὶ λέγων, “ Πάτερ μου, 

᾿, χὰ 5 εἰ δυνατόν ἐστι, '" παρελθέτω ἀπ᾽ ἐμοῦ τὸ ποτήριον τοῦτο πλὴν οὐχ 
ἡδέα "33. ὡς ἐγὼ θέλω, ἀλλ᾽ ὡς σύ." 40. Καὶ ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητάς, 
δεῖς ἀρὰ καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ Πέτρῳ, “ Οὕτως οὐκ 

35: 

Δ ΎΒΕ στεδάϊηρ νατῖεβ μεῖθ, βοπια Μ59. βανίῃρ εως ον (Β, εἰς.), ϑοτηδ εως ἂν (Ὠ1.Δ), 

βοῖηξ εωξ ου αν (0 Μ). 

3 «κει προσενξωμαι ἰπ  ΒΌΙ, 33 αἱ. 
8 80 ἴῃ ΒΣ (ΝΗ. ἴῃ τεχῇ). 

ψνεῖββ τοῖϊη κα 1818 ταδιρὶπ). 
προιλδὼν τῆς ἔσγὰς τεδάϊηρ. 

(δε εἰπιε οὗ πἰρᾷι.---τρὶς, τπτῖος, δυρρεβ- 
εἶνε οὗ ἀεηίαὶ ἴπ ἀρργαναίεά ὕονγπι; οἹ 
Ὡς, ποῖ ου ἴδ ρῥγεοῖϑαε Ὡυσηρεσ οὗ 
Εἰπιε5, 88 δὴ ἱπβίδηςβ οὗ τηϊγβοιΐουβ ὑσα- 
ἀϊςιίοη, βίγεββ βῃουϊὰ ας ἰαϊὰ.---Νεσ, 35. 
Ιπιεπβίβεὰ ρσοιεβίδιίου οὗ βάε τ --- καὶ 
Ῥείοτσε ἐάν (κἂν) ἱπιεπβῖνε, ἱπιτοδυςίηρ δΔῃ 
εχίσεπις οᾶβε, ἀεδῖβ ἴος ἴῃς Μδβῖεσ.-- -οὐ 
Μή, πιακίηρ ἴδε ρτσεάϊοϊίνς δυΐασε 6πὶ- 
Ῥδδιςδι!ν περαίνει ςεγίδί εν Ὑν}1} ποῖ. 
--ὁμοίως, δἰ πλ 1Αγῖγ, νεακεσ ἤδη ΜΙκ.᾽ 5 
ὡσαύτως. Με ἱπιργοῦδοῖς, {πη κ8 6 
ψνεῖιο. Βυῖ ἴδε ἀϊδβοὶρ᾽εβ νεγε ρἱδοεά ἴῃ 
ἃ ἀεϊοαῖε Ροβίου ὉῪ Ῥεΐεσ᾽Β ῥγοϊεβίαδ- 
τίοπβ, αηὰ τνουἹά βανε ἴο βὰν βοϊῃμεϊίπρ, 
δΒοννενεσ ἐδ πι- πεασιςάϊγ. 

γν. 36.446. Τλε ἀροην (80 οδ]]ϑ ἃ ἔτοτι 
ἴδς ψοτὰ ἀγωνία ἱπ ΓΙ, χχίϊ. 44, ἃ ἅπαξ 
λεγ.).--- ες. 36. χωρίον, ἃ Ρἷαςς 'ἰπ ἴπ6 
8εηβε Οὗ ἃ ῬΓΙΟΡΕΙ ΟΥ ἔδγπὶ τα τἱἱΐα ἴῃ 
Ψυϊραῖα, ἀρέγ, Ηϊτγ, Ογμηπάείῶοξ, 
ΝΥ εἰσβᾶςκοτ β ἐγαπδίδιίοη.---Γ[εθσημανῆ, 

ῬΙΟΌΔΌΪΥ -Ξ ἸῸΦ ΤᾺ, δὲ οἱἱ ρτεββ. 

Θεβοσίριίοπβ οὗ τπ6 ρίαςβ ποῦν ἰδεπεβεὰ 
ψτἢ ἴε ἴῃ Εοδίηβοπ᾿ 8 Κσεεαγολες, ΕἙυττετ᾽ 8 
Ῥγανπάενμηρέμ, πὰ ϑιδηϊεν  δίηπαὶ απᾶ 
Ῥαϊεξέϊηδ. --- καθίσατε αὐτοῦ: Τ76εδὺ8 
διιδηροβ (μδί ἃ ροοᾶ ἀϊδίαπος 5841} δὲ 
Ῥεΐνεεη Ηἰϊπιβοῖῦ δπὰ τπς Ῥοάγν οἵ ἰἣς 
ἀϊβοῖρῖεβ ψῆεη Ηδ οπίεσϑ [86 νδίϊου οὗ 
18ε δῃδᾶον οὗ ἀεαϊῃ. Ης εχρεοῖβ πὸ 
Βεῖρ ἄοπι ἴδει.--ἐκεῖ, ἴῃετε 1 Ροϊπιίης 
ἴο τῇς ρίαος νἱ 5: 8] ε ἱπ τἴ86 τηοοπ]ρῃι.--- 
ες. 37. παραλαβὼν: Ηε ἴᾶκεβ {δε 
Βδίηθ ἴὔτεθ ἃ58 δὲ ἰ(ἢς ἰσγδηβῆρυτγδιίοη 
δἴοηρ ἢ Ηἰπὶ ἔμδὲ ΠΟΥ πᾶν 6 ΠΕΔΓ 
Ἑρουρῆ ἴο ργενεπὶ ἃ {δεϊίπρ οὗ αἱέες 

Μοβὲ υποίαϊα τεδὰ προσελθων (Τίες., ΝΥ Η., ἴῃ 
ὯΠ δδείπιϊϊδϊίοθ ἴὸ Με. 5 υδὺ ἐχργϑββίοῃ, δηὰ 

ἰβοϊδιίοη.-- -ἤρξατο, ες Ὀερᾶπ. ΤΉΪϊ5 
Ῥερίππίπρ τείεσβ ἴο τε ἀρρεάσαπος οὐ 
ἀϊδίγεββ ; ἴδε ἱηνναγά Ῥεριηπίπςῷ ολτια 
ξΑσ ες. Ης δὰ Ηἰδ8 Ζδεϊηρβ {1 Ἠς Βαά 
τεἀυςεά Ηἱΐ8 (οἸ]ονν πη ἴο ἴἶγοα; τπδη 
ΔΙΙοννεά ἴπεπὶ ἴο ἄρρεᾶϑσ ἴο ἴποβε ψῆο, 
Ἡς Πορεὰά, οουἱὰ θεᾶς {πε τανεϊδιίοη δηὰ 
εἶνε Ηἰπὶ ἃ {ππι||8 δγτηρδίῃγ.--ἀδημονειν, 
οὗ υποοτίαίη ἀετίναϊίΐοη. Ευϊῃν. οἶνεβ 
8858. ἰϊ8 εαυΐϊναϊεης βαρνθυμεῖν, ἴο δὲ 
ἀε)εοιεᾶ ος Πεανγ-Πελτιεά.---Ν ες. 38. 
τοτὲ λέγει αὐτ. : Ηε ςοπῆδεβ ἴο (δε ἴπτεε 
Ηἰδ8 βίδϊς οὗ τη νυ ἱῖπουῖ γεβοσνα, 8 ἰζ 
Ἡς ν͵ἱβῃεά ἴὲ το Ῥὲ Κκπονῃ ΟἿ ἴδε υβεὲ 
τηδᾶς ἴῃ ἴδε ερίβεῖς ἴο ἴῃς Ηεῦτγεννβ οὗ 
τη 18. ἡταηΐς πιδη!εβίδιοη οὗἉ ὑνεάκηςββ 88 
βῃονίης ἴπδὲ ΟἾγίδὲ οουἱὰ ποὲ ἢδνα 
υδυγρεὰ [πΠ6 Ῥείεβε οδῆος, δὲ τϑῖποσ 
ΒΙΓΊΡΙΥ βυδγηεὰ το ὃς πιδάβ ἃ ρῥτίεβε 
(οΒδρ. ν. 7, 8).---περίλνπος, ονετννΒεἰπηεά 
ἢ ἀϊδίγεββ, “ δθες ἀπά δες (τδυτὶρ " 
(ΥΝ εἰ85).---ξως θανάτον, τηοτίΔ!}} -- ἀδδῖῃ 
ὉΥ δπιϊοὶραϊίίοη, βῃονίπρ ἴπαι ἰἃ γδ8 τῆς 
Ῥαββίοηῃ ΨΠΗ 411 1158 Ποιζοῖβ υἱνι αν 
τοι ἰβεά (παῖ ψν88β Ἵοδυβίηρ ἴῃς ἀϊβίγεββ. 
ΗΙατγ, ἔσας ἴο 88 ἀοοειίς ἐεπάεπου, 
τεργαβεπῖϑ Οἢτῖϑὲ 88 ἀἰδίγεββεά ου δοσοουηξ 
οὔτῆε ἴῆτεε, {εαγίηρ ἴΠεῪ τλὶρῃς δορεῖμες 
οβε ἐμεῖσ ἐδ ἴῃ α ϑϑε: τς τἄγες 
βἰδιίοπεά πδᾶσοσ ἔπ βοεῆβ οὗ ΔΡΌΠΥ ἴο 
Κεερ ννδίο ἔδεζσε.---  εσ. 39. μικρὸν, ἃ 
{{π|||6 βρᾶςβ, ργεβυταδοὶν Πδᾶσ σπουρῇ ἴοσ 
τπεηὶ ἴο δῶσ (: 1. χχίΐ. 41).---ὐκπὶ 
πρόσωπον, οὐ Ηΐβ8 ἕλος, ποῖ ὁπ Κπεεβ, 
δεηρηα ἀεπιὶ 5510 (Βεηρ.).---πάτερ, ἘΔΙΠετ! 
ΜΝ εἶβ8 ἱπ Μδεκυβ- Ενδηρ.. 8ε6π|8 ἴο {Πϊπῖς 
{πὲ ἴῃς οπα ννοσά ΑΌδᾶ νγδβ 41} ἔπ ἴσας 
Βεαγά, ἴδε τεϑδὲ οὗ τε ργᾶγος Ῥείπᾷ δὴ 



36--46. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 21ς 

ἰσχύσατε μίαν ὥραν γρηγορῆσαι μετ᾽ ἐμοῦ; 41. γρηγορεῖτε καὶ 
πὶ εσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν. τὸ μὲν πνεῦμα 
πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής." 42. Πάλιν " ἐκ " δευτέρου ἀπελθὼν α Μι. τὶν. 
προσηύξατο, λέγων, “ Πάτερ μου, εἰ οὐ δύναται τοῦτο τὸ ποτήριον ϊ ΗΝ 
παρελθεῖν ἀπ᾽ ἐμοῦ,2 ἐὰν μὴ αὐτὸ πίω, γενηθήτω τὸ θέλημά σου." δε τ 
43. Καὶ ἐλθὼν εὑρίσκει αὐτοὺς πάλιν ὃ καθεύδοντας - ἦσαν γὰρ Σ 
αὐτῶν οἱ ὀφθ ὶ " βεβαρημένοι. 44. Καὶ ἀφεὶς αὐτούς, ἀπελθὼν ν Μῖς Αἰ τ, 

πάλιν," προσηύξατο ἐκ τρίτου, τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. δ 45. τότε ὧλἰχ. 3: Κι ἰχ. ἊΝ 
αὶ. 34. εἷ 

ἔρχεται πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς, ““ Καθεύδετε τὸ7 (οι 
λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε ἰδού, ἤγγικεν ἡ ὥρα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ “Ὁ 
ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας ἁμαρτωλῶν. 46. ἐγείρεσθε, 
ἄγωμεν. ἰδού, ἤγγικεν ὁ παραδιδούς με." 

Δ ΜΑΒΟΙΚΔ οπιῖξ τὸ ποτήριον (Τίβοι., ΝΝ.Η.). 

3 ΒΌΙ, οὶ απ ἐμον (ΤίΞ.!., ΝΥ. Η.). 

4 παλιν ἀπελθων ἰπ ΣΙ ΒΟΌΙ,. 
9 Μοβῖ υποΐδ8β οσῃϊὶ αυτον. 

εχραπείοη δηὰ ἱπίογργείδιίου ὉΥ ἴδ8 
δνδηρεῖ δι. Βυὲ ἱ{ ΠοῪ πεαγά ομα τνοσὰ 
δεν οουἱὰ Πδᾶσ τῶοτθο᾽.Ό Τῆς ρῥγᾶγος 
υξτετεά ἴῃ δυο ἃ βίαϊς οἵ ἀϊβίγεββ. νουἹὰ 
Ὀδς ἃ ἰομά ομέδιγεί (ζ΄. μετὰ κραυγῆς 
ἰσχυρᾶς, Ηεῦ. ν. 7), αὐ οπεε, ᾿πετζοίοσα 
Ῥείοτε τῇς ἀϊβοῖρ]ε8 ἢδὰ εἰπ)ς ἴο 411 αβϑίθςερ 
ΟΣ ὄνδῃ ρεῖ ἀγονυνβυ.--τὸ ποτήριον Τ᾿, 
τοῖα ουρ (οὗ ἀεδ:}).---πλὴν, εἴς., δον θεὶς 
Ὡοῖ δδὶ ψίβῃ, Ῥυϊ ἂ8 Του, Ἔχριαββίνοῖν 
εἰΠρεϊςαὶ; πὸ ἀουδὲ βροίκεη ἴῃ ἃ σδίπλεσ 
ἴοπε, ἴδε βυράυεά Δοςεηξ βυρρεβιϊνε οὗ ἃ 
«βδηβο οἴτωοοά ὄἜνεὴ ἱξ Ὡς νογα ἀϊὰ 
ποῖ ἀϊβείπο εἶν τεδοῦ ἰδ ς δἂσ οὗ {πε ἴἢτες. 
ατοκίυβ, ἴτοπι ἐμεοϊορίοδὶ βοϊϊοϊτυάε8, 
τλκεβ θέλω-Ξ θέλοιμι, ““νε]]6π ᾿᾿ (“ποτα 
Ἡεδγαθοζυπι, 4} πεαὺς ροίθητ δ! επὶ 
πεαὰς ορίδεναπ)λ πιοάϊπι Παῦεηϊ᾽»".--- 
γες. 4ο. ἔρχεται: ποί πες ββαγν ἱπηγηςάϊ- 
δίεϊν δἷτεσ υξτεσίπρ ἴε Ἰογεζοίῃρ ὑσάγος. 
7εδὺβ ταν βᾶνε ἰδΐη οὐ ἴῃς ρστουηὰ ἴοσ ἃ 
ςοπβίάἀεγαθ]α εἰπε βιἰεπὶ.--τῷ Πέτρῳ: 841] 
τες ννεῖε δβίεερ, δυῖ τῆς τεργοδοῃ 
ΨΆ8 τηοϑὲ δεν δἀάτεββεά ἰὸ Ρείεσγ, ἴ8 8 
ψου]ά-δε νδιδης δηὰ ἰογαὶ ἀϊβοὶρ]α.--- 
οὕτως: Εὐυΐῆγ. Ρυὲβ ἃ πιατὶς οὗ ἱπίεσσοσα- 
πίοῃ δες ε18 ψνοσὰ, νπασεῦν ψγε ρεῖ [8 
βεηβε: ϑοὴ [8 (πὲβ ψπδὶ 1 [88 σοπιε 
το Υἵου ψεῖα ποῖ δῦϊα ἴο νναῖοβΒδ. 
τὴς οπς Βουγὶ Α βρίγιεὰ τεπάεσίηρ ἴῃ 
φοπβοπδποα νὴ Ματικ᾽ 5 νετβίοη. 

νν. 42-46. γέμον ῥγορῦσες ὁ ἐπε 
αροηγ.--- Βαϊ 6818 μαὰ ποῖ γεῖ γεδοπαὰ 
Βηδὶ νἱοΐοτν 15 ἀρράγεηξ ἔτοστῃ Ηἰβ οοπὶ- 
Ῥίαίηι ἀραϊπβὲ τ[μ6 ἀϊβοὶρίεβ.1 Ης οδπὶς 
οτανίηρ, πεεάϊπρ ἃ βυτηρδίῃυ Ηδ παὰ 
δοῖ γοῖ. ΝΒ επ πα τλουπεπὲ οὗ συ ρἢ 

5 παλιν ευρεν αὐτους ἴῃ ΒΟΌΙΣ. 

δ ΒΙ, μᾶνὲ ἃ βεςοπά παλιν αἴτες εἰπων. 
Τ το οτηϊττεὰ ἴῃ ΒΟΙ,. 

οοπιεβ Ης ν}}} θ6 ἱπάερεπάεης οὗ ἔδετι. 
-τνες. 42. λέγων, βαγίηρ; ΨΒοτοΌροη 
οϊον τὰς τννογάβ, Μασκ βἰ ΡΥ βιδῖθβ 
τηαῖ ]6βὺ8 ρχαγεὰ ἴο πε βαπὶς εῇξεςί.--- 
οὐ δύναται: οὐ ποῖ μὴ Ης Κπον δαὶ 
ἴξ ἰβ ποῖ ροββίδίε, γεῖ (ἢς νοΐος οὗ πδίυσε 
ΒΑΥΒ ΒίΓΟΠΡΙΥ : Μοῦ] (Πδῖ ἴξ νγετε '---ψεσ. 
43. καθεύδοντας: ἀραίῃ ] πυγρτίβίῃν, ΟὨδ 
Μοῦ βὰν ἱπογεάϊθ]ς οα ἤσβε ἐπουρῖβ, 
Ῥυΐ ποῖ οἢ βεοοπά. [ὲ ννᾶβ ἰδῖβ δῃηὰ ἴπῈῪ 
Μψεσο βδά, δηὰ βαάπθδβ [8 βοροτίῇο.--- ἐσ. 
44- 7εβὺβ ἰεᾶνεβ ἴ[Πθπὶ βἰεαρίηρ δηὰ ροεβ 
ΔΥΑΥ ἀραὶῃ ἴοσ ἴῃς πὶ οἰτυβαῖς, Ῥταγίηρ 
88 Ὀείοτε.--Ν τ. 45. καθεύδετε Δ. κ. 
ἀναπαύεσθε, δ'εερ πον πὰ τγεβέ, ποῖ 
ἰγοηῖςαὶ οσ ταργοδοθδι ; ποῖ γεῖ Βεσί ΟἹ ΒΥ 
τηεδηΐ, δὰξ σοποαββῖνα τὰ γα ΤΩΔΥ͂ 56 ερ 
πὰ γεβὲ ἱμάς πηποιν 80 ἴδγ 881 δἃπὶ ςοη- 
οετπεά; 1 πεεὰ πο ἰοῆρος γοὺσγ νϑίοδίυϊ 
ἱπίεγεβέ, Τῆς Μδβίοσ᾽ 8.1π|6 οὗ ὑγεακηθββ 
8 ραβῖ; Ης ἰβ ργερδγεά ἴο ἕδος ἴδε τνογβῖ. 
--ἡ ὥρα: Ης Ἔχρεοῖβ ἴῃς Ψοτβὲ ἴο Ῥερίῃ 
ξοσῖμηνῃ; τ[ὰ6 σὰρ, ψ ὨοΒ Ης ρσγαγεὰ 
ταϊρμς Ρ488, ἴο ὃδ6 ρυΐ ἱπηπιδάϊαιοὶν ἱπῖο 
ΗΙ8 μιδηάβ.--- παραδίδοται, δείγαγαί τς 
ἢτδι δἰ ρ' οὦ τῆς ροΐπε οὗ Ὀείπρ ἕακεῇ.--- 
ἁμαρτωλῶν, ἴΠ6 ϑγπεάτίβιβ, 1} νΒΟπλ 
]1ιάδβ μὰβ ϑεδθὴ δαγραϊπίηρ. --- ἐγείρ. 
ἄγωμ., βυάδεη οἴδηρε οὗ τπηοοὰ, οῃ 
δίρῃ8 οὗ ἃ μοϑιῖϊε ἀρργοδςῇ : αεῖβε, [δὲ 8 
ξο; Βροΐβῃ 88 1ἔ Ὁγ ἃ βεπεζαὶ ἴο ἢϊβ ἀσῃῖυ. 
--ὁ παραδιδούς, [Πα ἰταἰτοτ 8 δεεη το δὲ 
οοπιίηρ. [{ 18 ποεῖςθδθ]ε ἐμδὲ πτουρμους 
τῆς πατγδῖῖνε, ἰῃ βρεακίπρ οὗ δα δοϊίοῃ 
οὗ Ἰυάδ58, ἔδε νεγῦ παραδίδωμι ἰΒ υδεὰ 
ἰμβίεςδὰ οὗ προδίδωμι: (δε ες ἐχ- 
Ῥτεββεβ ἴδε ἰάεα οἵ ἀεἰϊνοτίπρ το ἀδαιϊῆ, 
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47. Καὶ ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, ᾿Ιούδας εἷς τῶν δώδεκα ἦλθε, 

τ βετο οπὰ καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς μετὰ μαχαιρῶν καὶ “ ξύλων, ἀπὸ τῶν 
“εουάξεϊε. ἀρχιερέων καὶ πρεσβυτέρων τοῦ λαοῦ. 48. ὁ δὲ παραδιδοὺς αὐτὸν 

ἔδωκεν αὐτοῖς σημεῖον, λέγων, ““Ὃν ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστι - κρατή- 

σατε αὐτόν." 40. Καὶ εὐθέως, προσελθὼν τῷ Ἰησοῦ εἶπε, ““ Χαῖρε, 

ῥαββί," καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 50. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, 

“Ἑταῖρε, ἐφ᾽ ᾧ 1 πάρει ;" Τότε προσελθόντες ἐπέβαλον τὰς χεῖρας 

1 εᾧ οἷη ΜΑΒΟΘΙ,Δ, εἰς. (πιοάετη εἀϊεοτβ). 

τὰς Ιαἰἴες οὗἨ ἀοϊϊνετίηρ ἰπῖο τπε παπάβ οὗ 
ἴδοβς ΨψὯο βουρῆξ Ηἰβ 1 (Εὐϊπν. οἡ 
νεῖ. 21). 

Τῆς βοεπα ἰπ ἴῃς ραγάδῃ 18 ἱπιγὶ δι δ! ν 
τοῦαῦῖς ἀπά ψίίμους ἀουδὲ Πἰδιοσίςδὶ. 

[μος ταπηρίδείοῃ τνᾶβ ἴὸ βύρργεββ γαῖμεσ 
ἔδπδη ἴο ἱπνοηξ ἰπ τεραγὰ Ὀοῖῃ ἴο ἴ86 
Ῥεπανίους οὗ εβὺ8 δηά ἴο ἴπαὶ οὗ Ηἰβ 
ἀϊβοῖρ!εβ. [ὲ ἴβ ποῖ [πε οσεαϊίοη οὗ ἴδεο- 
Ἰἰοσν, ᾿πουρῃ ἘΠεοΪοσΎ πᾶβ πηδάς ἰΐ8 ουνῃ 
ὑδὲ οὗ ἰξ. [ἐ 8 τεοογάςἀ βίτρὶν Ὀεοαυβα 
ἴξ ννᾶβ πονῇ ἴο πᾶνῈ μαρρεηβά. 

γν. 47-56. Τε αῤῥγελεπείομ (ΜΚ. χίν. 
43-52, 1,Κ. χχὶϊ. 47-53).---εἷς τ. δώδεκα, 88 
ἴῃ νεσ. 14, τερεδίεά ποῖ ἔος ἱπέογπηγαϊίοη, 
Ῥυξ 45 ἴτῆε [ἰτεσασν γεβεσιίοη οὗ τῆς 
οὭγοηῖς Ποῖγοσ οὗ ἴδε δροβίοϊίς οδυγοῖ 
παι βυςΒβ ἃ τῆίηρ βῃουϊὰ ὃὈε Ροβϑίυἱς. 
ΤΒαι ἰξ ννὰβ ποῖ οἠἱυ ροββίδε Ῥαὲ ἃ ἕδοϊ 
ἷβ οπὲ οὗ ἴδε αδἰπιοδὲ υὑπάϊβρυϊοἁ ςετ- 
τδῖπεϊεβ οὗ τῆς ραδββίοη ἢίβίοσυ. Ενεῃ 
Βτιαπάϊς, ψγῆο ἰτοδῖβ ἴπαὶ Πί βίου νοῦ 
Βοθρ οΆΠν, δοςερίβ ἱξ 88 λοι (6 Ετυαη- 
δεϊιδοῦε Οεεολιομές, Ὁ. 1τ8)..-- μετ᾽ αὐτοῦ, 
εἴς. : ἔπε ἀεβοτίριίοη οὗ ἴπῈ σοτηρϑην ἴο 
Ψ ΟΠ [υὯδ8 δος 45 συϊάς ἰβνάαριε ; ὄχ. 
πολ. ἰδΒ εἰδβίῖς, αηὰ σηϊρῆς πηεϑῃ βοογεβ, 
δυπάτεάδ, τπουϑαηάβ, δοοογάϊηρ ἴο {πα 
βἰδηάλγά οὗ Ἴοπιραγίβοῃ,---ὄχλος ἄοεβ 
Ὡοῖ βυρρεβὲ βοϊ ἀΐεσυ δ8 118 σοῃβεϊπθηΐδ, 
ποίῖμες ἄοεβ ἴῃς ἀεδβοτρείοη οὗ ἴῃς Δγπηβ 
Ῥοτγης---δινοτὰβ ἃἂηὰ βίανεβιυ [,ς. (χχιΐ. 
52, στρα’ ὺς τ᾿ ἱεροῦ) δεεπὶ8 ἴο ἢᾶνο 
ἴῃ Πἰδ πλϊηὰ ἴῃς ἰετηρὶο Ροϊϊςε, οοπϑβίβεῖη 
οὗ ρῥείεβίβ δηὰ 1,ονίϊε8 ὑἱ ἢ δϑβίβίδηϊβ, 
δηὰ τπ΄18 νἱενν Ἄρρεᾶσβ ἱπιγί βίο δ! Ῥγο- 
Ὅαδ]ς, [πουρὴ Βτδηάις (Ε. Ο., Ρ. 4) βοουῖϊδ 
ἱε, Ὑςε 7εννβῃ δυϊποσίεῖεβ ψουά τηακα 
ΔΙΓΔΠρ ΠΊεηΒ ἴο ἐηβυσα {Πεῖσ ρυγροβα ; ἴπ 8 
τεπιρὶς Ροϊῖςε ννᾶβ δὲ (πεῖς ςοτηπηδηά, δηὰ 
πεν νουϊὰ βεπὰ ἃ βυβῆςιεηιν ἰαγρε 
Πυπθες ἴο ονεσροννες ἴῃς [Ο]]οννεῖβ οὗ 
«δεῖς νἱςεἶπι, ποννενες ἀεβρεγαῖς τῃεὶς σα- 
βἰβίδηος.-- ες. 48. ἔδωκεν : τῇς ἰταϊΐοσ, 
8ἃ8 Ὧς Δρριοδομβεά πὸ ρίδος ῇεσε πα 
Βῆγοννἶγ ρυεββεὰ 1: ψουὰ Ῥε, ραῦς 
(ἀεά!έ, Ν ὰ]ρ.), πος ἀαά ρίνεη. Ηΐβξβ ρἷδπ 
Ψ88 ποῖ οἷξκ δηὰ ἀγὺ ἔοπὶ ἔπε ἔγβε. [ὲ 
βαβῃδά ὑροῦ Πἷπι 8ἃ8 ἢε ἅτονν πεᾶσ δπὰ 
Ὀεραη ἴο τῆϊηκ ον 8 ψουϊὰ τηεεῖ 
δίς Μαβίεσ. Τῇ οἷά Ἵοβάσγ οἱ π6 Μδβίεσ 

ταδβδβεσγίβ ἰϊ8ε 1} ἴῃ Ἦἰβ δουΐ, ἀπά δια ἔξεϊβ 
Ὡς πιυβὲ βαϊυἴο Ηἰπὶ δἰεςιοηδίεῖνυ. Αἢ 
{πὸ βᾶπιε ἰηβίδπε ἴἰ ἤλβῃεβ ὕροη πίπι ἐμαὶ 
ἴδε Κὶδ8 Ἐς ΟΙΒ βπιου!δετίηρ ἴονε 
δηὰ ςονδσάϊος σοπιρεὶ πᾶ δα υεϊ!δε ἃ 49 
ἃ βίρῃ. ἱποοπείβίεηϊ τηοῖῖνοβ ἢ Ὕεβ, δυξ 
δυο 18 Βυπιᾶη παίυτε, Ἔἐβρθοίδ!ν ἴω τ86 
]υάαβ ἴγρε: νο-δουϊεὰ τε, ἄγανψῃ 
ὈΡΡοβίϊε ὑνᾶυβ ΟΥ̓ δε ροοὰ πὰ ενὶϊ ἴῃ 
ἴδεπι; δεϊγαγίηρ ἰΙονοὰ οπεβ, ἔβεη πδηρ- 
ἱπρ τποπλβεῖνεβ.--- ες. 48. αὐτός ἐστιν, 
ες δπά ὕο οἵδεσς ἰ8 ἴδε πγδῃ.---Ν ἐσ. 40. 
κατεφίλησεν, Κίξβεὰ Ηἰπιὶ Πεδγεγ. ἴῃ 
Ἰαῖς ατεεὶς ἔδεσε νᾶ ἃ ἰδπάεπου ἴο 86 
ςοπηρουπάβ νυν ἢ ἴπ6 ἔοτος οἵ τῃς βἰπιρὶς 
νεγῦ, ἀπά τπ|8 8848 θεδη βιιρροβεὰ ἴο δε ἃ 
ολ8βε ἱπ ροΐϊπε (Ἂς ΝΥ εῖῖε). Βυῖ οοπιίη 
αἴες φιλήσω, νες. 48, ἴπΠ6 σοτηρουῃι 
ΝΕ ἰ8 Ρ᾽ αν υδεὰ ᾿ἱ ἱπιεπείοη. Ιὲ 
Οὐουτβ αρδαίῃ ἴῃ [ἰἰς. νἱ!. 38, 45, χν. 20, 
οὈνίουβῖν 8 ἱπιεηβῖνε ἔοσςα. ὙνΒαΐ ἃ 
τγεπηδηάοιβ ςοηΐγαδβὶ θεΐννεαη ἴῃς ᾿νοσηδῃ 
ἴῃ Θπιοη δ δουδε (1,ἷς. νἱ!.)} δηὰ ]1υάδδ8] 
ΒοΙἢ ἰκϊββεά [εϑ05 ἔδγνεπεν : ἩἱἘὮ βίσοη 
ἐπιοίίοη ; γεῖ ἔπ οης οουϊὰ πανε ἀϊεὰ ἔοσς 
Ηΐπι, τῆς οἴμες Ῥείγαγβ Ηἰπὶ το ἀεδίῶ. 
Βιά 7εβι8 σευηεηρας ἔμπα ψοσδη δὲ ἐμαὶ 
τηοπιεηϊ ἐ---  εσ. σο. ἑταῖρε: 50 πηὶρδϊ ἃ 
ταδβῖοσ βδίιϊς ἃ ἀἰβοὶρὶς, απὰ ἀϊβοὶρὶς ος 
ςοτηραπίοῃ ἰδ, 1 εἰπὲ, (ὃς βεῆβς οὗ ἴπ6 
ψογὰ ἤεῖα (80 Εἰβηςς, Ῥαϊαίσεῖ, ΝΟ, 
ϑοῆδηζ, σδσσ, στρ. Ν. Τ.). [ξ ἀπδυνεῖβ 
ἴο ῥαββί ἰπ {δε βαϊυῖς οὗ [υ.ἀ448.---ἀφ᾽ ὃ 
πάρει, υϑυ λιν τα κθη 88 ἃ αυςβιίοη: “ δὰ 
αυϊὰ νεηΐβι δ" Ψυϊρ. ὙΝΠεγείοσα αγὶ δοα 
ςοπιεὺ ΑΝ. “νοζυ δέδιε ἄυ ἀ}᾽ ννεὶΣ- 
βἄοκεοσ, Αραϊηβὲ {πϑ ἰβ ῆς ρτασζαπηγαδίίςαὶ 
οδ)εοιίίοη ἰδας ἱπβιεδὰ οὗ ὃ βῃουϊὰ μανα 
Ὀεεη τὶ. ΔΜ ίπεσ, αὶ 24, 4, πιαϊπιδῖπβ ταὶ 
ὅς πιίρῃε Ὀς υδεὰ ἱπδιεδὰ οἵ τίς ἰπ ἃ 
ἀϊγεςς αυεβείοη ἴπ ἰδῖς στοαῖς, Τὸ ρεῖ 
ονεσς ἴμ6 ἀϊβῆου εν ναγίουβ βυρρεβιίοῃβ 
μᾶνθ δεεῃ τηλᾶε; ἘΕτίιζβοῆς τσοπάεγ: 
πιεηᾶ, ἔος ψμᾶὶ ψοσῖκ γοὺ ἃσε Ἴοοσηεϊ 
ἰακίηρ ὃ -- οἷον. Οἰδμεῖβ ἱτεαῖ (π6 βεη- 
ἵεῃος 8ἃ5 εἰϊρεῖςαὶ, δηὰ βυρρῖν ψνογὰβ 
Ῥεΐοτθ οὐ αἴϊεγ: 4.0.» αν ἴοσ ψνβαῖ γοὺ 
δῖ: οοσῖς (Μοτσίβοῃ), οςσ πὲ γοι πᾶν 
οοπῖς ἔοσ, ἐλαὲ ἀο, Ἐ. Ν., Μεγεσ, ΥΝ εἰββ. 
ΤὨς ἰδϑὲ 18. ἰθδβὲ βαιἰβέδοϊοσυ, ἴος ᾿υάδο 
Βιαὰ αἰγεδάν ἄοῃε ἰξ, 88 1εβι5 ἰπβιϊηο νεῖ 
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ἐπὶ τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 51. Καὶ ἰδού, εἷς τῶν μετὰ 
᾿Ἰησοῦ, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, "ἀπέσπασε τὴν μάχαιραν αὐτοῦ, καὶ χ Βεῖο οπῖν 

ἐπ βδῖὴθ 
πατάξας τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ " ὠτίον. ΠΩΣ ΕΙΣ 
52. τότε λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ““᾿Απόστρεψόν σου τὴν μάχαιραν] ρ δ. 
εἰς τὸν τόπον αὐτῆς - πάντες γὰρ οἱ λαβόντες μάχαιραν ἐν μαχαίρᾳ καὶ! 4. 
ἀπολοῦνται. 53. ἢ δοκεῖς ὅτι οὐ δύναμαι ἄρτι 3 παρακαλέσαι τὸν 39} αχί τ. 

πατέρα μου, καὶ παραστήσει μοι πλείους ἢ ὃ δώδεκα λεγεῶνας 70}. δΣ 
ἀγγέλων; 54. πῶς οὖν πληρωθῶσιν αἱ γραφαί, ὅτι οὕτω δεῖ ΠῈ ΠΝ 

γενέσθαι ;" ὩΣ 
55. Ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς τοῖς ὄχλοις, “Ὡς ἐπὶ "ἌΤΑΣ 6; 

λῃστὴν ἐξήλθετε μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων "συλλαβεῖν με; καθ᾽ ΕΝ 

λ σον ἀἕετ τὴν μαχαιραν ἱπ ΤΙ ΒΌΙ,. 

3 αρτι δἴϊτε: παραστησει μοι ἰη δ ΒΙ, 33 αἱ. (ΤΊδοΒ,, ΜΝ. Η.). 

8ΈΟΙ πλεῖον ἢ 

Κπεν. ἘἸΙΈΖΒΟΙΟἾΒ βιρρεδιίοη 8 ἰω- 
δεηίουβ, ἀπά Ρ 8. ἃ νγοσίῃυ τπουρῆς ἱπίο 
ΟΠ τίβι᾽ β πιουῃ. Ῥεσμδρδ ἔπ Ὀεβῖ βοἷυ- 
κίοῃ ἰ8 ἴο δε ἔπε ννοσὰβ8 38 ἃ φυεβίίοῃ ἰῇ 
“δεοὶ τπουρὴ ποὶ ἴῃ ϑογηρι. Ὀϊβοίρὶς, 
οσ Μ ὮΝ, οὐ 88 Ὡς ἢ γοὺ ἅτε ῥσεβεηῖ ὃ 
Οοπητδάς, δηᾶ 88 ἃ οοτηγδᾶς βετε 80 
]υάαβ ρῥγείεπάβα, δαπά ὃν τῆς ἰδοοηὶς 
Ῥῆγαβε [εβι8 δὲ οῇςδ βἰδίεβ πὰ ὄχροβεβ 
ἴδε ρτγείΐεηςς, ροββί οἷν ροϊπείηρ ἴο {πε 
οσονά Ὀεμίπὰ ἴθ ῥγοοῦ οἵ ἴπε σοπίγαγυ. 
80 ἱπ εἴεοις Βεηρ.: ““Βοοςίπα ΠΙυά εβὲ 
οὐ οαυ8α δὰ 68"; αἷἰϑο ϑοῆδῃηζ. Τῇε 
Ῥοϊπὶ 8 ἴπδὲ τῇς Μαβίες ρίνεβ πὸ ἴδϊβε 
αϊξοὶρίς ἴο υπάἀετβίαπὰ τπδὶ Ηες ἄοεβ ποῖ 
Ὀεῖΐϊενςε ἴῃ 18 ραταδεά αῇεοιίοη. 

γν. 51-54. Βίοοά ἀγατον.---ἰδού, ἱπῖγο- 
ἅἄυςίπρ 4 βεοοῃά βοθῆς Ἴσοηπεοϊθὰ στ ἢ 
ἴῃ ἀρργεδβεηβίοη (εἶ νεῖ. 47); ἴμε υ86 οὗὅἁ 
ἃ εδροῃ ὃγ οπα οἱ ΟἸγίβι᾽Β ἀϊβοῖρ]εβ. ἃ 
αυἱὲς ΠΠΚΕΙνῪ οσουτγεπος 1 δὴν οὗ ἔδδηὴ 
Βαρρεπεά ἴοὸ ἤᾶνε Ψψεδροηβ ἱπ {δμεὶγ 
μαπάβ, τῃουρῇῃ ψὰ τῇδ νοπάδσ δὲ παῖ. 
τ πιῖρῃς Ρὲ ἃ ἴαγρε Κηϊε υβεὰ 'π οοηηεδο- 
ὕοη Ψ ἐπε Ῥδβοῆδὶ ἔεαϑε. ὙΠΟ υϑεὰ 
πὸ νεάροη 8 ποῖ βαϊά ὉΥ ἴῃ ϑύπορ. 
Βιὰ τὰεν Κπουν Ὑ8Π6 δτγιῖϊςοῖὶς Ὀείοσε 
μάχαιραν πιΐρῃξ βυρρεδὶ ἴπδὲ ἴΠ6 ψνῃμοῖς 
ΔΙ ψνετο διτηβά, εαςῇ ἀϊβεῖρ]ς μανίηρ 
τ βνγοτά. Ὑδο ἔεαγ μαι τΠεῪ πιὶρῃι Ὀ6 
Ἔχρίδίηβ τἢς ἰδρεηεββ οὗ ἴπε ὃδαπὰ [ο]- 
Ἰονίηρς ]0ἀ48.---ἶ ες. 52. ἀπόστρεψον : 
7εβὺ8 οουἱὰ ποῖ ἐποουταρε πε υ8ὲ οὗ 
ἈΙΙῺΒ Ὁ Ηἰ8β ἀϊβοὶρ͵εβ, αηὰ ἔπ ογάεσ ἴο 
Βδεδῖῃε ἢ ψεάροη Ηδ νγ88 βυγε (ο ρῖνα. 
Τῆς δοςοπιρδηγίπρ ψψογά, Ἴοοηϊαἰηίηρ ἃ 
ἔδπεγαδὶ ἰεραὶ τηαχίπι: ἄγαν ἰῃ6 βινοτά, 
ΕΣ ἢ πὸ δινοτά (π6 βυϊθβεαιθηὶ 
ἰβίοσυ οὗ ἴδε 1ενν δῇ βεορίς ἃ ἱγαρίς 

ΝΜΒΌ πᾶνε πλειω. Τῇε σοδάϊπρ ἱπ Ὑ.. Ε. ἴδ ἃ 
οοττεσξίοι ἀποδ!!εὰ ἴοσ, 88 ἴμ6 οοπδίγυςτίοη ἰπ πλειω δ. λεγεωνας ἰ5 σ΄ 

διητηδίςαί 
ατεοῖ. 

ἐχεσηρ βΠοδιίοη οὗ [18 ἐγυ ἢ), ΒΔ ΌΙῪ 6η- 
ἴοσςεβ ἴπε ογάεσ. Ψνεἶβ8 {πίη κα τμδὲ ἘΠ18 
ψνογὰ τεοογάθά ποσὰ νν88 βρόκβϑη ὃΥ 6808 
δ βοπλε οἵδιοσ εἶτα, ἱξ δὲ 1], ἔοσ ἱξ ἀρρεδσβ 
ἴο 6 ΟΠΪΥ ἃ ἔτεε στεργοδυςτίοη οὗ Βδν. 
ΧΙ. τὸ (Μεγεσ, εἄ. ΝΥ εἶ588). Τηΐβ δηὰ 
πε ποχὲ ἴννο νϑῦβεβ ἅσε νναητίηρ ἴῃ Μὶς. 
ἀπά [Κ.-Νεσ. 53 ρίνεβ Ἀποῖμεσ σθββοῃ 
ἔοσ ποῖ υϑίπηρ τῆς δινοτγά : {{ ἴὸ ψγεσε αοά 8 
ΜΠ ταὶ Ηἰ8 ϑοὴ βῃουϊά ὃς τεβουςὰ ἱξ 
οουἱά θὲ ἄοπε ἰῃ ἃ ἀϊβεγεπέ νγᾶυ. Τῆς 
ὙΨΆΥ Ββιρρεβίεά ἰ5 ἀεβοσι δε ἴῃ τα] τσ 
Ἰαπρυᾶρε, {πε νετῦβ παρακαλεῖν ἀπά 
παριστάναι δεΐηρ ὈοΙ(ἢ υεὰ ἰπ οἰΔβδὶςβ ἰῃ 
ςοπηδοζίοη Ὑἱ τα! ξαγν στηδίζοτβ, πὰ (πὰ 
ψοσά λεγεῶνας βυρρεδίϊηρ {πε δι 8]10Π8 
οὗ τῆς ἘΕοπιδῃ ΔγπΊΥ.-- δώδεκα, τννεἷνςα 
Ἱερίομβ, ὁπε ἴοσ εαςἢ οὗ ἔπε ὑννεῖνε ἀϊΐ8- 
οἰρ!685.--- πλείω, ἀνεπ τῆογε ἔμδη τῃδὲ ναβὲ 
πυπλδετ, Ὠἱνῖπα γοβοῦσοαβ θουηά]6885. ΤΠ 
ἴτεϑ ρἷδυ οἵ ἱπηαρίπδιΐοῃ ἀϊβρ γε ἰῃ τῇ ΐ8 
ςοποαριίοη οὗ ἃ ρτεδῖ Δι οὗ δηρεῖβ 
ενίποθβ ἴΠ6 οἰδβιίϊο υ οὗἨ ΟὨἾσίβε᾽ Β βρίσγίε 
δηὰ Ηἰβ ρεγίεοι βε! ξι-ροββεββίοῃ δὲ ἃ οσίἰ- 
ο4] πιοπηεηῖ.--- ες. 54. πῶς οὖν; τοῖεοτβ 
ο Ὀοτ᾿ ἴογπιβ οὗ αἰὰ, ἔπδε οὗ πε βινοτὰ 
ἀπὰ τῃδὲ οὗ δηρεῖβ (ατοιίι8, Ετσὶ ἐΖβοβε) ; 
Τεβοῦδ ἴῃ ΔΩΥ ἔοσπὶ ἰποοπϑβίβίεηι ἡ τῆς 
Ριεάϊοιεὰ ἀεβεην οὗ Μεββίδῃ ἴο 86 ἃ 
Βυβογεσ.---ὅτι οὕτω, εἰς., {πε Ρυτροτέ οὗ 
811 ῥγορῃεεὶς βογίρίυσε ἰβ {παῖ ἴῃυ5 ἱξ 
Βῃου!ὰ δὲ : Δρργοπεηβίοῃ δηὰ 411 ἴπαὶ ἰβ 
ἴο Το] ονν. 

γν. 55, 56. ὅζέξμς εονιῤ᾿ αἴης ΟΥ̓ ἐδ 
"πάη οὗ Ηϊς αρέγεβέλειοηςν ἐν κ. τ᾿ 
ὥρᾳ, ςοππεοίβ υγἱἢ ἐκράτησαν αὐτόν ἴῃ 
νεσ. 6ο. Ηδνίηρ βαἰά ννῆδι ννὰ8 πδοδββᾶσυ 
ἴο τῆς Ὀεἰ]ίσοβε ἀϊβοῖρὶς, 1εϑὺ8 ἔυγῃβ ἴο 
ἴδε ρατίγ ψνῆο διαά οοπὶς ἴο διγεδβὲ Ηΐπι, 
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ἡμέραν πρὸς ὑμᾶς ἐκαθεζόμην διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ," καὶ οὐκ 
ἐκρατήσατέ με. 56. τοῦτο δὲ ὅλον γέγονεν, ἵνα πληρωθῶσιν αἱ 
γραφαὶ τῶν προφητῶν." Τότε οἱ μαθηταὶ ὃ πάντες ἀφέντες αὐτὸν 
ἔφυγον. 

57. ΟἹ δὲ κρατήσαντες τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπήγαγον πρὸς Καϊάφαν τὸν 
ἀρχιερέα, ὅπου οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι συνήχθησαν͵ 

58. Ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει αὐτῷ ἀπὸ μακρόθεν, ἔως τῆς αὐλῆς 
τοῦ ἀρχιερέως " καὶ εἰσελθὼν ἔσω ἐκάθητο μετὰ τῶν ὑπηρετῶν, ἰδεῖν 

Ὁ ΜΒΙ, 33 οσηἶξ προς νμας (Τίδοξ., ΝΝ.Η.). 

3 ἐν τω τέρω Ὀεΐοτε ἐκαθεζομην ἰῃ 81, 33 (Τίβςξ., ΝΝ.Η.). 
8 Β Πὲᾶ5 αντον ἀῆει μαθηται (ΥΥ.Η. ἴῃ πιαγρίη). 

4 ΒΌ Βᾶνε απὸ (ἸΝ.Η. ἰπ Ῥγδοκεῖβ). ΜΟΙΔ οπιῖε (Τί βοἢ.). 

Βεῖο οδ]]εὰ τοῖς ὄχλοις.---ὡς ἐπὶ λῃστὴν, 
εἰο. : [86 τνοτάβ πᾶν ὃς ἴάκεη εἰϊπεῖ ἃ8 ἃ 
ᾳυεβίίοῃ οσ 88 ἃ βίδίετηεηι οὗ ἕαςῖ. [πῃ 
εἰϊμες οἂδε ]εβὺ8 Ἴοχιρ᾽αἴηβ μαῖ (ΠΕ 
πᾶνε διτεβδίεδ Ηἰἱπ δ5 1 Η ψγεσα ἃ 
τοῦδες οσς οἵπεσς οσίπιῖηαὶ. Αἱ τοῦδεσ 88 
ἀϊδείηος ἴοπι ἃ {πιεῖ (υἱάς Ὑτεηςῇ, 
"Ομ γ»5) ἰΒ οὴς ΠΟ 0868 νἱοίεποα ἴο 
Ῥοβδεβ8 Πίπηβεϊ οὗ οἴδπεῖβ᾽ ργορεγιυ, δὰ 
ΟἸτίβε᾽ Β οοπιρίαίης 18 ἰπ ἴῇς ἔγβι ρἷδος 
ἴδαῖ τἘπεν δᾶνο ἐτεδίεὰ Ηἱπὶ ἃ8 οπα ννῇο 
τοδδηξ ἰο οὔει τσεβίβίδμοσ.Ό. Βυῖ ἰῃς 
τείεγεπος ἴο Ηἰἴβ8 ραδβὲ δαδίξ ἰῃ τε βεαιεῖ 
866 18 ἴο δῃονν πὶ Ηδς [85 ἀποίμεσ οοπι- 
Ῥἰαἷπε ἴῃ Ηἰβ τηϊπά, υἱΣ., τὲ τπγ Πᾶνα 
τεραγάεά Ηἰπι 85 οπς ἀἰάϊρρ ὕγονι 7μπέϊοα. 
Τδς αἰϊυδίοη 8 ἴο ἴῃς ἱηνδβίοῃ οὗ Ηἰβ 
Ῥείνδου ἰῃ ἰδς ραγάεη, ἀπά τς ἱσηρ δὰ 
δυρρεδιίοη παῖ ἔβεγ αν ρυΐ ἃ [Ἀ]86 
ςοηβίτυςείοη οὐ Ηἱἴβ ῥγοβεπος ἴδεσς. 
ΤὮεΥ τπῖηκ Ηδ μᾶ8 ὕδβεῃ βρεκῖπες Ἔβοᾶρα 
ἕτουι Ηἰ8 ἔδίβ ψβθη ἰη ἕδος Ης ἢδ858 Ὀεδη 
Ῥγδοίηρ Ηἰπιβοὶῖ ὑρ ἕοσ 1] Τὸ ψδαῖ 
ταϊβοοπείγυςτίοα ἴδ ΠοΙΐεβὲ ἀπὰ ποῦϊεβὲ 
δοιίοῃβ ἃζα ᾿ἰαδῖε, αηὰ μον πυτλ τη ρ 
το ἴδε Βοζοῖς δοὺῦ]} [ξὲ ννᾶβ Ἰποσου βῆὶν 
οπαγδοίεγίβεὶς οὗ 1εϑὺ8 ἴπαὶ Ηδ βῃουϊὰ 
ἔεδεϊ τῆς Βυπι]αιίοη, ἀπὰ ἔπαὶ Ηδ ββουϊὰ 
δὶ οπος ρἶνε Ἐχργεβδίοη ἴὸ ἴδε ζεεϊϊπρ. 
Τμΐβ ἀραϊπβὲ Βγαπάξ (ρ. 6), ῇο πίη κβ 
τοῖδ υἱΐοταηος ἰῃ πὸ τεβρεςξ δρργορτσίδίε 
ἴο ἴῆς εἰξυδιίοη.---καθ᾽ ἡμέραν, εἰς. : 
7εβὺ5 δϑκβ ἴῃ εβεοὶ ΨΥ ἴμεν ἀϊὰ ποῖ 
Δρρεεβεηὰ Ηἰπὶ ννἘΐ]ς, ἔοσ βενεσδὶ ἄδυβ 
ἰῃ βυςςεββίοη, Ης βαῖ ἱπ ἐπε ἰεπιρὶς ῥσα- 
οἶποῖβ τεδοίπρ. Τὸ {π|8 ἴ πῖρῃς θὲ 
τορι ἰεὰ τθαὶ ἐπαὶ ψν88 βαβίεγ βαϊὰ ἔθδῃ 
ἄοῃες, ἴῃ τηϊάβὲ οὗ ἃ πιϊβος!άπεουβ ογοννὰ 
ςοπιίδίπίπρ ποῖ ἃ ἔενν {ἰοπὰβ οὗ {π6 οὗ- 
ποχίουβ ἰεδοδεῖ (50 Βεδηάϊ). Βυὲ ψῃαῖ 
]εβυ8 18 σοποεσποά ἴο ροϊηὶ οὔ ἴ8, ποῖ 
ἴῃς ρας  Π ἢ Υ οὗἩ ἀγγεβὶ ἴῃ πὸ ἰεπιρίς, 
δὺς τπᾶὲ Ηἰ8 δεμανίους μαὰ ὕδεη ἔεαγ- 

1ε8β885β. Ηον οουϊά δεν ἱπιαρίπο ἴδαξ ἃ 
τῶῶθη ὍὯΟ βροΐίε Ηἰβ πλὶπὰ 80 Τρϑβηϊν 
οουἹὰ 5᾽1ηΚ αὐναὺ ἱπῖο δἰ άϊπρ- ΡΙδοαβ “κα 
δῃ ενἱ]-ἀοετ ὃ Βεχαπάϊ γτεΐηδγκβ ἰμδὲ (86 
ςοπιρίδίπὶ ἰΒ δά ἀγεββεὰ τὸ ἴτε ψτοηῦ 
Ῥείβοηβ: [0 [86 υηάδειϊΐηρβ γαῖπεσ τμδῃ 
ἴο [86 Βίεγασοθβ. [ξ ἰ8 δὐἀγεβεεὰ το 
ἴδοβε πο δοίυα!ν ἀρργεδεηάςά ]εβυβ, 
ψ βοενος ἔμεν μεθ. ἿΝΒΟ οοπιροβεά 
ἴμαὲ οτοννὰ ἴξ ψουϊὰ ποῖ Ὀ6 δᾶδβυ ἴῃ τς 
ἀδεῖκς ἴο κηονν.---Ν ες. 56, τοῦτο δὲ: ἃ 
ἔοσπηυϊα οὗ [μ6 δνδηρεῖδέ, ἱπιγσοδυςίης 
Δηοίδες τεΐεγοηος ὈΥ ]68118 ἴο ἴῃς ῥγο- 
ΡὨΘοΐεβ ἰῃ Ἐμεβε ἵεσμηβ, ἵνα πληρωθῶσιν, 
εἴς. εδβὺ8 σεοοηοῖϊεβ Η πιβς 1 τὸ τῃς ἰῃ- 
ἀϊρηϊν ἴῃ (86 πιδηπεσ οὗ Ηἰβ δτιγεβῖ, ἃ8 
τὸ τῆς δγῖεβὲ ἰἴ8ε1 ἢ, δηὰ 411] τῆδὲ ἰξ ἴῃ- 
νοϊνεὰ, ὉΥ ἴδε ἰδουρῆς ἐπὶ ἰ τνᾶ8 ἴῃ 
ΗἱΪ8 ““συρ᾿" 88 ἀεβογιδεά ὃγ ἴπε ργορμείβ, 
ΤΠ ρῥγορδεῖϊς ρἱςίυσθ οἵ Μεββίδῃ᾽ 8 εχ- 
Ῥετίδησα δος ἃ δ8 ἃ βοάδιϊνε ἴοὸ Ηἰδβ 
Βρίσίε, --τότε, ἴπεπ, ψμεη [ἴῃς ἀρρσε- 
Βεπβίοη 8δδὰ ὕεεη εβεςίεά, ἀπὰ τηθεκὶν 
βυδπιἰοὰ το ὉΥ 768ι15.---πάντες, ῬεΐεΣ 
ἱποϊυάεά.--ἄφνγον, Ηεὰ, ἴο δανε {86 πι- 
Βεῖναβ, βίπος {πεῖς Μδβίεσ οουἹά ποῖ ὃς 
ϑβανεά. ὙΤΠΐβ ἀποῖπες διτεσ ἄσγορ ἴῃ [86 
οὺρ : αρϑοϊυῖς Ἰοπεϊἑπαδ8. 
νν. 518. Βφήονε σαΐαῤδλας (ΜΙ. χῖν. 

53-6ς ; 1,Κ. χχὶϊ. 54, 66-71).---πρὸς Καιά- 
φαν, ἴο Οδίαρῃδβ, ᾿νῆο δεπὲ ἔπαπὶ ἑοσίῆῃ, 
ἃπὰ ψνῆο ἐχρεςοῖβ {πεὶσ γεϊυση 8 ἰδεῖς 
νἱοιίπλ.---ὅπον : ννδοτε, ἱ.4., ἴῃ ἐπα Ραΐδοθ 
οὗ (δίδρῆδϑβ.---Ὑρ. καὶ προ: δογίδεβ ἀπά 
Ῥτεβογτεσβ, ργἝϑίβ ἀηὰ ργεβγίεσβ ἰῃ νεσ. 
3. ΜΙ. πδγηεβ 811 ἴΠ6 ἴσχεο ; ἀουῦε]ε85 
πα ἴο ἴδε ἔδοι.--συνήχθησαν, 'νεῖα 
4556 π) ]ε ἃ, ννδιτηρ ἕοσ τς ατγγίναὶ οὗ ἴπ6 
ῬΑΙΥ βεπὲ ουὔϊ το διγεβῖ [δβ8β. [ἢ ΜΙ. 
ἴῃς Τοπιὶπρ ἱορείδες οὗ ἴῃ ϑδηβεβάγιηχ 
ἌΡΡεδβ ἴο ὃδε βυποῆγομοιβ Ψἱ τῆ6 
Ατεῖνὶ οὗ ]εδῦ8. ὙΤῊΪβ πιδεῖϊίηρ πᾶρροπβ 
ΨΠεη πὰ ψνοτϊἃ ἰβ δβϑίεερ, δπὰ νῆα 
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τὸ τέλος. 59. Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ τὸ συνέδριον 
ὅλον ἐζήτουν " ψευδομαρτυρίαν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὅπως αὐτὸν θανατώ- ὃ δἰ; χα αν 
σωσι, ὅο. καὶ 3 οὐχ " εὗρον " καὶ πολλῶν " ψευδομαρτύρων προσελ- τεσ 
θόντων, οὐχ εὗρον. 2 ὕστερον δὲ προσελθόντες δύο ψευδομάρτυρες 61. τ ΤΣ 
εἶπον, “Οὗτος ἔφη, Δύναμαι καταλῦσαι τὸν ναὸν τοῦ Θεοῦ, καὶ ὁ διὰ Δ Ὁ, 
τριῶν ὁ ἡμερῶν οἰκοδομῆσαι αὐτόν." 4 62. Καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς 5 Οἢ χανί!, 
εἶπεν αὐτῷ, “Οὐδὲν ἀποκρίνῃ; τί οὗτοί σου " καταμαρτυροῦσιν; τ, Δἔν- 

ΔΜΒΌΙ, ὅδ ἐΐ. σρ., Ἐξγρί. νεζβδ., οὔηἱξ οἱ πρεσβντεροι, »ΏΪΟΙ οογηαβ ἱπ τοῦ 
νεῖ, 57. 

 Ἐσ ἴδε ραββᾶρε καὶ οὐκ εν .«. οὐκ εὑρον ΑΥ͂ἑΒΟΙ, νεζβδ. δᾶνα καὶ ονκ ευρον 
πολλων μαρτυρων πὶ θοντων (Τίβοξ., ΠΑΝ Χνν 8... τὰ 

8ΜΒΙ, οὐχ ψευδομαρτυρες. 4 Β οπιῖβ ἀντὸον (Ὁ. Η.). 

Ἰυάίοία! ἱπίψυ! Ὑ οδὴ 6 Ρεγρείγαϊεὰ 
 αΐοι!γ.-- νει, 58 ἰβ ἴπ6 ῥτεϊυὰς ἰο ἴπ6 
βίοσζυ οἵ Ρείοσ᾽ 5 ἀεηΐαδὶ, ψΒΙ ἢ 8 τεβυπχεὰ 
δ νεῖ. 69 δες ἴα δοοουηὶ οὗ πὸ {σίδὶ]. 
Θίπη εν ἰθ ΜΚ. ΓΚ. ρῖνεβ τπ6 βίοσυ 
νους ἱπεετγυριίοη.--- μακρόθεν, ἴτοπὶ 
δίλε: Ῥεΐες {ο]Ἱοννοὰ δὶβ Μαβξίοσ, ἢανὶ 
ῆεσ ἃ ψ Ὡς τεοονεγεά ἕγοπι ἴῃς ρέπετ: 
Ῥαηίς ; πιοῦσα σουγαρεοὺβ ἔπδη ἴπε τεβὲ, 
γεῖ ποῖ οουτάρεουβ ἐπουρἢ ; ̓υ8ὲ απουρῇ 
οὗ ἴδε Πεῖο ἱπ ἢἰπὶ ἴο Ὀτίπρ πῖπι ἱπῖο ἰῃς 
τερίοη οὗἉ ἱετηριδιίοη.---ὅως τ. αὐ. ο. 
ΜΕ, νεῖ. 54.---ἰδεῖν τὸ τέλος : [0 βες ἴῇ 6 
επᾶὰ; ἃ ροοὰ ἀτεεῖκ ρῆσγαβεο. Μοιίνεβ: 
Οὐτ δ Ὑ δηὰ Ποπεβὲ ἱπίογεϑε ἴῃ πε ἔδίς 
οἵ μὲβ Ἰονεά Μαβίεσ. ]εζοσηε ριιῖβ ἔμπεδα 
ΔΙτεσπδιϊνου : “ναὶ δηοσε ἀϊβοὶρη!! νοὶ 
δυπιδηᾶ οὐτίοβἰίαϊε ᾽", 

γν. 59-68. Τὰε ἐγίαϊ.--- τ. 59. τ᾿ 
συν. ὅλον, τῇς τολοῖςε ϑδῃπεάτγι τ, ψ.. 
πάντες ἰπ Ηδεὃ. [ἰϊ- τ6, ἐς διδίδιηδηΐϊ ἴῃ 
οί οα856ε8 δάἀπηϊτείηρ οὗ ἃ ἔενν εχοεριίοηβ. 

ψένδομαρτυρίαν, 7 ἴ:6 ενίάεπςοο, οὗ 
ε οουζδα ἰῃ ἢ τβὲ ρίας ἔτοπι ἴῃς ἜἼνδη- 

οἰ 186᾿8 ροΐπὲ οὗ νἱεν ( (αν ἴῃ 
ἰς.), θὰϊ βυρβίδπειδι συ ἴο τῆς ἴδοϊ. 

ΎΒΕΥ Ψαπίεά ενίάεποο ἔοσ ἃ ἐογεβοπα 
ςοποϊ βίο ; Π0 πιδίξεσ που ρἢ ἰξ νν 88 [α͵56ὲ 
{ξῖτ οπῖγ Ιοοκδὰ ἔγὰς δηὰ ἕυπρ ἔαί εν ννε]] 
τορεῖμεσ. 7εβι8 νγὰβ ἀρργεμεηάεά ἴο ὃς 
υἱ τὸ ἀεδίῃ, δπὰ τῆς {τ|4] ννὰβ ΟἹΪΥ ἃ 
Ἰηά, ἃ ἔοσπι τη εγεὰ πεοδββάσγυ ὃν ἴῃς 

ἕλος παῖ ἔπεσε ννὰ8 ἃ Ῥιοουγαῖου ἴο δ6 
βαιβῆεά.---Ν τ. 6ο. οὐκ εὗρον: {πεν ἑουπὰ 
ποῖ (4156 υνἱῖπεβϑβ τῃδϊ Ἰοοκεά ρ᾽δυβίθ]ς 
δηά Ἰυβεϊβεά σαρίίαὶ ρυπίβῃσηεηϊ,--- 
πολλῶν π. Ψ.: [ἃ νψγὰ8 ποῖ ἔοσ "νηΐ οὗ 
αἰ π6 5868 οὗ ἃ Κίπά ; πᾶν οβετεά {Πεπ|- 
βεῖνεβϑ ἀπά πηδάς βιδιεπιθηΐβ, Ὀυῖ 1ΠῈΥ ἀϊά 
ποῖ βεγνὲ ἴῃ ρύγροβε : εἰἴπε ἰγίνι8] οσς 
ἱποοπβίϑβιεθε; σοποείναθία ἰπ [ἢ 6 οἰχουπι- 
βίδῃοεβ : σοπηίπρ ἐογνναγὰ οὐ ἴδε βρὺτ οὗ 
τὰς πιοπιθηξ ἔγτοπὶ ἴῃς Ἵογτονὰ πη Δβινεσ 
ἴο δπ ἰηνίτατίοπ ἔγοπι ῥγαεϊυδςεὰ ᾿υάρεϑ 

δαρσεὶ ἴοσ ἀδπηπαίοσυ ενϊάδηςθ. ὙΠοδα 
ΨΟ τεϑροπάθὰ ἀεβεγνεᾶ ἴὸ ὃ6 βιϊρτηδ- 
εἰδεὰ δ8 ζε158εὲ. Νόοης Ὀυϊ Ῥδδβε, τηϑᾶ ῃ 
οσεδίυσεβ ψουϊὰ ἢανα Ῥοζπς δνίάδηςα ἴῃ 
δυο ἃ (486.---δύο, ΟὨΪΥ ἔννο δά δηγιῃίπρ 
ἴο δῶν νγοσίἢ βεγίουβ διϊεητίοη.---Ν ες, ὅσ. 
οὗτος ἔφη, []5 Ῥετβοη βαϊὰ : (θη 9Ο]]ονν5 
ἃ νετδίοῃ οὗ ἃ νψγογὰ τεδ!ν βροκεη ὉΥ͂ 
7εϑι8, οὗ ἃ βίδσι]! πρ οπαγαοῖοσ, σοποετηΐπρ 
ἀεϑίγογίηρ δηὰ τερυϊ]άϊηρ ἴῃς ἰετηρῖα. 
Απ ἱπδοουγαῖς τεροτζὲ οὗ 80 γσοπιδσκαῦῖὶθ ἃ 
βαγίῃρ τιῖρῆς δαβιὶν ρὸ αὐγοδάᾶ, δπὰ {π6 
νεγβίοῃ ρίνεη ὈῪ τῆς ἔννο υυϊεπεββαβ 566 ΠΊ8 
ἴτοτὶ χχνῖϊΐ. 40 τὸ ἤᾶνα Ῥεεῃ οὑττοηῖ. ΤῊΣ 
ταϊρῆε, τπεγείοτε, βᾶνε δοόσῆς στοηρ εν!- 
ἄεπος ψἱέπουξ Ῥείπρ ἴα186 ἴῃ ἱπιεπειοη.---- 
δύναμαι, ἰῃ Δῃ ετηρἢδιϊς ροβίεϊοη, πηγαῖα 
]εβὺβ ἀρρϑᾶσ 88 οὔϑ δοδβίϊηρ οὗ Ῥτείετγ- 
πδίυγαὶ Ροννεσ, δῃὰ τὸν ναὸν τοῦ θεοῦ, 
88 ἰγγανοσθη εἶν ρδγαάϊπρ Ηΐ8 ροῦνεσ ἴῃ 
ςοππηπεδοῖίοη ψἱ ἢ ἃ βδογεά οὐ]εςῖ. ---διὰ τ᾿ 
ἦ., Πτ ταν ἐλγοερὰ ἴῆτεε ἄδγβ τε αῆεῦ: 
ἴοτ βἰ τ ]γ ὑ86 οὗ [Ὡς ρῥτγεροβίξίοη, υἱάδ 
ΕΔ]. ἅ. σ. Ὑῆε πιεδηίηρ ἰ8: δῇεσ ἴἢτεα 
ἄδγβ 1 Μ11}} ςοπιρίεῖς τπε τεδυϊ]ἀϊηρ, 80 
τΠδὲ διὰ ἴῃ εἴδεο! 18 -- ἐν δ τ ἰϊ, τρ.--- 
Ψεσ. 62. ἀναστὰς ὁ ἀρ. : ἰῆς Ηἰρῇ ρτίεβϑὲ 
ΤΟΒ6 ὉΡ ποῖ θεοδυδε ἢς {εἶϊ ἴῃς ενίάεηςα 
7.8ὲ Ιεἀ το Ὀ6 νεῖγ βεγίοιιβ, γαῖπεσ ἴῃ ἱγτὶ- 
ἰδιίοη δεσαυβα [ἢ πιοϑὲ ἀδπηδρίηρ βίαϊα- 
πηθηῖβ ἀπιουηξεά [0 ποιῃίηρ ποσὰ βογίουϑ. 
Α πιδη οουἱά ποῖ ὃε βεηϊεηςεά ἴο ἀεδίῃ 
ἴος ἃ Ὀοαβίξῃϊ ψνοζά (ατοεῖι5). ---οὐδὲν 
ἀποκρίνη... καταμαρτυροῦσιν: εἰπεῖ 
οης αυεδίίοη 88 ἱπ Ψυΐρ. : “ ὨΙΏῚ] τα- 
Βροηάεβ δὰ εα ἀυδὲ ἰβὲϊ δάνοσβιιπι ἴα 
ἐεβιποαπίυσ ὃ " οὐ ἔννο 88 ἰη Α. Ν. δπά 
ΕΟΨΝ., 80 αἷ8δο ννείχζβδοκεσ: δηβυγεγεϑὲ 
Τρουῦ ποιπίηρ ὃ παῖ ἀο πεβε6 ννἱἴπε88 
ἀραίηδε Τῆδε ὃ [Ιἐ ἰβ Δη δἰϊεπιρὶ οὗ ἃ 
δαβῆεά τηδῃ ἴο ἄγανν 1658 ἱπίο Ἴεχρίδηδ- 
τίοηβ δδουῖΐ ἴΠ6 βαγίπρ νη ἢ 1} πιακα 
ἰξ πιοῦς δαπιαρίπρ 48 δνίδεπος δραίΐπβὲ 
Ηἰΐπι. ναὶ δρουὲΐ 18 ρτεϊεπιίουβ ννοσὰ 
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63. Ὁ δὲ ἸΙησοῦς ἐσιώπα. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ 

καὶ ἀποκριθεὶς ἴ ὁ ἀρχιερεὺς εἶπεν αὐτῷ, 

ΧΧΥΙ. 

ζΒετε ουἷγ. “ἴ Ἐξορκίζω σε κατὰ τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἵνα ἡμῖν εἴπῃς, εἰ σὺ εἴ 

ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ." 64. Λέγει αὐτῷ ὁ ἸΙησοῦς, “Σὺ εἶπας. 

Κἀκ ίτω πλὴν λέγω ὑμῖν, ἀπ᾿ ἄρτι ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον 
Ὁ Ὑἴε, διν. ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως καὶ ἐρχόμενον ἐπὶ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ." 

ἴδω (. ὅς. Τότε ὁ ἀρχιερεὺς " διέρρηξε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, λέγων, “Ὅτι 
τοὶ, οἱ ἐβλασφήμησε- τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτύρων ; ἴδε, νῦν ἠκούσατε 

ὩΡῳ 
Χχυΐ. ΣΣ 

ΕΜ χίν δσ. εἶπον, “Ὁ Ἔνοχος θανάτου ἐστί." 

τὴν βλασφημίαν αὐτοῦ. 66. τί ὑμῖν δοκεῖ; Οἱ δὲ ἀποκριθέντες 
61. Τότε ἐνέπτυσαν εἰς τὸ 

τος. ἰν: πρόσωπον αὐτοῦ, καὶ ' ἐκολάφισαν αὐτόν - οἱ δὲ ἐρράπισαν, λέγοντες, 

μὰν ἃ 68. “ Προφήτευσον ἡμῖν, Χριστέ, τίς ἐστιν ὁ παίσας σε; ἢ" 

1 ΒΙ,Ζ νυΐ. σορῖ. αἱ. οτϊξ ἀποκριθειξ. 

ΞΜ ΒΌΙΖΣ 33 οπιῖῖ οτι. 

οὗ γοῦχβ; ἰδ ἱξ {πὸ 1πδὲ γου 54ἰὰ 1ξ, δηᾶ 
Μῆδὲ ἄοαβ ἰϊ πηϑδῃ ὃ---νἶνες. 63. ἐσιώπα: 
]6β8ὺ8 βεείηρ ἴῃς ἀσίῆ οἵ ἐπε ᾳυεδβιίοηβ 
ξανε ἴδε ΠίρὮ ῥγίεβὲ πὸ δββίβίδηος, δυῖ 
Τοπεϊηυεά 5᾽]εηι.--- ἐξορκίζω (ἐ ξορκόω τότε 
φοτπιοη ἰῃ οἰδββίςϑ). ὙΠ ὮΙΡΏ ῥτίεβε 
πονν ἴδῖκεβ ἃ πεν 1ΐης, βεείηρ' δὲ ἴμογα 
ἷβ ὯῸ οἤᾶποα οὗ σοηνϊοἰίΐοη δὴν οἴμες 
ΨΥ. Ηερυΐβ Ϊεἐδὺ8β οη Ηἰβ οδῖῃ 88 ἴὸ 
ἴδε σατγάϊηδ] αυεβιίοη οἵ Μεββίδῃβῃίρ.---- 
εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς, εἴς. : ποὲ ἔννο 4068. 
εἰοηβ Ῥυξ οπε, ϑοη οὗ αἀοὰ δείηρ εχο- 
ξειίοαὶ οὗ τς εἰ|6ὸ ΟΠ τίβε, 17 Ης νν88 
ἴῃς οηεὲ Ης ννᾶβ ἴδε οἵπεσ ἐῤδο ζαείο.--- 
Με. 64. σὺ εἶπας: ἰπ ουττεπὶ ρῆτγαβε Ξε 
Ι δπι. 88 1εβι8 πιοσαῖν Ὀουπά ἰο δη- 
βυγοσ ἢ ΝῺ ποῖ οοητίηας δ᾽ἴεηι ὃ ΕἸἰγϑέ, 
186 ψΏοΙΪς πλϊπἰβίσυ οὐ [ε8ὺ8 μαὰ τηδάς 
86 αυεβείοη ἱπενίςαθε. ϑεἊοοηὰᾶ, ἴπὸ 
ΒΙρὮ ῥσίεβε ννὰβ ἔε Ῥγορεῖ ρβεζβοῃ [ο 851 
ἵ Ταϊγά, 1ἴΕ νὰ8 ἂπ ἱπιροσίδηϊς ορροτ- 
τυπ εν ἴον ρίνίηρ ἐχργεββίοη ἰο Ηἰβ Μεβ- 
βἰαηὶς βεϊ οοηπβοίουβηθββ. Εουσίῃ, 51] 6 πο 
νου]ά, ἴῃ ἔπε οἰγαυπιπίδηςεβ, πᾶνε διηουηῖ- 
δὰ το ἀεπίδί. --- πλὴν ποῖ --““ πονετίμα- 
1ε88,᾿"" Ὀμὲ ταῖπες τῷ ΠαῪ τόσα 1 πᾶνα 
Βοπηει πίη πιοτα βίδγ]πρ το (61 γου. 
ἍΝ Βα ἔο!ονβ ἀεβογίρεβ τῆς ἄιζυγο οὐ ἴῃ 
ϑοη οὗ Μδη ἴῃ δροοδίγρεις ἴεστηβ, δπὰ 
ἰ8 πιδδηΐ ἴο βυρρεβὲ ἴπε τπουρῆῦ: “τῆς 
Ἐπὶς ͵8 σοπηΐηπρ γπεπ γοὰ πὰ 1 5882]] 
οἤδηρε ΡῥΪδοαβ; 1 ἔπεπ (δε ]υάρε, γου 
τῆς ρῥείβοπειβ δὲ 1π6 ὉὈδγ᾽᾽". 

Ὗν. 6ὅς-68. τότε: Αἱ δὲ ἴπεῪ ἢᾶνς, 
οζ τδῖπ|κ πεν ἤᾶνε, Ηἰτι δὲ {πεῖγ τλθγογ. 
--διέρρηξεν, εἴς. : ἃ νΕΓῪ ἱτηροβίηρ, δοῖ 88 
ἴῃς ἐχργεββίοη οὔ για επιοϊίοη ; ἰῃ γα  ν 
ἃ 1ῃεδιτίςα! δοϊίοη ἀεπιαπάεα ΌΥ οἰδίοπλ 
δηὰ ρεγίοσπχεά ἴῃ δοοογάδπος ψ 8 συ]: 
Ἰεησίῃ δηὰ Ἰοςδ! εν οὗ τεπῖ, πα ψαγπιθηΐβ 
ἴο Ὀ6 τη (δε ποῖμεσ ; 411} οὗ ἴῃεπι, Ἄνθη 

8 ΜΒΌΙ,Ζ οπιῖξ αντον. 

ἱ ἴβοῖς ψεσα ἴδῃ, βαϊά τς ἘδΌΡίπίςδῖ 
ταῖς : ποῖς ἴδε ρίυγαὶ Πετο, τὰ ἱμάτια), 411 
βαρύς Α πορευ δὲ ἰρυθίοπι ΜΡΟΩΕ Ἐβείετη 
Ῥεορῖεβ. [τνν8 ΠΙρΉΪΥ ρσορεσ {πὲ Ποὶ 
τῆξη Βῃουὰ 86 επὶ ἀβοοκα αααια πα ΑΒΗ 
ὉΥῪ “ὈΙΔΒΡΒΕπΙΥ ".. --- ἐβλασφήμησεν : 
γναβίς ΡΙΔΕρΠοΙΩΣ ἔοσ ἃ τηδῃ ἴο .8}} Ηἰπ|- 
861 Μεββίδῃ ἱπ ἃ σουπίυ Ψἤετα ἃ π|68- 
βίδῃῃ: νναβ ἐχρεοῖε ὃ Οδνίουβ Υ ἢοὲ. [Ἐ 
τοῖς δε το 0411 ομεβεῖᾷ Μεββίδῃ ἐλ  βεῖγ. 
Βυὲ παῖ ννᾶβ ἃ ροὶπὲ ἔοσ οδγεῖυ] δῃηὰ ἀδ- 
1:|ρεγαῖε ἐχαπιϊπαιίοη, ποῖ το ὃ6 ἴδκβη ἔοσγ 
ειαπῖιεά. ὙΠ Ἰυάρτηοηξς οὗἹἨ με ᾿ίρἢ 
Ῥείοδὲ ἀπὰ (με οὐβεαυίουβ νοῖς οὗ ἴδα 
ϑαπμθάσίτη ψγετα πηδη εβεν ργετηδίαγα. 
Βα ἱξ ἀοεβ ποῖ ο]]ονν ἴτοπὶ ἐΠ15 τῃδὲ [86 
ονδηρο ἰδὲ δοοουηὶ οὗὁἁἨἉ τπ6 (ταὶ 18. υη- 
Ὠἰβιογίοδὶ (Βγαηάξ, ρΡ. 62). Τῆς ϑδπμδ- 
ἀτγιβίβ, 885 τεροσῖεςδ, Ὀεμανα 5ηὸ "πογε.---- 
γες. 66. ἔνοχος θανάτου: ἀεαῖῃ ἴπ6 
Ῥεπδν οὗ ὈΪΑΒρμεπιυ, [ψεν. χχῖν. 15, δὰ 
οὗ Ὀεΐηρ ἃ ἴαϊδβε ργορῃεῖ, ἤδυϊ, χνἱ. 20. 
-τῦν. 6γ-68: το ἡμάϊςοϊ4] ἰη)υδεῖος βας- 
ςαβὰ ρεγβοηδὶ ἱπάϊρηϊεῖεβ : βριεῖηρ ἰῃ 86 
ἕλος (ἐνέπτυσαν), βηλϊτπρ ἢ τῆς ἤ5ὲ 
(ἐκολάφισαν, ποῖ Ατιῖς, κονδυλίζω υξεὰ 
ἰπδίεδά), οὐ ἢ τὲ ορεπ Παπὰ 
(ἐρράπισαν, οτἰρίπαι Υ ἴὸ δεᾶὰὲ ὑπ 
τοάτ). Ευϊῃν. Ζίρ. ἀϊβεϊπρυβηεβ τῃ 6 ννο 
1αϑι ννογάβ τῇ: κολαφισμὸς ἰ5β ἃ δίτοίκα 
οη ἴδε πεοὸῖκ νι τ[ΠῈ ΠοΙΙονν οὗἩ {πε παπάὰ 
80 88 ἴο ΠΔΚΕ ἃ ποΐβε, ῥαπισμὸς ἃ είγοῖκα 
ου ἴδε ἔδεε. Τῆς ρετγρείσαίογβ οὐ ἔπ688 
Ουΐγαρεβ ἴη ΜΚ. γε τινὲς δηὰ οἱ ὑπη- 

ται, τῆς ἔογπιεσ νογᾷ ργεβυπιδοὶν ροίηϊ- 
ἴῃς ἴο βοπὶὲ ϑαηπεάγίβιδβι [πη Μί. ἔπε 
οοππαοίίοη βυρρεβίβ ϑαπμεάγίβίβ δίοης. 
Ιποτεάτ0]6 παῖ ἴπεῪ μου οοπάεξοεηᾶ 
ἴο 80 ὕπνον ̓ ξ τος οοάϊπρο, οπε ἰβ ἴη- 
οἰἰπεά ἴο βαυ. Ὑεὶ ἴξ 88 ηἱρῃῖ, ἴδοτα 
Ὑν 85 ἰηΐξηβε ἀΐδῖικε, πὰ ἘΠῸῪ ταῖς ἐεεῖ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

69. Ὁ δὲ Πέτρος ἔξω ἐκάθητο! ἐν τῇ αὐλῇ, καὶ προσῆλθεν αὐτῷ 
μία ’ παιδίσκη, λέγουσα, “ Καὶ σὺ ἦσθα μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Γαλιλαίου.") ῬΑτΑΙ.. ΤᾺ, 
10. Ὁ δὲ ἠρνήσατο ἔμπροσθεν πάντων, λέγων, “Οὐκ οἶδα τί λέγεις.“ Ἀεὶ ΧΙ. 
71. ᾿Ἐξελθόντα δὲ αὐτὸν 3 εἰς τὸν " πυλῶνα, εἶδεν αὐτὸν ἄλλη, καὶ ἀοΝΣ 
λέγει τοῖς ἐκεῖ, ““Καὶ δ οὗτος ἦν μετὰ Ἰησοῦ τοῦ Ναζωραίου." ἢ ΞΡ: 
72. Καὶ πάλιν ἠρνήσατο ' μεθ᾽ ὅρκου, “ Ὅτι οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον." 1 δὲν “ἦν; ᾽ 
13: Μετὰ μικρὸν δὲ προσελθόντες οἱ ἑστῶτες εἶπον τῷ Πέτρῳ, ἀκὴν 
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“᾿Αληθῶς καὶ σὺ ἐξ αὐτῶν εἴ' καὶ γὰρ ἡ "λαλιά σου "δῆλόν σεῖς 1550 ἰν. 
ποιεῖ." 

.43. 
14. Τότε ἤρξατο καταναθεματίζειν ὁ καὶ ὀμνύειν, “Ὅτι " Σ,ος, αν. 

οὐκ οἶδα τὸν ἄνθρωπον." Καὶ εὐθέως ἀλέκτωρ ἐφώνησε. 75. καὶ τσ. 

ἐμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος τοῦ ὃ ̓ησοῦ εἰρηκότος αὐτῷ," “Ὅτι 
πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ μα." καὶ ἐξελθὼν ἔξω 
“ἔκλαυσε πικρῶς. 

1 ςκαθητο εξω ἰῃ ΜΙ ΒΌ1.Ζ. 

5 Μ92|ΒΕ0 οπιῖ και Ῥοΐοτε οντος. 

ἴμεν ἀϊὰ αοἁ βεγνίςθ ὃῪ ἀϊβρτδοίηρ ἃ 
Ρτοϊδηάδεσ. Ηξηςςε τῆς ἰηνίτδιοη ἴο ἴῃ 6 
ΨΟΙΪά- 6 οὮτίβε τὸ Ῥγόρἤῆεβυ (προφήτεν- 
σονὴ ννῆο βπιοῖα Πἰπι ννῆεπ ἢε νγ85 βίγσιοκ 
Βεδιπὰ πε Ῥδοῖ ος δ᾽᾽πάξοϊ δὰ (ΜΚ. χὶν. 
65). Τδυβ ἀϊά παν Π11] ἃρ τς εατὶγ μουτϑ 
οὗ {δὲ πιοτηίηρ οἡ [δι πιϊβεγδοϊα αἰρῃς. 
ϑοερεῖςαὶ οτιτςβ, ἐ.9., Βτγδηάι, Ρ. 69, 
αἶδο Ηοΐϊζ., Η. Ο., βυσρεβὲ ἴπαὶ τῇς 
φοἱουτίπρ οὗὨ (Π18 ρᾶββαρε 15 ἄγδινῃ ἔγοτῃ 
Ο. Τ΄. ἐεχίβ, βῃοῃ ἂἃ8 Μίοδῆ ἷν. 14 (ϑερῖ. 
ν. χ, Α. Ν.), 18. 1. 6, 11. 3-5, τ Κίηρβ 
χχὶΐ. 24, ἀπά {δαὶ ῥγοῦδοϊυ ἴῃς ἰαχὶβ 
ςτεδλίε τς “ δοῖβ ". Ὑδαῖ οὗ σουζγϑε ἴ8 
ΔΌΞΙΓΔΟΙΥ ρῥοβϑίρίς, δυξ (πὰ βιδιοσηθηῖ 
οἵ τῃ6 δνδηρο ἰδὲ ἴβ ἱπιγί βίο! ῥγο- 
Ῥαῦϊε, ἀπά [ἰ 15 ἴο θὲ ποϊεὰ εἰᾶῖ ποξ ὄνβῃ 
ἴπ Μῖ, ἰ5 ἔπεσε ἃ “ἴπδὲ ἰξ πυῖρμς Ὀς ζ]- 
ΕΠςὰ". 

γν. 69-75. Ῥεέεγ' 5 ἀεηῖαὶ (ΜΚ. χῖν. 66- 
72, Τὰ. χχιὶ. 54-62). ΤΏε ἀϊβογερδηςῖεβ 
οὗ ἴδο ἔους δοσουπῖβ μετα ἃζε ρεγρί εχί πα 
δῖ ποὶ βυγρτίβίηρ. [τ νουἹᾶ θ6 αἰ σας 
ἴου ΔῺΥ οπα ργεβεηΐ ἰπ ἴπε οοπβδιβεὰ 
τδγοπρ ραιϊμβεγεὰ υυἱτπἰη ἐπῈ ραΐδος μαῖα 
τ δὲ ηἰρῆς τὸ 1611 ἌἘχδοῖῖν τνῆδὲ Βαρρεηβά. 
Ῥεῖεσ πιπιβεῖζ, τῃς πετὸ οὗ πες ἰδῖ6, δὰ 
ῬΙΟΌΔΡΙΥ ΟΠΙῪ ΠᾶΖυ τες ]]!εςοπ5β οὗ βοπια 
Ῥατγιίσυ!σϑ, πὰ τηῖρῃξ ποῖ δἰννᾶγβ τεϊδῖ 
ἴῃς ἱποίάαπε ἴῃ ἴῃς βᾶπὶα ννᾶὰυ. Ηδ- 
ταοηϊϑβιῖς οἤοτιβ ἅτε τνυδλβίεά εἰπὲ. Οοση- 
Ῥαγαίίνε Ἴεχερεβίβ γῇδυ ραγιϊν Ἔχρ᾽ δίῃ μον 
Ὅτε παιταῖϊνε, δὰγῪ Μι.᾿᾽5β, ἄγοβα ουἍξ οὗ 
Θηοίδετ, 4.5.» ΜΚ.᾿Β (νγεῖββ, Ματζγουβ- 
Ἐνδηρ.). Βυῖ οπ {δε ψ ΠοΙς ἰδ ἰ5 θεβὶ 
ἴο ἴᾶΚε δδοὴ νεγβίοῃ ὃν 1156 17, 88 ΟΠ 6 ΨΥ 
οἵ τε Πρ ἃ βίοσυ, νυ ὩΙο ἰη τῃς πιαίη ἰ5 

ο ΟΝ Ὡν τ 
, 

30. κ. νί. 
δι, 85. 

3 ΜΒ1.2 οπιῖε τπἴ8 ἀντον. 

4 ΤὮε π)888 οἵ υποΐδῖβ βανα καταθεματιζειν. 
δΎΒο δγιίοὶς 8 ννδητίηρ ἴῃ πιοβὲ αποίδ]8β. ΦἾΒΌΙ, οπιῖξ αντω. 

δοςερίεἀ ὄνὲπ ὉΥῪ ψτίςετβ [κα Βγδηάς 
88 ΟὯ6 ΟὗὨ [δ ςετίαί πιῖεβ οὗ τῆς Ῥαββίοῃ 
Βίβίοσγ. 

Ψεςσ. 69. ὁ δὲ Π.: δὲ τεδυπηεβ ἴῃς Ῥεΐοσ- 
ερίδβοάε ἱπιτοάυςεά δἱ νετ. 58.---ἐκάθητο, 
ΨγΑ8 5ἰτείηρ, νν 116 τὰς ἠυάϊςία! ῥγοςεθά- 
ἵπρβ νγεσα ρβοΐηρ οη.---Οὐλῇ, μετα πχδεδηβ 
με οουτγῖ, αέγίηπι; τῇς τὶ] ψουά ἕδκς 
Ῥίαςε ἱπ ἃ σμβαπῖθεσ τυ ΐπ τς Βυ !ἀϊηρβ 
βυττουπάϊηρ τῇῆε οουτί.--- μία π., οπμδ 
βεγνδηῖΐ ρίσὶ, ἰὸ ἀϊβεῖπρυ θ ἴγοῖὶ ἃποῖποσ 
τείεσγεὰ ἴο ἰπ νεζ. 71 (ἄλλη).---καὶ σὺ, 
γοῦ ἴοο, 88 ἰξ δῆς δά βεϑὴ [688 ἱπ οπὶ- 
ῬΆΠΥ νἱἢ Ηἰδ ἀϊβοίριεβ, Ῥεῖεσ οπα οὗ 
ἔμεπι, γεςορηίβδδίς ἀραῖπ, ρεσῆαρβ ἀυτίηρ 
πε ἰαϑὲ ἴδενν ἀδυϑ.---Γαλιλαίον: Ηδ ἃ 
(αἰεαη; γοῦ, ἴοο, ὉῪ γνοὺς τοηραε.--- 
Νεσ. 70. οὐκ οἶδα, εἰς. ; αῇεοιαιίοη οὗὨ 
ΕΧΙΓΕΠΊΘ Ἰρποσᾶηςθ. 80 ἔδσ ἔγοπιὶ Κηον)- 
ἴπρ ἴῃς τῆδπ 1 ἀοη ενεη κόπον ψΠαΐ γου 
816 ἰΑἸκΚίπρ αδουξ, Ὑπὶβ βαϊὰ δείονε αἱϊ 
(ἔμπ. πάντων). Εἶτδε ἀφηΐα!, ἐπια την 
Οἴμειβ ἴο ἔοϊϊονν.--νετ. 71. εἰς το 
πυλῶνα, ἴο οἵ τοινατάβ τῆς γαίδνγαν, 
ἈΜΑΥ ἴτοπι ἴῃς ογονψὰ ἴῃ τῆς οουτι.“- 
ἄλλη (παιδίσκη), ἀποίπετ βἂνν Πἰπὶ, ἀπᾶ 
βαϊὰ, ποῖ ἴο πίγη, θυϊ ἴο Οἔθεῖβ θα (μος 
ΕΑΒΥ ἴο εβζᾶρε ]).--οὗτος, εἰς,, τη ρεῖ- 
βοῃ, Ροϊπεῖπρ' ἰο ᾿ΐπι, ννᾶ8, εἴς.--- τ, 72. 
μεθ’ ὅρκον: βεςοπά ἀεπίαὶ, πῆογε θη]. 
ῬΆ δεῖ, ν ἢ δὴ οδίῃ, ἀπά τοῖς ἀΐσεοε 
ὍΠΟΥ ποῖ ἴῃς τηδη (τὸν ἄν.).--Ν τ. 73. οἱ 

ἑστῶτες, Ἰουπροῖβ; βεοΐηρ Ρεῖδσ᾽ 5 οοῃ- 
ξαβίοη, ἃπὰ δπιυβίηρ (βεπιβεῖνεβ ὃν 
τογπγθητπρ [ίπ,. --- ἀληθῶς, Ὀεγοπάὰ 
ἀουδὲ, γοῦ, ἴοο, ᾶγε οπς οὗ ἐπι; οἵ 186 
ποιοτγίουβ ζϑηξ.-- λαλιά: ὙΒΕΥ δαά 
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422 ΚΑΤΑ ΜΑΊΘΑΙΟΝ ΧΧΥῚΙ. 

ΧΧΥΊΙΙ]. 1. ΠΡΩΙΑΣ δὲ γενομένης, συμβούλιον ἔλαβον πάντες οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τοῦ λαοῦ κατὰ τοῦ Ἰησοῦ, ὥστε 
θανατῶσαι αὐτόν 2. καὶ δήσαντες αὐτὸν ἀπήγαγον, καὶ παρέδωκαν 
αὐτὸν Ποντίῳ 1 Πιλάτῳ τῷ ἡγεμόνι. 

3. Τότε ἰδὼν ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς 3 αὐτόν, ὅτι κατεκρίθη, μετα- 
μεληθεὶς ἀπέστρεψε τὰ τριάκοντα ἀργύρια τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ 

Δ αντὸν Ποντιω οπιἰεὰ ἴῃ ΜΙ ΒΙΣ ; Ο οπιίῖβ αὐυτον. Τθο ψνοσὰβ ἃγε δῃ Ἔχρ᾽ δηδίοσυ 
Εἶοκβ. 

3 φαραδονςξ ἰπ ΒΙ, 33. 

Ἠεαγά Ηἰπὶ βρεαῖς ἵπ ἷβ βεοοπὰ ἀεηΐδὶ, 
ΨΒΙΟἢ 80 ἰεαβ Ὁρ ἴο ἃ (πἰστά. ἀδιίεαη 
ΒΡΕΘΟΝ τνδ8 ἀείδοϊνε ἴῃ Ργοπουποίηρ ἴΠ6 

Ευϊέυγαῖδ, ἀπά πιαϊκίηρ ζ) Ξ [---ν ες. 74. 
κα τίζειν (Ποῖα ΟὨΪ καταναθ. ἱπ 
Τ. Ε., ῬεοΒΑΡΙν εϊοηρίης ἴο νυΐϊρᾶγ 
βρεεςῖ, Μεγετ), ἴο 9411 ἄοννῃ οὐγδεβ οῃ 
δ Ππλ5ε}ξ, βίρτι οὐ ἱγγδιίοη ἂπὰ ἀεβρεγα- 
κἰοπ ; 848 ἰοβὲ βεϊζοοπίγοὶ Ἴογιρί εἰεἶγ. 
--καὶ εὐθὺς: ἔνὰ δῇες {818 ραββίοηδίε 
ουϊδυγει α εοοΐ ἐγετῦ.---“ Μᾶρπδᾶ οἰγουπι- 
βίδηκία," Βεηρ.---Ν εσ. 756. καὶ ἐμνήσθη: 
ΎΠα σοοῖκκ ογονΐηρ οδυβεὰ ἃ βιάάεη τε- 
νυϊϑίοη οὗὨ ἔδεϊϊηρ, δηὰ ἤλβμεἀ ἱπ ου 
Ῥεῖετ᾽Β πιϊπὰ πε ἰρῃὶ οὗ ἃ νἱν!ὰ τεςο]]δο- 
εἰοη : ἴῃς νψοζὰ πἰβ Μαβίεσ μὰ βροκεη.-- 
πρὶν, εἰς., τερεδίεά 88 ἰῃ νεῖ. 34.- 
ἐξελθὼν, ροίηρ ουξ, πείί μοῦ ἰπ ἔεδσ οὗ 
ΡΡΙοΠισηδῖοΩ ἕς 9, ΕΌ1Πγ.) ποσὶ ἔγοτὰ 
βῆδπις (Οτεῖρ., ]6τ.}, Ῥυαξς τπδὲ ἢς πιῖρῃς 
ἔν πες σοῖῃ ἴο ρεπίϊζεπε ξεεϊίηρ.--- 

υσεν, ὑερι ἘΣΡῚΣ κε ἰδέην ὉΤὴ 
δακρύειν (] οἴη χί. 35), ἴο 5Π6( ἔξᾶγβ, 

Ομάρτεε ΧΧΝ]. ΤῊΞ ΡΑΒβ8Ι0ῸΝ 
Ηιβτοκυ ΟΟΝΤΙΝυΕΌ0.--τῦν. 1,2. Μογη- 
ἡηρ τισεέϊηιρ οΥ ἐλ δαη]εάγιι (ΜΚ. χν. 
1, [κ0 χχίῖ. 66, χχίὶϊϊ. 1).-- τ. 1. 
συμβούλιον ἔλαβον: εἰἰ8 σοπεουϊταιίοη 
ἴοοῖκ ρίας δἱ ἃ τηβεϊϊπρ οὗ ϑαπῃεάσίπι, 
νὩἰοἢ ν88 ῬγΟΌΔΟΙΥ ΟΠΙΥ ἃ οοπεϊηυδίίοη 
οὗ τῆς πἰρδε στηεειϊηρ, (πουρῇ τεραγάςα Δ8 
ζοττα δ! ἃ βεοοπά πιεεϊίπρ, ἴο Καερ σῖρῃε 
Ὑ τη6 αν ΨΨΗἰΟὮ Πυτηδηεῖν τεααυϊτεά, 
δὲ Ιεαβέ, ἔννο δἰ τεἰρβ ἰπ ἃ στᾶνε οι ΠΉ1Π8] 
σᾶβε; ἴῃς ϑαπῃεάγιβίβ ἱπ (8, 45 ἰῃ 41] 
τιΐηρβ, οαγεῖ ἴὸ οὔβεενα ἴδε ἰείίεσ, 
ΨὮΠῸ δἰπηπίηρ, ἀραϊπβϑὲ πὸ βρίσις οὗ τῆς 
ἷανν. Ὑποβεὲ ὯΟ ννεζε ργεβεηΐ δὲ ἰῇς 
πῖρδε τπηεειπρ ἈνουἹὰ βοδγοαὶν πᾶνε {ἰπ|6 
ἴο ξοὸ ΠΒοπιβ, 48 ἴΠε μεδγὶπρ οὗ τῆδηῦ 
νὐἱἰίπεββεβ (χχνί. 50) ννουά τάκ ἤουτγβ. 
Αδβοπὶ πηοτηθεῖβ πλσῆξ ὃς Ξυπηπιοπεά τὸ 
ἴδε πιοτηΐηρ πιεεείηρ (ΕἸ5ηετ), οὐ τηΐρδς 
οοσηε, Κπονίηρ ἴπδὶ ἴΠΕῪ νεγα ἐχρεοῖϊεά. 
- πάντες Ροϊπίβ ἴο ἃ 1]}} πιεεῖπρ, 88 
ἄοεβ αἷβδο τοῦ λαοῦ «ἴϊες πρεσβύτεροι. 
Ἴδε πιεεϊϊηςς ννᾶβ βυργεπΊεῖυ ἱπηροτίδηϊ, 

5 ὁστρεψε ἰη ἐγ 81, (ΤίβοΒ., ὙΝ.Η.,» ΝΥ). 

τπουρῇ ἴῃ οπα στεβρεοῖ 2γο γιά, Τμδ 
1δνν οἵ ουβίοπι τεφυϊγεὰ 4 ἀδδιῖ βεηΐθηςα 
ἴο Ὀ6 ΡῬειοπουποθὰ ἀυτγίηρ ἀδυ-ἰπια. 
Ὑδεγείοσς, {πε νοῖς οὗἩ ἴπ6 πιρῃὶ πηεειπρ 
Βιδὰ το θ6 Τογπηδιν σοπβττιεά. ΤΉΘη ΠΟΥ 
δά ἰο ςοηβίδες ἴθ ναὶ βῆαρε ἴῃς οδβα 
ΨΔ8 ἴο ῬΕ Ρυϊ 80 88 ἴο εῆδυγε ἔπε σοηβεπξ 
οὗ Ριαῖς το ἐπε Ἔχεουκζίοη οὗ {πεὶς βεη- 
ἴδῃς; ἃ πιοβῖ νἱδὶ πγαϊίει.---ὥστε θανα- 
τῶσαι αὐτόν, 8ο πδὲ ἴπαν περ! σοπιρᾶ88 
Ηἰ8 ἀδαῖῃ ; ἴπ6 ρῆγαβε δεεπὶβ τηϑδηξ ἴο 
φόνος Ὀοΐ δϑρεςῖβ οὗ ἴδ Ὀιυιβίῃθββ οὔ 
Βαηά: δα ἔουπιαὶ βεπίεηςς οὗ ἀδαϊῃ, 
δηὰ τῆς δάοριίοη οὗὨ πιεᾶπβ ἔοσ βεουσίπρ 
1δαὲ ἴξ της δ6 σατείεὰ ἱπῖο εἴεοι.--- 
ὥστε, Ὑἱ ἰπβηϊεῖνε, πεῖ δχργοββεθ 
τεπάδηπου : δλι ΗἊ βῃουϊὰ ἀΐς τῇς ἀγα 
οἵ 411 ἄοπθ. Τῇε σεβυϊὶ 88 γεῖ γαπχαϊπεὰ 
υποετίδίη.---Ν ες. 2. δήσαντες : πο τηεῃ- 
τίοη οὗ δἱπάϊηρ Ὀεΐοτγο πὶ ΜΕ. πδιγαῖίνα. 
1768ὺ8 νγχὰβ Ὀουπά ἂδἱ Ηἰβ ἀρργεμεπβίοῃ 
τῆ ἐϑιῖες ἀκῳ μαΥς Ῥδδη ἰδκεη οὔ 
υτἱηρ πε {τἴ4].---άπήγαγον, εἰο., ΠΟΥ 

Ιεά Ηἰπὶ αὐνᾶῪ δπὰ ἀεϊίνετεά Ηἰπὶ τὸ 
Ῥοπευβ ΡΙΙαῖς. Νὸο πιεπιίΐοη δὲ τῆϊβ 
Ῥοΐπε ψνῆδὲ πεν παά τεβοϊνεὰ ἴο 88Ὺ ἴο 
Ριαῖε. Τμδαὶῖ οοπιαβ ουξ ἰῃ Ρ Ϊαις᾽ 8 
αυεδεϊοπίπρ. Ριδῖα νγᾶβ ἃ νεσΥ ὑπάεβίσ- 
8016 πάρε ἴο οοτης ἴο ἢ δυο ἃ οδιδς, 
δ᾽ Ῥοοσ τεργεβεηίδείνε οὗ Κοπιδη δυϊδοσίεν ; 
88 ἀεβοσιρεά Ὀγ ῬΠΠΠΟ. ἀπά 1 βερῆυβ, ἃ5 
ἀεβεϊυςς οὗὨ ἔδασ οὗ ἀοά οἵ σεβρεοὶ ἔοσγ 
Ἰιβεῖίςε, 828 ἴπῸὸ υπ͵υδὲ ἰυᾶρε οὗ {πὰ 
Ῥάγδῦϊε ; Ὀυξ, πκα Ὠΐπι, δοςαβϑιδῖς ου [8 
βὰς οὗ βεϊ{εἰπίεγεβδί, 845, πὸ ἄουδι, ἰδ: 
ϑδημεάγίδιβ Κπενν νου ννε]}.---τῷ ἡγεμόνι, 
τῆς ρονεγηοσ; ἃ βεπεγαὶ {[{|6 ἴοσ οπεὲ 
ΘΧοσοιδίπς ΒΌΡΓΕΟΠΘ ΔυςΠΟΥΥ 88 σέργε- 
βεπίϊπρ ἴῃς επιρεγοσ, Τῆς πιοῖς δβρεοϊῆς 
16 νὰ8 ἐπίτροπος, ῥτοουγαῖοσ. ΤῈ 
ΟΥ̓ ΠΑΥΥ ταβίάθηος οὐ ρσγοσυσαίοσβ ννᾶ8 
Οδεβάᾶγεα, οἡ ἔπ βδεᾶ Ἴοδβῖ, Ὀυϊ ἰξ νγᾶβ 
1πεῖγ συδίοπι το δα ἴῃ εγυδαίεπι δὲ 
Ράββονασ ἔϊπια, υνἱ ἃ ἀείδοπηηςηὶ οὗ 
βοϊάϊετβ, ο νναῖο ονοσ ἴῆ6 ρυδ]ῖς ρεᾶςο. 

νν. 3.1.6. ΤὰςῪε ἀεεῤῥαὶν οΥΓ Ἅι4ας.--- 
Ῥεου ας τὸ Μαιίμον ; ἱπιοτεβιίηρ ἴο τῆ 8 
δνδηρε  βὲ 88 ἃ ἐδϑίϊ ΟΩΥ ἐνεπ ἔγοπὶ ἢ 6 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ τ-ττο, 323 

τοῖς 1 πρεσβυτέροις, 4. λέγων, “Ἥμαρτον παραδοὺς αἷμα " ἀθῶον." « Βεῖο κὐὰ 
οἱ δὲ εἶπον, “Τί πρὸς ἡμᾶς; σὺ ὄψει." 3 ς. Καὶ ῥίψας τὰ ἀργύρια ΠΡ 
ἐν τῷ ναῷ,} ἀνεχώρησε" καὶ ἀπελθὼν " ἀπήγξατο. 6. Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς Ὁ Βαῖὸ ΘαΙν 
λαβόντες τὰ ἀργύρια εἶπον, “Οὐκ ἔξεστι βαλεῖν αὐτὰ εἰς τὸν (Τοδίε ἢ!, 

“ κορβανᾶν, ἐπεὶ “ τιμὴ αἵματός ἐστι." 17. Συμβούλιον δὲ λαβόντες, ΠΑ οαϊγ. 

ἠγόρασαν ἐξ αὐτῶν τὸν ἀγρὸν τοῦ " κεραμέως, εἰς ταφὴν τοῖς ξένοις. ᾿ δ ἀεί, 

8. διὸ ἐκλήθη ὁ ἀγρὸς ἐκεῖνος ἀγρὸς αἵματος, ἕως τῆς σήμερον. Οοτ᾽ ΤΊ. οὐ 
9. τότε ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ ᾿Ιερεμίου τοῦ προφήτου, λέγοντος, ὁ ἔδει. ἰχ. 
“Καὶ ἔλαβον τὰ τριάκοντα ἀργύρια, τὴν τιμὴν τοῦ τετιμημένου, ὃν « ὅδο οαἱν. 
ἐτιμήσαντο ἀπὸ υἱῶν ᾿Ισραήλ 1ο. καὶ ἔδωκαν αὐτὰ εἰς τὸν ἀγρὸν 
τοῦ κεραμέως, καθὰ συνέταξέ μοι Κύριος." 

ἸΜΒΟΙ, 33 οπιῖς τοι. 3 ἨἌψη ἰπ τς τηοβὲ ἱπιροτίδης υποίαϊδ. 
5 ἐι4ᾷ τὸν γαὺν ἴῃ 8.81, 33, 60 αἱ. (Τίδο;., ΝΝ.Η., ΝΥ 85.). 

[αἴβα ἀϊβοῖρὶς ἴο ἴδε ἱπποοεῆος οὗ [εβυ8, 
δηὰ τῆς τνιῖοκοάηοβδ οὗ Ηἴ8 επαπΐθβ, δηὰ 
88 ἃ οὐγίουβ ἰπβίδηςδ οὗ ὑσοόρῆοου ὅ.]- 
Ἀ]εά, --νες. 3. ςοπηςοῖβ ἴΠ6 τα- 
Ρεηίαποε οὗ Ὅλ τ της Ἰεδλάϊηρ οὗ 
7εβυβ αὐνᾶὺ ἴο ΡίΪδῖς ψνῃῖςἢ Ὡς τεσασάςά 
88 5βεδίηρ 88 δίς. Ὁ παῖ Βαρρεηεὰ ννβ 
δυῖ [86 ἡδίυγαὶ τεβυϊὲ οὗ ἴλ 6 ἀρρτεπμεηβίοῃ 
ὙυΒί ἢ ἢς ΠἰπΊβεῖῦ μδὰ Ὀγουρμὲ δδουξ, πὰ 
ἢς ἀουβδεῖεβθ πδὰ (πε παῖυσδαὶ ἰββυς ἴῃ 
νίενν δὲ τῆς πιοτηεπὲ οὗ δρρσχεμεηβίοῃ. 
Βυὲ τεδοϊίοη πδᾶᾷ δεῖ ἴῃ, ῬΑσιῪ 85 ἃ 
πιδίῖες οὗ οὐῦτας: ἐα τὲ ἡ Βϑο βου 
πίῃ, ῬΑΓΕΥ δὲ βίῃμξ οὐ {πε ρτίπι τεδ! γ : 
μἷ8 Μζριοτ Ἰεὰ ἐὐαξαῖῃ ἘΥ͂ ΠΙ5 ἐμ ῤμιας 
ὅτι κατεκ .-- εληθεὶς, τερτεῖ- 
ΠΆΕῚ ἐπβ αἰ αν ἐδ ἔς δά ἄοπε: νἱϑῃϊηρ 
ἰξ “μεσ υὑπάοπε.--- ἀπέστρεψε (ἔστρεψε 
ΝΝ.Η. 48 ἱπ 158. χχχυὶ. 8), γτεϊυσηθὰ ἴπ6 
{ΠΙγν Ρίεσεβ οἵἁ βἰΐνεσ, ἃ βίξῃ ἴῃ δύομ ἃ 
πδῖυτε ἐμαὶ ἴῃς τερεηίδησθ 8ἃ8 ἴδ ἃ8 ἰξ 
ὙδηΣ Ψ85 ΝΕΙῪ τελ].---τἥμαρτον, 1 Βἰπηςά, 
Ι ἀϊά «τοηρ.-- παραδοὺς ἁ. ἀ. εχρΙδἰπ8 
Βον. Τῆε βἰππίηρ δηά {πε Ὀεϊγαυπηρ ἃτὸ 
οπς, ἰδμεγείοσα {πε ραγιςῖρὶς ἄοεβϑ ποῖ 
Ροίΐηξ ἴο δῃ δοί αβπιεςεάεηι ἴο ἴπδὲ οὗ [πὸ 
τηδίη νετῦ.--αἷμα ἀθῶον, ἱπποςεηΐ δἱοοά, 
ἴοσ ἴῃς Ὀἱοοά οὗ δῃ ἱπποςεηΐ βεβοῦ. 850 
ἰπ Πδυς. χχνὶϊ. 25. Ῥαϊαίγεὶ οἰϊεβ 6χ- 
ΔΙΏΡΙ68 ἴο ῥγονὲ ἴπαϊ ατσεοκ νντίτοσβ υδεὰ 
αἷμα 48 -- ἄνθρωπος.--τί πρὸς ἡμᾶς; 
τηαῖ ἰ86. ποῖ οὔ οοηρεζῃ.---σὺ ὄψει, ΙοοΚ 
ἴδουῦ ἴο {πδξ - “τὰ νἱἀετί5,᾽" ἃ ΓΔΕ ἴ5π|. 
Τῆς βεπείπιεπε ἰϊβοῖ α Οαίμίσηι. “Αά 
ταοάυτι Οαἰπὶ Ἰοφυυπίυγ νεγὰ Ῥγοβεηίεβ 
(αἰηὶ " (ατοιίι8).--- ες. 5. εἰς τὸν ναόν, 
ποῖ ἰῃ ἐμαὶ ραγὶ οὗ ἴα ἐεπηρῖς εσς (6 

- ϑαππεάτίπι τηεξ (ατοιίυ8), οὐ ἰη ἴδ 
τοπηρῖς δὲ ἰαγρε, ἰῇ ἃ ρίαςς δοςβββίδ]β ἴο 
Ἰαγσιθη (Ετίεζβοις, ΒΊδεἶ), οὐ πεᾶγ [86 
τεπ)ρὶς (Κυρκεὴ, Ῥυϊ ἰπ τἴ86 ΒοΙΥ ρίδςς 

"οὗ αἰοπεπιεπὲ 

[1861 (Μεγεσ, δγεῖββ, ϑοβδησ, ὕες, 
Μοσίβοη) ; 86 δοὲ οὗ ἃ ἀδεβρεζαῖς πῆδῃ 
ἀειϊεττιϊηοὰ ΤΠΕῪ βδουὰ σεῖ [86 πῆοπαυ, 
δηὰ ρειπαρβ Ἀορίπε, ξ πιῖρῆς δ6 ἃ ἰεὶπὰ 

ος ἰδ ἰη.--ἀΖιτήγξατο, 
βιγδηρίεὰ Πἰπιβεῖῖ ; υδυδ!γ σεοοποϊεᾶ 
ψΠἢ Αοίβ 1. τ8 ὃῪ ἔα βιρροϑβιτίοη δαὶ 
1π6 τορ ὕγοκθαυ ὙΤῇῶα βυρρεβιίίοη οὗ 
ατοεῖαϑ αὶ {πὸ νετῦ Ροϊπίβ ἴο ἀθδῖῃ ἔγοτλ 
εγὶς (“ ποη ἰδαυεο βεὰ τηοϑϑετδ ") πᾶ8 
τηοῖ ἢ {|| Ἄνοιι.---Ν ἐσ. 6. κορβανᾶν, 
ἴδιο ἰγολβυσυ, τεξεσσεὰ το ὉΥ {π|8 πΠΆπη6 Ὁ; 
Ἴοθθρες (Β. 1. ἢ, 9, 4).--τιμὴ αἵμα 
στι: ἐχοϊυβίοῃ οὗ Ὀ]Ϊοοά τηοπου ἔτοπι ἴμα 

τεεδβυσυ, 8η εχίεηβίοῃ οἵ δε ἴανν δραϊηβὲ 
ἴδ ννᾶξεβ οὗ μδιϊοίσυ (Ὀεὰϊ. χχίϊ, ταν 
γες. 7. τὸν ἀγρὸν τ. κε ως, ἴῃς δΠεϊά 
οὔ δα ροτίες. ΤῊς 5Π1|8}1η 688 οὗ ἴδε ῥεῖος 
[μιᾶ8 βυρρεβίεὰ ἴο βοτης (ατοιίυβ, 4.5.) ἰῃδι 
ἱξνναβ ἃ βεϊὰ ἴος ροιίεσ᾽ 8 οἷν βοΐ σβεδρ 
Ῥεσαυβα ψοσκεά ουἱ. Βυΐ πη τῃδὶ σᾶδε τὲ 
ψου παίυγα!γ δα οΑ]1εἃ της βεϊά οὗ ἴπ6 
οἴξετϑ.--- ξένοις τιοβὲ [Δ ΚΟ 88 τείείρς το 

ἸΉΞᾺ ἔτοπι οἵδπεσς ἰδη 8 ἀγῖπε δἵ ]εγυβαίεπη 
δὲ ρδββονοεσ τἰπ6.--τν εσ. 8. ἀγρὸς αἵματος 
τ᾿ ἀραίθομ!αι πρῤνμ τὴ 18, πατηδ ἐὐοδμ 
ἐχρίαίπεἃὰ ἰπετγε.---δως τῆς ν: 
ῬὮγδβο ἐγοαυεηὶ ἰπ Ο. Τὶ Ἡἰρεσιν, εἰρη 
οὗ ἰδλῖο ἀδῖς οἵ ἀοβρεῖ, {πίη κβ ᾿ς ἸΝεῖξε. 

γν.9, το. νοῤλείίε γοξεγεμεθ, τότε, 
88 ἰῃ ἰΐ, 17, ποῖ ἵνα οΥ ὅπως.--διὰ 
᾿ερεμίον, ΌΥ Ϊετεχλίδῃ, ἰἱῃ τεαὶν ὉῪ 
Ζεοματίαμ (χί. 13), ἴῃς τείδσσεπος ἴὸ 
]εγεπιίδμ Ῥγοραῦ ἄμπς ἴο ἐδετο Ῥεΐπρ 
δβογηενν δὲ βἰπλῖ]2ι ἰαχίβ ἱπ [πὲ ργορῃεὶ 
(χνίϊ. 2, 3, χχχὶϊ. 6-1:5) τυππίπρ ἱπ ἴῃς 
δνβϑηρο 1818 πλὶπἁ. Α ρει εὐσοσ Μοσα 
ΒΕΙΙΟῸΒ 8 ἴπΠ6 αυδδίίοθ ὙὙΠεῖπες ἘΠΐ8 ἰδ 
Ὡοῖ ἃ 0886 Οὗ ΡγΟρΡΏΘΟΥ ογεδίίηρ “ ἔδοῖβ,᾽" 
ψὨεῖδες (ἢ νΠΟΪ6 βίογυ Βεσα τοϊὰ ἰβ ἠοῖ 
ἃ ἰεχεηὰ κτονίηρς ουὔΐ οὗ ἰδς Ο. Τ. ἰεχὲ 



224 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΥΙΙ. 

11. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔστη ἷ ἔμπροσθεν τοῦ ἡγεμόνος - καὶ ἐπηρώτησεν 
αὐτὸν ὁ ἡγεμών, λέγων, “Σὺ εἴ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων ;" Ὁ δὲ 
Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ,2 “Σὺ λέγεις." 12. Καὶ ἐν τῷ κατηγορεῖσθαι 
αὐτὸν ὑπὸ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων, οὐδὲν ἀπεκρίνατο. 
13. τότε λέγει αὐτῷ ὁ Πιλάτος, ““Οὐκ ἀκούεις πόσα σοῦ καταμαρ- 

ΓῚ 1: 
τυροῦσι; 

θαυμάζειν τὸν ἡγεμόνα λίαν. 
14. Καὶ οὐκ ἀπεκρίθη αὐτῷ πρὸς οὐδὲ ἂν ῥῆμα, ὥστε 

ΔΊΜΒΟΙΣΣ μάνα ἐσταθη, ἴον ΨΨ᾿ΕΙΟΒ ἰδς βουῖρεβ βυδβεϊϊυϊεὰ τῆς τόσο ὑδυαὶ ἐστη. 
3 αυτω [88 ἴδε διρροτὶ οὗ ΑΒΧΔΣ, Ῥυὶ Τίεο;. ἀπά ΥΥ.Ἡ. (ἴπ ἑοχῇ) οα ἴῃς δυςβοσίε 

ΟΥ̓ΜΙ, οὐ ἰξ, 

ᾳυοῖϊςά. 80 Βεαπάϊς, ψῆο {δίπκβ τῆς 
ὑείγαγα! ἔπε Ων ἕδος ἰῇ πὸ βίογυ οὗ 
7πάα8, 411 τῆς τεβϑὲ ἰερεπάδευ (Ε. Ο., Ὁ. 
11). Τα τυ γδῖπεσ βεαπιβ ἴο Ὀ6 [πδὶ 
λοῖβ, ᾿ιἰβίοσιοδὶ ἰγϑάϊτίοπβ, βυρρεβιθα 
τεχῖβ πο ἢ οὐδποσινίβε νου πένοσ πᾶνε 
θεεδη ἴπουρῃϊ οὗ, ΤῊ πᾶν ὃς ἱπέεσγε 
ἴτοπι ἴπ6 πχαη!ρυϊδείοι πεσεββάσγυ ἴὸ πλδκα 
6 ῬΓΟΡΠΘΟΥ Τοσγεβροηὰ το ἔπε ἔδοίβ: 
ἔλαβον, 1ϑὲ ρεβοῦ βίπρυϊασ ἰῃ ϑερῖ., 
ϑτὰ ρεζβοῃ δῥίυσδαὶ πεῖε Ξξ πεν ἰοοῖς ; {πὸ 
δχργαεβδίοη “τῆς οὨΠ]άγεη οὐ [βγϑεὶ " 
ἱπισοδυσεᾶ νυν ἀρράγεπὶ ἱπίεπείοη ἴὸ 
τοῖς ἰῆς πδιίοη σεβροηβίθϊα ἴος ἴπῸ 
Ῥείγαγαὶ ; ἴῃς βυδβιϊτατοη οὗ πε ρῆταβε 
“τἢς δεϊά οἵ [δε ροιίετ᾽ ἴοσ “τῆς Βοιιβε 
οὗ τῆς 1οτὰ ". Απὰά αἴεσ 411 τπε πηδηὶ- 
Ρυϊδτίοι μουν ἀϊδετεηὶ ἴπε οἰγουπιδίαποεβ 
1π ἴπε ἔννο οαβϑεβὶ [πε ομα οΆβε ἰδ ἰ8 
τῆς ῥγορμδῖ Πίτηβεῖξ, ναϊυθεὰ δὲ ἃ ρβεῖ(υ 
8π|, ἡνῆο οαβῖ ἢ[8 ὑσίςς ἱπῖο {πε Ηοιιδβο οὗ 
τῆς Ιοτά; ἰῃ ἴδε οἵεσ, ἰξ 18 τῆς ῥτγίεβίβ, 
Ψ πὸ Ὀουρδὶ τῆς 1 οὗ ἴῃς ργορῆεὶῖ οὗ 
Ναζαγεῖῃ ἔοσ ἃ 8π18]} πὶ, Ῥνῆο ρῖνα {Π6 
ΤΊΟΠΟΥ ἴοσ ἃ ροϊϊοι᾽ 8 ἤεϊά. ὙῇΠα οἠἱϊν 
ταδὶ ροΐπὶ οὗ σεβεπιίδποα 18 ἴῃς 5π|8}} 
ναῖυς δεῖ Ὡροη ἃ ρεορῇεῖ ἱπ εἰ πεσ οδβε. 
1 15 ἃ πιοβὲ υπβαιβϑίδοϊοσυ ἱπβίδηος οὗ 
Ῥτορδεῖίς δι ΒΙπηθηι, αἰπιοδὲ 8 πιο ἢ 50 
48 ἴμδὲ ἰπ Μι. 1ϊ. 22. Βυξ [18 νεζῪ ἀη- 
βαιβίδοϊοσίεβϑ πᾶ κεβ ἔος ἴδε Πίβίογιο 
οὗ ἴδε βἴοιγ. Τῇδὶ {πε ῥσγορῃεῖὶς τεχῖ, 
Οπςε ϑββοοιαίϊδὰ νὰ τῆς βίογυ ἴη τῆς 
τηϊη δ οὗ Ὀεϊΐενεγβ, τεδοῖς οἡ τΠ6 ΠΆΠΠΟΥ 
οἔὗἉ (οἰ Πἰπρ ἰΐ, 6.6.» 88 ἴο {πε τοείσλίηρ οἵ 
τῇς ῥγίος (χχνὶ. 15), ἀπά τῆς οδϑβεῖπρ οὗ 
18: ΤΠΟΠΘΥ ἱπίο ἴπ δ ΠΟΙΥ ρίαςς (χχνίϊ. 5), 
8 σοποαίνδῦ]6. 

γν. 11-26. ϑέεξως δείονε ῬίΪαἐε (ΜΚ. 
Χν. 2-15, [Κ΄ ΧΧΙΪ,. 2-7, 13-25).---Ν εγ. τσ. 
ὁ δὲ Ἰησοῦς: δὲ τεϑι)π)658 8η ἱπιογγυρίοα 
δἴοσυ (νεσ. 2).---σὺ εἶ, εἰς. : Ατῇ Του ἴῃς 
Κίηρ οἵ τπε [εννβ ὃ Τῆς αὐυεβιίοη τενεδ]8 
τῆς ἴογηι ἱπ νυ δίο ἢ τῆς Θδηπμεατίβιβ ρτα- 
βεπίεἁ {πεῖς δοουβαιίϊοη. ὙΠΕΥῪ δά 
ἐγαπδαιθὰ “" ΟὨγίβε " ἱπίο “Κίηρ οἵ τς 

7ον5᾽" ἴογ Ριἰαῖς᾽ Β θεηεῆὲ, 80 δϑιυϊοϊν 
εἰνίηρ ἃ Ῥοϊϊεῖοαὶ δϑρεοὶ ἰο δαὶ ὑπάες 
ἴα οἴδεσ πᾶπὶς νγῶ8 ΟὨΪΥ ἃ πθεϑαου οὗ 
τεϊ χίοῃ, οσ, ἃ8 ἃ Βοπιᾶὰπ τνουἱά νίεν ἰξ, 
βιιρεγβείοη. Α πιοϑὲ υπρσίηο ρα ῥζο- 
οεεάϊηρ, ἴον ἴπ6 σοηίεδββίοη οὗ [ε885 ἴμδὲ 
Ηδ ψ88 τῆς ΟΠγῖβε πο τῆοσς ἱπέεστεά ἃ 
ῬοΙτεῖς] δηϊπιυβ ἔμ δη πεῖς οὐνῃ Μεϑβείδηΐς 
εχρεοϊδιίοηβ.---σὺ λεγέις -Ξ γεβι Οπε ἰ5 
Πασάϊν ῥγεραγεά ἔοσ βυοῃ ἃ τερῖν ἴοὸ δ 
εαυίΐίνοοα! αμοβιίοη, ἂπὰ {πεῖ ἴ8 8 
τεπηρίδιίοη ἴὸ βεεῖς δβοᾶρε ΟΥ ἰδκίηρσ 
τε ννογάβ ἱπιεισοραιίνεϊγ Ξε ἄοϑδὲ ἔδοιυ 
δΆΥ 85οὴ οἵ εὌνδβίνεϊυ, ἢ ὙΠΕΟΡὮΥ. Ξε 
οι 880, 1 τῆλε 0 ίδίοπιεηῖ. Εχ- 

Ῥιδηδιίοηβ βδυοῦ 88 δῖε ρίνεῃ ἱπ Ϊομη 
χν δ. 33-37 ΜΕΓῈ ΟΟΓΙΔΙ ΠΥ ΠεΟΟΒΒΆΓΥ.--- 
γες. 12. Τῆε δοουβδίίοηβ πεσα τεξεσσεὰ 
ἴο ἀρρβᾶς ἴο ὅδνε Ὀεεῃ πηδάε ου ἔπε Ῥδοῖς 
οἵ Ριϊαῖε᾽β ἢἤγβὲ αυεβϑιίοη δπηὰ ΟΠ γίβι᾽ Β 
δῆδβννετ. Μαζί ἱπάϊςδῖεβ ἐπδὲ {πεν μετα 
ςορίουβ. [“ὑκ6 ἔοτπιυϊδίαβ ἴπῈὶ σμᾶτρα 
Βείογε Ριϊδῖε Ῥερὶπβ ἴο ἱπιεισορδῖα (χχίιὶ. 
2). ὙΤΒα ρυτγροβε οὗ {δεῖγ βίδιεπιθηῖβ 
τνου]Ἱὰ ὃς το βυϊδδίδητίαία τπς πιδίη οπαῖρα 
τπδὲ 1688 οἱαἰπηιεὰ ἰο Ὀς Κίηρ οἵ ἴδ6 
7εννβ ἰπ ἃ βεῆβα μοϑβϑεῖῖὶς ἴο Ἐοπιδῃ 
ΒιΡτεπιδου. ὉΝΠδὲ ννεσο τε πιαίεγίαἱβ 
οἵ ὑγοοῖδ Ῥοββίθ!Υ ρβεγνεσβε Ἴςοηῃβίσυς- 
τίοη οὗ τῆς Πεαὶπρ πιιπίβίσυ, οἵ τῃς σοη- 
βεαυδηΐ ρορυϊατί εν, οὗ ΟἾ γί βε᾽ 5 Ὀσυβαιεῖν 
ἱπάερεηάεπι διτυᾶς ἐοννατάβ ἘΔΌΡΙ ἴβτη, 
Βυρρεϑίίηρ ἃ ἀεῆληϊ βρίγιξ ρεπετδ! ν.--- 
οὐδὲν ἀπεκρίνατο (ποῖα υ86 Οὗ 1δὲ Δοτίδε 
πιϊδά]ε ἰπβιθδὰ οὗ ἴῃς πιογα υϑι8] ἀπεκ- 
ρίθη). 6808 πιδὰβς πο σερὶν ἴο ἴπεβε 
Ρ᾽αυβίδίς πηεπάδοίϊείε8, ἀείεπος ναῖίη ἐπ 
ΒΟ ἃ οδβ6.-- νοῦ. 13. ΡιΑῖε ποις 
Η!8 5ἰίεηςςε ἀϊτεοῖβ Ηἰβ8 δἰϊεπίίοη ἴο ννῃδὲ 
{πεν ἤᾶνε Ὀεδπ βαγυγίηρ.--- νεῖ. 14. καὶ 
οὐκ ἀπεκρίθη : 51} πο τερῖγ, τπουρῇ 
ὯΟ ἀϊβεεβρεςὶ ἴο πε ρονεῖπος ἱπίθηάεά, 
--ὥστε θαυμάζειν, εἴς., 186 ρονετῆοῦ 
ννᾶ8 ΝΕΙῪ πιο (λίαν, δὲ τῆς επά, 
επιρῃδῖϊο) δϑιοηίβῃεὰ : δὲ τῆς σίδεπεε, 
δηὰ δὲ ἴδε μισν; ἴῃς 5εηςβ δἰϊγαςιί πρὶ 
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15. Κατὰ δὲ ἑορτὴν " εἰώθει ὁ ἡγεμὼν " ἀπολύειν ἕνα τῷ ὄχλῳ ε ΜΚ «. τι 
"δέσμιον, ὃν ἤθελον. 16. εἶχον δὲ τότε δέσμιον ̓  ἐπίσημον, λεγόμενον Αἰ τοῖς 

Βαραββᾶν. 17. συνηγμένων οὖν αὐτῶν, εἶπεν αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, 5 ἀπιοίι. τ, 

“Τίνα θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν; Βαραββᾶν, ἢ Ἰησοῦν τὸν λεγόμενον᾽ ἐπι τα 
Χριστόν ;" 18. ἥδει γὰρ ὅτι ἢ διὰ " φθόνον παρέδωκαν αὐτόν. ἐληθωμα 

19. Καθημένου δὲ αὐτοῦ ἐπὶ τοῦ βήματος, ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν ἡ ἔράτιαια 
γυνὴ αὐτοῦ, λέγουσα, ““Μηδέν σοι καὶ τῷ δικαίῳ ἐκείνῳ - πολλὰ ; οτη. χνὶ.» 

γὰρ ἔπαθον σήμερον κατ᾽ ὄναρ δι᾽ αὐτόν." 20. Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ (55 
οἱ πρεσβύτεροι ἔπεισαν τοὺς ὄχλους, ἵνα αἰτήσωνται τὸν Βαραββᾶν, ἢ ῬΒΠ 1. 16. 

δἰϊεπίίοη το ἔδο ϑ8ι1επεὶ Οπε.---α πεν 
ἴγρε οὗ εν τπ8. ὙΤῇς σεβυϊε οὗὨ ἢἰ8 
οὐβογναδίίοη ἰβ ἃ ἑδνουτγαῦϊβ ἱπιργαδϑβίοῃ ; 
δον ΤςουἹά ἰξ θὲ οἱὐτεγννῖβα ὃ ΡιΪδῖς ννᾶ8 
εν ἀθηονγ ποῖ δἱαγπιεά υς σἤᾶσρε 
Ὁτουρδι βέξαιιθε 7εβι8. γ᾽ Αρρϑ- 
ταπαὶγ δὲ ἤγθὲ ρίαπος ἢς βὰν ἰδαΐ ἴπ6 
ταϑη Ῥεΐοτς Ηίτη τνᾶβ ποὲ ᾿ἰκεῖν ἴοὸ 6 ἃ 
Ρτεΐϊεπάεσ ἴο τουδί τυ ἰῇ ΔΠΥ δεπβς ἴπαῖ πα 
πεςὰ του ]6 ΠΙπιβοῖῦ ἀθουϊ. Τῆς σὺ ἱπ 
8 εἰηρμαῖὶς ροβί το ἰπ νοῦ. ΣΣ δυρρεδίβ 
τῆϊ5 --; ον ἴῆε Κίηρ οἵ ἴῆε [εν] ὙΠεη 
ἰδεῖς 85 ποιδίηρ ἴοὸ ὕδᾶσ ουὲ {πε ῥσθ- 
ἰεπβίοῃ : πὸ ροβί[ίοῃ, ρῥγεβίϊρε, νγεδίτῃ, 
ΤΟ] οννίης ; ἢο ἴτοορβ, εἴς. (τοι). 

γν. 15-:8.. Αῤῥεαὶ ἰο ἐλε ῥεοῤίε.--- 
ΡιΑῖς, ποῖ ἱεχρεγιεποςᾶ ἴῃ [εὐνῇ δϊαισβ, 
πος ψ βουζ ᾿πϑίρδε ἰπῖο {πε ννᾶγβ οὗ πὸ 
τυ]τρ οἾ458, βυβρεοῖβ ἰδὲ ἴπεγα ἄγε ἴψο 
εἰάεβ ἴο [18 πηδίϊεσ. ὙὍὙΠὲῈ νϑγὺ δοουδβᾶ- 
εἴοπ βυρρεβῖβ (παὲ τς δοσυδεὰ πᾶ 6 
ἱπποοθηςὶγ ρορυΐασ, δηὰ (ες δοούβεσϑβ 
͵7βαουβ. Αἢ εχίβεῖηρ ουδίοπι ρίνεβ πὸ 
ΤΡροζιυηίεν οὗ ρυκιηρ τ[ἢ18 ἴο τῆς ε8ῖ.--- 
ες. 15. κατὰ ἑορτὴν, αἱ ἴεξαδι {{π|6 
(εἰηρμϊὶς {εςέϊς, Ἠεττλαηη, Μίρεν, Ὁ. 633), 
ποῖ 811 ἐεδεῖβ, Ὀὰὲ ἰδ ράββονεσ πιεδηῖ.--- 
εἰώθει, τνᾶβ δοουδίοπιχεά ; {ἰπιε ἀηὰ οἷτγ- 
ουπιδίδηςεβ οὗ ἴΠ6 οτί βίη οὗ (818. συδίοπι 
πηκπονη ; ἃ ουβίοη [ἰκεῖν ἴο δτγίδα 
δοοπεσ οἵ ἰδῖεσ, 48 ἰξ βυγιρο ἰβεά 86 
πδίυσε οὗ ἴδε ραββονεσ 248 ἃ ρϑββίῃρ ονῈσ 
(ὟΝ εἰβ8- Μεγεῖ), δηά μεϊρεὰ ἴο πιᾶκε ἴῃς 
ξονετηποτ᾽β ργεβεηοα δὲ [πὶ βεβϑοη ὑγεᾶῦγ 
ἃ σταοίουβ ἀβρεςῖ ; οἡ ἴπδὶ δοςοιπηὶ ρτο- 
ὉΔΌΪΥ οτἰρίπαῖπρ ἀπᾶες τ6 Εοτηδηβ. --- 
Μψες. 16. εἶχον : {πεγ, ἴδε ρεορὶς (ὄχλῳ, 
νεῖ 15).--ἐπίσημον : ρΡοϊπιίπρ᾽ ποῖ ἴο τμ6 
τηλρηϊτυάς οὗἨ [18 οτίπιε, θὰῖ ἴο ἴῃς ἔδοϊ 
τδαῖ ἔοσ βοιηβ σεᾶβοη οζ οἴδεσ ἢε ννᾶ8 δὴ 
οὔἤεςς οὗ ρορυΐας ἱπίεγεβι.---Βαραββᾶν, 
δοουβαῖϊνε οἵ Βαραββᾶς -Ξ δοη οἵ ἃ 
λίβες, ος ἢ ἀουδίε ρ, δηὰ τεϊδιπίπς 
ἴδε ν δὲ (ες επά, Βαγ- Ἐδῦρδῃ -- βοῦ οὗ 
ἃ ἙΔΌδΙ. [εγοπιε ἐπ ἷ8 Οοτη πη πίΆσΥ οἢ 
Με. πιδηϊτίοπβ ἐμδὲ ἰῃ τς Ηεῦτενν αοβρεὶ 
ἴϊε ννοσά τνὰϑ ἱπιεγργειεὰ π{ἰμς νιαρί  ἐγὶ 
ἐογμι. Οτίρεη πιεπεοηβ μα ἰπ βοπι 

Μϑ95. τ8ῖ8 πδη Ῥοτα ἴῃς ἤᾶπις ὕέεςμξ, δῃ 
ἰδεπεῖν οὐὗἨ πᾶπῖε ὑνοἢ τλδῖκεβ τῆς οοη- 
ἴτᾶϑὲ οἵ οπαγαοίθσ 811 πὸ τπῆοσο βιγίικίηρ, 
Βυῖ πὸ σοαάϊπρ ἢδβ {ππ||ὲὸ δυιποτίεν.--- 
ες. 17. τίνα θέλετε ἀτολύσω. Ηετα 
Ῥηαῖα βεαπὶβ ἰο ἴδκε ἴῃς ἱπιτἰαῖῖνα; ἴῃ 
ΜΚ. Πα ἰ8 ἄγβξ σεπχϊπάεὰ οὐ [Ὡς οὐυϑέοπι 
(χν. 8. Μ|᾿.᾿8. ψῃοῖα δοοουπὲ ἰβ ἔυ]1ες 
δηὰ οἰεβάασγεν.-- - βαρ. ἢ Ἴησ. Τῇ ἵνο 
πᾶῖηεβ ρυΐ Ὀείοτες ἴῃς ρβεορίε, 88 ρτγέ- 
ΒΟΠΊΔΟΌΪ Ὀοΐδ ρορυΐασ πιοῦα οσ ἴδξβ, 
Βαγαῦῦδαβ ἔον βοπὲ ὑπκποννῃ τσαᾶβοπ, 
7εβυ8. ὉῪ ἱπίετεπος ἔτοπὶ δείὶπρ οαἱεὰ 
“ΟΠ γίβε ", Νὼο ἔξαδνουτίἰ83π| ἱπιρίϊςά, 
Ριδῖε 18 ἔδεε ϊηρ 818 γᾶν, 'νϑηῖβ ἴο ὅο ἴδια 
Ῥορυϊαῦ τη πῃ ρ 48 βαΐεξί ἔοσ ῃἰπΊβεῖ.---ν ες. 
18. ἥδει, ἢε Κπενν, ρεγῆδρβ ἴοο βίσοηξ 
ἃ Μογά, ἴῃ6 ἕδος δείηρ [δὲ ἢ6 5ῃγεννάϊν 
βιβρεοϊεά---ηενν 5 πιεη, δηὰ ἰπϑβεπο- 
εἰνοῖγ ἀϊνίηδὰ τῃαὶ 1} 68118 ννὰβ ἃ ρορυΐασ 
ανουτὶῖα [π6 ῬΠατγίβεεβ νουἱὰ ὑς ͵εδίουβ. 
Τΐδ ἐχρίδίπβ ᾿ἰβ βαρ γγοϊά ἴῃ τεέετεπος 
το ἴδ τ{1|6 ““ Κίηρ οἵ τῆς [ενν8,᾿ αἷβο ἢΐ8 
οἴδεγίπρ {πῈ ἤᾶπὶε οὗ [ἬἜϑι15 ἴο ἔπε ρβεορῖε. 

νν. 19-2ο. 7πέεγὶπάς οΥ ῬΙαίε'ς τοῖγε, 
ἴῃ ΜΙ. δἴομε ργοῦδθὶυ ἱπισοάδυςεά ἴο 6ἐχ- 
Ἰαΐὶπ τὰς Ὀΐλ8 οἵ ΡιΪαίς ἰπ ἔδνους οἵ 
ἔμα ΔΡΡαίθηΐῖ ἱπ ἴπε βεφιεὶ (Ν εἶβ8- 
Μεγετ).--νεσ. το. μηδὲν, εἴς., ποιπίης 
ἴο ἴδες δηὰ [Πδῖ Ἰυ5ῖ οης ΞΞ, πᾶνε ποίπίηρ 
ἴο ἄο τυ: ῥγοσεεάϊηρβ αραΐϊπϑὲ Ηΐπ|.--- 
πολλὰ γὰρ : τεάβοη ἔογ ἴῃς Ἔτνδ 8ῃ ὑη- 
Ῥ᾽εδβδηϊ ἄγεᾶπὶ ἴῃ ἔπε πιογηΐϊηρ ( ν, 
το-ἄλν, εῦὶγ). Ὑῆς Πιἰβίογίον πὰ Ἢ 
ἱποίάδης ἰ8 οὗ οουτβα ἀουδίεά, (πε υ86 
τλλὰς οὗ ἴξ, στ Ἔπθε 15 πηεηῖβ, ἱπ 
Δροοσυρμδὶ νυ τἰηρθ (Αςία ΡΙ141) θείης 
Ρτεββεὰᾶ ἱπῖο ἴδε βεγνίςςΣ. Βυῖ [ἴ ἰ8 αυἱῖς 
οταάϊθ]6 πενεγίμεῖςββ. ΕἸγεῖ, τῃ 6 τῆ οἵ 
Ριϊδῖε ταϊρῆς θὲ πεῖς, ἕοσ ἰξ δά θεοοῃια 
ΟὐϑίοπΊΑΣΥ ἔῸΓ υνῖνεβ ἴο ΔοςοηΡΔηΥ Ρτο- 
νἱης 8] ρονεῦποσβ. Ταςίτυβ, 4πηπη|. 11}.. 33, 
34, ΤΩ ΘΠ ΠΙΟἢ5 8η ἀηϑυςςεβδίῃ! διιεπιρὲ ἰμ 
τῆς βεηδῖε ἴο ρυΐ ἄοννῃ {1ὲ ρῥγδρεῖςς. 
ϑεοοπά, βῃε παά ἃ πυβραηὰ πὲ τωυοῖ 
πεεάεά ροοά δἄνίςο, ἀπὰ ννου]ὰ οἔἥεῃ φεὶ 
ἴι οπὶ ἃ βοοά νἶίε. Ταϊσά, ἱξ 88 ἃ 
ΜΟΠΊΔΗΪΥ δοῖ. 
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τὸν δὲ ᾿Ιησοῦν ἀπολέσωσιν. 

αὐτοῖς, “Τίνα θέλετε ἀπὸ τῶν δύο ἀπολύσω ὑμῖν ;" 

“Βαραββᾶν."} 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΥῚΙ. 

21. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἡγεμὼν εἶπεν 
οἱ δὲ εἶπον, 

22. Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, “Τί οὖν ποιήσω Ἰησοῦν 
τὸν λεγόμενον Χριστόν ;" Λέγουσιν αὐτῷ 3 πάντες, ““ Σταυρωθήτω.᾽ 

1 ΜΙ. χ. “6; 23. Ὁ δὲ ἡγεμὼν ὃ ἔφη, “Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν ;" Οἷ δὲ ' περισ- 
Ων τὰς σῶς ἔκραζον, λέγοντες, “ Σταυρωθήτω." 424. Ἰδὼν δὲ ὁ Πιλάτος, 

αὐπῶν; ὅτι οὐδὲν ὠφελεῖ, ἀλλὰ μᾶλλον θόρυβος γίνεται, λαβὼν ὕδωρ, " ἀπενί- 

ψατο τὰς χεῖρας ἀπέναντι ὁ τοῦ ὄχλου, λέγων, ““᾿Αθῶός εἰμι ἀπὸ τοῦ 
αἵματος τοῦ δικαίου ὅ τούτου - ὑμεῖς ὄψεσθε." 25. Καὶ ἀποκριθεὶς 
πᾶς ὁ λαὸς εἶπε, “Τὸ αἷμα αὐτοῦ ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ἡμῶν." 

Ὁ Βεῖς αοὰ 26. Τότε ἀπέλυσεν αὐτοῖς τὸν Βαραββᾶν " τὸν δὲ Ἰησοῦν ᾿ φραγελλώ- 

15: 

Δ τον Ὀεΐοτο Βαρ. ἰῃ ΒΙ,Σ, 33. 

3 αντω οπχίτἰε ἰη ΦΑΒΌΔΣ. 
4 κατέναντι ἰῃ ΒΌ (ΝΗ. ἱπ ἰοχὲ Ὀγαοϊκεϊεα). 

τ σας παρέδωκεν ἵνα σταυρωθῇ. 

8... Β 33, 69 οπιίξ ἡγεμων-. 

ΝΈΓΑΣ πᾶνε ἀπέναντι (Τίϑο.). 
δ᾽ ΒΌ οπΐξ τον δικαιον, ΜΠ οἢ το ΔὈΪΥ 48 ογερὲ ἴῃ ἴτοτη νδσ, 10. 

γν. 20ο-26.Ἡ Ἀεεμΐὲ ἐν ἀῤῥεαΐ ἰο ἐκε 
2εοῤ[ε.---Ν ες. 2ο. οἵ δὲ ἀρχ., εἴς. : [πε 
ϑδημεάσιβίβ δὰὺν ἴα ἀδηρεσ, δπὰ 8εῖ 
τπεπιηϑεῖνεβ ἴο δίδβ ἴδε ρορυΐατς ἡυιάρτηεπί, 
ποῖ βυσς ψνῆδι πιίρῃι οἰμογυνῖδε ρρεη-- 
ἢ δυοςδββ, ἔπεισαν. 80 ψπεη, αἣες 
ἄμε ἱπίεγναϊ, [ῃς φονεσποσ ρυΐ ἔπ6 4ι68- 
τίοη, ἴδς σερὶν 85 (νεσ. ῬΑ τὸν Βαραβ- 
βᾶν, ἀπά το τς ἤυσῖπεῖ αυδβιίου νπδὲ 
ἴπεη 88 ἴο Ὀ6 ἄοπε ἢ ]1εβὺβ: [Π6 
υηδηίϊτηουβ (πάντες) ΓερῚγ νν88 Στανρο- 
θήτω. Βεῖε ψγεσα ἴῃς τῇδ ψῆο μαά 
8 ἴενν ἄδλγβ αἂρὸ βῃουϊεὰ Ἡοβᾶππα [ἢ 
ἔδετο, ΠΟῪ βάδε; 1 αὐβεηῖ, ψῇγ  Ος 
ΜΕΤ ἴΠῈΥ βίἰεης, ςοννεὰ Ὁγ ἔπε ργενδι ηρ 
τηοοά ὕ--Ν εσ. 23. τί γὰρ κακὸν : εἰΠΠρεῖ- 
οΔ], ἱγωρ᾽ γίπβ ἀν Π  ρτιεβ8 ἴο σαττυ οὐ 
16 Ρορυΐας “1. (Ετίζβοβα, Οτοῖα8.) 
ϑοπιθ, Ῥαίαίσει, Βδρμεοὶ, εἰς., ἴδκε γὰρ 
88 τεδυηάδπι.-- περισσῶς ἔκραζον, {ΠΟΥ 
Κερί ογγίπρ οὐξ πιογὲ ἰουάϊγ. ᾧ΄. ΜΚ., 
ν δετὸ ἴδε οτοο οὗ περισσῶς σοηλ68 οὐΐϊ 
τόσα ἀϊδείποι!γ.--- ας. 24. ὅτι οὐδὲν 
ὠφελεῖ, (παῖ ἰξ ννὰ8 πὸ δος, Ῥυΐ ταῖμες 
ΟΠΙν ργονοκεά ἃ πιοσε βαναρε ἀεπχαηά, 
85 ἰ8 ἴδε “ΔΥ οὗ πηοῦβ.--λαβὼν ὕδωρ, 
εἴς.: ψιδδπεὰ ἢἰ8 δαπάβ, [ο]οννίπρ ἃ 
]εν δ ουδίοτι, πε πιδδηΐηρ οὗ ννῆϊςἢ 
411 ργεβεπὶ ΠΥ αηδετείοοά, Δοςοπηρϑην- 
ἰῃρ ἴδο δοιίου τ νετθ 8] ῥτοιεβίδιοπβ 
οὗ ἱπποςεποα. Τα 8150, ἈΝ τὰς δτὶπι 
τερὶγ οἵ ἴδε 6 (νεσ. 25), Ρεοιυ ας το 
ΜῈΣ ΓΝ ἐρααμίρ αὶ δἀάϊεϊοη ἢ εῖδο), 
--ονει. 26. τότε ἀπέλυσεν : ΡιΪΔῖς, ἰάςΚ- 
ἱπρ ἴα ραββίοη ἔοσ ᾿ιυβέίος, ᾿υάρεβ ποὲ 
δοςοτάϊπρ ἴο ἴῃς πηοτὶῖ8 Ῥὰϊ δοοογάϊηρ ἴο 
φοϊίογ. ὙΒεπ Ὦε ἀϊδοονετεά [δδὲ 16 βι5 

"ν25 ποῖ ἃ ρορυΐδσ ἰδνουτίξε, ἱπ ἔαοὶ δά πὸ 
ϊεη 5, πα ἢδὰ πο πιοσὲ πίεσαι ἰη Ηἰπὶ, 
Ῥυΐ δοιὰ 858 τῆς ρεορὶες ψίβῃςά, Ἰοοβίηβ 
Βαγαῦῦδβ δηὰ ἀεϊϊνεγίης 6808 ἴο ὃδ6 
ογυοίβεά, αἴτες δανίηρ ἄγδβε βυδ)εοιθά 
Ηἰΐπὶ ἰοῸ βοουγρίηρ (φραγελλώσας - 
“Παρεῖϊο, ἃ 1,αἰϊπιβαι ῥγο δον δοιτοννεά 
ὅτοπι ΜΕῚ; ϑυςο ἢ νγᾶθ ἴπ6 Ῥδγράσζουβ 
[δες οὔ {πὲ Βοπιδηβ. [1 ἰβ δ υὰθά τὸ 
Υ 7οβερδυβ (Β. ]., ν. χὰ, αὴ ἱπ ἔμεβα 

ἴθγπ18 : μαστιγούμενοι δὴ καὶ προβασανι- 
ζόμενοι τοῦ θάνατον πᾶσαν αἰκίαν 
ἀνεστανροῦντο τοῦ τείχους ἀντικρύ. 
Βταπάς «πίη 8 ἐπδὲ ἐπ 4]]Ἔρεά ουδίοηι οὗ 
τεϊεδβίηρ ἃ ργίβοπο δὰ 0 δχιβίδεηςς, δηὰ 
τπδῖ [ῃς βίογυν ἰπ ἴῃς οβρεὶβ ἄγοβα ουὲ 
οὗ ἂπ οὐοουζγεποα δὲ ἃ ἰδίες εἰπις, τῆς 
τεΐβαβε οὗ ἃ ργίβοπες δε βοῃ οἵ ἃ ΚδΌΌὶ 
ςοποογηαά ἰῃ ἃ τὰυπλυῖϊ. ὙὍΤῆς ΟἸ γί βιϊδηβ 
βαϊὰ : {ἘΠῈγ γεΐεδβε ἔπ βοῃ οὗ ἴῃ βαυῖδε 
δηά {πεν ογυςϊβεὰ οὖς 7εδι8, δῃὰ αἱ 1δϑὲ 
{δε ἱποίάοπε νν88 τεδὰ δδοῖς ἱπέο ἔῃ βίοσυ 
οὔ ἴδε Ῥαββίοῃ (Ε. Ο., ΡΡ, 94-105). 

γν. 27-31:. εις ἐλ «ῥογὲ οΥΓ ἐλε 
Ξοἰάϊενγ (ΜΚ. χν. 16-20).--Ν εῖ. 27. τότε: 
Ψ Βεη [ε5ι8 πδά Ὀεεη βεηιςηςδὰ ἴο ογυοὶ- 
Βχίοη.---οἱ στρατιῶται τ. ἧ.» [Ὡς δοίἀϊοῖα 
οὗ ἴδε ρονεζγηοσ, ἐ.5., 818 οάγρυδτά .--- 
παραλαβόντες, εἴς. : ἴπεγ οοπάυςιεᾶ 
]εβὺβ σοσὴ ἴῃ βοςῆδ οὗ ἠυάρτηεηε ([ἢ- 
οὐ) ἴο ἐπ πραιτώριον, ἐ.4., τῆς οβῆοία! 
τεβϑιάεηςε οὔτῆῃς ργοουτγαῖογ, δἰἔμες Ἡεσοά 8 
Ῥαΐαδςβ, οσ πίοσα ῬγοῦαΥ ἃ ραΐδοα οοῦ- 
πεοίεὰ Ψ δε ἔοσε Απηϊοηΐα, ἢ 
Ὀατγδοίκβ αἰϊδοπεᾶ, ὙΠῸ ψνοσά Π88 νασίουβ 
ταξδηΐηρβ : ἃ βΈΠΕσΑΙ ΒΒ ἰδηξ, ἃ σον ΓΠΟΣ 
τεβίάεηςς, ἴῃς Ὀάττγδοῖκβ οὗ Ὡς Ῥγδείογίδῃ 
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27. ΤΟΤΕ οἱ στρατιῶται τοῦ ἡγεμόνος, παραλαβόντες τὸν Ἰησοῦν 
εἰς τὸ " πραιτώριον, συνήγαγον ἐπ᾿ αὐτὸν ὅλην τὴν σπεῖραν" 28. καὶ ο Μι. χν. 
ἐκδύσαντες 1 αὐτόν, περιέθηκαν αὐτῷ χλαμύδα κοκκίνην 3. 29. καὶ χη ΝΣ 
πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, ἐπέθηκαν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν ὃ αὐτοῦ, Χά 

καὶ κάλαμον ἐπὶ τὴν δεξιὰν 4 αὐτοῦ - καὶ γονυπετήσαντες ἔμπροσθεν 1:3 

αὐτοῦ, ἐνέπαιζον δ αὐτῷ, λέγοντες, “Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς δ τῶν 
᾿Ιουδαίων ." 30. καὶ ἐμπτύσαντες εἰς αὐτόν, ἔλαβον τὸν κάλαμον, 
καὶ ἔτυπτον εἰς τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. 31. Καὶ ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, 

ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν χλαμύδα, καὶ ἐνέδυσαν αὐτὸν τὰ ἱμάτια αὐτοῦ " 
καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν εἰς τὸ σταυρῶσαι. 32. Ἐξερχόμενοι δὲ εὗρον 

1 ΒῸ πᾶ βοπιε οἷά 1,δεἱπ ςοάά. ἢανε ἐνδυσαντες, ννὩϊοἢ ΝΥ εἶδ8 τῆϊηκο δα Ὀδεη 
οἰδηρεὰ ἱπίο εκ. ἔγοπὶ ποῖ δεΐηρ υπδεσβίοοά. Μίάε Ὀεΐονν. 

3 χλαμδα κοκκινὴν Ὀεΐοτε περιέθηκαν ἴῃ ΦΒΌΙ, 60 αἱ. (Τίεςξ., ΝΗ). 
δφαι τὴς κεφαλης ἰπ δ Β1, 60. 

4 εν τὴ δεξια ἰπ ΦΑΒΌΙΣΙ, 33, 60 αἱ. 

δ ἐγεπαιζαν ἴῃ ΜΙ ΒΌΙ,. 
4 ΒΔ δᾶνε βασιλευ (ΥΝ.Η. ἰπ Ὀτδοκεῖβ, ὁ βασ. ἰπ τηδγρίη). 

δυατά, τἢς Ῥτδείοτίδη ρυδγὰ ἰ[[86]4.--- 
σννήγαγον, εἰς. : ρμαϊπετεὰ ἀρουΐ Ηἰτα 
(ἴοσ βροσι) ἴῃς νβοῖὶς σπεῖραν, δἱ πιοϑὶ ἃ 
οοδοτί οὗ ὅοο, πιογα ργοῦδοϊν ἃ πιδηϊρὶς 
οἵ 2οο. (“" σπεῖρα, Δηγτπίηρ ἐτοί τέσά 
γομμα 'ἰκα ἃ ὃὉ411 οὗ {πτεδά, ἰβ α ἰγδῃβ]α- 
εἴίοη οὗὨ “ πιδηϊρυϊυθ᾽; ἃ ννίβρ οὗ μαγ." 
Οαττ ἴῃ Οδπι. Ν. Τ., σα ἰο..) Α ἴατρε 
Πυτρεσ ἴο Δββοπιδῖα ἔοσ βιιο ἢ ἃ ρύγροβε, 
Ῥυΐ Βοπιᾶῃ β8ο᾽ἀΐετβ δὲ ρᾶβδβονδσ {ἰπ|6 
ψ ου]Ἱὰ Αἰνναγβ ὃς ου {πὸ αἷεσὶ ἴοσ βεγίουβϑ 
τνοσῖκ οὐ βροσῖ, ἀπὰ πεσε "γν8ἃ8 ΠῸ οὐ ΠΑΤΥ 
οἴδηςε οὗ δο(᾿, ἃ τπηᾶη βεηϊοποεὰ τὸ Ὀ6 
ογυοίβεὰ ψνῆο ραββεά ἴος Κίπρ οὗ ἴπ8 
7ενβ. ΨΜμαῖ ποσὰ πδίυτγαὶ τη [Ὁ πηδκα 
βροσῖ οἵ Ηἰπι, ἀπά «Ὡγουρῇ Ηἱπὶ ἴο βου, 
τηεὶς οοπίαπιρε ἔοσ με 7ενν δὰ ρεορίεν 
(Ηοϊεστηαπη, Η.0.).---νες. 28. ἐκδύσ- 
ἄντες (ος ἐνδ.) α. : ᾿αϊκκίηρ οδ᾽ (ος ρυϊεπς 
οη) Ηἰἴ5 οἴοίεβϑ. [ἔννε δάορί [πὸ ἔοσπιεῦ 
τελάϊηρ, τῆς ἱπιριϊεά βἰεαδίίοπ ννἹ} Ὀς 
τπῖβ: 1εβὰβ ἄτγβί βἰγίρρεά ἔοσ βοουγρίηρ, 
ἴθεη τεοϊοιῃεά ; τΠδη Ξἐγίῤῥεά ἀραὶ δἱ 
διε οοπηπιδηςεπγεηΐ οὗ [πΠ6 πηοοκίηρ ῥγο- 
τε85. [ἢ τδς ἰδιΐοσ, 1818: [6818 δῇδγ 
δβοουτρίηρ ἰεὰ πακεὰ ἰο τῃε ργδείοσίῃπ), 
ἴδετε οἱοιμεά, 411 ὈὰῈ Ηἰβ8 ὕρρεῖ ρᾶγ- 
τοδηῖ, ἱπβίελὰ οὔ ψ Ὡς ΠΟΥ γαῖ οα 

ύδα κ΄ (Μεγετ).---χλαμ. κοκκίνην, ἃ 
βοδσὶεῖ οἴοαδκ, Ῥγοῦδοϊν ἃ βοϊ ἀϊεσ᾽ 8 τσαρινι. 
(δεῖ τεηάεσβ ἃ βοϊ ἀΐεγ᾽ 8 σεσγῇ, αη ἃ βαρ ρεβίβ 
ἴδαι ἴὲ πᾶν πᾶνε ἃ Μογῃτοῦς βοδτῇ 
οἵ Ριαῖς᾽ Ε (Ηετοά᾽ β, Εἰβπετ). Ὑπὸ τί ἀϊ- 
ουἷἱς ψου]ὰ θ6 πιοσα {{ξΞε||κὸ [ἢ ἰὲ ννᾶ8 
τε} ἃ ἤης ατιίςϊς τπδὲ πλίρῃι ὃς, οὐ δά 
Βδεη, Ψοσῃ ὉΥ ἃ ροϊεπίείε.--πλέξαντες 
σιἐξὰ., πεανίηρ ουξ οὗ [ποτηβ ἃ Ἴσζοόοψῃ ; 

ποῖ, ΒΑ Υ͂ Μεγεῦ δηά νεῖββ, δαγά αδπὰ 
ΒΒΆΓΡ, 80 48 ἴο οδυβε ρτεαῖ ραίη, δυῖ 
γομπρ, Βεχίθ!ς, εαϑιϊν ρἰδίιεά, τῆς αἱπὶ 

ἰηρ το τίάϊουϊς ποῖ το ἱπῆϊοξ ἰογίυγε. 
Ῥοββϑιθίν, δυὰϊ ἴῃς βοϊἀϊεσβ ψουϊά ποὲ 
τηᾶκα ἃ ροϊπξ οὗ δνοίἀΐϊηρ ρίνίηρ ραΐπ. 
ΎΠΕΥ ψουϊά ἴακε ψνηδὲ σάτα ἤγβὲ ἴο 
Βαηά.--κάλαμον, ἃ τεεὰ; Δρρδγεπεν 
ὑπάες ἴῃς ρον. οὗἩ ἐπέθηκαν, Ὀυὲ τεΔΙῪ 
πε οδήεοϊ οὗ ἔθηκαν, υπάετδιοοά.---γονυ- 
πετήσαντες : αἴἴετ (ἢ ἱπνεβεξυγε σοτλε8 
πε Ποπιᾶρε, ὉΥ ἰοννν ρεβίυγε δπὰ ψοῦ- 
ΒΠΙΡΩΙ βαϊυϊδείοη : χαῖρε βασιλεῦ τ. Ἰ. 
Ηδῖῖ, Κὶπε οὗ τῆς 1εννδ. Α τπποοκοσυ οὗ 
{πε ηδείοη ἴῃ ἱπίεπείοη 4υϊξε 88 τηυοῦῇ 8 
οὔ πε ρῬαγιίουϊας νἱ οι. Οεβηο (Οὐ- 
φεγυ. αὐ Ν. Τ.) δάάυςεβ ἔγοπὶ ΡΒ]. (ἐν 
ΕἸαεομνι, 6) ἃ Ὠἰϑιοσγὶς ραγα]εὶ, ἱπ νοι 
ἴδε γονῇ οἵ Αἰεχδηάσγία ἱγεαὶ βγη σὶν ἃ 
μαϊξννιειεὰ ρῥείβοα, Καγαῦαβ, (ἢ τοδὶ 
ἀεβίρη δείηρ ἴο ἰπβυῖς Ἡεγοά Αρτίρρα. 
ϑοπδηΖ δηὰ Ηοϊιζεηδπη 4130 γεΐεσ το τπ 18 
ἰπεϊἀεηϊ.--- εἴς 30, Αἱ τῃϊ8 ροϊπὲ του ρἢ 
βροσγῖ ἴυγῃϑ ἰηῖο Ὀγυῖδὶ (γεαίϊπιχεηξ, ἃ8 τδ6 
ταοπγεπὶ ἔος Ὄχεουξζίοη οὗ ἴπ6 βεπίεπος 
ἈΡΡτοβδοίμεβ.---ἐμπτύσαντες : βρίεἰηρ, Βυδ- 
διτυϊεά ἴος Κιββίηρ, τῆς ἢπαὶ δοὲ οὗ 
Βογηᾶρε, ἰοϊοννεὰ Ὁν βιγι κίηρ ἢ τδς 
πλοςοκ βοερῖτε (ἔτνπτον ε. τ. κ').---  εσ. 
31. ἐξέδυσαν, εἰς. : {ΠεῪ τοοῖς ΟΗ͂ τΠ6 
ΤΩΟΟΚ τουδὶ τοῦθ, δηᾶ ρυξ οπ δραίπ Ἠΐ 
οὐ ματτηθηῖϊβ (τὰ ἱμάτια, (ῃς ὑρρεῖ 
ξαιτηεηῖβ, Ὀυς ΨΥ (ῃς ρῥ]υγαὶ ὃ). ἶο 
τιεηξίοη οὗ πε ογοννῃ ; Ἰεΐ οπ δοοοσζάϊπα 
ἴο βοπὶς οὗ ἰδῆς δποίεηϊβ, Οτίρεη, 4. Κ΄. : 
“. Βεηε] ἱπιροβίία οἴ πυπαυδπὶ ἀειγαςῖα ᾽" ; 
δηά, δοοοτγαίηρ ἴο [8 βᾶπιὸ Ἐδίβεσ, οοῦ- 
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ΡΟΒ. ν. 4-. ἄνθρωπον Κυρηναῖον, ὀνόματι Σίμωνα - τοῦτον ἢ ἠγγάρευσαν ἵνα ἄρῃ 
4 ]οδα ἱν. τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 

ε εις νι. 33. ΚΑΙ ἐλθόντες εἰς τόπον λεγόμενον Γολγοθᾶ, ὅς ' ἐστι λεγόμενος 
«Ἶσιν, κρανίου τόπος,;2 34. " ἔδωκαν αὐτῷ “ πιεῖν ὄξος ὃ μετὰ " χολῆς 

ὑαερὶς ΤΗΝ. μεμιγμένον " καὶ γευσάμενος οὐκ ἤθελε“ πιεῖν. 

Δ 9 ἴῃ πιοβῖ υποὶβ]5. 

8 οινον ἰπ ΣΉ ΒΌ1, (Τίβοδ,, ΥΥ.Η.). 
Κουὶ ΜΚ. 

4 ἠθέλησεν ἱπ ΚΙ ΒΟΙΣ. 

βυπιεὰ ὃγ ἴδε Πεδά οὗ }εβι18 ("" σοηδυπιρία 
8 ολρίϊε [ε8}).-. ὙΤάκεη οἱ ἀουθεῖεβ88 
δἷοπρ νἱτ ἐπε τεϑὲ, ἔοσ ἴθεγε πυβὲ δ6 ΠῸ 
ΤΩΟΟΚΟΙΥ οὗ [εἰν οΥ ]6νν8 Ὀεΐίοτς ἴδ6 
αὉ]ς. ϑυςῖ ρῥτοςεεάϊπρβ ΟἿΪΥ ἴοσ {Π6 
δττᾶς κα (ΗοἱιΖ., Η.Ο.). 
νν. 32-38. Ογμεῖϊβαίον (ΜΚ. χν. 21:-27; 

1. χχί!!. 26, 35-38).--- ΤΠ]8 μαζὶ οὗ τὰς 
Βίοσυ Ὀερὶπβ νυν (Πα ο]οβίπρ ννοσάβ οὗ 
νοσ. 31: “πον ἰΙεὰ Ηἰπι ἀννᾶὺ ἴο ὃ6 
οτυςὶεά ᾿. ---ν ἐσ. 32. ἐξερχόμενοι : ροὶπρ 
ουξ (οὗ πα οἷϊγ) δοοογάϊπρ ἴο ἰδῖεσς 
Ἑοπιᾶη οὐυκίοτη, ἀπᾶ ἱπ ΠΑΓΠΊΟΩΥ Α͵50 
ΜΙ ]ενν βῆ ὑδαρε (Νυτλ. χν. 35,1 
Κίηρβ χχὶ. 23, Αςῖβ νἱϊ. ς8).---ἄνθρ. Κυρ.: 
ἃ τῆδῃ οὗ Ογτγεηε, ἱπ {ὐἱδγα, Ῥγεβα Δ ὈΪῪ 
τεςσορτιίβαδ᾽ες 85 ἃ βίτδηρεσ, ἢ νἤοπὶ 
1ιθεγεῖεδ πιρῆς 6 ἴδκεη.-- ἠγγάρευσαν, 
ἐοπβείεῦι ἃ ταὶ ίαγυ τεαυϊ δου. ΟἹ 
δὶ οὔαρ. ν. 41.-τῖδνα ἄρῃ τ. σ. 7ε658118, 
φαγεγὶπρ Ηἰ8 ογσοββ δοοογάϊῃρ (0 {Π6 οι18- 
ἴοσῃ, 88 Ὀσοκδη ἄοννῃ ὑπάοσ Ηἰ58 Ὀυγάςη, 
ΠΘεϊπβεπιαης, Ὀεῖγζαγαὶ, {πε οτγάςθαὶ οὗἩ ἐπε 
Ῥαβὲ βίθερίεββ πίρῃι, βοουγρίηρ, δᾶνε 
τηδᾶὰς ἴῃς βεβῇ εκ. Νὸο ςοτηραβδβίοῃ 
ἴος Ηἰπὶ ἵπ βηάϊηρ ἃ δβυδβιείταςς ; {πε 
ΟΓΟΒ8 πηυδὲ Ὀ6 οαττιο, ἀηὰ ἴῃς βοί ἀΐθγβ 
ΜΠ ποῖ.--σταυρὸν; δεα Οἡ ναζ. 35.-- 
Γολγοθά : νυ εἶΞ8 τεπιασκβ ου ἔπε ἀουδ]ς 

ν---δδεΐίοσε τῆς πᾶπις, ἀπά ἰῃ {πὰ 
Το! οννίπρ ἱπεογργείϊδιίοη ---ἀηὰ {Πιηϊκ ἴξ ἃ 
βἰρῃ τπδὲ Μί. 15 οοργίπρ ἴτοση ΜΚ. Οπς 
ΨΟοηάοιβ ἱπάεεὰ ψῆν Μι., νυ ττίηρ ἔος 
76νβ, βῃουϊὰ εχρί δίῃ δε ννοσὰ αἱ 41].-- 
κρανίου τόπος, ρίαος οὗ ἃ 5κ0}} (“ (α]- 
ναγίας ἰοουβ,᾿" Ψυρ., ψἤεπος “ Οδίναγυ "᾿ 
ἰπ Α. Ν.), οὗ 8κυ115 γδίῃες, βᾶνῪ τηδην ἰῃ- 
τεγργείειβ ; ἃ ρίδοοα οὗ Ἔχεουίίοη, βία }]}8 
ἹἸγίῃρ 411 δϑουῖ (71 ἐτοπλε βίασιεὰ {Π18 νίενη). 
Ἑεοεης ἱπιεγργείεσα (πο υδϊηρ 5. ἢ Δη2) 
ταοσζα παῖυγα! γ τἀ Κε [Π6 ψγοσὰ 88 ροϊπείηρ 
ἴο ἴῃς 5παρε οἵ τῆς 1]. ὙΠ Ἰοσδ!ν ἰδ 
4υΐϊῖε υποοτίδίη. 

Ψψες. 34. οἶνον μετὰ χολῆς μ.» ν»ἱπα 
ταϊηρ!εὰ Ἡ ἢ γα]. Μι. δδ8 ἐσμνυρνισ- 
μένον οἷν., ννἷπο ἀπιρρεὰ υνἱἢ τηγττῆ, ἃ 
ἀτίηἰς ρίνεη ΌΥ ἃ τπεσγοια! ουδίοπι Ὀεΐογα 
αχεουξοη ἰο ἀεδάεη ἴΠ6 βδεῆβε οὗ ραΐῃ. 

45. Σταυρώσαντες 

3 κρανίου τοπος λεγομένος ἰῃ ΝΥ͂ΒΙ, 1, 33 αἷ, 

νεῖδβ τα ϊηἶβ ἱξ ροββίδὶς δὲ οἱνοᾳ Ὧδ8 οοῦγδ 

Τῆς νης νου θὲ ἴ86 δοὺς ννἷπε οσ 
Ῥοβοᾶ υδεὰ δγ ΚοπΊιδῃ βοϊἀΐεσβ. [πη ΜΚ. 
7εβὺ8 ἀεο] πε {πε ἀσίπκ, ἀρρδγεπεῖν νυ ἱἢ- 
ουξ ταϑείηρ, ἀεβίσίηρ ἕο β εσ νυν οἶδα 
ταῖὶπά. [πῃ Με. ΗἜς ἰδβίεβ (γευσάμενος) 
δηά {πε ἀδοϊπεϑ, ΔρΡΡαγεηῖν δεσδιβα 
πηρδ]δίδοϊα, βαρ ραεβεηρ ἃ ἀϊδεγεηξ πιοῖῖνα 
ἴῃ τῆς οβέξτγετβ, ποῖ πΊεσου δαϊ ογυοῖν ; 
ταδὶ γεδίπηεηϊ ἴῃ ἴΠῈ νετυ ἀτίπὶς οἴετγεά. 
Το τ8|8 νίενν οὗ τῆς ργοοςεεάϊηρ ἰ8 βου θὰ 
ἴδε μετὰ χολῆς οἵὗὁἩ Μι.᾽Β τεχέ, ποῖ τιἱϊδουξ 
τῆς Ἰοΐπϊ ἱπβυεηςε οὗὨ 8. ἱχίχ. 22 (Μεγες 
πὰ νγεῖββ). Ἡγιηηοηΐβίβ βίσίνα ἴο σϑ- 
ςοηςοῖῖς ἐπε ἔνο δοοουπῖβ ὃν ἑακίπρ χολή 
88 βίρηϊγίπρ ἰπ Ηο]Ἰεηϊβιὶς ἀὑβᾶρα ΔΠΥ 
διτῖες ᾿ἰφυϊὰ (φμαπιυὶς απιαγί ἐπι, Ἐ158- 
Ὧ6γ), δΔηὰ {πεγεΐοσε ἀπιοηρ οἵπος πίπρϑ8 
ταυττῆ, ον. ν. 4, 1.πηεηξ. ἰϊ. 15 
(5ερε.), ἱἰπ Ὡς ἢ χολή βίαπάβ ἴοσ τὑνογπλ- 

νοοά, τον, τε οἰϊεᾶ ἰῃ ῥζοοῖ οὗ (8. 
τ 

Ακαϊΐπβε {πὸ ἰάθα ἴδε Με ᾿Β ἴεχὲ ἢδ5 Ὀδδη 
δἰτεγοά ἔγοπὶ ΜΙκ.᾽5 ὑπάες ἴπε ἱπῆμπεηοε οὗ 
Ῥβ. Ἰχῖχ. 22, 18 {πε σεϊεπίίοη οὗ οἶνος (ὅξος 
ἰῃ 5. δηὰ ἰπ Τ. Ἐ.) δπά εῆς δῦβεηςε οὗ 
ΔΠῪ τεαΐεγεθος ἴο (6 ραβϑᾶρε ἱπ τῃς 
υϑ08] 5|}1ς--- ““ τρδὲ ἰξ παρ δς θ6 Ζ01811:ὰ,᾽" 
εἴς. 

γες. 35. σταυρώσαντες (ἴοπὶ σταυ- 
ω, ἴο ἀτῖνε ΒίδΚαϑ; ἴῃ ἰδῖεσ ασεεκ, δπὰ 

ἴῃ Ν. Τ᾿, ἴο ἱπιραῖς οῃ ἃ βίακε, στανρός). 
ΑΙ τῆς ενδηρε ἰδῖβ ἕουῦς ἢ ΠΡ ΠΕ τῆς 
λοεϊ οὗ οτυοϊπχίοη, Βυττγίηρ ονες ἴδ 
ΒΡ πῶ Βυδήεοῖ 48 αυϊοϊκῖν 85 ροββίδίε ; 

ἴ,, πιοδὲ οὗ 8]1, ἀιβροβίηρ οἵ ἱξὲ ἱπ ἃ 
Ῥαγεὶοι ρα] οἴδλυβε, Μδϑηγ αυεβιίοπβ οα 
ΨΒΙΟΣ {πεῖς Ὧ848 Ὀδεη ταυοῖ ἀϊδουβδίοῃ 
βιρρεβῖ {πε πιβεῖνεβ, 6.9΄., ἃ5 ἴο τῆ βίσυς- 
ἴυχα ἀπά Τογπὶ οὗ [ἢ ογοββ: ἀϊά ἰξ ςοπείβε 
οὗ δῃ υὑρτίρπς Ὀδᾶτα (ῥαίης, Ξἐϊῤῥ45) ἀηὰ ἃ 
οἴοβ8 Ῥεδπὶ (ῥαΐέδιίιη, ἀπέφηπα), οὐ οὗ 
ἴῃ6 ἐογπιεσ ΟὨΪγ, ἴἢς παπᾶ δεὶπρ ηδιϊεὰ 
ἴο ἴᾷς Ὀεατ ἀῦονε ἴδε μεδά ἢ (50 Ευ]άλ, 
Ῥας Κνεις μπᾶ ἀφ Κγεμκίρμηρ, 1878). 
ναβ ΟὨγίβε 8 οσσοββ ἃ εγμζ εοπιμιΐϑϑα (ΤΊ 
ΟΣ ἃ οΥ̓́Να ἐπιρεῖσεα (ἢ } ΟΥ ἰδ [μῖ8 ἀἶδ- 
εἰποκίοη ἃ Ρυτεῖγν ἱπιασίπαγυ ομς, ἃ5 Εὐ]άα 
(Ρ. 126) τηδίπιδίηβ δραΐπβὲ [δῖ 1 ἱρ- 
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δὲ αὐτόν, " διεμερίσαντο τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, " βάλλοντες ' " κλῆρον " ἵνα ε πα. αἰ, τ, 
πληρωθῇ τὸ ῥηθὲν ὑπὸ τοῦ προφήτου, “ Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου 55: ἀεὶ, 
ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου ἔβαλον κλῆρον. 2 46. Καὶ ζ΄, πῶς 

καθήμενοι "ἐτήρουν αὐτὸν ἐκεῖ. 427. Καὶ ἐπέθηκαν ἐπάνω τῆς πο γσε 
κεφαλῆς αὐτοῦ τὴν “αἰτίαν αὐτοῦ γεγραμμένην, “Οὗτός ἐστιν ν τεῦ τα 
Ἰησοῦς ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων." 48. Τότε σταυροῦνται σὺν τ: τ 

αὐτῷ δύο λῃσταί, εἷς ἐκ δεξιῶν καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων. ἐπ τὰ 

1 βαλοντες ἱπ 8 ΑὉ (ΥΝ.Η. ἴῃ πιαγρίη). 

ἰδδτῶθ 
δα: δε) 

ν Μίκ. χν. οό. Αεῖ σχυ. πων 

3 Ἑτοπὶ να πληρωθη [0 επὰ οὗ νεῖ. 35 '5 Οηγϊἰοἅ ἴῃ ΦΑΒΌΙΣ. [Ιἐ 888 ὑχορδθῖν 
ΤοτΩς ἴῃ ἔσο ]οδη χίχ. 24. 

εἷυδ, {11 ΕἸΪάΑ τε στεαῖ δυι που οἡ ἴῃς 
δι ]εςξ οὗ οτυοϊβχίοη ὃ ὙΠε ψοτίς οὗ τῆς 
ΤΆΟΓΕ τεςεηξ τίει βῃουϊὰ σεγίδίην ὃς 
φοπϑυϊεὰ Ὀείοτε οοπλπρ ἴο ἃ ἢπαὶ ἀε- 
οἰβίοῃ οὐ δε ἴοσηι οὗ ἴμ6 Ἵσοββ οἵ ἴπε 
ταειῃοά οὗ οτυοϊῆχίοη. Αποῖδες φυσϑιίοη 
δ, ψμδὲ ἀϊὰ [6818 σᾶ ἴο {π6 ρίδος οὗ 
δχεουκίοη : [ῃς ὑρτίρῃε ροβὲ οσ ἔπε Ἵγοββ 
θεδηὶ ἡ (πε ἰδἴῖεγ δοοογάϊηρ ἴο Μαϑ- 
φυδατάι, Κὔπι. ΑἸέδγ. νἱϊ, τ, τ). Απά ΠΟΥ͂ 
γνΑ8 Ηἰβ Ὀοάγ ἢἤχεὰ ἰο τῆς οσοββ: Ψεγα 
τῆς ἐεεῖ, 6...) παϊ δά ἃ8 Μ}Ε}1 48 πε μαηάϑβ, 
ΟΥ ΟΠΪΥ τἰεά το ἴῃς Ὀδαπὶ ΨἹῈ ἃ σορα οσ 
ἢ νη οἵ ἰεῖς ἔγεε  ὍΠε ρδββαρεβ 
οἰϊεὰ ἴτοτη δηςοίαπὶ δυΐποσβ Ὀθδσίηρ οα 
{δε βυδ)]εςῖ, Αττεπιίάδογιβ, ΡΙαιέιβ, ϑοηεοδ, 
ἅτε ἀϊνεσγβεῖν ἱπιεγρσείεά, αηὰ ἔπε ργδοιίςς 
ἄοεβ ποῖ βεεῖῦ ἴο ἤᾶνα δε ἱπνασγίδοϊε. 
Οτυοϊβχίοη ννα8 δ Ὀεβὲ ἃ γτυάς πιοάς οὗ 
εχεουκίηρ ᾿υβεςε, δηὰ, εβρεςί δι ἴῃ εἰπλα 
οὗ νν»8Γ, Βεεπὶ8 ἴο ανε ὕεεπ ρεσίογπηεά Ὁγ 
βοϊ ἄϊεσβ ἰπ ἀΐνεγβε δβῃϊοηβ, δοοογάϊῃηρ ἴὸ 
τῃεῖς πὶ (ἄλλον ἄλλῳ σχήματι πρὸς 
χλεύην, ]ο8ερἢ..» Υ. ΣΙ, 1; Ρ᾽δίεβ βῃονηρ 
νδτίουβ ἴογπηβ ἰπ ΕἸΪ4Δ). 5111} {πετα 
ννουϊά ὃς 4 ποττηδὶ πιοᾶς, δηὰ ἰῃ ἴπΠ6 οαβε 
οὔ ]εβυβ, γΒδη ον οπς οὐ ἵνο ψεγα ρα ἴῸ 
ἀδαδίδ, τὰ ψου]ὰ ργορδῦὶν Ὀε [ο]]οννεά. Η!8 
οἴΟ 88 ἢ88 βεπογα ν δδε βυρροϑεά ἴο ἤανα 
Ὅεδη ἃ ἐγηχ ἱριηιῖσϑα, Μἰτἢ τη δοςυβαιίοη 
οη ἴδε ροίπι οὗ πε ἀρτῖρπι ροβὲ αρονε ἴῃς 
οἴοββ Ῥεδπὶ, υνἱτἢ ἃ Ρερ  μεγεοη ἴο 5ἰξ. 
μεῖον Ηἰβ ἔξεϊ ννεγε ρίεσοεὰ υἱτἢ 
ΤΑ115 οδπποῖ Ὅδα οεείδι ἰν ἀείετηγπεά. 
Ῥαυΐυ8 ἴοοῖκ ἐπα περαδῖϊνε δἱάς ἱπ ἔπε 
ἱπίεγεβε οὗ {πε υροιμαβὶβ (πὶ [εβὺ8 ἀϊὰ 
ποῖ τγεϑιὶνγ ἀΐθ οὐ ἴῃ6 οἵοββ; Μεγεῖ 
δίΣΟΏΡΙΥ τηδίηἰδίπβ ἴῃς Τςοηίγατγν, υἱάε αα 
ἰος. Τε “αρτηεπὶ οὗ (δε Οοβρεὶ οὗ 
Ῥεῖεσ βρεᾶκβ οὗ ηδὲ18 ἰπ ἴδε παπάβ οἠἱυ : 
Φἤεη ΠΕ ἄγεν ἴπ6 π4118 ἴτοπὶ (6 
παπάβ οὗ ἔπ 1ογὰ "., Ευϊάα τδκ68 ἴῃ8 
δαῖμα νίενν, σεργεβεπεηρ ἴπῈ παπᾶὰβ 88 
Ὡαῖϊεά, ἐπ ἔεεϊ δ8 εἰεὰ το ἴῇς Ὀεδσῃ.---τὰ 
ἱμάτια: [πε ργοδΑὈ εν ἰ8 ἐπδὲ }ε8ι8 δά 
Ὀεδη εἰσίρε δυβοϊυϊεῖγ πακεά (γυμνοὶ 

στανροῦνται, Ατιεπ)ά., Οπεϊγοογίἐεα, 11. 
58). Οπ [τς ἀϊνίάἀϊηρ οὗ τπε ρασγηθηῖβ 
υἱάφ Ἰομῃ χῖχ. 23 ἢ. Τῆς ρῥτορδποιὶς τεΐεσο 
ἐποε ἵνα πληρωθῇ ἰπ Τ. Ε. δι8 {{π||6 
δυϊπογίεν, ἀπά βεθπηβ ἰπβεσῖς ἃ ἔγοπὶ Ϊ πῃ 
χίχ. 24, ἵν ἃ βοτῖδε ψῆο τπουρῆς τ πὲ 
ἴῃε Βὅτδὲ ενδηρεῖίβε βῃου!ὰ βᾶγ. Τῇ ΐβ ἰ8 
ἃ βεςοπά ἱπβίαπος μεσ ἃ οὔδηςο οὗ 
Ῥτορπεῖίς οἰτδιίοη ἰϑ ποῖ ἴδῃ δάναηϊαρε 
οἵ.---Ν ἐσ. 36: τπὶ8 βιδίεπιεπε δῦουϊ 86 
ἐχεσυτοπεῖβ βίη ἄοννῃ ἴο ννδῖοἢ [εϑὺ8 
τλΚεβ ἴῃς ρἷαος οἵ ἃ βίδιεπηθηὶ 88 ἴο ἴΠπὸ 
εἰπε οὗ εχϑουτίοη ἱπ ΜΚ. Τα ρυζροβα 
ΘΡΡΆΓΕΠΕΪΥ τνᾶ8 ἴο ρυτὰ ἀραίηϑὲ ἃ γεβοις. 
--νες. 37: τῃϊ8 ἑαςῖ ἰβ πιεππίοηεά ουΐ οὗ 
1ϊ8 Ῥγορεσ ρίαςβ. [{ ἰβ ργοῦδθ!ε ἐπαῖ ἴπ6 
ἰαξατὰ «τὴ τῆς δοουδβαίίοη ννᾶ8 ἢχεά υ 
ἴοσ πε Ἵοὔοβϑβ νν88 εγεοίεάἃ, Αβ τὲ 

βίαπάβ ἴῃ Μι.᾽ 8 ἠδσγαῖίνε, ἴξ Ἰοοῖκβ {κα δὴ 
δίτεν- τπουρῆς οὗ {πὸ δβοϊ ἀΐθσβ 88 ἘΠΕῪ 8δὲ 
Κεερίηρ νναϊς, ἐποὶς ὅπη] |εϑὲ αἵ {88 
Ἔχρεῆβα οὗ τπεὶγ νἱςεἶπι δηὰ τῆς παιίοη ἴο 
ΜΒΙΟΒ Ης Βεϊοηρεά. Νμδὲ ἐπὸ συδίοτι 
ΔΒ 88 ἴο {Πἰ5 15 ποῖ Κποψῃ. ΟὗὨ ἴ88 
νᾶτίουβ νεγβίοῃβ οὗ ἴῃς ἰπβοσίριου ΜΚ.Β 
8 ἴῃς Βῃοτγῖεβῖ ; ΤῊΞ ΚΙΝΟ ΟΡ ΤΗῈ [εὺ}8; 
το τπῖ8 Με. ργεῆχε: Τῆΐβ ἰβ [ε8018.--- ἐσ. 
38: τότε ἰηϊτοάιϊοςβ πε ἕδος πηεπιϊοηεά 48 
8 δοςοιῃραηίπιεηξ οὗ ἴῃ οστγυοίπχίοη οὗἉ 
6505, νηϊδους ἱπάϊςαιίηρ [18 ρχεςίβε ρίαςθ 
1ὴ ἔπε οουζες οὗ δνεηΐ8. --στανροῦνται, 
τᾶς Πιδίοτγίοδί ργεβεηῖ Π Πἰνεῖν εἤξεοῖ; 
διὰ ρδββίνε, ῬΡΟΡΑΙν ἴο ἐτηρὶν ἴδδὲ 118 
δοῖ 88 ρεγίογπιβἃὰ ὃν οἵδε βοίἀϊεσβ. 
ΤῊΐβ νεῖν βιϊρμε ποῖος ρον ἱπίο δ 
᾿οπβίἀθσαῦα ἱποίδεπε ἱπ ἴῃς παηάδ οἵ 
[υκε. 

γν. 309-44. Ταμπίς οὗ Ξῤεοίαίογς (Μι. 
χν. 290-32; [κ. χχίϊὶ. 35-37, 30. Τῆς 
δὶ ἄτορ ἰῃ ΟἾσίβε 8 Ὀιεῖεσ οὺρ. Τὸ υϑ 
ἴξ πᾶν 56επὶ ἱπογεάϊ δας ἐπδὲ ἐνεη Ηἱ8 
ΜΟτδῖ δηθηλεβ οουἱὰ Ὅ6 ρΘΌΥ οὗἩ δηγ- 
τοῖπρ 80 ὑγυῖϊδὶ δ8 ἴο δυτὶ ἐδυπίδ δῖ οὔθ 
δυβεγίηρ [πε ἀροπίεβ οὗ οσιςπχίοθ. Βυΐ 
τάδ με 1εἰξ νεσῪ αἰ Πεγεηεγ ἴσοπὶ υ8, 
τδαπίκβ τὸ τῆς οἰν βίης ἱπῆσπεπος οὗ ἴπ6 
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α υἱάε ΟἿ, 
αχὶϊ!. ,.. 

ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΥΊΙΙ. 

39. Οἱ δὲ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, Ἶ κινοῦντες τὰς 
κεφαλὰς αὐτῶν, 40. καὶ λέγοντες, “ Ὁ καταλύων τὸν ναὸν καὶ ἐν 

τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν, σῶσον σεαυτόν. εἰ υἱὸς εἴ τοῦ Θεοῦ, 

κατάβηθι ἀπὸ τοῦ σταυροῦ." 41. Ὁμοίως δὲ καὶ 5 οἱ ἀρχιερεῖς ἐμπαί- 
ἴοντες μετὰ τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων ἔλεγον, 42. “Ἄλλους 
ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. εἰ βασιλεὺς Ἰσραήλ ἐστι, 
καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, καὶ πιστεύσομεν αὐτῷ.5 4.3. πέποιθεν 

ἐπὶ τὸν Θεόν ὅ - ῥυσάσθω νῦν αὐτόν,δ εἰ θέλει αὐτόν. 
Υ Ἐοπι. 
5 ἘΝῪΣ Θεοῦ εἶμι υἱός." 44. Τὸ δ᾽ αὐτὸ 

τὸ δα δέ. αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτῷ. 

1 δι νιοῃ θεον εἰ πη ΒὨ (ΥΥ͂. Η. ἴπ πιατρίη). 

εἶπε γάρ, Ὅτι 
καὶ οἱ λῃσταὶ οἱ " συσταυρωθέντες ἴ 

3 ὁμοιως δἰ ΡΙΥ ἱπ ΑΙ, (Τίδ. .). ομοιως και ἰπ ΒΚ (ΥΝ.Η. ἴπ Ὀγαςκεῖδ). 

8ΜΒΏΌΙ, οπιῖξ ει. 

δςπι τω θεω ἰη Β (ΥΝ.Η. ἰπ πιαγρίη). 
Ἶ συν ἀντω ἴῃ Ῥ ΒΌΙ.. 

ΟἸ γίβείαη [δι , ΒΟ δ85 τηδάς (δ6 
νΠοῖς ἀεῖΔ}:}5 οὗ ἴῃῆε Ῥαββίοη δἰβίοσυ 80 
τενοϊείπρ ἴο τῃς ΟἸτγίβείδπ μεασῖ, Τῆεβε 
5ΠεεῖΒ ἂἱ (ἰς ρτεδὶ ϑυβέεσει ἃστε ποῖ ἰπ- 
νεηιεὰ 16] πλεῖ οὗ ργορῇεου (Ρ8. χχίϊ. 
7, 8; 80 Βταηάϊ), δυϊ Ῥεΐοπρ ἴο (πε 
σατίδίπεῖοβ οὗ {πε ἱγαρίο βίογυ 28 τοϊὰ Ὁ 
δα δυποριίβι8.---  εσ. 30. οἱ παραπορεν, 
μενοι, [δε Ράββεῖβ Ὁγ: ἴπ ρίαςε οἵ Ἄσσυςϊ- 
Ἀχίοῃ δεζείοτε πεᾶσ ἃ τοδᾶ; ροίῃρ ἴο οἵ 
ττοτὰ ἴδε τεπηρὶε βεγνῖςς8 (5 ῤέεαξζεγ᾽ς Οονι.):} 
ΟΥ οἡ Ψοσίκ- ἀδν Ὀιιϑίπεββ, ἴῃς 13(ἢ ποῖ 
τῆς σφ} οὗ τῆς πιοπῖῃ ἡ (Εσζβοῆς, 6 
Μνεῖε).---κινοῦντες τ᾿ κ- α., 5Βῃακίπρ οἵ 
ποάάϊηρ ἴῃς πεδὰ ἴπ ἴῃς ἀϊτεςτίοπ οὗ ἴῃς 
Οἴοββ, 88 ἰΐ ἴο δᾶὺ: ἴπαὶ ἰ8 ψῆδὲ ἰὲ Π45 
ςοσῆς ἴο.--- ες. 40. ὃ καταλύων ϑ ἡ 
ἀποκτείνουσα, χχίϊ!. 37), [πί8 ἀπὰ τῆς 
οἴμος ἑδυπὶβ βθεπὶ ἴο Ὀ6 ξοῆοςβ οὗ τνογάβ 
δαϊὰ ἴἰο οζσ δδουϊ [6818 δὲ (ἢς (ταὶ, οὗ 
ΜΝ ΠΙοἢ ἃ τερογὲ ἢ85 αἰγεδάν ζοόπα δδγοδὰ 
δταοηρ ἴπε ρορυΐλοες. ὙΝΒεῖδες ἴδε βαυ- 
πῃ δδους ἀεϑβισογίπρ ἴῃς τεπιρὶς νν 88 
οἴδεγννῖβε κηοννῃ οαπ ΟὨΪΥ ὃς ἃ πιαῖίεῖ οὗ 
ςοπ]εςίυτε.---αἰ υἱὸς εἴ τ. θ.: [εβὺ8 δά 
οοπίεβϑεδ ΗἰπΊβεῖξ το θὲ (ἢς ϑὅοη οὗ σοά 
αἱ τε (ταὶ (χχνὶ. 64).---κατάβηθι: (ῃς 
(οὰ οὗ επί8 ννοτὰ δπὰ 411 πιθῃ οὗ δε 
ψοτ] ἃ ἢανα Ῥυξ οπς πουρῆϊ 48 ἴο ϑοη- 
Βῃΐρ; οὗ Τσουτβε ἰξ τηδϑᾶπβ εἊἼχοεριίοηδὶ 
φνίνἱΐερε. Ναὶ ολη ἃ ϑ8οη οὗ αοά πᾶνε 
ἴο ἄο νἹῈΠ 8 οτοβ8 ὃ--- εσ. 41. ὁμοίως, 
εἰς. : οπα πιὶζῃς πᾶνε Ἄχρεοιεὰ ἰἢς ἀϊρτὶ- 
᾿λείεβ, ῥτίεβδίβ, βοῦῖδεβ, εἰάεσβ, ἴο ἤπᾶνὲ 
Ἰεῆ δαὶ Ιονγ-πιϊπάθαά νγοσῖς ἰο ἐπε πιοῦ. 
Βιυξ ἔπε οοπάεβοεπά ἴο ἐπεῖγ ἰθνεῖ, γεῖ 
νἱτἢ ἃ ἀϊβέσεπος. ὉΠΟῪ βρεὰκ αδομέ πε 
Βυβέτει, ἤοὶ ἐο Ηΐπι, δπὰ ἴῃ ἃ ἴοπε οὗ 
θεεοίεά βετζίουδπεβα δηὰ ζδίγηςβϑ.---νεσ. 

4 .π αντον ἴῃ δ ΒΙ,. 

ΦΊΜΒΙ, 33 οπιῖὶ αντον. 

8 ἀντὸν ἴῃ 41] υποίαἱβ. 

42. ἄλλους ἔσωσεν, εἴς., Ηδ δανεᾶ 
οἴδοῖβ, Ηἰπιβεῖῦ Ηδ ςαπποὶῖ βᾶνο. Βοῖῇ 
ἡμεῖς; τε ἴογπιεγ ἴεν οδη ποὺν αβοσά ἴο 
αάηλῖε, ἀπᾶὰ {πεν ἀο 580 811] {πε τηογα 
τοδάϊν τῃδὶ ἰτ βεῖνεβ 88 ἃ [οἱἱ ο (ἢς 
οἴει ἴαοι ραῖεπὶ ἴο δνεσγυδοάν. -- 
ασιλεὺς ᾿Ἰ. Μεεβίαπηϊς Κίπρ --- τὰς 

οἰαἰπι ἱηνοῖνεά ἴθ 1ῃς σοπίεββίοη δείοσα 
τῆς ϑαηπεάσγίπι, τεδυϊεὰ ὃν ἴῃς ογοββ, ἴοσς 
ψ8οῸ οουἱά Ὀεϊίενε (πὶ Μεββίδῃ νουϊὰ 
δε οτυοϊβεά )---καταβάτω νῦν, εἴς. : γεῖ 
1εῖ Ηἰπὶ οοπὶς ἄσνγῃ ποὺν ἴγοπλ ἔπ α ογοδδ, 
δηὰ νεὲ Ψ]}} δεϊΐενε οὐ Ηἱἰπὶ δὲ οπςεδ. 
ΤΠεβο ρίουδ βοοῆεγβ ὑγοίεββ ἱπεὶς γεδάϊ- 
ΠΕ58 ἴο δοςερὶ ἀεβοεπί ἴτοπὶ ἴῃ ΟΓΟ88 88 
πε σοποαβῖνε εἰρη ἥγονε ἀεαυόη ἴμεν παά 
Αἰννδγ8 Ὀδεη Δβκιπρ ἔος.--- εσ. 43. ΤΙ 
Ἰοοῖβ {κε ἃ πεσε εςδο οὗ Ρβ. χχῖϊ. 9 (ποῖ 
ἃ ᾿ἰτεγαὶ φυοϊδείοη ἴτοτῃ ἴῃς ϑερί., δονν- 
ενεσ, γαῖμεσ τεσδ!!πρ 18. χχχνὶ. 5) γαῖπεσ 
τπᾶπ ἃ ψοσὰ {Πκοῖγ ἴο 6 βροκεῃ ὃγ τῇς 
ϑαπῃεάγίιβιβι νμδὶ ἀϊά τπεγ Κηον ἀδουξ 
1πε Ρεγβοπδὶ ρίιν οἵ 7εϑι5} ἘΤΟΘΑΒΙν 
{πεν νεῖ αὐνᾶτα τἴπαὶ Ηδ υβεά ἴο οΔ]] 
αοά “Ἑδίδοσ," δηὰ {παὶ πιὰ ὃς τ 
διαβὶβ οὗ {πε βιδίεπηεηϊ, δἱοηρ ψἱι8 ἐπα 
ςοηίεββίοη οἵ ϑοπϑῆϊρ δείογε ἴε 88η- 
διεάτγίπι : θεοῦ εἶμι νἱἷός.---νῦν, ποτο ἴδ ἴῃς 
τἴπις ἔοσ τεβείηρ πε ναῖε οὗ Ηἱ8 ἰγυβῖ, ἃ 
1δυ51}1]6 νυἱοκεᾶ βπθοσ.--- εἰ θέλει αὐτόν, 

1 Ηε ἴονε Ηἰπι, δὴ επιρῃδίϊς ἱξ, τῆς ἴονα 
ἀϊδβργονεά ὃγ ἴδε ἔδοι.---θέλει 18 ἀδεά ἰπ 
τῆς βεπβε οὗ ἴονε 'π ἐπε ϑερέ. (5. χνἱϊ. 
20; χὶΐ, 12). Ῥαϊαϊγεϊ ρίνεβ Ἴχδῃρίθβ οὗ 
8 5: ΠΣ 86 ἴῃ Οτεεῖ δυῖῃοζα.--τ ες. 44: 
τὰς ςο-οτυςίβεά Ὀτίραπάβ ᾿οἱπ νυ τμ ἐπα 
τοῦ δπὰ {πε ῥτίεβίβ ἰῃ ταὶ ἀγυ.--- τὸ 
αὐτὸ: ἘτΖΒοῃς ΒυρΡ]ε5 ἐποίουν δῆες 
τἷα Ῥῇγαβε δῃὰ σεηάσγβ: (86 βαΐης τὶ πα 
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45. ᾿Απὸ δὲ ἕκτης ὥρας σκότος ἐγένετο ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν ἕως 
ὥρας ἐννάτης - 46. περὶ δὲ τὴν ἐννάτην ὥραν ἀνεβόησεν 1 ὁ ̓ Ιησοῦς 
φωνῇ μεγάλῃ, λέγων, ““Ἦλί, Ἠλί,3 λαμὰ ὃ σαβαχθανί;" τοῦτ᾽ ἔστι, 
“Θεέ μου, Θεέ μου, ἱνατί με " ἐγκατέλιπες ;" 47. Τινὲς δὲ τῶν ἐκεῖ α ΜΚ. χν. 

ἐστώτων ὁ ἀκούσαντες ἔλεγον, “Ὅτι Ἡλίαν φωνεῖ οὗτος." 48. Καὶ 
2 Ὅος. ἷν. 

4 Τίτα 

εὐθέως δραμὼν εἷς ἐξ αὐτῶν, καὶ λαβὼν " σπόγγον, πλήσας τε ὄξους, Μεθ χο 
καὶ περιθεὶς καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν: 40. οἱ δὲ λοιποὶ ἔλεγον, « δι πιι 5 
“λφες, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἡλίας σώσων αὐτόν." 9 μ᾿ ΒΓ). 

ἠρ. 

1 εβοησεν ἴῃ ΒΙ. 33, 69 (Ττᾷ.» ΝΝ.Η1.) τοι Μίο 
3Έλωι, Ελωι ἰη Β (ΚΝ. Η. ἰπ τοχι). 

8 λεμα ἴπ ΝΜ. ΒΙ,; ἴδεγε ἃγε οἴμεσ ναγίδηΐδ, 

4 «στήκοτων ἰη ΒΟΙ, 33. 
5 ΒὨ δᾶνε ειπαν (ΥΥ.Η. ἰῃ ὑγαοκοῖδ). 

ΦΊΜΒΟΙ, δάά αλλος δε λαβων λο Ἣν ἐγυξεν αὐτὸν ΤῊΡ πλευραν και εξηλθον υδωρ 
και αιἱμα (ΥΝ.Ης ἱπ ἀουδ]ς Ὀγδοκεῖβ). [ἰ ἰβ δῇ δδεῖν δά άἀϊτίοπ ἴτοπὶ Ἰοθη χίχ. 34. 

ἀϊά ἰδ τοῦδετβ, ἔοσ {πεν ἴοο γτεργοδοῃεά 
Ηἰπι (" Ἰάδπι νετὸ οἰΐδπὶ Ἰδίγοῃοβ ἐεοεγυπῖ, 
πεπῖρα εἱ Ἴσοηνίοϊδιί δυπὶ"). [1 βεθτηδ 
δἰγαρίες ἴο ἴδε αὐτὸ 88 οης οὗ ἵψο0 8ο- 
οὐδβαῖίνε8, ἀερεπάϊηρ οἡ ὠνείδιζον, αὐτόν 
Τοϊοννίηρ (πε σας τεδάϊηρ) θείης (ἢς 
οἴδες. ἊΨ» ΥΝΐποτ, 32, 4. 

νν. 415-40. Τραγάμεςς τοϊέλομέ ἀπά 
τοὶ ἐκὶμη (ΜΚ. χν. 35 {κι χχίιὶ. 44-46). 
- νεῖ. 45. ἀπὸ ἕκτης ὥρας: τἤτεα 
δΒοῦτβ, δοοογάϊηρ ἴο Ματὶς (νεγ. 25, ο΄. 
33)» δἴϊεσ τῆς ογυςϊῆχίοη ἴδε ἄδγίκπαβ8 
οὔπιε οη. Ταΐβ 8 {πε ἄγβὲ σεΐεγεπος ἰῃ 
Μαῖίδενν ο ἃ εἰπιε οὗ ἄδυ. ὙΤῇπε ἀεβηίϊε- 
πε88 οὗ ἔπε βἰδϊετηεπὶ ἱπ τπ|8 τεβρεςῖ 
86 6Π18 ἴο νουςῇ ἔογ ἴῃς Πἰβίογίοἰ ἐν οὗ ἴΠ6 
ἔλοϊ βἰαῖϊεά, Τἤοβε Ψῆο πὰ ἰπ ἴξ Ιερεπά 
οσ τπὶγτῃ ροΐπε το δα Εργρίΐδη ἀδσκηβββ, 
δηὰ ργεορδεῖὶς ἰεχίβ βιισ 48 Απιοβ νἱϊῖ, 9, 
7οεἰ 11. 20, εἰς. (ποης οὗ νηοῦ, ποννανασ, 
816 οἰϊεὰ Ὀγ ἴδ ἐνδηρε  βι), 45 ὀρ αἰ πίη 
ἴδε τίβε οἵ ἐῃς βίοσυ. Ὑ86 σδιδβε οὗ [818 
ἄδικποθβ ἰβ ὑπκπονηῃ (σἱάδ ποῖθβ οἡ 
Μεγ). [ὲ οουἹὰ ποῖ, οὗ οουτβα, ὃς δῇ 
εοἰῖρβε οὗ τῆς βῃπ δὲ 41] πῆοοπ, Οτίρεῃ 
δᾶνν [818 δπὰ εχρίἰηεἃ τπ6 ὑῃπεποπιθηοη 
ὃν ἴτε Πυροιμεβίβ οὗ ἄεηβα πΊΆ5568 οὗ 
εἰουά πἰάΐπα τῃς βδιπ. Οἰπεῖβ (Ῥδυΐυ8, 
εν Νεῖις, εἴς.) πᾶνε βυρρεβιεά ἃ ἀδγκβϑη- 
πᾷ βυιςἢ 88 ἰ8 'νοηΐ ἴο ργεοδαάς δῃ βασίῃ- 
αυᾶκε. Τὸ τἢς ενδησεῖίϑὲ τπ6 Ἔνεηΐ 
ῬΙΟΌΔΟΙΥ ἀρρεαγεά βυρεγηδίυγα.--ἐπὶ π᾿ 
τ. γῆν, Οτίρεη δηὰ τῆδηγ αἴθ [εἴπ 
ταβίσιοι [6 τείεγεηςθ ἴο Ραϊεβίίης. ΤΠδ 
παρτηοηῖ οὗ τῆς αοβρεῖ οὗ Ρεῖεσ 1{π|118 1 
τὸ Ἰυδαδὰ (πᾶσαν τ. ᾿Ιουδαίαν). [π {πὰ 
τβουρῆε οὗ τε ἐνδησεῖβὲ ἴῃ6 Ἔχργεββϑίοη 
διαὰ Ῥγοῦδυϊν ἃ νυἱάθγ (Ππουρῇ ἰπάεδηϊα 
ταῆρε οὗ πιελπίηρ, ἴπ6 ννβοὶς δᾶ 
(ΝΥ εἶβ8) οὐ τες νβοῖς Ἐογηᾶπ τνογὶ ἃ 

(Οτοῖῖι8).---ξως ὥ. ἐννάτης : ἴῃς ἐπὰ 85 
ΘΧΔΟΙΪΥ ἱπάϊςαιεά δ ἴπε Ῥερίπηΐϊπρ, 
Ἀποΐμοσ βρη οἵ Βἰδιοτίοϊιγν. Ὅς ἴδοῖ 
βἰαϊεά ργοῦδοὶυ ἱπιεγεβιεά τῆς Ἔναηρο δὲ 
8 Δ) ΘηΊ ]επὶ οὗὨ ἴῃς βρί γί] Ἐς! ρ868 
πεχὶ ἴο ὃς τεϊαιεά.---Ν τ. 46. ἠλί, ἡλί, 
εἴς, : [86 ορεπίηρ ννογάβ οἵ 5. χχίϊ., Ὀυξ 
ῬΑγεν δἱ ἰεδϑὲ ἰπ Ασαπιδῖς ποῖ ἱἰπ Ἡεῦγον, 
ὙΠΟΙΪΥ 80 ἃ8 πεν βίαπά ἰῃ Ὁοάεχ Β 
(ν.Η.), ἐλωί, ἐλωί, εἴς., σοττεβροηάίη 
Ἔχδοῖὶν ἴο {πε νεγβίοῃ ἰπ Μαῖα ἠλξ 
ἦλί, [Γ1πὰ τὰς τεδάϊηρ ἱπ Μαιίδεν, 
ΒΕΟΠΊΒ ἴο ὃς Δη δἰϊεσαίίοι; πιδᾶς ἴο βιϊξ 
ψΒδὲ ΦΟ]οννβ, νΒασεῦν ἴῃς υἱΐεγᾶπος οὗ 
7εβὺβ θθοοπηεβ ἃ πιίχίυσε οὗ εῦτεν δπά 
Ατδαγηδίοσ. [1 ἰ8β ποὶ {|κεῖὶγ τπαὶ [εϑὺ8 
ΜΟΙΪά 80 ὄχργεβ8 Ηϊπιβεῖ. ΗἜ Ψψουϊά 
ΒροαΚκ ΠΟΙ εἰζπεσ ἰη Ἡδεῦτεν οσ ἐπ 
Ατγαπιδῖς, βαυΐπρ ἰπ τῇς οἱ ςᾶβε: “ εἷϊ 
Εἰϊ Ἰαπιδἢ αβανίδηϊ"" ; ἱπ ἴα οἵδε: “ οἷοί 
εἷοὶ Ἰεπηᾶ βανδοῃίῖδηὶ. ὙὍῇς ἔογπὶ ἴΠ6 
υξΐεγαπος δβϑυτηδά ἰπ ἴΠς εχ ἰεδὲ ἐνδη- 
Βεῖϊς τεροτὲ ταῖρῃς Ὅς δὴ ἱπιροτίδῃὶ 
οἷυθ. Τα Εεβοῦ βπάβ ἰῃ τῆς τοδαϊπρ οὗ 
Οοάεχ Ὁ, ψῆϊοἢ ρἶνε8 τἴπῈ ννογάβ ἴῃ 
Ηεῦτεν. Βεβοι Βοἷάβ τπαὶ Ὁ οἶδ ρῥγε- 
8εσνεβ πε τεδάϊηρ5 οἵ ἰῆς ὕὕγγευαηρείδοη, 
ΜΏΙςἢ, οοπίγασυ ἰο Ν  εἶβ8, ε Ὀεΐϊενεβ ἴο 
ἰανα Ἴοηπίδϊπεά ἃ Ῥαββϑίοῃ ἢ βίοσυ ἰῇ 
Ῥείθῦ ουτἹίπε (ἄργαῤῥα, Ὁ. 53). Βταπάξ 
ΟΧΡΓΕΒΒ68 ἃ 5012. νἱίεν (ΕΞ. Ο., ΡΡ. 
228-232). ΤῊΣ ΡτοῦΘὈΙΠν ἰδ ἐπαὶ [6808 
Βροῖε ἱπ Ἡδῦσεν, [εὲ ἰβ πο δγριπιεηξ 
ρϑίηβε {π|8 τπαΐ (Π6 βρεοϊδίοιβ τηΐρ αὶ 
ποῖ υηδοτβίδπά τνῆδὶ Ἧς εαϊά, ἕος ἴδς 
αἰτεγδηος νν88 ποῖ τηεδηΐ ἔογ (6 δδβ οὗ 
τθῃ. ΤΆς Πἰδιοσίον οὗ τπ6 οσουττοηςα 
8ι458 θεβθῃ Το δ᾽] δὰ ἰπ αἰεβείοη οη της ρτουπὰ 
τῃδξ οπα ἴῃ ἃ βίδις οὗ ἀΐγε ἀϊβίγεβϑ νουἹὰ 
ποῖ δχργεββ διὶβ ἐδεϊΐπρβ ἰῃ δοττοννεᾶ 
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Ὁ μετ οὐ δ0. Ὁ δὲ Ἰησοῦς πάλιν κράξας φωνῇ μεγάλῃ " ἀφῆκε τὸ " πνεῦμα. 
ἴα ΝΙ. 
(665. 51. Καὶ ἰδού, τὸ "καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύοϊ ἀπὸ 

«ἥδε, μὴν ἄνωθεν ἕως κάτω. καὶ ἡ γῆ ἐσείσθη, καὶ αἱ πέτραι ἐσχίσθησαν " 
ΠΩΣ 52. καὶ τὰ μνημεῖα ἀνεῴχθησαν, καὶ πολλὰ σώματα τῶν ὅ κεκοιμη- 
νἱ. το; ἰχ. 
3; Χ. 20. 

ἂτ Οος. χν. 
18, «6. τἔγερσιν αὐτοῦ, εἰσῆλθον εἰς τὴν ἁγίαν πόλιν, καὶ 
ἼΒ6ε8. ἰν. Μ 
13, 15 αἱ. πολλοῖς. 

6 ὮεζΘ ΟὨΪ 
ἴῃ ὅοερρ. ΓΗδεθ. ἰχ. 44 (ρ858. δα πεσε). 

μένων " ἁγίων ἠγέρθη,2 ς 3. καὶ ἐξελθόντες ἐκ τῶν μνημείων, μετὰ τὴν 

ὁ ἐνεφανίσθησαν 

1 φις δνο δἴϊες κατω ἰη ΒΟΙ, (Τίδοι., ΜΝ. Η.). 
3 ἡγερθη 18 85 υδυ8] ἴῃς βίῃρ. ἴο δυϊξ ἃ πεαΐ, Ρῖ. ποῖ. ἡγερθησαν ἰπ ΤΙ ΒΌΙ,. 

Ρῆγαθοβ. Τῶς αἰϊεσπαῖῖνε 18 ἴπδαὲ τῇς 
Μοσάβ ὑγοσα ρὰϊ ἱπῖο πε τηουτἢ οὗ [εβὺ8 
ὉΥ Ρεζβοπβ ἀδϑίγουβ ἴμδὲ ἴῃ 118 48 ἴῃ 11 
οἴπες σεβρεοῖβ Ηἰἴβ8β ὄχραζίεποα βῃουϊὰ 
ςογσζεβροηὰ ἴο γλόρμεεις δητοὶρδιίοηβ. 
Βυὲ ῆο νουϊὰ πᾶνε ἴπῈ Ὀοϊάπεββ ἴο 
ἱπιρυῖς ἴὸ Ηἰτπι ἃ βεπεμπει ΜΉΝ 
βεοπιοᾶ ἴο ᾿υ8εἰν τῆς ἰδυπῖ: “1μ6ὲ Ηἱΐπὶ 
ἀεῖϊνες Ηἰπὶ 1 Ης ἴονε Ηἰπι" } Βεδηάι 8 
ἸΕΡΙΥ ἴο τΐ8 15: [εν δῆ ΟΠ γι βιϊδη8 0 
Βαά ποῖ ἃ μίρῃ ἰάεα οἵ ΟΠ γίβιΒ Ῥεσβοη 
(Ε. Ο., Ρ. 245). ὙΠπαῖ ἰπ βοῦς ΟἸσίβείδη 
οἰγοῖςθδ ἐδε οτΥ οἵ ἀεξεσγίίοπ νγᾶ8 δὴ οἥξηες 
ἈΡΡΘΆΙ8 ἔτοπι {πε γτεηάετίηρ οὗ “ εἷϊ εἰ! ᾽ ἴῃ 
Ενδηρ. Ρειῖ--- δύναμίς μον ἡ δ. μ. -- 
ΤΩΥ Βίγεπρίῃ, τὴν βίγεπρίῃ. [18 Οπββίοη 
ὉΥ 1υκε ῥγονεβ {με δᾶπὶς {πίηρ.---νετγ. 
47. τινὲς δὲ: ποῖ ΕοπΊδηῃ δΒοϊ ϊεσβ, ἴὸσ 
ἴδεν Κπενν ποῖδίπρ δρους ἘΠῚἃΒ; πχῖρδε 
ὃῬε ἐπεϊεπίβεῖς ]ενβ ψῆο ἀϊά ποὶ υηάετ- 
βίαπά Ηεῦγεν οὐ Ασαιηδεδη (τοι) ; 
ΤΏΟσα ΓΡΟΡΆΡΙΣ Βοατ]88 ῬΟσΒΟΠΒ ΨὯΟ 
ΟὨΪγ δἤεςιεά ἴο πιὶδυπάετβίαπά, [ὃ τνᾶβ 
Ῥοοσ νἷϊ, δῃὰ βῃονεα 58π|811 σαρβϑοῖν ἔοσ 
τυτηίηρ ἴο δάνδηϊδρε ἴδς ννοσὰβ δβροκεπ. 
Ηονν τιυςἢ τῆογα ἴο {86 ρυγροβα ἴο ἢᾶνα 
βαϊά : Ηδασ Ηΐϊπι 1 Ης δοϊυδὶγ σοπίεββεβ 
ἀηαι Ηἰ8 αοά ἴῃ Βοπι Ηδ ἰγυδίεά ἢ88 
ἐοτβδκεη Π1|π|.---νετς. 48. εἷς ἐξ αὐτῶν, 
οης οὗ {πε Ὀγϑβίδπδεσβθ, ἢοξ οπα οὗ (δε 
τινὲς, ὙΠ βοπῖε Ὠυπιᾶη Ἀν, δοιϊΐπρ 
ὑπάες τε ἱπιρτεββίοπ, πο βοΐ ποῖ 
ἰηάϊ!ςαιεά, ἴπὶ τπε βϑυβετεσ γὯβ δϑ!οιεά 
ψἸ ἢ τηϊγβι. ὄξους, Βους Ννἷπα, ροβοα, τπΠ6 
ἀείηκ οὗ Βογῆδη βοϊϊεσβ, ἢ δροηρα 
δηὰ τεεὰ αἱ μαπᾶ, ἔος ὕυδὲ οἡ βυςῖ 
Τσολδίοῃβ.--- ἐγ. 40. φ: Εἰ Ποῖ σὸ- 
ἀυηάδηις οσοα]εβοίηρ ἢ ἴδωμεν -Ξ Ἰεῖ υ8 
8εὲ6ὲ (ο΄ οἴδρ. νίῖ!. 4), αρέ υἱάξανιμς, 
ατοῖυβ (νίάε αἷΞο Βυτίοη, Μ. Τ,, 8 
161), οΓΥ τεαξίηδ: Βοϊά, βίορ, ἀοπ ρῖνα 
Ἡΐ πὶ τῃς ἀτίπκ, ἰεῖ υ8 δε6ὲ ψΠείμεσ ΕἸ148 
1 σοπλα (ἔρχεται, σοπιε8 ψψἱτπουὲ 141}) 
ἴο δΒεῖρ Ηἰπ. Τῇς ἰαἰΐεσ 8 6 πιοσα 
Ρτοδαῦῖθ. ὙὍὙδα λοιποὶ ὈῬείοπρ ἴο ἴδε 
δοοης οτεν. 086 τεπιδίηδες οὗ ἐδί8 

νεῖ δδουῖΐ (ῃς δρεᾶσ ἰῃγυβι--ηοῖμοσ, 
ἤπαὶ, ἂςὲ οὗ πιεσου, βου ρῃ αἰϊεβίε ὉῪ 
ἱπηροτίδης Μ55., βεεπὶβ ἴο ὃς ἱπιροτίδαά 
ποπὶ ]οἢη χίχ. 34. [τ ἰβ οὐχ ἱπ ΒΟΝ.. 

γν. 5ο-56. εαίᾳ απά ἱἰΐξ αεοροπιῤαηὶ- 
νιεπές (Μὶς. χν. 37-41, κκ. χχίϊ!. 46-40). 
-ινε ες. 5ο. πάλιν, ροϊπείπρ δεῖς ο (π6 
ΟΥὟ ἱπ νοσ, 46.---φωνῇ μεγάλῃ. ΤΕΣ 
Ἑδίμεβ ἐουπὰ ἱπ τῆς ἰουά οΥὟ ἃ ρσοοῦ 
ἔπε ]εϑὺ8 ἀϊεὰ νοϊυπελειν, ποῖ ἴτοῖι 
Ῥαγδίοδὶ εἐχῃδυβιίΊοπ, ϑοπιεὲ τηοάδγῃ 
τ ετβ, οα πε σοηίγαγυ, τεραγὰ {πὸ ΟΥ̓ 
85 ἴῃ υἱίεταποα οὗ οπς ἁγίηρ οὗ 8 
τυριυγτεὰ Βοατὲ (Ὁτ. ϑισουὰ οὐ Τἀε 
Ῥλγεῖοαὶ Οαμδε οΥ Ολγίος Ῥεαίκ; 
Ηδηπα, Τὴε Γαφςὲ αν οΥ Οὐ Τιογά"ς 
Ῥαξσϊο). Μι.᾿᾽5 παιγαῖΐνε, κεὲὸ Μ|κ. 5, 
δῖνεβ τῆς ἱπιργεββίοη τδδὲ ἴπεῈ ΟὟ '᾿ν88 
ἱπαγιϊουϊαίε. Βιαπάξ σγεοορσηΐβεβ ἐπὶϑ 
ΟΥΥ 88 ἢἰβιογίς δὶ. --νες. 561. καὶ ἰδοὺ, 
ἱπιγοάδυοίπρ, ΒΟ ΕΠΊΠΪΥ ἃ βεγίεβ οὗ ργεῖοσ- 
πίυγαὶ δοσοτηρδηϊπηθηίδ, 411 θὰϊ πα ἤτβε 
Ῥεουϊίας ἴο Μι.--τὸ καταπέτ' ν ἴδε 
ν 1} Ῥείννθθη ἴῃς ΠΟΙ͂Υ ρίαςε δηά (ἢς τηοβὲ 
Ποῖν.--ἐσχίσθη: 118 ἔδοι, ἴπΠ6 τεπάϊπα 
οἵ ἴπε νεῖ], 18 πιεπιίοηεᾷ ὉΥ 411] τῃὰ 
ϑυῃοριίβῖ8, ἐπουρῃ ΓΚ. ἱπιτοάυςεϑ ἱξ δὲ 
ΔΏ ΦΔΓΙΥ Ροϊπὶ ἴῃ ἴῃς πασγαῖίναθ. [11 τηὶρδξ 
πᾶνε Ὠαρρεπεᾶ, 48 ἃ παίιγαὶ ὌἼνεπηῖ, δῃ 
δοοϊδεπίαὶ οοἰποίάεδηςς, Ἰπου ρἢ ἰδ ἰ8 ποὲ 
80 νἱεννεά ὃν {πε ἐνδηρεὶίβὶ. Α βυτῃροῖ!ς 
Βοιίοα, δοοογσάϊηρ ἴὸ Βιδηᾶδι. τῇ 
Ἰεξεπάδσυ βρίγι: ἴοοκ ποῖά οὗ 8. δνεηΐ, 
τηαρηϊγίηρ [με πλίγαοϊς. [ἢ τῆς Ηςῦγον 
αοβρεὶ ἐπε τεηάϊπρ οὗ πε νεῖ! 18. (γϑῃβ- 
Τοττηδὰ ἰηΐο ἴπε ἐγασίυσε οὗ ἴῃς 1ἰπίεὶ οὗ 
τς ἰεπιρῖε : “ ϑυροιπιίπαγα ἴθι]: ἰη- 
ἢπίίδς πιαρπί τἀ! η18 γδοῖυπλ 6886. δίαυ 
ἀϊνίϑαμι ᾽" ἐϊξιοιμο, Οο»».).---καὶ ἡ γῆ, εἴο.: 
8δη δδείπαυδκο, ργεοεάδίηρ δπὰ Ἴοοῃάϊκίοη- 
ἱπρ ἴδε ρτεδίεβε πιασγνεῖ οἵ 11, ἴῃε ορεπίηρ 
οὗ τῇς ρτᾶνεβ δπὰ τῆς σεδυγγοοϊοη οὗ 
ΤΛΔΩΥ δαἰη8 (νν. 52 δηὰ 53). να δϑδῦι 
εῖα ἰο 6 ἴῃ [δ τερίοῃ οὗ ΟὨσίβείδη 
Ἰερεπά. Οεσίδίην τς Ἰερεηάδγυ βρίσίε 
Ἰαιὰ Βοϊά οὗ ἐπΐδ ἐεαῖυτα τ ΠὮ στεδῖ εδρεσ- 
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54. Ὁ δὲ ἑκατόνταρχος καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ τηροῦντες τὸν Ἰησοῦν, 
ἰδόντες τὸν σεισμὸν καὶ τὰ γενόμενα,ϊ ἐφοβήθησαν σφόδρα, λέγοντες, 
“Αληθῶς Θεοῦ υἱὸς 2 ἣν οὗτος." 

55. Ἦσαν δὲ ἐκεῖ γυναῖκες πολλαὶ ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, 
αἵτινες ἠκολούθησαν τῷ ̓ Ιησοῦ ἅπὸ τῆς Γαλιλαίας, διακονοῦσαι αὐτῷ " 
56. ἐν αἷς ἣν Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ 
᾿ἸΙωσῆ μήτηρ, καὶ ἡ μήτηρ τῶν υἱῶν Ζεβεδαίου. 

57. ὌΨΙΑΣ δὲ γενομένης, ἦλθεν ἄνθρωπος πλούσιος ἀπὸ ᾿Αριμα- 
θαίας, τοὔνομα Ἰωσήφ, ὃς καὶ αὐτὸς ἐμαθήτευσε τῷ Ἰησοῦ" 
58. οὗτος προσελθὼν τῷ Πιλάτω, ἠἡτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 

1 γινομενα ἰῃ ΒΌ. 3 ΒΌ Βᾶνε νιος θεον (ΥΝ.Η. ἴῃ τηδγρί). 

8 80 ἰῃ ΒΔ. ΟΣ δᾶνε ἐμαθητενθη, ννηΐςἢ, ᾿πουρῇ δἀδοριεὰ ὉΥ ΤίβοΒ δηὰ 
Νν Η. (εχὶ), πιδὺ Ὅς βυδρεοιε οἵἁ Δββιγη]!διίοα τὸ τ ἔογπι υδεὰ ἰῃ ΟΠΔρ. χί!ΐ. 52, 
χχυῇ. το. Μιάδ Ὀεΐον,. 

τπιε88, εχραπάϊηρ δπὰ ροίηρ ἱπίο ἀεϊαί!ϑ, 
εἰνίηρ, 6.5., ἴὩ6 παῖηεβ οὗ ἴῆοβε νῇο σοβε: 
πρταβαπν 1βᾶδς, [6ςοὉ, εἰς. (γἱ|66 Ενυαηρ. 
Νιεοά., ς. 17, δηὰ Τὴ Αεἰς οΥ Ῥ]αέα ἴῃ 
ΤΠ1ο᾽ 5 Οοάεχ Αῤοογγῥλως, Ν. Τ., Ρ. 810). 
-τ-ν ες. 53. μετὰ τὴν ἔγερσιν αὕτοῦ, αἴτεε 
τε ταί βίηρ (αςεῖνε) οὗ [εβὺ8 (Ὁ αοά), ἱ.6., 
δἴϊος ΟὨγίδε᾿β οὐγῃ τεβυσγθοίζίοη : ποῖ δῇεγ 
τπ6 ταἰδίηρ (οὗ ἐμεπ}) ὃν Ηἱπὶ, 85 ἐξ αὐτοῦ 
νέα σεοηϊνα βυδήεςίίνα. 80 Ετίζβοῆς, 
Ψ ΠΟ, Ὠοψνενεσ, ὑγαοκεῖβ ἴῃς ρῆγαβα 88 ἃ 
ἀουρεῖι! τεδάϊηρ. ἔγερσιν οσουτθ Πεῖα 
οηΐυ ἰῃ Ν. Τ.---ν σ. 54. ἑκατόνταρχος -Ξ 
κεντυρίων ἰπ ΜΙ., {πε οβῆοες ἰπ οἥαγρε 
οὗ τῇς ἀδιδοῃπιεηὶ εἐπισγυϑίεὰά νυ τῆς 
ἐχβουϊίοα, ποὲ πἰϊδεσίο τηςπεϊοηδά..--- 
οἷ μετ᾽ αὐτοῦ, εἴς. : τπε ψΜ Ποῖα πλ Πα γῪ 
ΔΙ πλάκα Ρίοιιβ γεῆεςιίοπβ ἰπῃ Μι.; ἰπ 
Κι, ΤΠ τλοσα ὑχο θεν, (ῃε σαπευτίοη 

οηἱγ.---καὶ τὰ γινόμενα, ἀπά (ξεπετα!]} ) 
τῆς τηϊηρβ Παρρεπίηρ, ἴῃς δαυῖπαυᾶκα 
ἱποϊυδεά. Ἑὸοσ ἃ βἰ πη} υδς οὗ καὶ υἱάε 
χχνί. 59.---υἱὸς θεοῦ : ΓΚ. δυιδδεϊυῖς 5 ἴοσ 
1818. “4 ᾿υβὲ πιδη". [π ἴῃς οσεπίυτίοπ᾽ 5 
πιουτῃ τῆς ννοτάβ νου Ἱὰ πηεδη ποτα ἔπ δη 
τδδῖ δηά 1688 ἴλη ἔῆς βεῆβε παν Ὁεᾶσ ἔοσ 
ἃ ΟὨτίβείδη -ξ ἃ εῖο, δἃπ δχίγβοσάϊ ΑσΥ 
ταδῃ. ΥὙ Έ 1,Κι 8 τεηδετίπρ ἰδ ἴο ἴδε ροίϊπι, 
Ὀεοσᾶυβα (δε Κοπιᾶπ βοίάϊεσ '8 ςοποείνοά 
88 βεείηρ ἴῃ ἴδε ἐνδηῖδ ἴῃς δηρεγ οὗ τῆς 
ξοὰβ αὲ τῆς ττγεαϊπιεπὶ οὗ δῃ ἱπποςεπὶ 
τηδῃ.--τνεσ. 55. γυναῖκες, τορι, ὈοΪάετ 
εἴδη πιοη, ον οαδεϊηρ οὐ ἔδξασ. [κ. 
αϑϑοοίδίεαβ υνἱτἢ ἐπεπὶ οΟἴμοῖα ςα]]εὦ οἱ 
γνωστοὶ αὐτῷ, Ηἰδ δοφυδίπίαηςε, ᾿ς ἢ 
ταῖξῃε ἱποίαδς τῆς ἀϊδβοίρίεβ.0. ὙΒουρῃ 
1Πεν βεά ρδηὶς- βίγίοκαεη ἸΟῪ τῆᾶν πᾶν 
ταὶ εὰ δηὰ τεϊυγπεά ἴο βες ἴῃς επά, 
εἰἴδεσς αἱοης υἱεῖ ἐμ ὑνοπιεη ος πιϊχεά ἴῃ 
τῆς οτοννά, δῃὰ δὸ βᾶνε Ὀεοοπιε αυδὶβεὰ 
δίϊετννατάβ ἴος ννἱἱπεβδίηρ ἴο τνῆδὲ ἢδρ- 

Ρεπεά. [Ιε 'ἰβ πο δγρυμηεπὲ ἀραίπϑι {1|8 
τῆδι πο πιεπίίϊοη ἰβ πηδὰς οὗ ἴπδπὶ ἴῃ τῃς 
παισαῖῖνεβ. [ἰ 8 πὸ μαζί οὗ ἔπε ρίδη οἵ 
πε Ἔνδηρε δι ἴο ἱπάϊοδιθ ἴῃς βουσγοεβ 
οὔ τδεῖς ἱπίογπιδιίοη. Τῆς 'νοπηδη ἃσα ποῖ 
τηεπιϊοπεὰ ἔογ {πἰ8 ριγροβε, δυξ Ὀεοδυδξα 
πον πᾶνε ἃ μαζί ἴο Ὀἰδὺ ἱπ ἴπ6 βααυεὶ. 
1 δον παά Ῥεεη ἱπιγοδυςεά δ8 ννἱπεββεβ 
ἰε νψνουἹᾶ ποῖ ἢᾶανε εεπ τηδάς 80 οἷεασ 
τδαιτθεν βιοοά “ δία οὔ" (ἀπὸ μακρόθεν). 
ἴῃ Ππκα τλᾶπποσ ἐπαὶ Ῥεΐθγ ζο]οννεά ἢι5 
Μαβίεσγ ἴο ἔδιε ᾿ἰυάρταεπι 841} ἰ8 τοϊά, ποῖ 
παῖ ες πιᾶν Ὅς ἃνδιϊδῦ]ε 848 ἃ υνἱπ 688, 
δῖ θεσᾶιδβε ἵπετα ἰβ ἃ βίου οὗ ἀεηΐδὶ ἴὸ 
τοῖδίες δῦουξ δίπι.---πολλαὶ, »αην, ἃ 
ετίθυῖϊς ἴὸ τῆ8 ἱπιργεββίοη τηδάθ οη 
ζεταϊπῖπε πεαγίβ ὈῪ ἴῃς ΘΔ }Π|εδπ τ  πί βίγυ ; 
ἔοσ ᾿ξ ννᾶβ8 ἔγσγοπι 6 δ]1|ε6 τΠΕῪ οᾶπιε, 88 ἴῃς 
οϊ]οννηρ οἴδιβε βίαϊεβ (αἵτινες, εἰἴς., 
ἀεβπίηρ ἵποτὴ 88 ψουηεη πο Κπενν Ηἰπιὶ 
ΜΕ, Ἰονεὰ Ηἰπὶ ννδγπηυ, ἀπά βεγνεά 
Ηἰπιὶ ἁενοιεά!ν).--- νεῖ. 56. ἐν αἷς : [ἥτεα 
ουΐ οὗ ἴΠ6 τῆϑην παπιχεὰᾶ, ννἱτἢ ἃ γείεσοηςς 
ἴο ἴῃς βϑαυεὶ, οσ 88 ἴπ Ὀεδὶ Κπόνη. 
ΜΑΙ οὗ Μαράδίδ (ῆσβε τηεπίίοη ἱπ 
Μι.), Μδτγυ, ἴῃς πιοῖπεσ οὗ ἃ ννε]}-Κποννῃ 
Ῥαῖγ οὗ Ὀτοίπετγβ, ἀπά τδ6 πιοῖπες οὗ ἔβα 
80η8 οὗ Ζεδεάες (ϑαίοπιε ἰπ ΜΚ.). 

νν. 5γ-66. πγίαί (Μὶ. χν. 42-47, 
1Κ. χχῆϊ, 50-56). ἦλθεν, εἴς., ἔπετα σάπια 
(1ο τπε ρίδος οὗ σγυοίβχίοη, 6 σοπίγε οὗ 
ἱπίεγεβῖ ἰπ [ῃ6 ρῥγεοεάϊηρ παγγαῖϊνε) ἃ 
τῖση (ἀὨΚποῖνῃ ἴο γεδάδγβ), γίελ ({Π|5 ἕδος 
Ῥυϊ ἰη τῆς ἰοτείτοπε ὉῪ Μι.--- εὐσχήμων 
βουλευτής ἰπΠ ΜΚ. Οπη εὐσχήμων 
ῬΒγγηίομυ τεπιάσκβ τῃδῖ τΠ6 νυ]ρᾶγ ἴδκα 
ἐξ 88 τὸ τίς, οὐ ἰη ροοά βοοίδὶ ροβίκίοπ, 
ΨΜΈΠς 1Π6 ἀποίεπιβ ἴοοῖκ ἰξ 45 δρρί γίπρ ἴο 
τῆς ποὺϊς οἵ ϑυπιπηειτιςαί, ΜΕ. πᾶν ὕ6 
{οΠ]οννίης νυϊρᾶς υϑᾶσε, Ὀυξ αἷδο ννἱἢ 
ἂπ εγς ἴο 15. 1.9: “ὙΠ 186 το ἰπ 
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τότε ὁ Πιλάτος ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι τὸ σῶμα. 

ΚΑΤᾺ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΥῚΙ. 

59. καὶ λαβὼν τὸ 
ἐ μεῖθ αῃά σῶμα ὁ Ἰωσὴφ “ ἐνετύλιξεν αὐτὸ 2 σινδόνι καθαρᾷ, ὅο. καὶ ἔθηκεν 
ΠΝ. 
χχὶϊὶ. 43. 
Ἰόβα χσ. . 

αὐτὸ ἐν τῷ καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ, ὃ " ἐλατόμησεν ἐν τῇ πέτρᾳ καὶ 
δ ΜΙ τ 6 προσκυλίσας λίθον μέγαν τῇ θύρᾳ τοῦ μνημείου, ἀπῆλθεν. ὅτ. ἦν 
33). δὲ ἐκεῖ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, καθήμεναι ἀπέναντι 

ἱ πὶ 18. ποῦ 
οἱ 
ΠΝ τὸ 
αἱ. 

τάφου. 

4 
62. ΤΗι δὲ ' ἐπαύριον, ἥτις ἐστὶ μετὰ τὴν παρασκευήν, συνήχθησαν 

σεν ον ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς Πιλάτον, 63. λέγοντες, “Κύριε, 

ΕΣ ΤΩΝ ἐμνήσθημεν ὅτι ἐκεῖνος ὁ ὁ πλάνος εἶπεν ἔτι ζῶν, Μετὰ τρεῖς ἡμέρας 

1 481; οπιῖϊ τὸ σωμα (Τί οἷ, ΝΗ). 
8 ΒΌ Βιᾶνε ἐν βείοτς σινϑονι (ΚΝ, Η. ἱπ Ὀγδοϊκθβ). 

Ηἱἰβ ἀβαῖ"); γον Ανὶριαίλαεα (ταδλῖμ- 
αἷπὶ Ζορμίπ), 1: 84πὶι. ἱ. 1); ἐλδ μαπιξ 
ϑοτεῤλ, ἀπὰ τ τεϊδτίοπ ἴο [ἐϑὺ5 ἴμδὲ οὗ 
ἃ ἀιδοίῤίε (ἐμαθήτενσε, ννῃϊοῖ, [δ ἴδε 
οοττζεςοῖ τεδάϊηρ, 8 Δη ἰηβίδπος οὗ [6 86 
οἵ [δϊ8 νεσῦ ἴῃ ἃ πευῖεσ βεηβε. ΟἿ χιϊὶ. 52, 
χχνίϊ. το, Αςῖβ χίν. 21).--τῖτεσ. 58. 
προσελθὼν: ποπὶ ἴπ6 οἵοββ [ βϑερῇ τὸ- 
ἴσγπβ, δΔπἃ Ἀρργοδοῖεβ Ρι]αῖς ἴο Ὀερ ἴῃς 
Ῥοάγ οὗ [6818 ἴος Ὀυτία!. Ιπ ἴῃς οᾶβα οὗ 
τς ογυοϊεά δυο ἃ τεαυδδὲ ννὰβ πδοαβ- 
ΒΔΤΥ, δι τνγ88 βεπεγα! ν ρταπιεά (“ Ἐοσαπι 
ἱπ 4ιο8 δηἰπιδάνεγεί τ σοτρογὰ ἤθη δ] τος 
βερεϊυπίυσ αυλπὶ δὶ διοσιῖ ρειὰπὶ δἔ 
δσηλββιπὶ ". ]ρίδη. ἀς σδάδν. ρυηϊξ, 

ἴῃ ]υδεἰπίαη, Οογῥμς Ἅμν. Οἷον. χίν !. 
24, 1). ΤἼδ ρεπεῖαὶ ργαοῖϊοα νν88 ἴο ἰεᾶνε 
τῆς Ὀοάϊεβ ἴο νγαβῖε.. Τδε ρείν]ερε οὗ 
Ῥυγία! ννᾶ8 βοπηςι 168 ρταπίθα [0Γ ΠΊΟΠΕΥ. 
ΎΠοτε ἰβ ποιδίπρ ἴο βῆον τπαὶ Ριδῖα σοη- 
ἀεβοεπάςα ἴο βυςἢ πηδᾶπη 88, δ ἰςαδὲ ἴῃ μ 6 
Ῥτεβεηὶ ἰπβίδπος, ᾿πουρῃ ὙΠεορἤΥ. δυ6- 

18 τ1παῖ ἢς ἀϊά.--- ἐκέλευσεν ἀποδοθῆναι, 
6 ογδεγσεά ἰξ ἰο δε ἀεϊνετγεά.---Ν εσ. 50. 

ἐνετύλιξεν (Ἰἰ{ε|6 υϑεὰ, ἔουπὰ ἰπ Ατίβίο- 
Ρἤδης8), ψταρρεά.--σινδόνι καθαρᾷ, ἴῃ 
οἴεδη, ἐ.6., πνεῖ δεῖοστες υδεά [ἰηςη.--- 
σινδών ἰβ8 οὗ υποεοτίαίη ἀεγίναιίοπ δηᾶ 
ναγυΐπρ Βεη86, Ῥεῖπα ΔΡρ Ἰεὰ ἰο οἱοιῃβ οὗ 
ἀϊνετβαε πηδίοσίαὶ, θυξ ποῖα βΈπογα!ν 
υπάετθίοοά ἃ8 πιεβηίηρ {ἰπεπ οἱοιῃ, 
Ὑταρραά ἰπ βισὶρβ τουπὰ ἴῃς ὈΟάῪ 88 ἴῃ 
τῆς οᾶβε οὗἉ τπηιπητηΐεβ ἰη Εργυρῖ, ἴμε ον 
Ῥεΐηρ ἄτβε νναβῃςε (Αςίδβ ἴχ. 37). Α8 ἴο 
1818 ΨΥ οὗ ργερασγίηρ ἀελὰ Ῥοάϊεβ ἔοσ 
Ῥυγαὶ νὰ πᾶνε πὸ ἀεῖδὶϊβ ἰῃ Ο, Τ. 
(Βεηζίηρεν, Ρ. 163).---νεγ. ὅο. ἐν τῷ 
καινῷ αὐτοῦ μνημείῳ, ἰῃ Ηἷ8. οἷο πον 
τοπιδ, σϑοεητὶν ρῥγεραῖεᾶ ἴοσ Πίπηβοῖς, 
ΤΗΐβ ποῖ ὅγουρῆς οὐδ ἰῃ ραγαδ !εἶ8.---- 
ἐλατόμησεν (λᾶς τέμνω) : ἴπε δοτίϑε ἴοτ 
{πε ρἰυρετίεοι, δβ ἴπ νδσ. 55; ὃς δά 
Βεῖνῃ οὐ οὔ Ἴδα τοοῖκ ΞΞ ἐν τῇ, πέτρᾳ, Πς 
διιίο]ς ροϊπείης ἴο τπε ουδῖοπλ οὗἨ τηβκίηρ 

δερυϊςῆγεβ ἱπ σοοῖ.--λίθον μέγαν: δα 
ἀδυδ] πιοάς οὗ βῃυϊκείησ τς ἄοοτ οὗ πα 
ἴοτὴδ ; τῆς 1εν8 οδεὰ ἴδ βίοπε ροΐδὶ, 
1ῃς τοῖϊεσ, --ἀῆλθεν: τε επίοπιπιοπὲ 
οναζ, Ϊοβερῇ νηΐ ἀΥΔῪ ; δυῖϊ ἴπς Πεδά 
Οπα ννᾶ8 ποὲ ἰεΐξ δίοπε.-- ες. ὅσ, ἦν δὲ 
ἐκεῖ, εἰς.» δυῖ, ἰῃ οοηίγαβὲ ἴο ᾿οΒερΡῇ, δεῖς 
Ὑ25 ἔπετα Μᾶγυ, ἔπ νοτηδη οὗ Μαράασϊα, 
αἶβο ἴῃς οἵδεῖ Μδϑτγνυ, βἰτεἰπρ ἰῃ ἄοηξ οὗ 
δε τοπιΌ.---τάφον ἤοτε, 88 ἰπ χχίϊ!. 27, 29, 
υϑεά οὗ ἃ ρίαος οὗ Ὀυτίαὶ, ποῖ οὗ ἴδε δοὲ 
οὗ θυτία!. Το ψοσζά ἰβ ρεουϊας ἰο Με. 
ἐπ ἰῆς Ν. Τ. 

γν. 62-66. Ῥγεεσαμέϊομς αραἱπϑέ ἐδε 9 
ἐλε δοάν ; ρεουϊίατ ἰο ΜΕ., ἀπά ἀπιοηρ {Π6 
1ε88 Τετῖδίη εἰαπιθηῖβ οἵ {6 Ῥαββίοῃ 
διίϑίοσυ, οὐνἱπρ [18 οτρίπ δῃηά ργεβθῆςε 
ἴῃ ειῖ8 σοβρεῖ ἀρραγεπεὶν ἴο ἐπε εχίρεη- 
οἷεβ οὗ ἔπε ρῥγίπιιτινα ΟΠ σιβείδη δροϊορεῖς 
ραΐηβε [ον 88 ὑπροϊϊεῖ, νὨΐοἢ, 85. 6 
ξϑῖμεγ ἴτοπὶ νεσ. 64, πιυβὲ μᾶνς βουρῇξ 
ἴο ἰηνα!άαίε πε ΓΑ [ἢ ἴῃ τΠπ6 τεβυγγεςιοπ 
οὗ ]εβὺβ ὉΥῪ ἴπῸ Προ μεβὶβ οὗ ἰδεῖ 
Δοσουπίίην [ῸΓ ΔΠ ἘΠΊΡῚῪ ρτᾶνθ. Τῇδ 
ττδηϑδοιίίοηβ στε τεοογάδὰ οἤεοίυδιν 
ἄϊβροβε οὗ ἴμαὶ Ὠυροιπεβὶβ ὉΥ τηδκίησ 
τρεῖς ἱπιροβϑῖθῖε. [8 ἔπε βίοσυ ἴσῃς, οὕ 
ταυϑῖ ψα, ἢ Μογεσ, τεϊεραῖς ἰξ ἴο δα 
ςδῖεροσυ οὗ ὑυπηϊδβιίοτγίςδὶ ἱερεπὰ ὃ Μεγεσ 
ἔουπ 8. Ἰδγρεῖν οπ {πε ἱπιροββί Ὁ: Υ οὗ 
ΟἸσίβε ρεεάιῥήπε 80 ἀϊδείο Εἶν 48 8 ἤδγα 
ἱπυρ!εά, ἔνε ἴο Ηἰβ οὐγῃ ἀϊβοίρίεβ, Ηΐδ 
τεϑυττεοίίοη. ΤἬδὶ πλεδη8 ἰπδὲ ἰῆς ῥχίεβίβ 
δηὰ Ῥῃατγίβεεβ οουά πᾶνε δὰ πὸ βυο ἢ 
βοϊϊοἰϊυὰς 48 ἰ8β δβοσίρεά ἴο τ8δπι. ΑἹ] 
Κυγηβ οὐ ἴῃδῖ, Ι{ {ΠπεῪ διὰ δυο ἔδᾶσθ, 
80 οτἱρί πδείηρ, ἰδ υνουἹὰ ὃς φυΐϊέα πδέυγαΐ 
ἴο ἴδκε ργεοδυϊίοῃβ δραίηϑὲ ἃ {τἰεκ. 1 
τδῖπικ ἰε φυϊς ροββίδ!ς τῆδὲ ὄνδϑὴ ἱπάς- 
Ῥεπάεπεῖν οὗ με βαγὶπρ' ἴῃ οἕδρ. χὶϊ. 40, 
ἵνεῃ 88 βρόξεῃ ἐο Ῥῃατσίβεββ, ἰξ μά βοπγδ- 
ον τεδοπεά ἐπεὶ εατα (δὲ 1εβὺ8 μδὰ 

Ριεάϊοιεά Ηἰΐ8 Ῥαβδίοῃ, απιὰ ἰπ βρεακίηρ 
οὗ εξ ννὰβ οπὶ ἴο οοηποςὲ ψἱ( ἰξ τῆς Ιάδα 



50--δ6. 

ἐγείρομαι. 
τρίτης ἡμέρας " μήποτε ἐλθόντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 1 νυκτὸς 2 κλέψωσιν 
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64. κέλευσον οὖν " ἀσφαλισθῆναι τὸν τάφον ἕω: τῆς κὶ Αεια χνὶ 
4. 

αὐτόν, καὶ εἴπωσι τῷ λαῷ, Ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν" καὶ ἔσται ἡ 

ἐσχάτη ' πλάνη χείρων τῆς πρώτης." ὄς. Ἔφη δὲ ὃ αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, ! μετο σε, 
«Ἔχετε ἢ" κουστωδίαν - ὑπάγετε, ἀσφαλίσασθε ὡς οἴδατε." 66. οἱ δῆ 

δὲ πορευθέντες ἠσφαλίσαντο τὸν τάφον, σφραγίσαντες τὸν λίθον τβεις κοὰ 
π ΟὨ. μετὰ τῆς κουστωδίας. χχυ ὶ, τσὶ 

1} 9} οὐῦἶξ ἀντου, Ἰουηά ἰῃ ΟἿ], αἱ. (ΥΝ.Η. ρίαςε ἰξ ἴῃ πιασρίῃ). 
3 γυκτος ΜνΑπεηρ ἰῇ ΤΏΔΩΥ υποία8 (ΤΊΒοΙ., ΝΝ. Η. οι). 

8 ΒΙ, δηά οἵἴδες πηςΐα185 οπχὶῖ δε (ΤΊ... ΝΝ.Η,, ἴῃ τηδγρίπ). 

οἵ τίβίηρς αραίη, αηὰ ἰξ ννᾶβ8 ἡδῖυσαὶ [μδί δὲ 
βιοἢ ἃ {ἰπ|ὲ ἸΟῪ βῃουϊὰ ποῖ ἀδδβρίβε βυοῖ 
τεροσῖβ. 

τ. 62. τῇ ἐπαύριον, ἐπε πεχὶ ἀδΥ, 1... 
6 1εἰνϊϑῃ ΘαδΌδις, ουτίουβὶν ἀεβογι θεὰ 
85 ἴῃε ἄδγ (ἥτις) μετὰ τὴν παρασκενήν, 
186 πιογε ἱπηρογίδηι ἄδν ἀεῆηπεά Ὁγ τεΐεγ- 
ἐποθ ἴο ἴπα [ε88 ἱπιρογίδηϊ, βυρρεδβίίῃ 
ἴδδε Με. Ὧδ8 πἷἰ8ϑ εγς ου ΜΚ. Β πασγδαῖϊνε 
(χν. 42. 80 Ν εἶββ- Μεγεῖ.---  εγ. 63. 
ἐκεῖνος : ςοπίεπιρίπουβ τεΐδγεηςε, ἃ8 ἴὸ 
οὔς ποῖ ΜΟΓΝΥ ἴο 6 παπιεᾶ, δπὰ ἴδ 
ΟΠ, ἃ [πϊηρ οὗ τἴπ6 ραβὲ γεπιονβά ἴοσ ἜἼνεῦ 
ΌΥ ἀεαδίῃ.---ὁ πλάνος: ἃ τναπάεγεσ ἴῃ τπ6 
βιβὶ ρίαος, ἔπη ἀεγίναινεϊν, ἔτοπὶ ἴῃ 8 
Τδαγαςίεσ οὗ ΠΥ γνϑηάσγεσβ, ἰῃ Ν. Τὶ ἃ 
ἀεοείνετ.---ἐγείρομαι, ᾿γεδεηΐ ἔογ ζυΐυτε, 
ἐχργαβϑίηρ βίσοηρ οοπῆάεηςε.--- τ. 64. 
ἕως τιτρίτης ἡμέρας: τῆς ἀεβηϊε Βρεοίβοδ- 
τίοη οἵ εἴπης ἤϑγε δπὰ ἴῃ νεσ. 63 τῆδυ ἤδνε 
Ὀεδη ἱπιροτγίεά ἱπίο ἴῃς 5ίοτυ ἰπ ἴῃς σουσβα 
οὗ τῆς τγδάϊτίοη.--- ἐσχάτη πλάνη, ἴδε 
148ϊ ἀδ᾽ υβίοη σὰ (ΔἸ ἰπ τἰῃς τεϑυτγσζθοίϊίοη, 
ῬεΙϊεΓ ἴῃ τε Μαβϑίδῃβῃρ οὗ [6βὺ8 δεὶπρ' 
τῆς ἤγβί.--- χείρων, ψψοτβε, ποῖ 80 πιυοῦ 
ἴῃ οδαγδοῖθσ δ8 ἰπ ἼἿοηβεαθεηοαβ, ΠΊΟΓΘ 
βεζίουβ.-- ες, 65. ἔχετε: ργοῦδο νυ ἱπ|- 
Ῥεταῖϊνε, ποῖ ἰηἀϊςδῖῖνε τε παν γοὺσ νας, 
ἴδε τεδὰάν δϑβοπὶ οὗ ἃ τηδη Ψῆο {πίη κΚ8 
ἴδετε ἰ8 ποῖ Π|Κεὶν ἴο Ῥ6 τηυςἷ πεεὰ ἔοσ ἴξ, 
Ῥυξ 848 πὸ οδ]εςιίοηβ ἴο ρτδί νυ ἐμεῖς 
ΙΒ} ἴῃ ἃ 5181} τηδιίεσ, 80 πιοβῖ τεσεπὶ 
ἰπεεγργείοσθ--- Μεγεσ, ΝΥ εἶββ, ΗΠ οἱεΖ. ΝΝ εἰΖ- 
βἄοκεσ, Μοτγίβοῃ, ϑρκ., Οοηι., ΑἸίοσά. ΤΠ6 
ΜΝυΐψαῖα τΔκαβ ἰξ δ8 ἱπάϊςατινε Ξξξ μαδείϊς, 
ΜΒ ἢ ΘΟΒΔη2 ἔο]]ονν8. ὙΤΗΐβ8 τοπάδγίηρ 
ἰγηρῖ 68 τἴθαὲ ΡΙδῖς ινιβῃεά ἔδεπὶ ἴο δὲ 
οοηΐεης νὰ νπᾶὲ {πεν πὰ αἰγεδάυ, 
εἰξδες ἐμεῖς ονγη τα πιρὶ 6 ̓ναΐοῃ οὐ βοϊ ἀϊεγβ 
αἰγεδάυ ρυΐ δὲ ἐμεῖγ ἀϊβροβαὶ. (δγγ( (πιὸ. 
'Ν, Τ.) ἀουδὲβ τῆς οσοττεσίπεεβ οὗ ἴῃ6 
ταοάετγῃ ἱπίεγρσεϊδιίοπ οη ἴῃς στουηά ἴπαὶ 
ὯΟ οἶδας Ἐχδπηρὶς οὗ ἴῃς υ8εὲ οἵ ἔχειν ἱπ 
ἴπε βθῆβ οἵ “ ἴο ἴδκε᾽" ὀσουγβ 'π εἰπεῖ 
οἸδϑβϑίοδὶ οὐ Ἡεϊεηίβιῖς ατεεκ. ---κουσ- 
τωδίαν, ἃ ξυαλτά, ἃ 1.δι]πἰ5π|, ἃ παίυγαι 

- ὧν παυραῖμα 

ψοτά ἴογ ἴῆε Βοτηᾶπ ΡίΪαία (ο π8ε.-- 
ὑπάγετε ἀσφαλίσασθε, ἴῃς ἰῆχεα νεῖδδ: 

. ὑπάγ. ἀσφαλ., [οἸ]οινίπρ εας ἢ οἴπες 
νι πουϊ σοπηδοίίηρ Ραγιὶςῖϊεβ ἔογπι ἂἃπ 
δβυπάείοη “ ἰπάϊςδεηρ ἱπηραῖϊίδηος οἡ ἴῃς 
Ῥατῖ οἵ Ριαῖς (Ὁαρ. Ν. Τ.).--ὡς 
οἴδατε, 8ἃ8 γε Κη δονν.---νεσ. 66. ἠσ- 
φαλίσαντο ἰΒ ἴο ὃς ἰδκεπ νἱἢ ἴῃς δβὲ 
οἶδιυβ6.--τ ἧς κουστωδίας, ν Ποῖ 
Ῥοὶπίβ ἴο ἴῃ τηδίῃ πηβδῃβ οὗ βεουγίπρ' [Π6 
ἴοτρ δρϑίηβι ρ'υπάεσ. Τδε ἐλαόμα χης 
οἴδυδε.-- σφραγίσαντες τὸν λίθον---ἰβΒ 8 
Ῥδτγεπε 6β8 ροϊητίηρ ἴο δὴ δάάἰεϊοηδὶ 
Ῥιδοδυκίοη, βεδϊΐπρ ἴπῸ βίοπε, νν ἃ 
{πγεδά ονοσ ἰξὲ δπὰ βεαϊεὰ ἴο ἴπ6 τοτνρ 
δὲ εἰἴπες εηὰ. Τμα ψογίδν πιεη ἀϊὰ ἐπεὶς 
Ῥεβὲ ἴο ργενεηὶ τῃεξε, δηά---ῆς σεβυσ- 
τεοιίου ἴ 

Ομάρῖεβ ΧΧΥΠ1]. ΤῊΞ Ἐεϑυκ- 
ΒΕΟΤΙΟΝ ΑΝῸ ΤῊΝ ΟἜΕΒΑΥ ΟΟΜΜΙΒΒΙΟΝ. 

γν. 1τ-το. Τε οῤέη ργαυε (ΜΚ. χνὶ, 
1-8, Κ. χχῖν. 1-11).--τνεσ. στ. ὀψὲ... 
σαββάτων, ἃ ουτίουβ πὰ ρυ 22] πρ ποῖς 
οἵ τἴπι6, ἱποοηβίβίεπε νν ἢ 156 17 1 ἔγαῃβ8- 
Ἰαϊεὰ “1Ἰδῖεὲ οἡ ϑαδύδιῃ, ἰοννατάβ ἄδγ- 
Ῥγεακ οἡ ἴῃς ἢἤγβι ἀδν οὗ {πε ννεεῖς,᾽" δηά 
ΟὨ ἴπε δβϑδβυπιρίίοη ἴδδὶ τπ6 ἄδν 8 Β0- 
Ῥοβεὰ ἴο δερίῃ δηὰ επά δὲ βυπβεῖ, Ὑπδῖ 
ννουὰ ρίνε, 85 ἴῃς {ἰπλὲ δὲ νοι δε ὄνεπῖβ 
ἴο θὲ παιταίεά παρρεπεᾶ, ἴῃ δϑοζποοη 
οἵ οης ἀδΥ δπὰ ἴπ8 δδυὶν πιογηΐηρ οὗ {πε 
ποχῖ. Οὔσουτγεα 86 ἔνο οἶδυι568 γα πηεδηὶ 
ἴο ςοἰποίάε ἴῃ πιεαπίηρ, πὰ ἃ ΨΑῪ ουἱϊ 
οὔτῆε ἀἰΠἤσυν πιαδὲ ῬῈ ϑουρῆς. Οπα ἰ8 
ἴο ἴακε ὀψὲ 45 κα ῥοςέ, δῆεσ ἴῃς Θδδθδίῃ, 
οσ ἰδίς ἴῃ σοπιραγίβοη 1 ἢ ἴῃς Θαρδδίῃ, 
σαββάτων ἰπ οἴδυιβε τ δείπρ ἴῃ εἴεςς ἃ 
δεηίείνε οἵ οοπηραγίδοη. 80 Επίῃγ. ἀπά 
Οτοῖίας, νῆο ἕβκε σαββ. 88 ΞΞ [ες ΨΠο]ς 
Ῥάββονες ψδῖς, ᾿ς νείιςβ, νΜνεϊζβδοϊκεσ, 
εἰς. Αποίδετ ἰ5 ἰο ἴᾶκε ὀψὲ 48 Ξξ ποῖ ἰδέεσ 
{λιαπ, Ὀὰὶ ΙΔῖα ο11,) πὰ ἴο ἀββύστης (Πδὲ ἴδ ς 
ἄδγ 18 οοπςείνεά ἴο Ὀερίῃ ἀπά επά νυἱτἢ 
βυηγίβα δοοογάϊηρ ἰο τῆς οἷν! πιοάς οἵ 
τεςκοπΐπσ. 80 Κγυρᾷε, Μεγεγ, Νή εἶββ, 
Μοεί"οηυ. Αὐτποτίεϊεβ ἃγα ἀϊν ἀεὰ 88 ἴο 



426 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΥΠΠ. 

ΑἿκ. χα, ΧΧΥΤΙΠ]. σ᾿ ὈΨΕ δὲ σαββάτων, τῇ " ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαβ- 
544, υἱάε 
Ὡοίε8 
Ἵδεσο. 

τάφον. 

βάτων, ἦλθε Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ ἡ ἄλλη Μαρία, θεωρῆσαι τὸν 
2. Καὶ ἰδού, σεισμὸς ἐγένετο μέγας ̓  ἄγγελος γὰρ Κυρίου 

καταβὰς ἐξ οὐρανοῦ, προσελθὼν 1 ἀπεκύλισε τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας, 
Ὁ Βατε οαἷγ καὶ ἐκάθητο ἐπάνω αὐτοῦ. 3. ἦν δὲ ἡ "ἰδέα αὐτοῦ ὡς ἀστραπή, 

ΓΌΚΝ καὶ τὸ ἔνδυμα αὐτοῦ λευκὸν ὡσεὶ ὃ χιών. 4. ἀπὸ δὲ τοῦ φόβου 
αὐτοῦ ἐσείσθησαν οἱ τηροῦντες, καὶ ἐγένοντο ὡσεὶ ὃ νεκροί. 
5. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἄγγελος εἶπε ταῖς γυναιξί, “Μὴ φοβεῖσθε 
ὑμεῖς: οἶδα γὰρ ὅτι Ἰησοῦν τὸν ἐσταυρωμένον ζητεῖτε. 6. οὐκ 

ἔστιν ὧδε: ἠγέρθη γάρ, καθὼς εἶπε. δεῦτε, ἴδετε τὸν τόπον ὅπου 

1 και Ὀεΐοτε προσελθων ἱπ 9 ΒΟΙ,. 
3 9 ΒῸ οὔ απὸ τῆς θυρας (5ο Τίβοϊ. αηὰ ΝΥ, Η.). 

3 9 Β0 δᾶνε ὡς Πεῖε, απὰ ψ } 6868 ΓΔ ἰῃ επά οὗ νεζσ. 4. 

4 ἐγενηθησαν ἴῃ Ι ΒΟΌΙ, 

ατεεῖς υβαρα, Μεγεσ δπὰ ἣΝ εἶββ, δ. ́ ., ᾿οῦ- 
τεηάϊηρ ἰπδὶ ὀψὲ αἰννᾶγβ τῇήεδῃβ ἰδίεπεββ 
οὗ ἴῃ ρΡεζίοά βρεοϊβεά, δηὰ 81}}} σισγεπῖ. 
Ἡοϊιζηιδηη, Η. Ο., τεσηδυκβ τη δὲ ΟὨΪΥ ἔσο 
πε βεοοπᾶ οἴδλιιβε ἀο ννε ἰεαγῃ ἴπαξ ὉῪ 
τῆς ἤγβε ἰβ ποῖ πηεδπὲ ἴπε δνεπίηρ οὗ ἰῃς 
ϑδόθδι, θυῖ {πΠ6 ἐπὰ οὗ 86 πἰρῃς [ο]]ονν- 
ἰηξ, Ὄοοποείνεδ 48 5811} δεϊοπρίηρ ἴὸ 
186 ϑδδθδιῃ.-- -τῇ ἐπιφωσκούσῃ, Βα ΡΡΙῪ 
ἡμέρᾳ οτ ὥρς.--εἰς μίαν. σ., ἰοννατ8 ἀδγ 
οπς οὗ ἰῃς τοεεὰ (δαδδαΐξΐ ἴῃ ἢτδὶ οἰδυβε). 
--ὖλθε, σάπια, βίηρυῖας πουρὶ πιοσε (μη 
οπς ςοποετηεά, 48 ἰπ χχνΐϊ. 56,61. ΜᾶΑγῪ 
οὗ Μαράαϊαβ, εν ἀεπην 86 Πεγοῖηςα ἀπηοηρ 
δε ᾿νοπιεη.---θεωρῆσαι τ. τ΄, ἴο 866 ἴῃς 
Βερυϊοῖσε ; πο νψοσζά οὔ δποϊπιηρ, ἴμαῖ 
Ῥεΐῃρ Ἔχοϊυάδεά ὃν {Ππ6 βίογυ οἵ {πε ννδίςῃ. 
-- ες. 2. Τδε ραγιουϊατβ ἴῃ 1ἢ 15 ἀπά (Π8 
Το ]οννίπς ἔννο νεσβεβ ἀγὲ ρεουϊίαγ ίο Μί.: 
Βτϑῖ, δὴ εαγίπαυδκε (σεισμὸς), 45 ἴῃ χχνίΐ. 
δι; βεοοπᾶ, δὴ δηρεὶ ἀδβοεπάϊπρ ἴγοτη 
δεάνςεη ; τπϊγά, τη 6 δηρεὶ το πη ρ' ἀννὰν ἴῃς 
βίοπε ; ἔουγτίῃ, {πε δηρεῖ 5ἰ(ἰηρ οη {πα 
βίοπς 48 ρυδτά.---Ψετ. 3. ἰδέα ([Ἰατε ΟΠΙΥ 
ἱπ Ν. Τ΄; ἴῃ ϑερῖ., Πδη. 1. 13, 15)}ν 6 ἃρ- 
Ῥεᾶσγδηςε, ἀβρεοῖ (οἵ ἴπ6 οουπίαπδπος οὗ 
ἴδε διιρεῖ). Μιίαάε Ττεηςῆ, 5})5.ν Ρ.. 262, οῃ 
μορφή, σχῆμα, ἰδέα.---ὡς ἀστραπὴ (χχίν. 
27), 858 Ἰρῃιπίηρ--- δε! ΠΔπηε, ἀΔΖΖ]Ἰηρ. --- 
μι ἔνδνμα α.; ἢ᾽5 ταἰπιεπὲ 45 ἀϊδιίπος ἔτοπὶ 
ειἰϑ ἴλοε---ὠς χιών, νν»ῃϊ!ε 85 βηον (ς. Μι. 
χνὶϊ. 2).---  ετ. 4. ὡς νεκροί: ἔπε Κεερεῖβ, 
«γουρῇ ἔεατ οὗ ἰδ δηρεῖ, νεσε βῆδκβϑη 85 
ΌΥ δὴ δαγίβαιδκε, ἀπά Ῥεοδπὶὲ 88 ἀεαά 
"“πεη---διυρεβεά, ΠεἰΡ[ 655, ἰοἴδ!}ν ἱποδραδοῖ- 
(Διεά ἕος δοιίοῃ ὃν Ψψὰὺ οὗ ργδνεπιίηρ 
Ψηδὲ ἰβ δββυτηθά, ἐπουρῇ τοὶ ἀϊγεοιν 
βίδιεά, ἴο ἤδᾶνε μάρρεηεά, Τα ταϑυτγ- 
τοςιίοη ἰ8 ποῖ ἀεβογιρεά. 

γν. 5-7. Τὰν απ ρεῖ τῤεαὰς ἐο ἐδε 

τοοηιφη.--- μὴ φοβεῖσθε ὑμεῖς, ἔεας ποῖ 
),4, ΜΠ ἴᾶςιῖῖ τείεγεπος ἰο πα συατγάϑ.--- 
οἶδα γὰρ: γὰρ ρίνεβ ἃ τεᾶϑοῃ ἔοσ ἰῃε 
δοοϊῃίηρ ἴοπα οὗ ἴῃς δάάγεββ.Κ Τῆς 
δΔηδεὶ σεσορηΐβεβ ἔποτὶ 48 ἔτπεπάβ οὗ ἴῃς 
ογυςβεά.--Νες. 6. οὐκ ἔστιν, εἴς. : ἢ 
νυ αῖ δυ δ] πα δἰ τρις εν πᾶ Ὀγενὶν 18 
186 διηαζίηρ βίοσυ (οἷά ] “Μεγβυβ ἢίς 
ἰηςἶδβα μΒαδεῖ ρεγαυδπὶ δρίδ" (Βεπρ.). ΤΒς 
1χβὲ οἶδιιβα 15 δείίες νἱέπους πε ερί πες 
ὃ κύριος, τοῖα ἰη Κεαρίπρ ψἱ ἢ τῆς ταβῖ. 
Βεηρεῖ ς4118 ἱξ ρίογίοσα ἀῤῥεϊαέϊο, αι, 
85 Μεγοτῖ τειηδσκβ, 1051 ὁπ ἴπαὶ δοοουπὶ 
ἰξ ννᾶβ πιοῖς ᾿ἰδϑῖὶς ἴο Ῥς δἀάδεὰ τπᾶπ 
οτηϊτεεά.---Ν ἐς. ταχὺ πορενθεῖσαι: 
ἱπισοάυοίηρ “αυ π΄ ἢὶβ ονὴ (6 
ἐνδηρο βι᾽8) ΤηΔΠΠΕΙ οὗ εχργαββίοῃ " 
(ν εἰ88) ἴπε σοπιπιαπὰ οὗ ἴδε δηρεὶ -Ἤ 
δο αυϊοκὶγ δηὰ {ε]], εἴς.---προάγει: ῥτα- 
βεηῖ; Ηδ 8 Ἄενεῇ πον ροίῃρ δείογε γοῦ 
ἱπῖο Ο411|6ς ; ἰπ δοοοσάδηςεβ ψίτῃ ἐπα ρῥσγα- 
ἀϊςτίοη ἰπ χχνὶ. 32 τῃ6 σίβεη ϑῃερδεσά ἰ8 
οῃ Ηἰβ νᾺῪ ἴο ἴδ ρῥγε-ρροίϊηξεά τεπάεζ- 
νοιβ.--ὄψεσθε, ἴπετα 58118}} γε 5:6 Η]πὶ, 
δηὰ ῬῈ δῦϊ]ε ἴο βδι βίῃ γουγβεῖνεβ (αὶ Ης 
8 ἱπδεεά τίβεη. ἢ Ἐπὶβ νοτά οπάβ 
{Π6 πηεβδᾶρε ἴο ἴῃς ἀΐδβοῖ ]68.---ἰδοὺ εἶπον 
ὑμῖν, ὈεΠοΙΪὰ 1 βαἰὰ ἰξ το γου -ξ ποῖβ ννμδὶ 
Ι 880, δηὰ βεε ἴξ ἰδ ἀο ποῖ οοπὶς ἴγυδ. 
Μαζγᾷ [88 καθὼς εἶπεν ὑμῖν -- 48 Ηε 5αἰά 
ἴο γου, γείεγγίηρ ἴο ἔπε Ῥγοπιῖβε οἵ [6βϑ08, 
δηὰ ἐοτπγίπῷ ραᾶγῖ οὗ τῆς πιεββᾶρε ἴο τπ6 
ἀϊβοΐρ!εβ. 

γν. 8-:ο. Αῤῥέαγαπος οΥ εϑης ἐο ἐπε 
τοοηϊδ ὁ ἐλιε ταν ἰ0ο ἀεἰϊνεγ ἐκεῖν 
πιέδσαρε. -- ες. 8, ἀπελθοῦσαι: [Πα 
τελάϊηρ οἵ Τ'. ΕΒ. (ἐξελθ.) ἱπηρ! 165 τπδὲ ἴΠῸῪ 
μά Ῥεεὴ υνπίπ τῆς τοτηῦ, οὗ νυν ἢ πὸ 
τηδηϊίοη ἰβ τπδάς ἰη δίδιϊῃεν. ὙΠΟ 
Ψεηΐ ΑἸΝΔΥ ἔγοπι, ποῖ ουἱ οὗ, (δ τοπ10.--- 
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Ἴ. καὶ ταχὺ πορευθεῖσαι εἴπατε τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ, ὅτι ἠγέρθη ἀπὸ τῶν νεκρῶν καὶ ἰδού, προάγει ὑμᾶς εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε. ἰδού, εἶπον ὑμῖν." 8. Καὶ ἐξελ- 

θοῦσαι 3 ταχὺ ἀπὸ τοῦ μνημείου μετὰ φόβου καὶ χαρᾶς μεγάλης, 
ἔδραμον ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ. 9. ὡς δὲ ἐπορεύοντο 
ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, καὶ ἰδού, ὁ 4 Ἰησοῦς ἀπήντησεν ὅ 
αὐταῖς, λέγων, “ Χαίρετε." Αἱ δὲ προσελθοῦσαι ἐκράτησαν αὐτοῦ 
τοὺς πόδας, καὶ προσεκύνησαν αὐτῷ. 10. τότε λέγει αὐταῖς ὅ 
Ἰησοῦς - “Μὴ φοβεῖσθε - ὑπάγετε, ἀπαγγείλατε τοῖς ἀδελφοῖς μου, 

ἵνα ἀπέλθωσιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, κἀκεῖ με ὀψονται." 

ΔἸ ΜΒ 33 οπιίϊ ο κυριος (Ὁ. Η. τεϊεραῖε ἴο πιδγρίη). 

3 ἀπελθονσαι ἰπ ΜΙΒΟΙ, 33 (Τίβοι., ΝΝ.Η.). 

8 Ἑτοιὴ ὡς δ. ἐπορ. ἴο αὐτου ἴ8 οπἰεὰ ἴῃ ᾿ ΒῸ 33, 69 Δηὰ τηδηγ νεγαίοηβ, δπὰ 
Ἰεῆ ουξ ΌῪ πιοάδτῃ δἀϊίοτβ. Τδς ραβϑᾶρα πιᾶὺ πᾶνε [8]1Ἔπ οὐξ ὉΥ βί τη ας οπάϊπρ 
(αντου---αντου). 

4 ΒΟΡΙ(Δ οὐ 6. 

ἀπὸ τ΄ μν., ἀερεηάϊηρ οη ἀπελθοῦσαι, ἴῃ 
Μασῖκ οη ἔφυγον.--μετὰ φόβον καὶ χαρᾶς 
μεγάλης, νν»ἱῖ ἔεατ δηὰ ργεαὶ ἴου. Ὑῖ8 
υηίοη Οὗ ἀρρδγεηῖν ορροβίξε Ἂπιοιίοῃβ ἰδ 
τὰς ἴο πυπιᾶη παίυτα. ΑἹἹ ροννεσῇι 
εἰάε8 οὗ ρ᾽δάπεβϑ οαβε πεγνοῦβ (ἢσ}}}8 
ἔδαι ἔδοὶ κα ἔδασ δπά ἐγεπιθιηρ. ΟΛ 
Ιβαϊδῇ ἴχ. 56 ἀπά Ῥῃ]]. [1,. 12. Τῆς ἔεασ 
πὰ {γεπι δ ηρ 81. Ῥϑὺ] βρεδκβ οὗ ἰ8 ἴῃ 8 
ταβ} οὗ δὴ ἐχῃι]αγαιῖπρ σοπβοίουβηςββ 
οὗ μανίηρ ἃ ρτϑᾶὶ βοϊεπιη ννοσὶς ἰη παπὰ 
πᾶ τᾶςς ἴο συ, 8 ργίζε ἴο νίη.-- εσ. 9. 
καὶ ἰδοὺ, Δηὰ ὈεποΪά, Δηοῖ βυγρείβε 
(νετ. 2. ὙΠΟ ὅτε οὐ {π6 νᾶ ἴο [6] 
δε ἀϊξοῖ ρ᾽εβ8 μὲ τΠΟῪ γα ἴο ὃς ἔανουτεά 
ψ ἢ ἃ πγεειΐηρ πῃ ΟΑ11Π 66, δἀπὰ ἴο πεν 
δῖε ῥεϊνερεὰ ἴο πηθεῖ {πὰ τγίβεη Οπα 
τπεπηβεῖνεβ. ---πήντησεν, ο΄, οἤαρ. νἱϊϊ. 
34, χχν, 1-6.- -ἐκράτησαν, εἴς., ἴπεΥ ἴοοῖκ 
μοϊά οὗ Ηἰβ ἔεει δπὰ Ἴαϑδὲ ἱπεπιβεῖνεβ 
Ῥείοτες Ηΐπι; {π6 ρεβίαγε δεβιίηρ ἴδ ς 
οἰγουτηβέδηοαβ, δὴ υπ]οοκεά-ἴοσ πηεειίη, 
ΜΠ οπς ΠΟ δ48 Ῥεεη οτυςϊδεά δη 
Ὑνῆοβα δβρεοῖ ἰβ ρυθαῖϊυ ομαηρεά. [πὸ- 
Ῥοββίδίς ἴο γεβϑυπιὲ ἴδε οἱά {Ἀπίας 
τεϊδιίοηβ 45 ἰζ ποιῃὶπρ δὰ πδρρεπαά.--- 
ες. το. μὴ φοβεῖσθε: Κίπάϊγ ἴπ νγοτάὰ 
δηάτοπε, πιεδηῖ ἴο γεσονε ἴπε ΘΠ ΑτγΆ58- 
τηεηὶ νἱβ8:01ε ἱπ ἐμεῖς σηδηηοῖ.---ἥ πάγετε, 
ἀπαγγείλατε, ΔποῖπεΓ ἀβυγπάείοη 88 ἴῃ 
χχνί!. 656. ΤΕ ἱπβιγυσιῖοηβ ἴο ἴπε νοσηθη 
δἰ ΠΊΡΙΥ τερεδῖ, ἰπ πιυςἢ τῆς 5βᾶπὶε ννογάβ, 
ἴποβς ρίνεη ὃγ ἴπε δηρεῖ (νες. 7), ἢ τῆς 
ἐχοερ-:οη [δὲ ἴμε ἀϊδβοίρ]ε5 ἄγε βροίςῃ οὗ 
ὉΥ πε Κίπα!γ πᾶπηε οὗ " Ὀγείῆγεη "᾿, 

ΤὨς βἰ πη! γίν οὗ νν. 9, 1ὸ ἴο [οῇπ χχ. 
14-18 ἢ88 Ὀεεη γεπηαγκεὰ οἡ (υἱάς ΔΝ εἰ585, 
Μέεγεσ, οὔ νεῖ. 9). [1 8δᾶ8 Ὀεεπ ἰδίεϊν 

ΒΊΜΒΟ δδνε νπηντησεν. 

ςοτηπιοηπίεά οἡ ἱπ σοππεοεοη τῖτἢ ἐπα 
ἸΠεοτν οὗ ἃ “ουτ- ΌΒρεὶ σδποη " Ῥσϑ- 
Ρατεά ὃν ἴῃς Ῥγεβρυίεγβ οὗ Αϑία Μιπος 
ἴθ τη Ὀερίπηϊηρ οὗ ἴπ6 βεοοηά ςεπ- 
ἴαγγ. Μιὲάε εν ϑολίιδς ἀδ5 Μαγομς- Ευ- 
ἀπρεϊϊις εν Μ᾽εγ- Ευασηρεϊϊἐη- Καπον 
μπὰ ἀἱε ΚΙεὶπασί αἰϊδελεη Ῥγεσδγέεν, ὉΥ͂ 
Ὧτ. Ῥαὺ Ἐομεθαοῃ. Βοπγθαςἢ ΒΒ ἰάδα ἰ8 
τῆλε ψ ἤεη τ ]8 σδῆοη ννἃ5 ργεραζγεὰ [868 
εὐϊζοτβ αἰΐετεὰ πόσα οἵ [ε88 ἴῃς βίδίδ- 
τηεηῖβ οὔ πε ϑυποριίβιβ 88 ἴο ἴπ6 νἱβίοῃβ 
οὗ ἴῃς Εἰβεὴ ΟΠ γίϑὲ 80 48 ἴο δτίπρ μεπὶ 
δβοιησννμαὶ ἱπῖο ΠΑΙΠΊΟΠΥ Ὑἢ ἴἤο86 οὗ 
με ἴουσι ἢ! αοβρεῖ. Ἐοσ τπῖ8 ρυγροβα 
Μασκβ οτὶσίπαὶ επάϊηρ νναβ σδηςοϊ δὰ 
δηὰ τῆς ργεβεπὲ οπᾶ, νν. 9-20, ρυῖ ἰπ ἰἴ8 
ΡῬίδος. Τῆς δαἀϊίογίαὶ ργοσεάυσγε ἱπ {πὸ 
οδβ6 οὗ Μαίζμενν οοηβιβιεά ἴῃ ἱπβεγιίπρ 
νν. 9, 1ὸ ἴῃ τπε πατταῖϊνε, (υβ ῥγονί ἀϊπ 
ἴογ δἱ ἰεαϑδὲ οπβ νἱβίοῃ πῃ [Ἔχ βδ] επὶ, 8Π' 
ταλκίηρ τοοπὶ ἔοσ πιοσθ, ἀπά 80 σδῃςε]ΐης 
τῃε ἱπιργεββίοη οἴπεγννῖβα ργοάδυςεὰ τη δὲ 
7εβ8 ννᾶ8 βθέῃ οἠΐν ἰπ Οδ]1ε6. [ἢ 
Βυρροζῖ οὗ ἴπ6 νίειν παῖ νν. 9, το ἅτα 
δη εὐϊιϊοτίαὶ δἀδάϊιίοη δὲ ἃ Ἰδίες ἀδίϑ 
Βοεραοῦ δάδυσεβ τπ6 ἔἴδλος ἐπαὶ τῆ 8 
παισδῖιῖνα 88 ἅἃπ δρρεδγᾶπος οὗ Ἴοη- 
εἶπαν δα ἘΠΕΥ ἃγα οτηἰτεὰ, πὰ δἷβο 
18δὲ τῆς ἱπβίγυοιίοηβ οὗἨὁ ]6808 ἴο δ6 
ῬΟΓΊΘΩ 8ΔΙῈ ἃ ΠΟΤ ΘΟ οὗἉ ἴποβα ρίνθη 
Ἐγ τδε δηρεὶ. 

γν. 11-15. Τὰἐε ρμαγάς απᾶ ἐΐε ῥγίεεῖς. 
πτνεγ. 11. πορενομένων δὲ α., ννἢ!1ε [86 
ΜΟτηΘη ΡῸ ΟΠ {πεῖς ογγαπά, (ἢ ρυδτγάϑ, 
ΟγΘβιία 6 π, Ρ᾽ΑΥ ἐπεὶς ροοσ ρασῖ. ϑοπὶα 
οὗ τῃεπὶ (τινὲς) ρὸ ἱπῖο {πε οἷν δηὰ 
τοροσῖ ἰπη πεῖς οννῃ ΜΑΥ τὸ ἴῃς ρῥγίεβϑὶβ 1] 
τηδὲ βὰ8 μαρροηδά.---Ν ες, 13. ἀργύρια: 

22 
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ΙΣ. Πορευομένων δὲ αὐτῶν, ἰδού, τινὲς τῆς κουστωδίας ἐλθόντες 
εἰς τὴν πόλιν ἀπήγγειλαν τοῖς ἀρχιερεῦσιν ἅπαντα τὰ γενόμενα. 
12. καὶ συναχθέντες μετὰ τῶν πρεσβυτέρων, συμβούλιόν τε λαβόντες, 
ἀργύρια ἱκανὰ ἔδωκαν τοῖς στρατιώταις, 13. λέγοντες, “Εἴπατε, 
Ὅτι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ νυκτὸς ἐλθόντες ἔκλεψαν αὐτὸν ἡμῶν κοιμω- 
μένων, 14. καὶ ἐὰν ἀκουσθῇ τοῦτο ἐπὶ 1 τοῦ ἡγεμόνος, ἡμεῖς πείσομεν 

οι σον. νἱ!. αὐτόν, καὶ ὑμᾶς " ἀμερίμνους ποιήσομεν." 
2 (Υν8. 
οτα νἱ. 

16; νἱΐ. 43). 

15. Οἱ δὲ λαβόντες τὰ ὅ 
“ἀργύρια ἐποίησαν ὡς ἐδιδάχθησαν. καὶ διεφημίσθη ὁ λόγος οὗτος 
παρὰ Ἰουδαίοις μέχρι τῆς σήμερον." 

τ6. Οἱ δὲ ἕνδεκα μαθηταὶ ἐπορεύθησαν εἰς τὴν Γαλιλαίαν, εἷς τὸ 

1 ΒΌ δᾶνε υπὸ ἱπείεδά οὗ ἐπι (Ὁ. Η. ἴῃ πιδγρίη), ργοῦδδθϊυ Ῥεοδῦβε ἠκουσθη νγ28 
υηδετβίοοά ἴῃ 1[Π6 υδυ4] 86 η86. 

3.Μ42]8ῈΕ οπίξ αντον. 
4 ΒΌῚ, νυΐξ. δὐά ἡμέ 

ῬΙΟΌΔΌΪΥ λίπος ἰφὰ ΟἸΚΕ, οπιίιε). 

τῆς ΒοΙγ πιϑῃ {μογουραὶν υηδετβίαπά τῃ6 
Ῥονγεῖ οὗ πηοπου ; δἰϊνεσ ρίεοεβ, βῃεκεῖβ 
81:6 πιεδηῖ.-- -ἰκανὰ ὈΓΟΌΔΡΙΥ τηξᾶπ5 ἤεσα 
ἃ Θοπείδεταθ!ς πυπιδεῖ, ποῖ ἃ πυπΊθοΣ 
βυβηοίεης το Ὀτῖδε ἴῃς βοϊάϊεγβ (Μεγεσ 
δηὰ ννεῖβ8). ὙΠῈῪ ρᾶνε ἢ ἃ ἔτεα 
μαπά. Τὶ βεπηβς οὗ ἱκανός 15 εαφυεπὲ 
ἴη τε Ν.Τ. Μίαε, 6.ρ.. ΜΚ. χ. 46, οὗ ἴῃς 
στον [οἱ]οννίηρ [ε8ι8 δὲ 7εγίοῆο, ἀπά 
Αοἰβ χχνίϊ. 9 (οὔ {1π1|6].---  εσ. 13. εἴπατε, 
ἱπιγοάιοίηρ ἴῃς 116 ἘΠΕ ρυῖ ἱπῖο {πὸ 
ταου 8 οὗ τῆς βοίἀϊεσβ. Ὑπε τεροσί ἴο 
Ῥςε βεῖ αὐγοδὰ δβϑυπιεβ ἐμαὶ ἔπεῖς 8. ἃ 
ἔαοϊ ἴο 6 δχρίαἰπεά, ἴῃς ἀϊβαρρεάγαποα 
οὗ τς Ὀοάγ. Απά ἰξ ἰ5 ἱπιρ!!εὰ {πὲ τ[Π6 
βίδιεπιεπὶ ἴο ὃς ρίνεη οὐἱ 45 ἴο [Πδΐὶ ννᾶϑ 
Κπονῃ ὉΥ ἴδε βοϊ ἀΐετβ ἰο ὈῈ {Αἶ86ε: ἱ.Φ., 
1πον νετα ρογίδο ιν ἀννᾶτα παῖ {πεν δὰ 
ποῖ δία αβίβερ δὲ πεῖ ροβί δπὰ ἴπδὲ 
ὯῸ ἔπε παδὰ ἰακεη ρίδαοε. ὙΠῸ ἰἰς ἔοσ 
ψΠΙοἢ τῆς ῥτίεβίβ ραϊὰ 850 τῦῦς ἢ ΠΊΟΠΕΥ 
18 βιιϊο! Δα]; ομς δ], ἀδβίγουβ ἴπ6 οἵθεγ. 
ΒΙεερίπρ βεπεῃαβ οουϊά ποῖ κποὺν νμδὲ 
Βαρρεπεά.-- - στ 14. ἐὰν ἀκονσθῇ, 
ἀμδει ἱξ τὴ᾽ϊθ σοπια ἴο ἔπε δδγβ οὗ, εἴς., 
88 ἴῃ Α. Λ΄, οὐ: ἱξ τηἷβ ςοπηε ἴο ἃ μεδγίπρ, 
ἃ τεἶαϊ, Ὀείοτγε, εἴς., 28 ἱπ ΕΒ. Ν. πιδγρίη. 
ΎΠε ἰδείοσ 18 ὑγείεγεά Ὁ πῆδην πιοάδγῃ 
ςοπιτηεηίδίοιβ. ΤἼ6 τεδάϊπρ ἐπὶ τ. ἡ. 
δβυϊϊδ ἴῃε βεοοηὰ βεπβε Ῥεβδῖ. ΟἿ σ Οοσ. 
νὶ. 1, 1 Τίπι. ν. 1το.---ἡἠμεῖς, επιρΠαῖὶς, 
ἱπιρί γίηρ ἃ στεδὶ ἰάβα οὗ τπεὶς ἰπήμπεπος, 
οὐ ἰδεῖς ραγί.---πείσομεν, Μ»1}} ρετβυδάθ 
δίπι; ον ποὶ βαϊά, πηοπεΥ οοπηοεῖνδοϊ 
ἴῃ πεῖς τηϊπάβ. Κυρκε τεπάεγβ : ν"Ἱ]]} 
ἌΡΡΘΔΒ6Ὲ ; 80 αἶβο [οεβπεσ (“ δ] απεπὶ 
Ῥᾶσατε ναὶ ργεοΐρυβ νεῖ ἀοηΐβ᾽"}), οἵτίπρ' 
Ἐχαπιρίεβ ἄοπὶ ΡῃϊΪο. ὙΤῇε ογάϊπδγυ 
δα εμέοῃς ἴον [Α41]ΠΠωρ δβῖεερ οὐ ἴδ8 
νναῖοἢ γ88 ἄεαϊῃ. ὕΟου!ά βοϊάϊεσβ ὃς 

Ἰά6 Ὀεῖον. 

5 ΜΒ οπιῖξ τα, νοι ΝΝ.Η. τεϊεραῖε ο ἴῃς πιαγρίη. 
ΟΝ Η. ἴῃ Ὀγδοεῖβ), ῃ δ αδὲ Ὀδοδυβα ἰξ ἰ8 ὑπυδβυδὶ ἰδ 

Ρετβυδάςα ὃν δὴν δπιουπὶ οὗὨ πιοπΠΕΥ͂ ἰο 
ταῃ βυςἢ ἃ τῖβί. ὃ ΟὐἁὨ σουτβε {ΠῸῈῪ πιῖρδς 
ἴακε ἴῃς τῆοπευ δηὰ ρὸ ΔΎΑΥ ἰδυρῃϊηρ 
αἱ τπῸ ἄοποζβ, πιεδηΐϊπρ ἴο 16}} τϑοὶςσ 
δεμεταὶ τς ἐγ. Οουά τς ρῥτίεϑία 
Ἔχρεοξ δηγίῃηρ εἶδε [ΙΓ ποῖ, οουἱὰ 
ἘΠΕΥ ρύοροβα {πῸὸὶ ρτζοΐεοξ βετίουοὶυ ὃ 
Τῆς βίογυ δδ8 18 ἀϊβηουϊείεβ.---ἀμερίμ- 
γους, εε ἴτοπὶ ρτουπάβ οὐ Δηχίείυ ; 
Ἑυδιδηϊεεά δραϊηβὲ 211] ροββϑίρίς πη- 
Ῥίεαβαπξ σοπβεαυθηςεβ. Βεηρεῖ β σΟΠ|- 
ταεηῖ οἡ [Π18 νεσβς ἰβ: “" Οὕδτη ἸΔθοσίοβυτα 
δΕΙΙατΣ πιεπάδοϊ! οοηίσα νετιἐδῖςπι !".--- 
γεν. 15. Ὑπίβ νεῖβε βίαίεβϑ ἰδὲ {π6 
βοί ἀΐεγβ ἀϊὰ 88 ἱπβισιςιεᾶ, 8ο οτί ρίπαῖῖπρ 
8 {πεῖ τβεοσυ, ψνοῃ, δοοοσζάϊηρ ἕο οὖς 
δνδηρε δῖ, νν88 ουγγεης ἴῃ 18 ἄδγ δὲ 1886 
πιο ἣε Ψτοῖα ἰη [ενν]βἢ οἰτοῖς8. 

γν. 1τ6-2οὅ. Τὰδτ »ιεείϊηρ ἱπ Οαἴϊϊες, 
Ῥεου ας ἴο Με.--- ἐσ. τό. οἱ δὲ ἕνδεκα 
μ.» πε εἰευέη, ποῖ πιεγεῖν ἴο ἀΐϊβοουπε 
7.άλ5, θαὲ ἔο ἱπάϊςαϊε ἐπὶ ψῆδὲ 9Ο]]ον, 8 
οοποογηϑ 6 ψγ6}1-Κηοννῃ Ὑψεῖνα (πλίπυ8 
οηε), ἔπε ἔαῖυτε Αροβεῖεβ οὗ (ἢ (Δ: Έ}.--- 
εἰς τὸ ὄρος, ἴο ἴπε πιουπίαϊη, ἃ. τοῦτ 
βρεοίῆς ἰηάἰοδείοη οὗ δε ἸοσδΙν [πη ΔΎ 
τανϊουδὶν τορογίβά. Οοπ)εοΐυγεβ πᾶν 
δὴ πιδάβ 48 ἴο ἴδε τηουηΐαίη τηθδηΐ, 

4.4.» [δι οη ΜΟΙ πὸ Ὁ1]1 ἐοδοίηρ νγδ8 
ςοτηπγηϊςαἰοᾶ, Απ ἱπιεγεβείηρ βυρροβείοη 
δυῖ υῃνογῆδῦϊε.---οὗ, Δ ἀὐνετξ -- ειδὶ, 
υϑεά ΡῬγερηδηΥ 80 848 ἴο ἱποίἀθ φμῸ : 
ψΒΙΒες [|ε808 μδὰ δά {πεπὶ ρο, ἂπά 
Ψ ΏοΙα Ης νἱβμεὰ ἔπεῖ ἴὸ τεπιδίῃ.---- 
ἐτάξατο : [{ (18 ροΐπίβ ἴο 8Δη ἱπβίζσυςείοη. 
Εἰνεῃ Ἵχργεβϑὶν Ὁν |]|681.5, ἰξ ἰ8β βίγδῃ 
ἴλας τῆς ἐνδηρεῖ δε 48 ποὲ σεοοσάδά 1, 
[1 ταῖμεσ βε6πΊ8 0 ῥγεβυρροβε δῃ ππάσγο 
βίδηάδίϊηρ Ῥαβεὰ οὐ εχρεσίεποαβ οὗ [88 
ΟΔ]Π|δδῃ πλϊπἰβίγυ ἂἃ5 ἰο ἕῃς τεπάεζνοιβ. 



11---τρ. 

ὄρος οὗ ἐτάξατο αὐτοῖς ὁ ἸΙησοῦς. 

νησαν αὐτῷ 1- οἱ δὲ ἐδίστασαν. 

ἙΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

τῆ. 
18. καὶ προσελθὼν ὁ Ἰησοῦς ἃ ΟΚ, νὶ. το: 

339 

καὶ ἰδόντες αὐτόν, προσεκύ- 

ἔλάλησεν αὐτοῖς, λέγων, “Ἐδόθη μοι πᾶσα ἐξουσία ὅ ἐν οὐρανῷ αι ἐς 
καὶ ἐπὶ 3 γῆς. 

1 ΜΒ0 33 ἰξ. οπηῖε αντω. 

3 ςπι γης ἴῃ ΑΔΣ αἱ. (Τί 5. }.). 

19. πορευθέντες οὖν ὃ μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη, ἀρρρηφοι 

“πι της γης ἰπ ΒΌ (ΟΝ Η͂ ἰπ Ὀγϑοκεῖβ). 

8 ουν ἰῃ ΒΔΠΗΣ, νετββ8. (ΥΥ. Ηἢ.). ΝΔὍ)Ὰ δηὰ οἵμεῦ ὑποίδ]8 οπιίς (Τί 5. .). 

ΤΩς τηρεϊίηρ ρΐίδος ψνουϊά Ὅς δβοπὶα 
Ἑλταῖ αν πδυηΐξ, του δ! Πρ πλδΩν Ρᾶβὲ 8550- 
οἰδείοηβ δηὰ ἱποίἀθηῖβ, ΟἹΪν ἱπιρεσίεοι Υ 
τεοοζάβά ἰη τς αοβρεῖβ. [{|ῆετα τγᾶ8 
ΒΌΟΙ ἃ τγείγεαι δῆοπρ ἴπε πιουπίδί 8 
οἔξη τεβοσγίεά ἴο, ἰξ ννουἹὰ ἀουδεε88. θ6 
ἴδ βοεῆϑ οὗ τῆς 1] ἐεδομίπρ, 48 ΜΕ] 45 
οὗ οἴβεσ υπσεοοσάδά ἀϊβοΐρὶς ἜἼχρετγίεποθβ. 
Τῆς ἀϊδβοῖρίεβ. ννουἹά πεεὰ πὸ Ὄχργεβ8 
ἀϊτεοϊίΐοη ἴο ρὸ ἔπεσε. [πϑιίηος νουἹὰ 
δυϊάς ἐπετη.--- ες. 17. ΑἜ νεσῪ πιεᾶρτα 
βἰδίοπιεηξ, 6 ννμοῖὶς ἱπίεγεδε οὐ {δ 
ενδηρεῖίβε θείην δοβογρεᾶ Ὁγ τῆς ννογάβ 
Βροίκδη ὃν εβυ8.---προσεκύνησαν 48 ἴῃ 
νεσ. 9, δυϊ τς πιδῃ [658 ἀεπηοπβίγαϊνα 
ἴδῃ ἴῃς νοσηεῃ ; πο στηεπιΐοη οὗ βεϊζίπρ 
7εδβὺ8 ὃγ τῃ6 ἔεει.---ο δὲ ἐδίστασαν : ὕυὲ 
βοὴς ἀουδιεὰ (εὐ. χῖν. 31, ἰπ τεξεγεηοε ἴὸ 
Ῥεῖοσ). ὙΠ[8 οἰδιιβα βεεπὶ8 ἴο συ Δ] 
δηὰ [ἰπϊξ τῆς ῥγανίουβ βιδιθπηθης 48 ἴὸ 
τῆς τνοτβῃίρρίπρ, εἰνίπρ ἐπ βεηβε: ἴπῈῪ 
ΜΟΥΒΒΙρρεὰ, ἐ.6., ἔπε πιοβὲ οὗ ἴδεπι, ἴοσ 
βοῖηθ ὕασα ἰῃ ἄουδί. 80 Μεγεσ, ννῆο 
οἰτεβ ἵπ βυρροτί ΚΙοῖζ, 44 Ῥευαν, ννἤοβα 
βἰδίαπιθηΐ 18 ἴο (ἢς οβξεςί (Πδὲ ἴῃ ραββαρεβ 
οὗ τηΐβ Κὶπά ςοηϊξαϊπίπηρ 8 εἴδυβε σι τ δὲ 
νους ἃ μέν ρτεοεάϊηρ, 4 υπίνετγβαὶ 
Δίβττηδιίοη ἰ8 ἢγει πιδάβ ἂπᾶ ἔδεπ ἃ 
αϊνίδίοη ξο!Ιοννβ, νὩϊοἢ βμοννβ (Ππαϊ ἃ υπὶ- 
νοῦβαὶ δϑησγπιδιίοη ψγᾶβ ποῖ γεδν ἰη- 
τεηάεά (Ρ. 358). ατίουβ πηβί ῃοάβ βανα 
Ῥεεη δάορίεά ἴο ρεὶ τά οὗ ἴδε υηνεῖ- 
ςοπῇα οοποϊυβίοη {παῖ βοτης οὗ ἴδε εἴδνεπ 
ἀϊὰ ποὲ ἄο Ποπιᾶρε, 4.0.» ὉΥῪ ἰακίπρ 
ἐδίστασαν 48 4 ρἰυρετίεςς (ἘτίίΖβοῃα, 
ατοιυ8), οσ ὉῪ ἢπαϊπρ τε ἀουδίετβ 
δηθοηρ ἴδ 5οὺ πιεηιἰοηεὰ Ὁγ 81. Ρδυϊ 
(1 Οοσ. χν. 6), οτ ὄνεπ ὃγ δἰϊεσίηρ ἴῃς 
ἰεχὲ οἱ δὲ ἱπίο οὐδέ (ΒεΖζα). Τῇε Ψῃοῖς 
πδγζϑῖϊνα 8 80 δτίεῖ δηὰ νᾶριε 88 το ἰεηὰ 
διΡροτε ἴο τῆς δυροιμεβὶβ ἐμαὶ ἴῃ ἴῃς 
ΔΡΡδάγδῃηςς οὗ [}εϑὺ8 ἤεσα τεοογάεά ννὲ 
αν ποὲ οὴς ραγίίςυ δ οσουτσσγαηοα, 
δυῖϊ ἃ ψεηεσαὶ ρίοίυσε οὐ ἴῃ ΟἨσίβιο- 
ῬὨαπίεβ, ἰῇ ΠΙΟἢ πιϊπρίεά σοηῇϊοιίηρ, 
166] τ ρ8 οἵ τενογϑθηΐ τεσορτ τίου ἀπά Πεβὶ- 
τδιίοη 88 ἴο ἴ8ε ἰάθητ τ οὗ {π6 ρεσζβοῃ 
Ρίαγεά {δεῖς ρατί. ϑυοῇ ἰβ τε νἱενν 
οὗ Κεὶ!, ϑιεείππιεγεσ, δηὰ Ἡοϊίζγεηδπη 
(Η. Ο.. 

γν. 18-2.οβ. ΤὴὴὝε βπκαὶ εονι»ἰςϑίοη.-τ 
ες. 1:8. προσελθὼν, Δρρτοδοπίηρ ; ἔδα 
Βρεδςῇ οὗἉ [εϑ0ὺ8 ἰ58 πγδ)εϑείς, δὰῖ Ηἰ8 θεδγ- 
ἱπρ ἰδ {επάϊγν, τηεαπὶ ἴο βεὶ ἔπεπι ἴτοθ 
ποπὶ ἄουδε απὰ ἔεασς.--- ἐλάλησε: τδὲδ 
ΤΩΔΥ 86 επὶ 8 ψογὰ ποῖ βιιῆοίεητν ἀϊρηΐ- 
βεὰ ἴοσ ἔπε οοπητηυπίςδιίοη τδάς. Βυῖ 
ἰξ ἴα οἥδβῃ υδβεά, εβρεοίδ!ν ἴη Ἡςεῦτγεννβ, 
ἰπ τεΐεσεπος ἴο ἀΐνιπε γενεϊδιϊουβ (υἱάδ, 
4.6.» αΠδρ. ἵ, τὴτ ἐδόθη μοι, ἴΠπεῖὰ ψγ88 
εΕἰνεη ἴἰο πιὸ; {Π6 δογίβι 45 ἴῃ χί. 27, ἴπ6 
τπουρῆιὶ οὗ ννοἢ Θαυ]εσῦ ἑαχὲ ἘΠἰ8 υξίος- 
δηςε γεἰτεγαῖαβ δη ἃ δι} 1ῆε8. Τα τεΐεσ- 
Θῃς6 ΠΊΔΥ δα ἴο ἴΠ6 τεβυττεοίίοη, δηᾶ ἐπ 
τηδδηίΐης {παῖ {παῖ ἀνεηὶ ᾽ῤς0 Χαείο Ρἱαοεὰ 
7εβὺβ ἴῃ ἃ ροβί[ἴοῃ οὗ ροννεσ.. ΟἿ οπ). 
ἷ, 4.--πᾶσα ἐξονσία, ενεῖν ἴοτπι οὗ 
Δυι Βοσγίυ ; οοπηπιδπὰ οὗὨ 81] πχεδῃβ πεοεβ- 
ΒΑΙΥ ἴοτ ἴῃς δἀνδηςεπιεηὶ οἵ τε Κίπρ- 
ἄοτῃ οὗ Θοὰ.---ἐν οὐρανῷ : 1Π18 ΡοϊπίΒ ἴο 
βαβϑίοῃ ου Ηΐβ Ἴεἰεβιίαὶ ἴβσοπς αἵ τῆς 
τίρμε μπαπά οἵ αοἄ. 7|6βὺ8 βρβᾶκβ 88 ὁπ 
αἰγεδάν ἰπ πεᾶνεη. ὙὍΠεῖε 18 ἢο δοσοῦπὲ 
οὗ ἴῃς δϑοεηβίοη ἰῃ Μι. [Ιε ἰβ οοποείνεὰ 
88 ἱπνοϊνεοά ἰπ 86 τεϑυγγεοιίοη, ---πὶ γῆς : 
ὕροη δασίῃ, [πΠ6 ψνῃοῖα δατῖ!. Τὰς ἔνο 
ῬὮγαβεβ ἱορείβεσ ροῖὶπὲ ἴο ἃ υηίνεγϑβαὶ 
ςοβηιῖς ἀοπιϊπίοη. Βυΐ 50 ἴδ δ5 βδασί ἢ 
8 οοποετηεά, τς ἀοτηϊηίοη 8 ΟΠΪ ἃ 
τηδῖίεσ οἵ τρις οὐ ἔβθοσυ, ἃ ὑγοῦϊεπ ἴο 
δε ψοτκεά οὐ. Ἡδσπος ν᾿ ῆδὲ [Ο]]οννβ8.--- 
ες. 1οθ. πορευθέντες οὖν: [ἴδ οὖν 
οπιτεὰ ἰπ τηᾶην ἴοχίβ ΔΡΕΪΥ Ἔχργαββεβ 
τε σοππεοιίίοη. Τῆε Τοτητηϊββίοη το ἴῃς 
ἈΡοϑέ1εβ αὔίβεβ οὔἱδ οὔ (ῃ6 ροννεσ οἰαἰπχβά 
ΞΞ 81] ροννδσ πᾶβ Ὅεεῃ ρίνεῃ ἴο τὴβ οὔ 
δαγίῃ, δὸ γε ἐλεγεΐογε, δαπιὰ τοᾶκε τμ6 
ῬΟΨΨΕΣ 8 γβδ] "γ.--- μαθητεύσατε πάντα τὰ 
ἔθνη : τηᾶκε ἀϊβοῖρεβ (δοῖ., οὔ δὲ χχνίϊ. 
57) 97 αἰ ἐλε παξϊοη:5 (οὗ. χ. 5, “" ο ποῖ 
ἰηῖο ἴπ6 ννᾶν οὔτε αςη111ε8᾽".---βαπτίσ- 
ἀντες: Ὀαριίδηι (πε οοπάϊείοη οὗἉ ἀϊδοὶρ[6- 
ΒΡ Ξιὸὶ τῆδκε ἀϊβοῖρ!εβ ὃν δαρεϊβίηρ ; (ἢς 
8βοἷς οοηάϊείοη, οἰγτουτηοίδίοπ, ἀπὰ ὄνδγυ- 
τπϊπρ Ῥαγιουατίβεῖς οὐ 1 υδαϊβεῖς τδοῖ Εἶν 
περαϊϊνεά, ΟὨείβείδη Ὀαρείβπιὶ τγείεστεά 
ἴο δεῖ ΟΠΙῪ ἰῃ τπΐδ Οοβρεῖ.---αὐτοὺς 
τοίειβ ἴο ἔθνη, ἃ εογι5έγ. αὐ Ξεμσμηι, Δ8 ἴῃ 
Αοίβ χν. 17; οπῃ ἰΐ. 4. [Ι͂ὴ ἴδ 
Δηδδαρεῖβι σοηίσονεσθυ αὐτοὺς τν48 ἰδίκει, 



340 ΚΑΤΑ ΜΑΤΘΑΙΟΝ ΧΧΝΊΙΙ. 20. 

« Αεἰε νὴ". βαπτίζοντες 1 αὐτοὺς " εἰς τὸ "ὄνομα τοῦ Πατρὸς καὶ τοῦ Υἱοῦ καὶ 
τό; χίχ. .. 
Ἄοτα. νὶ. τοῦ 
᾿ χ Οον. 

Οαΐ Νὰ) 81.111. 

(411 νυ 
εις 

δοςῦβ.). ἔνίάε αἱ (Ἐ. χίχ. 17. 

1 βαπτισαντες ἱπ ΒῸ (ΥΝ.Η. πιατρίπ). 

᾿Αγίου Πνεύματος, 20. διδάσκοντες αὐτοὺς 'τηρεῖν πάντα ὅσα 
.4. ἐνετειλάμην ὑμῖν - καὶ ἰδού, ἐγὼ μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι πάσας τὰς ἡμέρας 

ἕως τῆς " συντελείας τοῦ " αἰῶνος. 

ευἱϊάδ αἱ ΟὨ. χἰϊὶ. 30. 

᾿Αμήν."3 

βαπτιζοντες (Τ.Ε., ΝΝ.Η., τἰοχὺ. Τῆϑ 

τεαάίηρ οὗ ΤΕ. (ΝΔΣ) 8 ργορδοϊν ἃ οοπίοσπιδίζοῃ ἴο διδασκοντες ἱπ πεχί οἴδιιβε. 

3 Τῆς Αμὴν ἰδ ποῖ ἐουηὰ ἴῃ ΦΑΒῸ Ι, 33, δπὰ [8 εξ ουξ Όγ πιοάεγη δἀϊίοσβ. 

ΒΥ πε ορροπεηῖβ οὗ ἱηΐαπε Ὀδριϊβηι ἃ5 
τείεσγίπρ ἴο μαθητὰς ἰῃ μαθητεύσατε, 
δηά (Πς νεσῦ νν88 πεϊὰ ἴὸ πιεᾶῃ “"τεδοῦ ᾿". 
Ἑὸοτσ βοῖηδ τεΐεγεηςεβ ἴὸ 115 εχίίηοξ σοη- 
Ἐτόνοῦβυ υἱάς ΜΝ εἰδιείη, αὐ ἰοο., ἀπά Ηδτ- 
τοδηπ 8 Μίρεν, Ὁ. 61.---εἰς τὸ ὄνομα, ἱπίο 
τῆς παπΊδ, ἱ.6., 88 οοηζεβϑβδίηρ ἴΠ6 Ὠδπλς 
ψ Ὡς εἰηροάϊεβ ἴῃς εβϑϑεηος οὗ ἴδε 
ΟὨ τι βιίδπ Ἵγεεά.---τοῦ πατρὸς, εἴς. ἰξ 18 
8.6 πᾶτηδ ποῖ οὗ οὔα δυὲ οὗ ἴξτες, ἔογπη- 
ἷπρ ἃ δαριίβπιδὶ Τυίηὶγ---Ἐλίμεσ, ὅοη, 
δηὰ Ηοὶν αἤοβι. [1 ἰβ ποὶ βαἱά ἱπῖο ἴῃ8 
ΠᾶΠῚ68 οὗ, εἴς., πος ἱπῖο ἴῃς παπλε οὗ ἴῃς 
Ἑδίποσ, δηὰ ἔπε πᾶπιὲ οἵ ἴῃε ὅϑοη, δηὰ 
τῆς. πᾶπιεὲ οὗ ἴῆε Ηοῖὶν ΟΠμοβῖ--ἤεηςοα 
ταῖς Ὀς ἀεάδυςεά τῆς ἰάεα οἷα Ττὶπῖν 
οοπϑεϊϊυτίηρ, δὲ της βᾶπιθ {ἰπι6 ἃ Ὀϊνὶπα 
ὕπῖγ. Βιυὲ εῆῖ8 ψουἹὰ ργορδῦϊν ὃς 
τεδάϊπρ πῖογα ἱπῖο ἔπε ννογάβ (ἤδη ννᾶβ 
ἱπιεπάθα. ---νοτ. 20. διδάσκοντες α.; 
τεδοῃίπρ τπεπὶ, ργεβεπὲ ρατγιϊςὶρῖε, ἱπ|- 
ῬΙγίηρ ἴπαὶ ΟΠ γι βιίδη ἱπβίγυστίοη ἰ5 ἴο 8 
ἃ οοπεϊπυουβ ργοςαβ5, ποῖ βυδογάϊπαϊα ἴο 
ἀπά ρῥτερασείηρ ἴογ Ὀαριΐίϑπι, Ὀυϊ σοη- 
εἰπυΐπα δες δαρτίδπὶ ὙΠ ἃ νίενν ἴο 
ΘηδὈἸϊηρ ἀϊδβοῖρ᾽εβ ἴο νναῖὶκ νου οὗ 
ἐδεὶς νοσαδιίοη.---τηρεῖν : {πε τεδοῃίπρ᾽ ἰ8 
νυ ἢ ἃ νῖενν ποὶ ἴο ρποσὶς νὰ ἴο ργϑοῖῖςα ; 
τῆς αἷπὶ ποῖ οτποάοχ ορίπίοπ Ὀὰϊ τῖρῃς 
1νίπρ.- πάντα ὅσα ἐνετειλάμην ὑμῖν: 
τῆς πγαῖεγίαἰβ οἵ ἱπβιίγυσιίίοπ ἂτὲ ἴο 6 
ΟὨἸείβε᾽ ΒΒ οννπ τεδοπίηρ. ΤῊ8 ροϊπὶβ ἴο 
{πε ἀεβίγα δε ξ8 ἴοσ ἔπε ΟΠυγο ἢ 8 86 οὗ 
8ῃ οΥΑΙ οἵ ντεη ἰτδάϊκίοπ οὗ (ἢ τίβι 8 
πννογάβ: ἐλέδε ἴο δε ἴῃς τυῖε οὗ ἴα ἢ δπὰ 
Ῥτγδςῖῖςς.---καὶ ἰδοὺ, ἱπιγτοάδυςϊπηρ δπ ἱπι- 
Ῥοτγίαπε ργοπιῖβε ἴο ἴΠ6 πιιββίοηαγίεβ οὗ 
1ῃε πενν υπηΐϊνεγβαὶ γε! !ρίοη ἴο Κεερ ἴπεπὶ 
ἴῃ οουγῶρε απὰ ροοά πορε διὰ 4]1] ἀ:ῆ- 
Οὐ]ε1ε8.---ἐγὼ μεθ᾽’ ὑμῶν, 1 τε Εἴδεη, 
Ἐχαϊιςά, Α11-ροννεγία! Οπα, νυ γοῖ ΤΩΥ 
ἈΡΟΒΕΪς8 δηὰ γερτγεβεηίδινεβ οηραρεά ἰῃ 
ἔπε Πετγοὶς ἴδ8κ οἴ ργοραραϊίπρ {πε δῖτῃ. --- 
εἰμὶ, αν», ποῖ νν}}} Ὁς, σοηνεγίὶπηρ 186 ἔεεϊ- 
πη οὗ οετγιαϊπιγ, δι αἰϑο βροκεη ἔτοπι 
τῆς εἴεγπδὶ ροΐπε οὗ νίενν, σιδ οῤεεὶφ 
αείεγη "εἰς, ἴον ΜΉ ΟΝ ἀϊβεϊποιϊοηΒ οὗ πεγα 
δηὰ ποτα, πονν δπᾶ ἵῇεη, ἀο ποὶ εχἰϑβί. 

ΟΥ Ἰοδη νἱϊ!. 58, ““ θείοτε Αὐγδῃδπὶ νγῶβ 
Ιλ". [π|δὲ Εουτγίῇ αοβρεὶ ἴπ6 οδίε- 
Βοτίεβ οὗ ἴδε Αδβοίΐυϊε δἀπά τπῸ Ετεγπδὶ 
ἀοηνίπαῖς τδτουρδουξ. --- πάσας τὰς 
ἡμέρας, 411 (δε ἄδγβ, οὗὨἨὨ νΗοὮ, ἰὲ ἴ8 
ἱπιρ!εἄ, ἔμετς τᾶν ὈῈ πιδην ; ἴδε νἱ δῖα οὗ 
τε στα ἰδ Ἰεηριπεπίηρ.--ξως τῆς 
συντελείας τοῦ αἰῶνος, υπιὶ] τῆς εἷοΞε οὗ 
τῇς οὐττεπὲ ἂρε, νβοη Ης ἰβ ἴο σοπλ 
ἀραΐῃ ; ἂἃπ Ἄνεπῖ, ποννενεσ, ποῖ ἱπάϊβρεῃβ- 
δοΐε ἕος ἴῃς σοπγέοτε οὗ τβεῃ ννῆο δῖε ἴὸ 
Επίου δη υπἰπιοτσυρίεα βρί τι] ργεβεηςθ. 

Τῆϊ5 ρτεαὶῖ ἢἤπαὶ ψογά οὗ }6808 ἰβ8 
ΜΟΠΠΥ οὗἩ (δες ϑρεᾶκεγ δπά οὗ ἴδε 
βἰτυδιίοη. Ῥειπδρβ ἰξ ἰβ ποῖ ἴο δε ἴδκεη 
85 Δ δχδσῖ τεροτὲ οὗ ννῆδὲ [εϑὺ5 βαϊά ἴο 
Ηἰ5 ἀϊβοῖρ 65 δὲ ἃ ςεζγίδίη {ἴτηε δηὰ ρίδος. 
[π ἴτ τῆς τεδὶ δπὰ τῆς ἰάδαδὶ βεεπὶ ἴο 6 
δΙεπάβά ; ψμαὶῖ 1εϑὺ8 βαϊά ἔπεσε δηά 
ἀπεπ ἢ δῖ τἀπὸ Ομυγοῦ οὗ ἰῃς 
ΔΡροϑβίοϊϊς δρὲ πδὰ ργδάυδιν Ἴσοτηα ἴο 
τερατὰ 48 1π6 νν}} οὗ τμεὶς Εΐβεη 1ογὰ, 
Μη στον ίηρ οἰεάγπεββ ἃ8 ἰῇς γεᾶγβ 
δἀναποεά, ψι ρεγίεςϊς οἰδαγηεβθ δῆεῦ 
[ςγδε}᾽ 8 οσῖβίβ ἢδὰ οοπιθ. ΚΝ ε ἤπά ἤεῖα 
(1) 4 σοβπιὶς βἰρηίβοδπος δββίρηεά ἴο 
Οἢγῖβε (411 ροινεσ ἱἰπ ᾿εάνεῆ δηὰ οχ 
ελγῖῃ); (2) δῇ δϑϑβοϊυεἶνγ υπίνεγβαὶ 
ἀεβεϊπαιϊίοη οὗ τπε Θοβρεῖ; (3) Ῥαρείβηι 
85 ἴῃ τἰτε οὗ δάπηββίοη ἴο ἀιβοὶ ρ  βῃὶρ : 
(4) ἃ τυά᾽πηεηίδγυ Ὀαριϊβπγαὶ Τ τ ΠΥ ; ᾧ) 
ἃ 8ρίτἰϊαδὶ ργεβεποα οὗ (ῃγίβι βἰπηῖασ ἴο 
παῖ δροκεὴ οἵ ἱπ ἔπε ουγῖβ ἀοϑβρεϊ, 
Το ιΠἰ5 πηεάβυγε οὗ Ὁείβείδη ἐπ] ρὨίθη- 
τηεπς ἐῃς Αροβίοϊϊς Ομυτγοῖ, 885 σεργε- 
βοηϊαδὰ ὉΥ οὖὐγ δνδηρε δε, ῃδὰ διδλϊπεὰ 
Ψ Πεη μὲ ψτοῖς ἢἰ8 ἀοβρεῖ, ργοῦδο 
αἴεγ τῇς ἀεβιγσυςτίοη οὗ Ἄ [εγυβδίθῃ. 
Ὑπετγείη 18 βυτηπιεᾶ ὑὕὉρ τπ6 ΟΠυτοδ᾽ 5 
οοηζεββίοη οὗἉ δίῃ σοποείνεά 48 υἱϊετεὰ 
ὉΥ ἴδε ρ8β οὗ τπ6 Εἴβεη Οηε. “Ἐχ- 
ῬΓΕΒΒΙΥ ποὶ 48 Μογάβ οὐ 7εβὶι8 ννδϊκίπρ 
ου ἴδε δαγίῃ, θυϊ 48 τνογάβ οὗ Ηἰπιὶ Ψῆο 
ἀρρεαγεὰ ἔτοπη πεάνεη, ἴῃς ἐνδηρε δὲ 
ἤεγε ργαβεηῖβ ἱῃ 8 ΠΊΠΊΔΓΥ ἤογπὶ δὶ τΠῸ 
ΟΠ τβείαπ σουηηυπι ιν Ππαᾶ ςοπα ἴο τὰ- 
ςορπίβε 88 ἴῃς ν"]} ἀπὰ τἣς ργοπιῖβε οὗ 
πεῖν ἐχα!ιςά 1,οσγά " (ΥΝ εἰβ8- Μεγει). 



ΤΟ ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

ΑΓΙΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ. 

1. στ. ἌΡΧΗ τοῦ εὐαγγελίου ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ, υἱοῦ τοῦ Θεοῦ 1. 
2. ὡς 3 γέγραπται ἐν τοῖς προφήταις, ““᾿Ιδού ἐγὼ ἀποστέλλω 
τὸν ἄγγελόν μου πρὸ προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν 

1 Τῆς εἰπε νιον τ. Θ. 8 νναπεηρ ἴῃ ἐδ δηδ οπγεὰ Ὁν ΤίβοΣ. ἀπὰ ΥΝ Η. (ἰη ἰςχι). 
Μορβὲ υποῖαἱβ δη ἃ πιλην νεσβ8. δανα ἰξ. [18 οπΐββίοη 18 Ῥγο Δ ὈΪΥ ἄσε (ο βίπλίας δηά- 
ἷπρ. ΒΌΙ, οπιῖξ τον. 

3. καθως ἰη 3.Β1.Δ (Τίδο"., ΥΝ. Η.). 

8 Ἐὸ᾿ ἐν τοις π. ἰπ τΔηΥ ὑποίαἷ8 ΦΒΌΙΔ 33, [,δὲ. πὰ ϑυχγ. νεγβδ.,) Βᾶνδ εν τω 
Ισαια τω π.- Τῆε Τ. ΕΚ. ἰ8Β ἃ βτδϑπ). οοσ. 

4 ἐγὼ ἴδ ἰπ ΦΊΙΔΣ (Τίβοἢ.), Ὀπὲ νναπείηρ ἰη ΒῸ (ΥΝ.Η.). 

ΟΒΠΆΑΡΤΕΚΞ 1. ΤῊΞ ΒΑΡΤΙΒΥ. ΤῊΕΒ 
ΒΑΡΤΙΒΜ ΑΝῺῸ ΤΕΜΡΤΑΤΙ͂ΟΝ ΟΡ Ϊεβυδ. 
ΒΕΘΙΝΝΙΝΩΒ ΟΡ ΤῊΞ ΟΑΙΒΈΕΑΝ ΜΙΝΙΒ- 
ΤΕΥ-τῆν. 1-8. Τὴεέ αῤῥεαγαπεε απά 
τοὐμιςένγ οὗ ἐκε Βαῤ[ίϊτὲ (Μι, {, 1-12, 
1{κ. 11.1-18}.-τῖν ες. σ. ἀρχὴ, εἰἴο.: ΤῊ 
νεῖΒ6 ΠΊΔῪ Ὀεδί δε ἰΔκδη 88 ἴῃ βδυρετῖ- 
βοσίριίοη οὗ τε ψ μος αοβρεὶ, δηὰ 88 
τηεληίπρ: εγε θερίηϑ τπ6 ἀοβρεὶ οοη- 
ςατηΐπρ ]ε8ὺ8 ΟἸγῖβὲ {πὸ ὅοη οὗ ἀοά. 
80 νἱεννεᾶ ἰξ βῃουϊὰ 6 τπηδᾶς ἴο βίδπὰ 
δραζῖ, νεῖ. 2 Ὀερίπηϊηρ ἃ τὸν βεοϊίοῃ 
88 ἰῃ ἴδε ατεεῖκ Τεδβίαπιεπε οὗ ὟΝ. δπά 
Ἡ. ἔνε οοπηεδοῖ νεῖ. 1 Οἱ βαῖυ ἢ 
νν. 2-4 ἴξ νν}}} οοπίδίπ {πε βιδίεπηεπὶ παῖ 
πε Θοβρεὶ οὗ ]εβϑὺ8 ΟἸτγίδὲ Ῥερᾶπ ψΒ 
ἴδε τοϊπίβαυ οὗ τῆς Βαριϊβε. Οπ (πὶ 
νίενν ἴπε Τσοπηεδοϊίοη οὗ {πε δβεηΐϊεηοθβ 
ΤΩΔΥ Ὁε δκεπ ἴῃ ἔνγο ΆΥΒ: Εἰ ΠΟΙ ΝΕῸΣ 
ΤᾺΔΥ ὃς ᾿Ἰοϊπεά οἰοβεῖν ἴο νεῖ. 2, ἴδε 
τεβυϊεῖπρ βεηβα Ὀείΐηρ: ἴδε Ὀερὶπηΐϊηρ οὗ 
τε αοβρεῖ (γν88) δ8 ἰἱξ ἰβ ντίτεπ Ξξ ννᾶδ 
ἴῃ δοοογάδηςα ἢ ἴ86 Ῥγορῃεῖῖς οσγαςὶς 
τεάἀϊοκίηρ τπς ἱπιγοάυςείοη οὗ Μαεββίδῃ 

ἃ ἰοτοσζυπποσ, ἴδε δίοσυ οὗ ες Βαριῖβε 
τῆεη [οἱ ]οννίηρῦ 88. τῆς 1] πιεπὶ οὗ ἴῃς 
ΡΙΟΡΏΞΘΟΥ ; ΟΥ νν. 2, 3 ΠΊΔΥ ὃὲ Ὀταοκειεὰ 
Ὧ5 ἃ ῬατΙεπμεβίβ, δηά νεσ. σ Ἴοοππεςίοά 
νὰ νεῖ. 4, γἱεϊἀϊηρ (Π18 δεῆβϑε: (86 
θερίππίης οὗ ἴδε αοβρεῖ νὰ οσ Ὀεοδπια 
(ἐγένετο) Ἰοῦπ τπς Βαριΐϊδε. ΑἹ] τὔσες 

ἩΦΥ8 μὶνε ἃ ρεσζίδςεΥ σοοά τηεαηίηρ. 
Ιη ἔδνουγ οὗ π6 ἤσβι νίενν ἰβ 1Π6 δῦβεποο 
οὗ {πε δγεῖςϊες ϑείοτε ἀρχὴ, ἀραΐίπϑε ἱξ 
8ὲ8 ὕεθη δἱερεά (Ἡοϊιζστηαπη, Η. 6.) 
τπδὲ καθὼς ἴῃ Μαιίμαν δη ἃ Ματκ αἰννᾶγβ 
σοπηδοῖβ ἢ Βδῖ ροαβ Ὀεΐογς, πενὸσ 
ἱπίγοάυοαβ ἃ ὑζοῖϊδϑίβ ἃ8 ἴῃ 1. νἱ, 31.-- 
τοῦ πὐάγγολῶν Ἰ. Χ., τῆς ροοά πεννβ 
εοπρεγηπὶπρ, ποῖ ῥγεαρλεα ὃν, ᾽.. Χ. Ὀεὶπρ 
δεηίεῖνε οὐ]εςεῖνα ; ποῖ αυἷτε [πε ονδηρεὶὶς 
τεοοσά, θυϊ οἡ ἐϊ8 ΑΥ ἴο [δὲ ἤηδ] πηδδη- 
πᾳ οἰ εὐαγγέλιον. “ΟΠ γίΒε᾽" Βεῖε ἄρρεᾶσβ 
88 8 ῬΙορεῦ ΠδηΊ6, 88 ἰη Μι. ἱ. :.---υἱοῦ τ΄ 
Θεοῦ : {Π18 εἰε]ς, ἐνδη ἱξοπηϊεεά, 8 ἱπιρ] οἷς 
ἰπ πὲ τἰ6 Ολγίσέ, θὰῖ ἰξ 18 Ἔνεσυ ΨΆΥ 
ἹΚεΙ͂Υ ἴο βανε ἰοσπηεὰ ἃ ρατὲ οἵ δε 
οτίριηδὶ ἰοχέ, 88 ἱπάϊςατπρ ἴῃς ροίης οἵ 
νῖονν ἰπ ΨὨΙΟΗ [6808 18 ἴὸ ὃς ρῥγεβεηϊεά 
ἴο τεδάδειβ οὗ πὲ αοβρεῖ.0 ΥὑΝιπους 
ΔΒΒ.ΠΊΪΠΡ ΔΠΥ Δοαυδίἰπίδπος οἡ ἴδε ρατὶ 
οὔ ἴῃς Ἔνδηρο ϑὲ τ τῆς Θο8ρ6ὶ οὗ τῆς 
Ιπέλπου ἱπ Μαίζμεον ἀπά Γὺκε γα ΤΏΔΥ 
ΒΔῪ πὲ (Π 8 εἰ] 6 (4 Κα8 ἰῆς ρίδος οὐ ἴῃς 
ορεπίπρ ομδρίεσβ ἴῃ ἴπ686 αοβρεῖβ. [18 
4}1} ταὶ Μαγκ οβξεγβ ἴὸ ρτδῖίν {πε ουὐγίοβι ἐν 
το τἩνῃιοἢ Π686 σπδρίοσβ οὐνὲ τμεὶς ογρίη. 
ὝΒο ἰβ {πῖ8 ταπιαγκαῦϊε Ῥεγβοπαρα οὗ 
ψ βοτὰ γου τε Ης ἰβ “τε ὅ8οη οὗ 
αοά". Ηον τηυοῇ τπδὲ ννᾶβ πιεδαπὲ ἰὸ 
σοηνΕΥ οᾶπποῖ ὃς ΠςετίδίἾΎ ἀδιεγτηϊπαὰ, 

γν. 2-4. καθὼς ἰηιτοάτιοαβ ἃ ρχγορδεῖία 
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σου ἔμπροσθέν σου.ἷ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 1. 

3. Φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, “᾿Ετοιμά- 
σατε τὴν ὁδὸν Κυρίου εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβους αὐτοῦ." 
4. ᾿Ἐγένετο Ἰωάννῆς 5 βαπτίζων ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ Σ κηρύσσων 
βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. ς. καὶ ἐξεπορεύετο 

πρὸς αὐτὸν πᾶσα ἡ Ἰουδαία χώρα, καὶ οἱ ἹΙεροσολυμῖται" καὶ 
ἐβαπτίζοντο πάντες ὁ ἐν τῷ ̓ Ιορδάνῃ ποταμῷ ὑπ᾽ αὐτοῦ, ἐξομολογού- 

μένοι τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν. 6. ἣν δὲ ὁ ᾿Ιωάννης δ ἐνδεδυμένος τρίχας 

καμήλου, καὶ ζώνην δερματίνην περὶ τὴν ὀσφὺν αὐτοῦ, καὶ ἐσθίων 
ἀκρίδας καὶ μέλι ἄγριον. 

δ [βδπ ΥἱΝ, ἐσχυρότερός μου ὀπίσω μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκ 

1 ἐμπροσθεν σον οπιἰτἰεὰ ἰη ΜΨ ΒΌῚΙ, αἱ. 

Ἴ. Καὶ ἐκήρυσσε, λέγων, “Ἔρχεται ὁ 
5 κύψας λῦσαι τὸν 

118 ργορδδὶν ἴτοτὶ Με. χί. το. 

3 Ὀεΐοτε βαπτιζων ἰπ 3. Β1.Δ (ΤΊεςΒ., Τρ. ΝΝ.Η.). 

8 και ἰη Ὁ Ὁ, αἱ. (Τί5..), θὰϊ νγαπείπρ ἴῃ 13, 33 αἱ. Ο(Υ.Η. οπιῖυ). 

4 παντες Ὀεΐοτε και εβαπ. ἰη Β01.Δ. 

4 καὶ ἣν ἴῃ 3.81, 33, δπά ο δεΐοτα 1. ἰη Δ ΒῚΣ. 

οἰϊδείοπ δ ργοϊδεϊβ ἴο (6 ἢἰϑβιοτίςδὶ 
βἰδίεπιεπὶ δδουξ ΙΌπη ἱπ νεσγ. 4 Ξξ ἴῃ 
δεοοοτάδηςς ψἱ, εἴο., Ιομπ ἀρρεαγεά. 
Το ρῥγορδεῖῖς γσεΐεσεπος δηά {πε Πίβίογις δὶ 
βιδιθπηοηί δῖα ρίνεπ ἴῃ ἰηνεσβε ογάδσ ἰπ 
Μαίιπεν,.--ἐν τῷ Ἠσαίᾳ, ἴῃ Ι5αἰδῇ, (Π 
δοῖυαὶ συοϊδείοπ Ῥεΐηρ ἴτοπι 1βαῖδῃ ἀπά 
Μαίΐδομι (νετ. 2) οοπίοϊηιγ. Αη ἰη- 
δοουγᾶου ἀοιδεῖεββ, ὈὰΣ ποῖ τπγουρῇ ἀπ 
εἴτοσ οὗ πηεπηοσυ (Μεγεῖ δπὰ ΥΝ εἶβ8), θυῖ 
τὨγουρῇ ἱπάϊβετεπος ἴο ρτθδίεγ ἐχϑδοῖ- 
πεβδ, ἴπε αυοϊδίίοπ ἔτοπὶ ᾿βαίδῃ ὑείησ 
ψ πὲ οΠἰεΗΥ οσουρίεά τς πιϊπά. [Ιἐ ἰδ 
βοπιοι πη Ἀβαϊοκοὰβ ἴο αἰϊγδοιίοπ ἴῃ 
Ἑτατηπλᾶσ, [Ιὲ 18 Μαγκ᾽β οπίυ ργορῃεῖς 
οἰτδείοῃ ου δῖβ οὐντὶ δοοουηῖ.---ἰδοὺ Ὀερίη5 
τῆς ᾳυοιαιίοη ἔτοτῃ Μαὶ. 1. σἉ φίνεη 5 ἰπ 
Μι. χί. το, ψἱἢ » ἅὃπες προσώπον 
δηὰ ὁδόν, «ἤδη εὰ ἱπίο σον.-- Νετ. 3. 
Ουοϊατίοη ἴτοπι 18. χὶ. 3 88 ἰη Μί. 1]. 
3.--ν εσ. 4. γετο 1. : ἱπ δοοοσάδηςε 
νι, δηὰ ἴῃ Π]1 6] πιεπξ οὗ, ἔπεξε ργορῃειῖς 
δητὶοἰ ραιτίοηβ, αῤῥεαγοά ολη.--- βαπτί- 
ἴων -- ἰῃς Βαριῖϑι (Ξυ δβιαπεῖνα ραγιςΡ]ε), 
παι τπ6 ξυποιίοη ΓΚ ννὨΙοἢ Ὧε ννᾶβ Ὀεβῖ 
Κπονγῃ. --- ες ἄφεσιν ἁμαρτιῶν : [8 
οἴαυδε (ἰπ [κς, ποῖ πῃ Μαδιαν) τηδῪ 
ΡΙαυβῖδιγ θὲ τεργεβεπίεά 85 ἃ ΟΠ τι βεαηβεὰ 
νεγβίοη οὗ 1οππ᾿ 8 δαριβπι (νν εἰ85), δυῖ 
οἵ οουγβεὲ [οππ᾽ 5 ργεδοῃίηρ δηὰ θαριϊβπι 
ἱτωρ!εὰ ἐπὶ τ πλέῃ γεδ!ν τερεπιεὰ {πεν 
“νουἹὰ θ6 ἐογρίνεη (ΗοἹΖ., Η. 6.). 

γν. 5-8.. δεῖ. 5 ἀεβογῖθεβ 1ἴπ6 ινἱάε- 
Βργεδὰ σμαγδοίεσ οὗ ἴπ6 τηονεγηθηΐ τη ἢ 
8858 ἴῃ Μι., οὐΐγ ἴπαὶ ]υάδεαλ σοπΊεβ 
Ῥείογε ]ογυβαῖςπι, απ ἃ τῆς ἀϊπιγίοι οὗ τ 8 
Ἰοτάδῃ ἰβ ὔὕοὲ τηεπίϊοπδά.- ες. 6 
«ἰεβοσίθεβ [Ομ 8 ΨΆΥ οἵ [{{πὸ 25 ἰη Μι., 

δὺπ αντὸον Ὀείοτε ἐν τω |. ἰῃ Μ.ΒΙ, 33. 

Ἰ εσθων ἰη 9. Β1.Δ 33. 

ἐνδεδυμένος διἰαπάϊηρ ἴον εἶχεν τὸ ἔνδυμα, 
δηὰ ἔσθων ίος ἧ τροφὴ ἦν.---Ν ες. 7. καὶ 
ἐκήρυσσεν, ἱπιγοάιιςἰηῦ 8 δρθοίαὶ δηὰ 
ΝΕΓΥ ἱπιρογίαπι ρατὶ οὔ ἢἰβ ἄσγγυρη"α: 
ἱμέον αἰΐα Ὧε Κερὲ βαγὶπρ---ηχίοιιβ ἴὸ 
Ῥτενεηῖ τδῃ ἔτοπὶ Τογπηΐηρ ἃ ψτοηρ ἱπ)- 
Ῥτεββίοῃ οὗ 818 ροβίτἷοαθ. Τῆΐβ ἰβ ψῃδὲ 
ΤΩΔΚΕΒ τηθηιίοη οὗ ἢΐβ τη βέσυ τεϊαναηὶ 
ἷἰπ ἴδς ενδηρεῖῖς τσεοοσά.---λῦσαι τὸν 
ἱμάντα, ἴο ἴοοβε τε Ἰαϊοδμεῖ οὗ, ἱπειεδὰ 
οἵ τὰ ὑποδ. βαστάσαι ; ἃ δίτοηρεῖ εχ- 
Ῥτεββίοῃ οὗ βυδογάϊηδιοῃ, ργαςι αν πα 
βδπῖα ἰάθδ.--- εσ. 8, πνεύματι ἁγίῳ: 
καὶ πυρί οπιϊτιεὰ, ννΠΕΓΕΌΎ {Π6 νίενν Ῥτα- 
δεηιεὰ οὗ Μεβϑίδῃ β ἑμποϊίοη Ὀεςοπιαα 
1ε55 ὑιάϊοϊαϊ, τόσα ΟΒγίβείϊδη. Μι.8 
δοσουῦπὲ ἤεγε ἰδ ἔγθει ἴο ]οἤπ᾽Β σοη- 
ςερίίοη οὗ ἴδε Μεββίδῃ. Μκ.Β νν88 ργο- 
ὈΑΌΪΥ ἱπῆβπεποεά ὃν τῆς ἀεειϊηδιίοη οὗ 
δὶ8 Θοβρεὶ ἔος αδηῖε τοδάσσβ. 

νν. 911. Υὴ1ὲῪεἐ δαῤίϊσνι φΚέτα (Μι. 
1, 13-17; [Κ. πΐς 21, 22).---εσ. 9. ἐν 
ἐκείναις τ. ἧ. -Ξ ἰη ἴποβα ἄλγβ; δὴ ἰπ- 
ἀεῆηῖϊε ποῖς οὗ {ἰπ|6 ξ ψὮ11ε Ομ ννᾶβ 
φατεγῖπρ οἡ ἢἰβ πη πίβιγυ οὐἩ ῥγεδοῃίηβ 
δηὰ Ῥαριίϑἰπρ.---ἦλθεν Ἰησοῦς, σᾶπι 
7εβιβ, ἢ νπδῖ {δε]ηρβ, 48 ςοπιρατεὰ 
ἢ ῬΠατγίβεεβ ἀπά ϑαάάιιςεςβ, υἱάφ ποθ 
οη Μι.---ἀσπὸ Ναζ. τ. Γαλ., ἴγοπι Νακαγείλι, 
ῬΓΕΒΟΠΊΔΟΪΥ ΗΒ ἤοπις; οἵ Οαϊϊ ες, ἰὸ 
ἀεῆης πε ρματὲ οὗ τῇς οουπίγν ἴοσ ουῖ- 
βίδετβ ; οἡἷγ Θ΄] 1} ες πηεπεϊοπεά ἴῃ ΜΈ.--- 
εἷς τὸν Ἰ1.: ἐν ΠῚ ἀδιῖνς ἰπ νοσὶ 5. Τῆς 
εχργεβδίοη ἰβ ργερπδηῖ, ἴπθ ἰάεα οἱ 
ἀεξοεπάϊπρ ἱπῖο τῆς γίνε σείπρ ἰδῖεπε ἰη 
εἰς.---ὑπὸ ἴωαν., ΌΥ ]οῆπ; πο δεβίϊατίοη 
ἱηάϊςαιεά ; οὗ, ταπιᾶγκβ οα ἴῆσες βυποριϊοδὶ 
πδιγαιίναβ οἡ 1Πϊ5 ροΐπὶ ἰῃ Μι. Ιἐ ἀοεβ 
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ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ. 8. ἐγὼ μὲν] ἐβάπτισα ὑμᾶς ἐν 3 μεῖς. 1κ 
ὕδατι: αὐτὸς δὲ βαπτίσει ὑμᾶς ἐν 5" Πνεύματι ᾿Αγίῳ." 
ἐγένετο ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, ἦλθεν Ἰησοῦς ἀπὸ Ναζαρὲτ τῆς 
Γαλιλαίας, καὶ ἐβαπτίσθη ὑπὸ ᾿Ιωάννου εἰς τὸν ᾿Ιορδάνην." 
εὐθέως ὁ ἀναβαίνων ἀπὸ τοῦ ὕδατος, εἶδε σχιζομένους τοὺς οὐρανούς, 

9. Καὶ 8 [23 '..2 
Αεἰἴδ χχ' 
28 οἵ 

δι 
ἴο δἰκὰ 
Ῥτίβομεγ).. 

10. καὶ 

καὶ τὸ Πνεῦμα ὡσεὶ ὁ περιστερὰν καταβαῖνον ἐπ᾽ Ἷ αὐτόν 11. καὶ 

φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῶν οὐρανῶν, “Σὺ εἴ ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, ἐν 
ᾧ 5 εὐδόκησα." 

ἔρημον. 
12. Καὶ εὐθὺς τὸ Πνεῦμα αὐτὸν " ἐκβάλλει εἰς τὴν «( ἴΏ Με. 

13. καὶ ἦν ἐκεῖ ἐν τῇ ἐρήμῳ ἡμέρας τεσσαράκοντα,10 ἸοΒῺ χ. 4. 
πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ Σατανᾶ, καὶ ἦν μετὰ τῶν θηρίων : καὶ οἱ 

ἄγγελοι διηκόνουν αὐτῷ. 

ΔΊΜΒΙ, 33, 69 νεζββ. οπηῖξ μεν, ἀου δε1658 ἃ στδπι. οοσ. ἴο ἀπδινεῦ ἴο δε. 

3 ΤΏ ἤσβε εν ποῖ ἴῃ δ ΒΔ ουγεῖνεβ, [δ βοοοπά ποὶ ἴῃ Β[, (ΤΊ βοῖ. οπχῖδ ἄσδε, ΝΝ. Η. 
ῬοΙἢ). 

5 Β οπρξῖβ και (ΝΗ. ἴῃ πιαγρίη). 

δ ΤΒς Ὀεβὲ ἰοχίβ μᾶνε ευθνᾳ πηϊοττιΐν ἰπ ΜΚ. 

7 «ἰς αντὸον ἰπ ΒὨ 13, 69. 

4 «8 τὸν [. νπο ἰω. ἱπ ΜΙ ΒΌΙ, 33, 60 αἱ. 

δ ὼς ἴπ ΦΑΒΌΓΔ. 

5 σοι ἰη ΦΒΙΑΣ (ΤίβοΣ., ΝΗ). 

9ΜΑΒΌΙ, 33 οπλῖὶ ἐκεῖ, πιθᾶπὲ οσὶ ρἱ ΠΑ ΠῪ ρεσαρΒ 88 ἃ βυῤβείευε ἕοσ εν τῇ ἐρημω 
Ἑο]]οννίηρ. 

10 τεσσ. ἡμέρας ἰπ 881, 33. 

ποῖ Ἔνθ δρρεᾶσ ψΠεῖπες Ἰοπη δὰ δὴν 
βυϑρίοίοη τπαὶ (μ6 νἱδβίτοτ ἔγοτη ΝδΖζαγεῖῃ 
ν»88 ὁ ἰσχυρότερος, οἵ νοπὶ ἢς πδά 
Βροκεπ. Τῶαε σηδππεσ ἰη ψῃϊςἢ τῃς ὈΔρ- 
εἰςπὶ οὗ [εβυβ '8 τεροζτίε ἰβ ἴῃς ἢγϑε ἰη- 
εἴδηςς οὗ ἴδε γεαίίδρι οἵ [18 Οοβρεῖ, 
ἴλοιβ δἀδουξ 9}εβ88 βιαϊεὰ ἱπ ἃ πακβά 
ΤΑΆΠΠΟΙ 48 οοτηρατοά, 4.9.. ἢ ΓΚ, 
ὙΠῸ ἰ8 ἱπῆυεποεὰ ΌΥ τεϊρίουβ ἀδοογυσῃ. 
-τ-ν ας. τό. εὐθὺς, 5ἰγαϊρῃςνναυ, ἃ 
λνουτίϊς νοτὰ οὗ ΜΚ.᾽5, ἰο ῬῈ ἴδκεη 
τυἰτἢ εἶδε ΞΞ- 45 βδοοῃ 848 ες δά δβοεηδεά, 
εἴς., Ηε σαῖσ. ἘῸΣ β πη} Υ ὑδᾶρε ἰπ 
τεΐδσεποα ἴο εἶτα υἱάς Ἡετπιάᾶπη, Μίρεν, 
Ῥ.- 772.---σχιζομένους, Ῥείπρ τεπὶ ἀδιπάετ, 
ἃ βυδάξη δνεηῖ; 8 βίγοηρες ννογά (ἤδπ 
τῆδῖ υδεά ἱπ Μὲ. ἀπά [κ. (ἀνεῴχθησαν 
--ἣναι). Τῆς Βυδίεςς οὗ εἶδε 15. [ε8118.--- 
εἰς αὐτόν: τἢϊ98 τεδάϊπρ Ξυρρεβὶβ {πε 
ἰάεα οἵα ἄεβοεπε ποῖ τηδγεῖν ὑροη (ἐπὶ) 
δυϊ ἑπέο Ηΐπι, δ8 ἴξ ἴο ἀκα τ} [15 δἀδοάε ; 
Βεποείοσιἢ ἴδε ἱπηπηδησπὶ βριγίς οὗ [68115. 

γν. 12,13. Τῆς ἐδηιῤέῥαίϊοι (Μι, ἰἱν. 
ασασ; ΓΚ. ἵν. 1-13)}ὕ.--τνεσ, 12. ἐκβάλλει: 
πἰδιογίς ργθβοηΐξ, τη υϑεὰ ἱπ ΜΙκ ννῖ 
1νεῖν εβεςϊ ; ἱπιγοάποεβ ἃ πεῖν βιϊυδτίοη. 
Τμς ἤτϑε πίη τῆς ϑρίτιε ἄοεβ (εὐθὺς) 15 
ἴο ἄνίυς εβὺ8 ἱπίο ἔπε ιν] άσγηςβ5, ἴῃς 
εχργεβϑίοη ποῖ ἱπηρί γίπρ ταϊυςίδπος οὗ 
{" ἴο ζο ἱπίο 50 "νὰ ἃ ρίαςς (ὟΝ εἰ55), 
υἱ ἱπίεπεε μιεοςειραϊΐοη οὐ πιϊηὰ. 

ΑἸΙοννΐης ἴον ἴῃς ννεακεηΐπηρ οὔ τῆς βεῆβα 

ἴη Ἠεϊ]εηϊϑεῖς υβᾶρε (Η. 6.), ἰε ἰδ ἃ νεσῪ 
δίτοηρ Ψοτὰ, δπὰ ἃ βοοοπά ἱπβίδηςς οὗ 
ΜΚ. 5 γεαϊίονι: 6βὺ5 ἐλγμδέ ουξ ἱπίο ἰῃς 
ἱπμοβρίϊδοὶς ἀδβεσὲ ΌῪ ίογος οὗ ἐλομρλέ. 
Βε Ννειῖε βᾶγβ ἔπαι ἔπε εἰίοαὶ δἰρηία- 
σᾶηςα οὔ ἔπε ἱεπιριδτίοη 8 ἰοϑδὲ ἴῃ ΜΚ. 8 
ταδᾶρτα πδιγαίϊνα, δηὰ παῖ ἰξ θεοοπηεβ ἃ 
ΤΆΘΓΘ τπηδγνε!ουβ δάνοπίυτα. 1 ἄδγηυσ ἰο 
1ηϊ5. ὙΤῆε οὔς ψοτγὰ ἐκβάλλει ἐς}18 τῆς 
ΨΠΟΙε βίοσυ, βρεᾶκβ ἃ8 ἴδ 88 ΠΊΔΥ ὃς ἰῃς 
μηεῤεακαδίε. Μι. ἀπὰ ΜΚ. μᾶνε τίς ἰὸ 
ε1} 8 ννῆδὶ παρρεηεά, Ὀυϊ πᾶν ἔΠπαῪ 
δίνεη υ5 τηοσς ἤδη ἃ ἀϊπὶ βῃδλάον οἵ ἴῃς 
ἔγἢ ἢ-ονεσ. 13. πειραζόμενος, Ὀεΐηρ 
τεπιριδά, ργεβυπιδῦὶν τῆς νμοῖς τἀπὶ ; 
ἀουδεεβ5 ἰῃς τϑᾶὶ (σα ῃ. ὙΤνο ροννεῖβ δ 
ΜΟΥ 411 τπγουρῇ, ἴῃς Θρίγιε οὔ αἀοά δηὰ 
πε βρίγιε οἵ εν!].---Ἦν μετὰ τ. θηρ.: ποῖ 
πλεγοΐγ ρἱεϊοτίαὶ οὐ ἱπίεπάβδἃ τὸ ἢϊπε 
ἄδηρετ; πιδδηΐϊ γαίπεῦ ἴο ἱπάϊοδϊς τῆς ππ- 
ἱπμαριτεὰ πδίυγε οὔ τῆς ρῖδοα ; πο βυρρ 68 
οδιδί ΠΔὉ]6 ἔπθγα, πυηρες ᾿πεσθίοσα ἃ ρδτί 
οὗ τπς εχρεγίεηος.---οῖ ἄγγελοι: δηρεῖδ 
85 Ορροβεά, ποῖ ἴο ἀεν!]8 (ϑοἢδηζ), θαῖ ἰὸ 
δυπιδη δείπρβ, οὔ ψῇοπὶ ἰδεῖ Ὑγεγό 
ποῃε.-- διηκόνουν, πιϊηἰδιετεά ; ἴῃ ν'ῆδὶ 
ΔΥ ποὶ βαϊᾷ, δυῖ ἱπιρὶ γίηρ ἐχμδυδβίίοη. 
ΤΠεβε ἔειν ἴουςῃεβ οὗ ΜΚ. βυρρεβὲ ἃ 
νἱνίά ρίοιυτε οἵ ἃ 5ρίτίτυ δὶ οἰ βἰβ: ἱπέβῃβα 
Ῥιεοςουρδιίίοη, ἱπϑιϊηςτῖνα τεῖγεδξ ἱπίο 
ΠΟΩρΡΈΠΙΆΪ ρτὶπὶ βοϊάς68, ἐεπιρίδίϊοη, 
βίγυχρῖο, ἤεῖος δπὰ ρτγοίγδοίεδ, ἰββυΐπσ 
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14. ΜΕΤΑ δὲ] τὸ παραδοθῆναι τὸν ᾿Ιωάννην, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς εἰς 
τὴν Γαλιλαίαν, κηρύσσων τὸ εὐαγγέλιον τῆς βασιλείας 2 τοῦ Θεοῦ, 
15. καὶ λέγων,5 “Ὅτι πεπλήρωται ὁ καιρὸς, καὶ ἥγγικεν ἡ βασιλεία 

ΔΙοναμα. 15 τοῦ Θεοῦ " μετανοεῖτε, καὶ ὁ πιστεύετε “ ἐν τῷ εὐαγγελίῳ." 
16. Περιπατῶν δὲ παρὰ τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, εἶδε 

Σίμωνα καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, βάλλοντας ἀμφίβληστρον 5 

ἐν τῇ θαλάσσῃ ἦσαν γὰρ ἁλιεῖς - 17. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 
“Δεῦτε ὀπίσω μου, καὶ ποιήσω ὑμᾶς γενέσθαι ἁλιεῖς ἀνθρώπων." 
18. Καὶ εὐθέως ἀφέντες τὰ δίκτυα αὐτῶν ἴ ἠκολούθησαν αὐτῷ. 
19. Καὶ προβὰς ἐκεῖθεν 8 ὀλίγον, εἶδεν ᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ Ζεβεδαίου, 
καὶ Ἰωάννην τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, καὶ αὐτοὺς ἐν τῷ πλοίῳ καταρτί- 
ἴοντας τὰ δίκτυα. 20. καὶ εὐθέως ἐκάλεσεν αὐτούς - καὶ ἀφέντε: 

τὸν πατέρα αὐτῶν Ζεβεδαῖον ἐν τῷ πλοίῳ μετὰ τῶν μισθωτῶν, 
ἀπῆλθον ὀπίσω αὐτοῦ. 

Δ μετα δα 'π ΤΟΔΣ (ΤΊδο.). καὶ μετα ἱπ ΒὨῸ (ΝΝ.Η.). 

3 τῆς βασ. οπιῖε Ὁ ΒΙ, 33; Ὁτουρδὲ ἴῃ ΌΥ Βοσῖθεβ 85 με υβυ8] ρῆγαϑε. 

5 και λεγων οπιίεἰεὰ ἰπ ἐδ ; Τίβο., ὟΝ. Η.., ἴῃ Ὀγδοκβῖβ ; ἰουπά ἰῃ ΒΙ.Δ, 

4 και παραγων ἰη Ι͂ΒΟΙ, 13, 33, 69 αἱ. 

δ Σιμωνος ἴῃ  ΒΙ,. 

ΤΕ. αβεϊπι διε το ΜΈ. ἱν. 18. 

6 Ἐογ βαλλ. ἀμφιβλ. (ἔτοπι Με. ἱν. 18) 3 ΒΙ, 33 πᾶνε ἀμφιβαλλοντες (Τίδοι,, ΝΝ.Η.). 

Ἴ ἀντων οΟπϊεεὰ ἰη 8 ΒΟΙ,. 

ἰῃ ϑδίκπαδβ, οδιΐπρ ἕος ῥτγεϊεσγηδίυγαι 
αἰά. 

γνυ. 1τ4-25ὅ. Τὰν Οαϊϊϊοαπ νιϊμὶ σένν 
δερὶης (Μι. ἵν. χ2-22; [,Κ. ἱν. 14).--Ν εσ. 
14. τὸ εὐαγγ. τ΄. θεοῦ : {λὲ Οοϑεῤεῖ οὐ 
Θοά, ἰλε ξοοᾶ πεννβ βεπὶ ὉῪ αοά ἴο πιεῃ 
ταγουρἢ [εβι8, ἃ βίγοηρ πᾶτης ἴοσ Ὁ μτίεῖ᾽ 5 
τλεββᾶρο.-- ει. 16. ἧ βασιλεία τ. θ.: 
τηἷ8 ἀδῆπεβ πιοσθ ργεοίβεϊυ ἴῃς ροβρεὶ 
]εβὺβ ργεδςῆμεβ. [ἐ 18 [ῃς ροβρεὶ οὗ ἴῃς 
Κιηράοπι οἵ αοἅ. Βυΐῖ ἐνεῃ {πἰ8 ἰδ 
νᾶρυε. ὙΠ Κίπράοπι πιδὺ ὃς ἀϊ ετ ΠΟῪ 
φοποείνεά : 88 8η ανῇι {ΠῚΠΡ ΟΓΥἿ 88 ἃ 
δεπεῆςεπε της. Ὑᾶε βιιπιπΊοηΒ ΓΟ]Πονν- 
ἱπρ ἴὔγονβ ᾿ἴίσῃε οἡ ἐϊ8 παῖυτε.---μετα- 
γοεῖτε καὶ πιστεύετε: “τΤαρεηΐ ᾿᾿ ΕΟΠΟ68 
ἰοὔπε Ῥτεδοῃίπρ, πὰ βάνουσβ οὗ ἂινε, 
αἱ “ δείϊευε᾽" ἰδ ἃ Ὧὲν ννοτᾶ, δπὰ ρζε- 

Βυτηαῦῖγ ἐλ νναϊοηνοτά οὐ [86 πεν 
ταϊηἰβῖγυ. Απὰ τῆς πάγη ἴογ ἴπε πηεββαρα 
το δε Ὀεϊϊενεὰ 5ειεῖεβ τπε παΐυγε οὗ 8 
Κίπράοῃι. 118 οοπιίπρ 18 φορά πέεσς (ἐν 
τῷ εναγγελίῳ)Π. Ἐὸοτ πιστεύειν ἐν, υἱάς 
(α]. ἰϊΠ. 26, Ερῃ. ἱ. 13.- νοῦ, τό. 
ἀμφιβάλλοντες : Ἰδὲ Ῥεοαυδα ἀϊδετεης 
ὅἄοτὰ Με.᾽5 ἐχργεβϑϑίοῃ, ἴο Ὡϊοἢ τῆς Τ᾿ Ε. 
δδδί πλῖδῖε5 Μκ.᾽8, ἰ ἰΚεῖγ ἴο θὲ ἔπε σὰς 
τελάϊην, ἀπά ἰβ νεγὺ εἘχργεϑβίνα : σδϑίϊην 
αὔουϊ (τπεὶς πεῖβ ἀπάεγειοοά, βεγα οπἱγ). 
--ν ες. σ7. γενέσθαι : 1 1} πιᾶκα γοὺ 

8 ΒΌ1, οπιῖϊ εκειθεν. 

δεεομισ, ἱτηρ᾽ γίπρ ἃ ρτδάυδὶ ὑγοοεβθβ οὗ 
τταϊηίηρ ; τπεγείοσε τῆς ἀϊβοὶρ᾽εβ οδ᾽εὰ 
88 ΕΔΙΪν 48 ροββίδ]ε.---  εσὶ 20. ὰ 
ισθωτῶν : {πεν ἰεῖὶ ἐπεὶ ἐδῖπεσ τοὐέὰ ἐδ 
ἱγοαὰ ἀϑϑὶδίαπίδ. ΤῊΪΒ [8 ἴάκεη ὈΥῪ βοπηδ 

85 ἃ πηεγεῖν Ρἱς(οτίαὶ σαῖς, θὰΣ οἴδματι 
}υβεῖγ τερασγὰ ἰξ 88. ἃ ἰουςῇ οὗ πυπηδηΐίγ. 
[1 οοπιίοτιεὰ ΜΚ. δπά χοῦ ἢΐ8 
νουςῃεσ Ρεΐεγ {πὲ {πὰ ἔνο Ὀγοίδοσβ ἀϊά 
ποῖ πεεὰ ἴο ἴεανε πεῖς [λίπος αἴοηδ. Ἧς 
ςουἹά ἄο νίτπουῖ τπεπ|. 

νν. 21-28, Εἰγδέ ἀῤῥεαγαμπος ἐπ ἐπε 
δγπαρορμα; ἢγεέ ἱπιῤνεβδίοης (1 κ. ἵν. 
31-37).-τῦνεσ. 21. εἰς πορεύονται : [6518 
δηὰ {π6 ἴουγ πεν]ν δοαυΐτεά ἀϊβοῖρ!εβ 
ἐπίεγ οἵ αγγίυδ αἱ.---ἰΚαπ., Οδρετγπαυπι; 
Βτϑὶ τπεητίοη. Ετοπὶ ΜΙ. 5 παγγδῖῖνε δίοπα 
ΜῈ Βῃουϊὰ ραίπει (δὲ 7}εβι8 διγίνεά αἵ 
Οδρεσγηδυπὶ οἡ Ηΐβ ννΑὺῪ πογιιναγὰβ ἴγοΐω 
186 δουιῃ-- -γοπὶ τς Ἰογάδη ἴο αδἱες, 
τε δἷοηρ ἴπε βῆογς οὗ τῆς ἴδλκε ἴοὸ 
ΟδρεγπδιπΊ.---εὐθέως : δεεπΠῚ8Β ἴο ἱπηρὶν 
δεγίναὶ οὐ ϑδῦρδῃ.--σάββασιν: ἀδῖϊνε 
Ῥίυγαι δ8 15 ἔτοπὶ σάββας ; ρίυγαὶ, δεῖ 
ἈΠΔΪΟΡΥ ΟὗὨ παηηεβ ἴογ ἔεαβὶ ἄδυβ (τὰ 
ἄζνμα, τὰ γενέσια, τὰ ἐγκαίνια) .--- 
ἐδίδασκε: Μι. ἱπ Πΐ8 ρεπογαὶ βυπηπιασν 
οὔ πε ΟΔ}}|6η πη βέγν ἀρρ]ε5 δοῖῃ τη ϊβ 
νοτγὰ δπά κηρύσσω ἴο (ἢ τίδι᾿ Β βσγπδρορις 
υἱϊετάποοβ., ὙΠεδ6, δάδάτεεβεδ ἴὸ ἃ 
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241. Καὶ εἰσπορεύονται εἰς Καπερναούμ " καὶ εὐθέως τοῖς σάββασιν 
εἰσελθὼν εἰς τὴν συναγωγήν, ἐδίδασκε. 42. καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ 
τῇ διδαχῇ αὐτοῦ ἣν γὰρ διδάσκων αὐτοὺς ὡς ἐξουσίαν ἔχων, καὶ 
οὐχ ὡς οἱ γραμματεῖς. 23. Καὶ 3 ἣν ἐν τῇ συναγωγῇ αὐτῶν ἄνθρωπος 
“ἐν πνεύματι " ἀκαθάρτῳ, καὶ ἀνέκραξε, 24. λέγων, “Ἔα, τί ἡμῖν ὅδν τα 
καὶ σοί, ᾿Ιησοῦ Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδα“ σε τίς ᾿ἸΡγοῖαν 
εἴ, [ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ." 25. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς, λέγων, ΕΟ 

“φιμώθητι, καὶ ἔξελθε ἐξ αὐτοῦ." 26. Καὶ ἔξ σπαράξαν αὐτὸν τὸ ΤΙ νον 

πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον, καὶ κράξαν δ φωνῇ μεγάλῃ, ἐξῆλθεν ἐξ αὐτοῦ. ὃ Οδ ας Δ, 

41. καὶ " ἐθαμβήθησαν πάντες, ὥστε συζητεῖν πρὸς αὐτούς, τ Σνϊς 

Ἀ φισελθων. .. εδιδασκε (Τ. Ε.) ἰδ τῆς τεδάϊηρ οἵ ΒΌ (ΥΝ.Η. ἐεχὲ). ϑοπιε σορίεβ 

οὔ εἰσελθων, ἀπά ρίδοε εδιδασκε Ῥείοτε εἰς τ. συν.; 850 1, (Τίβοξ., ΥΝ.Η., ἰῃ 
ταδτρίη. 8. τεϊδίηβ, Τ. Ε.). 

3 και εὐθὺς ἴπ 381, 33; εὐθὺς Ἰεῖς οὐὔξ Ὀεοδιβε ποῖ υπάοτβίοοά. 

8 «α ποῖ ἰπ ΜΒ... [ἢ ρῥγοΡΘΌΪΥ σουιθβ ἰπ τοι [Κ. (ἰν. 34). 

4 οιδαμεν ἴῃ δ 1,.Δ (Τίδοι., ΥΝ.Η., ἴῃ πιδγρίη), οιδα ἱἰπ ΒΟΌΣ ; Ῥγοδδδῖγυ οοστεοῖ. 

5 φωνησαν ἴη 481, 33 (Τίβοῃ., ΝΗ). 
δαπαντες ἰπ ΒΙ,; παντες ἱἰπ ΟΌΔ αἱ. 

ΤΊΔΟΓΌΔΣ πᾶνε προς εαντους (ΥΥ.Η. τηλτρ.). ΜΒ πᾶνε δἰ ΠΊΡΙΥ αντους (ΤίΞΟ,., 
ΝΗ. ἰεχὲ. Νν8.). 

Ῥορυΐας δυάΐεηος, ννου]ᾶ σοτηα πλοσα ὑσο- 
ῬΕΙ͂ υηάετ ἴῃς πεδά οἵ ζεγγρπια ἴβδη οὗ 
ἀϊάαεκε.---Ἴετ. 22. ἐξεκλήέσοντο : ἴδεν 
ΨΕΙΕ δπιαζεᾶ ; ἃ βίγοηρ νοσζά, βενεγδὶ 
εἰπγεβ ἴῃ ΜΚ. (Με. νί!, 28).---ὡὡς ἐξουσίαν 
ἔχων, εἴς. : ἃ εἰ πλὶϊατ τοτηᾶτκ ἰη Μι. νἱΐ. 
20 (3εε ποί68β ἔπεσε) ἀρρεπάεά το ϑεγπίοῃ 
ου Μουπι. Μᾷκ. ρῖνεβ πο ἀΐβοουτβα, δυξ 
ΟἾΪΥ ποίεβ ἴδια ἱπηργεββίοπ τηδάθ. “αὶ 
Ῥοοσ βιιδβεϊίϊυϊς ἴοσ ἔπ 6 Ὀδδυτι] ϑεγπιοι 
οὐ ἴῃς Μουπε᾽" (ϑομδηΖ). Ὀουθεῖεββ, 
θυῖ εξ ὧ8 θὲ {παηκῆι] ἔοσ δὲ νε ἄο 
δεῖ: ἃ τεοοσζά οἵ {δε ἱπιρτεββίοῃ τηδάς ὉῪ 
ΟὨτίβι δ νεσν ἢτβὲ δρρδάδσαπος ἰπ ἴῃ6 
ΒΥΠΔΡΌΡΙΙ, ννἱπεβδίηρ ἴο ἃ σἐγίζίπρ ἱπ- 
ἀϊυϊἀμαϊν. ΜΚ. οπιῖβ πιυςῃ, ἀπά 15 ἐπ 
ΤΩΔΠΥ ΨΑΥΒ ἃ πιξᾶρτε ἀοβρεῖ, Βυΐ ἴξ 
τλᾶκα8 ἃ ἀϊδβιϊποεῖνε σοηετιδιίοη ἐο {86 
νδηρεῖὶς Πἰβίοσυ ἐπ δλοισΐιρ ὃγ α ζετο 
γεαϊ δες ἰοποῖδες ((Π18. οπς οὗ ἐβειη) ἐκ 
γεπιαγκαδίὶε ῥεγεοπαϊ ἐν ο7 ὅἔέδιις. 

Ὗν. 23-28. ΤὴῪε ἀενποηίας.---Ἅ ει. 23. 
εὐθὺς : αἰπιοβί -Ξ- ἰδοὺ, Μαιιπονν5Β νογά 
ἴοσ ἱπίτοδυοίηρ βοπιεϊπίηρ ἱπηροτίδηξ. --- 
αὐτῶν, ἱπ ἐλεὶγ δγπαρορας, ἱ.6., 186 
ΒΥΠΔΡΌΡΙΘ οὗ ἴπΠ6 βᾶτηα πεπ ΨῃΟ πδά 
Ῥεδη βυγργίβεδ δὲ ΟΠ γίβι 'β ρσγεδοπίηρ. 
ΤΕΥ δγα ἴο ρεῖ ἃ πεν βυγρτῖβε, ᾿που ἢ 
οὔ ψουϊά ἤανα ὕεεπ ἐπουρῃ ἴοσ οἣς 
ἄδγ. ἕνε αἶβο ρμεῖ ἃ βυγργίβε, ἴοσ ΠΟΥΒΙΠΕ 
ἰπ Μαγκ᾽β βδιγαῖίνε {818 [2 ἢδ8 ὑσγερᾶσα 
08 ἴο ἐχρεοῖ βυσῇ δὴ ὄνεηῖ 88 18 σερογίεᾷ. 
Ιῃ Βῖβ βεπεσγαὶ βκείςἢ οἱ ἔπε (δ᾽ θαη 

τηϊηἰβίγυ (ἷν. 23-25) Μδίϊπονν σοπηδίηθβ8 
πε τῆτες ἐδαΐυγαβ : ργεδοπίηρ, ἰοδοΐπρ, 
δηᾶ κεαϊϊηρ.---ν κ΄ ἀ. -- το ἢ τὶ ἀποίεδη 
βρίσε (Μαϊδοημδίυβ, ΗοϊιΖ., Η. 6.), ἰπ 186 
ΡονοῚ οὗ, ροββεββεά Ὀγ, Μεγεσ, Νγ εἶββ, 
ΚεΙϊ, εἴς. Απ υποίεαη βρίσιε ἰβ Μαίκ᾽ 8 
βίδηδϊηρ πᾶτε ἔοσ ψῇδι Μδίπεν οοπ,- 
τ οἷν 04118 δαίμων οἵ δαιμόνιον .-- εἶ. 
24. τί ἡμῖν καὶ σοί, ν»ῆδὶ το εἰς ἀπά ἴο 
Ἴδετε. Τῆς ἀϊδεδβεὰ πιδη βρεβκβ ἴοσ (88 
ἀεπιοη ἴῃ ᾿ΐπὶ, ἀπά ἴῃς ἀεπηοη Βρ6ΆΚΒ ἴοσ 
τῆς ἐταίεσγη!ν 88. 411 μανίηρ οἣς ἰηίογεβί. 
Ἐοτ ἔπε ρῆγαβε υβεὰ ἴῃ ἃ δἰ ΠΊ} 18. βθβῆβδδ 
υἱάε τ Κιῖηρβ χνὶϊ. 18.---Ναζαρηνέ: ἤτγεε 
ςεγίαϊη ἱπιϊπιβίίοη (οὐ, νετς. 9) [δὲ 1}εβὺ8 
Ῥεϊοηρεὰ το Ναζασεῖῃ. Ὑῆε οοτγοβροηά- 
ἴῃς δάϊεςεῖνε ἱπ Μαῖϊβεν 18 Ναζωραῖος 
(1. 23). ἦλθες ἀ. ἧ. τᾶν Ὅς εἰἴπες ἃ 
ημεβιίοη οἵ 8ῃ δββεσίίοῃ, ἴῃς βεῆβε οἵ ἴῃς 
ΨΈΟΪ6 ραββαᾶρε δείηρ: Ἐπου γί σοσηα ἴὸ 
ἀεβίγου 8, ἔοσ 1 Κπονν ννε]] ννβο Του τὲ 
--ἰδε Ἡοὶν Οπε οἵ αοἀ (ΕτίἐΖβοῆε). Τα 
ερίτπεε, ἅγιος, ἀρρί!εὰ το [6515 8 ἱπ δῃ- 
ἘΠ α5ἰ8ο ἀκαθάρτῳ.---Ν τ. 25. φιμώθητι: 
υἱάς αἱ Μι. χχίι. 12.---νεσ. 26. σπαρά- 
ξαν, σοηνυϊείηρ, τπτοννΐπρ ἱπίο ἃ βρδβ8πὶ. 
ΤΒῖβ τονεδὶ8 ἃ οδαγδοϊοσίβεις οὔ (πὰ 
ταρῖδάγ ὑπάδγ ΨΠοἢ ἴῃ6 τηδη βυβετεά, 
Ης ἄρρεᾶτβ ἴο πᾶνε Ὀβδῆ δὴ ερίϊθρις. 
Τῆς αδάδγεπε ἀδπιοηΐας νγ85 ἃ πιδάπηδη. 
ΤὮβ νγαβ ἴπηε ἅπαὶ δὲ Ὀείοτε γεζονεῖγ.--- 
γετ. 27. ἐθαμβήθησαν : δηοΐπες Βίτοῃ 
ψοτὰ ρεουασ τὸ Ματκ κὸ [ΠΟΥ Μετὰ 
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λέγοντας, “Τί ἐστι τοῦτο; τίς ἡ διδαχὴ ἡ καινὴ αὕτη, ὅτι κατ᾽ 
ἐξουσίαν καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις ἐπιτάσσει, καὶ ὗπα- 

κούουσιν αὐτῷ ;" 48. ᾿Εξῆλθε δὲ 3 ἡ ἀκοὴ αὐτοῦ εὐθὺς ὃ εἰς ὅλην 
τὴν περίχωρον τῆς Γαλιλαίας. 

29. Καὶ εὐθέως ἐκ τῆς συναγωγῆς ἐξελθόντες, ἦλθον ὁ εἰς τὴν 
[Βετοβοᾶ α οἰκίαν Σίμωνος καὶ ᾿Ανδρέου, μετὰ ᾿Ιακώβου καὶ Ἰωάννου. 

' πυρέσσουσα. 
Μι. νἱϊὶ. 
τῷ πενθερὰ Σίμωνος κατέκειτο 

40. ἡ δὲ 
καὶ εὐθέως λέγουσιν 

Ὁ ἼΒΕ βοσῖρεβ δανε ἢαδιίζεπεά {86 ἰοχὶ παῖε ἱπίο οοτηπιοηρίδος, δηὰ Ἰεἢ ΟὨΪν ὁπ 
οδυδβε οὗ νοηάοτς ἱπβιθδὰ οὗ ἔνο. ΤΒς ἰγὰς τεδάϊηρ, Ὀεσαυβς τοδὶ ἰδεῖς, ἴσας το [{|6, ἴδ 

ἀουθεεβ8 ἐμαὶ οὗ 381,: διδαχη καινὴ κατ εξουσιαν και, ἰῃ ἩΠΙΟὮ κατ᾽ εξ. τδν ὃ6 
)οἰπεά εἰἴπες ἰο νμδὶ ροεβ Ῥείοσς οἵ ἴο ννδιδὲ [Ὁ] ον. 

3 καὶ ἐξηλθεν ἴῃ  ΒΟΌΙΔΣ. 

8 ΒΟΙ, αδά πανταχον δεῖ ευθυς. 1ἰ πᾶν πᾶνε [Δ] ]δη οὐ ΒΥ δἰ πλ τ εη ἀπ (αντον). 
4 εξελθων ηλθεν ἰπ ΒΌῸΣ οἷά [1.8εἷπ νεζδββ. (Ὁ. Η. ταγρ.). ὙΒὸ Τ.Ε. οοηέοσπιβ ἰοὸ 

νεῖ. 2:. 

δειοηίβῃςά, ἱ.6., δὲ [Ὡς βυάδάεη δηᾶ σοπι- 
Ῥεῖ τεοονεῖυ. ὙΠΕῪ βὰν δὲ 8 ρίδποα 
ἴμαϊ τπ6 δἰΐδοκ παά ποῖ σὺπ 118 υ5ι.8] 
ςουτβε.--ὦώστε ΠΠ ἴῃς ἱπῆπεῖνε Πέτα 
εχργεββδίηρ γαβυ]. --- συζητεῖν, ἴο δεεϊκ 
τορεῖμες; ἰῃ Ν. Τ' ττορίςδὶ] τὸ ἴο ἰπᾳυίγε 
οὗ οπα ἃποίδοσ, ἴο ἀΐβουββ. ΤῇῈ ννοστὰ 
ΟὐοΌΓβ βενοσαὶ ἐἰπιεβ8 ἰῃ Μακ.---τί ἐστι 
τοῦτο. ΤΒς αυεδβίίοη τεΐεσβ ἴο {π6 ἡ ΒοΪ]8 
ΔρΡρΡεδγδπος οὗ 9}ε808 ἰῇ [Π6 βυῃαροριδ 
ἴδλὲ ἄαν. Οπε βυγργίβε ζ]]οννίπρ οἷοβα 
ὁπ ἃποῖπεσ ρὑγονοκεά τννοηἀεγὶπρ' ἸηαυΪΓΥ 
8510 ἐπε νος ρΡῃεποπίεποη. ὙΠὲ ογάβ 
ΦοἸ]οννὶπρ βιαϊῖς τη ἱννοίοϊ ἃ ρτουπὰ οὗ 
τθεῖς δδίοηίιβῃτηεης : (1) διδαχὴ καινή 
κατ᾽ ἐξουσίαν, ἃ δἰγῖε οὗ ἰεδοπίπρ πεὶν 
85 ἴο δυϊποτίδἰίνεπεββ (επείγε!υ ἀϊεγεης 
ποτὰ δα ἴλη] αν ἴγρα οὗ [Π6 βοτὶ Ὀ68) ; 
() καὶ τοῖς πνεύμασι τοῖς ἀκαθάρτοις 

᾿τάσσει, εἴς., αἷἶδο Ης Θςοτηπιδηάθίῃ 
ἴδε ὑποίεδῃ βριγῖβ 80 ἐπᾶὶ (ΠΟΥ ΟὟΘΥ 
Ἡΐτπ. Βοίβ εαυδιν υπϊοοκεά ἔοτ : {π6 
οττηε ἃ πιοσδὶ πιϊγαοῖς, τῃ6 ἰδῖίε ἃ 
Ῥἢγϑβίοδι ; Ῥοΐῃ τενεδιηρ ἂπ ἱπιρετίδὶ 
δρίγίξ δχεγοί βίην ΒΥ ονεῦ τῆς ταϊπάβ 
δηὰ Ὀοάϊεβ οὗ πηεη.--- ες. 28. ἡ ἀκοὴ, 
τῆς τερογῖ, 88 ἱπ Μί. χῖν. ἵ, χχίν. 6.-- 
εὐθὺς, εχρτεδεῖνε οὗἩ ἴῃς ΠΙΡΒηἰπρ βρεεά 
τ ΠΟΙ τυσηουσ ἔγανεὶβ τὸ πανταχοῦ 
“- πανταχοῖ, ἱπ ὄνεγυ ἀϊτεοίζίοῃ.---εἰς 
ὅλην τ΄ π᾿ τι Γαλ., ἃ νᾶρυς ρῆγδβα 
βυρρεδενε οὗ ἃ νἱάς τᾶηρα οὗ ςεἴγουϊα- 
τἴοη, Ἔνθ Ῥεγοηὰ τῆς Ὀουπάλτίεβ οὗ 
6116. Βυῖ πδξ οδη Βαγάϊν θὲ τιεδης. 
Εξοεπὲ ἱπίεγργείεσβ [Κα ἰϊ 88 τηδδῃίηρ 
ἴδδι τῇς ἴδπιε βργεδὰ ἱπίο ἴῃς Ο αἱ σαν 
επυϊγοππιοηέ ο7 Οαῤεέγηάμνι, αἴοηρ πα 
ἴακε ποσί αηὰ βουΐδ, ἀπὰ Ῥαοῖς ἱπίο ἴδ 8 
ἈΠ] σουπίγγ. 

Θίπη τιν δὲ οογίαίη ροΐϊπὶβ ἱπ 1815 
ἱποίάδης το ἴῃς δβδίοσυ οἵ ἴδε αδάδγεῃε 

ἀεπιοηΐδο, ἐβρεοίδ!ν ἴῃ τἢς ἀεργεοδίοσυ 
ΒΡΘΘΟἢ (νεῖ. 24, Μί, νιϊ!. 20), [Π48 
βυρρεβιεὰ ἴδε Πγροίῃοβὶβ οὐ θογσονίηνς 
ἡ Οἣς 5[άβ οἵ οἴμεσ. Κοίπι {πὶ πκ8 τ 18 
ποΐ ἃ τοῶἱ ἰδίου Ῥυΐ δὴ δοϊεὰ ργο- 
δττήπιθ, {{κὰ πὸ σἤδηρε οὗ νγδίεσς ἱπῖο 
νης ἴῃ 7 δπ ἰϊ., δὰ κα (86 ῥγεδομίηρσ 
Ῥιοσταπίτης ἰη κι ἱν. (1..ὄ 1., ὄἡϊ, τὸς, 
203), ἃ ποσὰ ἀυρ!!ςαῖς οὗ τῆς αδάατα 
δβίογυ. Δ εἶβ8 {ΠῚηκΚ8 ἴπῸ ννοτάβ δβροόκεη 
ὈΥ πε ἀεπιοηίας (νεσ, 34) ἂγεὲ Ῥοισονεὰ 
ἴτοπὶ ἴπδὲ βίογυ, ἂπά ἔπαὶ Μαζὶ στερτο- 
ἄυοεβ ἴῃς ἔεαίιγαβ νυ Ὡς ἢ Ῥεΐοσ νν88 
ΜΟηΣ ἰο ἀεβοσίῦε βυςἢ οαβϑε8. Τῆς [|{6- 
κε σεβεςιίοπβ οὗ ἔπε βρεςϊβδίοσβ (νεσ. 27) 
ῬΟΨΟΙΡΠΙΥ νη πα 88 ἔοσ (ῃς σϑϑὶ ἐν οὗ {6 
οσουστοηοα, 

γν. 290-31. Οεγε οὗ Ῥεέεν᾽ 5 νιοίδεν-ἰ"- 
ἰατο (Μι. νυἱῖϊ. 14, τα; ΓΚ. ἱν. 38, 30).--- 
ἐξελθόντες ἦλθον: ἐνεη 1 τῆς τεδάϊηρ οὗ 
Β (ρατγείοὶρ!ς απὰ νεσῦ βἰηρυϊατ) ὃς ἴπ6 
ἰσὰς ΟΠδ, 88 ἰξ ΡΓΟΡΔΌΪ ἰ5 υ8ὲ θεσαυβα 
τς πιοῖς ἀϊῆουϊ:, ἴἰῆς ἱπιριεὰ ἕδος ἰ8 
παῖ ]εβϑὺβ ἰεδ τῆς δγῃδρορσυς δοςοτι- 
Ῥαπίεά ὃν Ηἰβ ἀΐβοῖρῖεβ, ὑσορδῦϊν 81] 
ἥουτ, ποῦ δηὰ Απάσονν 88 ννο]}] δ8 
7Άτλεβ δπά Ϊοῆβη. 7ζ68:8 σᾶπια ἴτοπὶ (δ 
βυπᾶρορυς ἴο (ἢς δουβα οὗ 5ίπιοη δπά 
Απάτενν, τοί ἐλ ἐλέηι, απᾶ ννἰἢ 7 4π|68 δηὰ 
7οπη.--- ες, 30. πυρέσσουσα (5ᾶπι6 
ννογὰ ἴῃ Μαίίπεν), ἱενογεά, οἵ ἐενεσίβῃ, 
ἄουθ]658 ἃ σοπίπιοη οσούτγγεηςς ἰῃ ἴῃ6 
ἀδτηρ, τλδγβὮν ἢδίβ ὉῪ ἐπε ἴδκε.---λέγουσι 
αὐτῷ π. α.» Τογι νυ [ἘΠ ἀπ εν τ6}} Ηἰπὶ ἀρθουῦς 
Πατ, ποῖ πεοδββαγι 88 ἐεχρεοϊηρ Ηἰπὶ ἴὸ 
[68] Πεσ, Ὀυϊ το δοοοῦπε ἴοσ δεῖ δῦβεπος, 
ΟΣ 88 ομα πδίυγα!ν (6118 ἃ ἐτίθπὰ οὗ ἑδυλἶν 
του ]685.---τνεσ. 31:. ἤγειρεν, εἰς., Ηδ 
ἴοοῖ Βοϊά οὗ δεῖ ἢδπᾶ δηὰά 80 ταϊβεὰ πες 
Ὁ}, ἴδε συγα Δ Κίηρ ρίαςς 5 πηι] ἀπεουδβὶν. 
0 Μαίϊμεν ἴᾷς ἑομεὰ (ἥψατο) ἰδ 186 
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αὐτῷ περὶ αὐτῆς. 21. καὶ προσελθὼν ἤγειρεν αὐτήν, κρατήσας τῆς 
χειρὸς αὐτῆς 1 καὶ ἀφῆκεν αὐτὴν ὁ ' πυρετὸς εὐθέως,2 καὶ διηκόνει αν. 

αὐτοῖς. 42. ᾿Οψίας δὲ γενομένης, ὅτε " ἔδυ ὃ ὁ ἥλιος, ἔφερον πρὸς 52... Δἴ 
αὐτὸν πάντας τοὺς κακῶς ἔχοντας καὶ τοὺς δαιμονιζομένους " Κ βοτα ἀρὰ 
33. καί ἡ πόλις ὅλη ἐπισυνηγμένη ἦν πρὸς τὴν θύραν. 34. καὶ 49 (6εη. 

ἐθεράπευσε πολλοὺς κακῶς ἔχοντας ποικίλαις νόσοις " καὶ δαιμόνια 
Χχνὶϊϊ, 11). 

πολλὰ ἐξέβαλε, καὶ οὐκ ἤφιε λαλεῖν τὰ δαιμόνια, ὅτι ἤδεισαν αὐτόν. 

35. Καὶ πρωϊ ἔννυχον ὅ λίαν ἀναστὰς ἐξῆλθε, καὶ ἀπῆλθεν εἰς 
ἔρημον τόπον, κἀκεῖ προσηύχετο. 36. καὶ '" κατεδίωξαν δ αὐτὸν 

ΤΊΜΒΙ, οπιῖϊξ ἀντης. 

ἀτιησ θεν 
3 ΜΒΟΙ͵, 33 αἱ. οπιῖξ ἐνθεως. 

5 ΒΌ Βᾶνε εδυσε, ν᾿ ΐο Ῥεΐπρ υϑεὰ ἐγαπβιείνεϊγ ὈῪ ἴδε Οσδεκθ 88 ΠΟΙ το 86 
φοττεςίεα ἱπίο εδν ὈῪ ἴδε ἀποίεηξ τονίβεγβ. 

4 ογ  πολιᾳ. .. ἣν ΒΟΌΙ, 33 βᾶνε ἣν ολὴ ἢ πολις ἐπεσυνηγμένη (Τί5ο., 
ΝΗ.) 
δεννυχα ἰη  ΒΟΌΙ, (πιοάεγη βἀϊεϊοπδ). 

5 κατεδιωξεν ἴῃ δ Β, ννΕΪΟΣ τονίβεσβ νου Ἱὰ σεδά τ οἤδπρα ἱπίο ἴῃς ῥἱυταὶ. 

ΤΎΜΒΙ, οἱ ο. 

τλθδηβ οὗ οὐσε. Ηοΐίζ. (Η. 6.) τὨΐηκα 
7ε8ι18 ἴοοῖκ ποϊὰ οὗ πες μαπά βἰπιρίν ὉΥ͂ 
ΨΆΥ οὗἉ ρτοαϊίηρ, δπά τπδὶ τῃς τεβυϊτ τν 88 
ἀπεχρεοιεά, ]εβὺ8 ἴπυ8 ἀϊδοονοτίηρ δῇ 
υπϑιδρεςίεά ροννεσ. 

νν. 32-34. ΟἩγες οπ ϑαδδαΐδ εὐεηϊηρ᾽ 
(Με. νι, τό, χ7; κ. ἵν. 40, 41).---Ν εσ. 
32. ὀψίας, εἴς. : Ἔχδοῖ ἰπάϊοαιίοη οὗ εἰπια 
ἘΥ ἔννο ρῆγδϑεβ, ου ἴπε γγῖναὶ οἵ ἐνδηΐπ 
ψΠ δὴ τῆ βυη βεῖ; Ἔνεηΐηρ ἃ νᾶρτς ρἤγαβα 
ΞΞ ἰαῖε αἴοσποοη. [Ιξ ννᾶ8β ϑαῤδαΐδ, απὰ 
τε ρεορὶς ννουἹᾶ νναὶξ ἘΠ] ϑυπβεὶ θη 
ϑαθρδίῃ οἱοβεά, Ἡδξεηςς (πα ἄουδὶς ποῖα 
οὔ τἶσηθ. 80 πιοβέ τεοοπξ ςοτητηδηϊδίοσβ, 
αἰδο Νιοῖος Απε. ἱπ Οτδπιογβ Οδίεπδε 
(ἐπειδὴ ἐνόμιζον μὴ ἐξεῖναί τινι θεραπ- 
εύειν σαββάτῳ, τούτον χάριν τοῦ σαβ- 
βάτου τὸ πέρας ἀνέμενον). Μαῖῖπεν δηᾶ 
1ὺκς ἀϊνίάες Ματκ᾿β ρῆγαβεβ βεΐννεεπ 
ἴπεπι. Τῆς ἢἤτβε βυῆοεά ἔοσς Μαίπειν 
Ῥεσδιβε ἢ βᾶυβ ποιῃπίπρ οὗ [18 Ῥείη σ 
ϑαδὺδαΐδ. ὙΠὶ8 ἱπβίδπος οὐ ἀμ!" ἴπ 
ἐχργεββδίοη ἰπ Ματσὶς ἢὰ5 ἄοπε βεγνίος ἴῃ 
ςοππεοιίοη τῆ τίεβῦδοἢ᾽ 5 Πυροί μεβὶβ 
{πὲ Μδκ 18 πιδάδ ὑρ ἔτοπι δ αιῖμειν δηὰᾶ 
Τυκε.--κακῶς ἔχοντας, 5.0 ἢ 45 ννΕΓα 
αἰϊπ δ, Ρεουϊ ας το Μαικ.---τοὺς δαιμονι- 
ζομένους : {Πετὴ Βρεοία!γ, Ὀεσδυβε οὔινμδὶ 
Βαρρεπεάᾶ ἱπ {π6Ὸ6 βγυπάρορυςδ.---νετ. 33. 
ὅλη ἡ πόλις, 4 ςο]]οαυΐαὶ ἐχασρεγδιίοη.--- 
πρὸς τ. θύραν: ἴδε ἀοοτ οἵ Ρείετ᾽ 5 πουδε. 
Μεγες τπῖπκ8 {πὶ ἴπ τΠ6 ἱπίεγνδὶ [εβ5ι8 
δά ροῆς ἴο Ηἰβ οἵνῃ Ποιιβθ, δηὰ (Πδὲ ἴξ 
ν 45 ἴπετε (ἢς ρεορῖίε ραϊπεγεά, Βυῖ 
ἄοεβ Μαικ᾽β ροβρεὶ {πίη οὗ 1}ε818 δ58 
μανίηρ ἃ τοβίάεηςς ἰπ Οδρεογπδυτῃ} 
ν εἰβ5 ἀπβδνγεῖβ 'ἰπ ἴῃς περαῖϊνα.---Ν ἐγ. 

34. πολλοὺς, πιδηγ; ποῖ 41) [Ἃἢ 
Μαίβεν νιᾶπν ᾶτὲ Ὁσγουρῃς δπὰ αἱΐ ἃζα 
Βιοδ]βά.---ἤφιε, ΑΙἴονν, ἱπηρεγίεοϊ, 48 1 τόσα 
ἀφίω υἱεῖ διιστηεπὶ οἡ ργεροβίτίοη, αραὶπ 
ἴῃ χὶ. τό; ῥγογϑμς δαγδαγα (Ἐτὶ[250}6).--- 
ὅτι ἥδεισαν α., δεοδυβδα ἔΠεΥ Κπενν Ηΐπι. 
Οπ ἴδε ἱπϑίρδε οἵ ἀδπιοηίδοβ οὔ δὲ Μι. 
νἱ", 28 Ε΄. 

γν. 35-39ς.. ΕἸΐρκὲ ὕγονι Οαῤέγπαμηι 
(κ. ἵν. 42-44).---ν ες. 35. πρωΐ, εατῖν, δῇ 
εἰδβεϊς ννοσά, ἴῃς 458 ννδίος ἔγοτι ἴἢσες ἴὸ 
δἰχ, ἀεβηεά πιοσε Ἴχδοῖὶν ὉΥ ἔνννχα λίαν 
ΞΞ πιυςἢ ἴῃ {πε πἰρῃι, δὲ της θερίπηίηρ οὗ 
πε νναϊο, οὐ δ ἴῃῆε ἀαγίς ποὺς Ὀείογε 
ἄδννη.--ἔννυχα 15 {πε πουΐεῖ Ρἰπγα] οὗ 
ἔνννχος, ποοίυτηδῖ, υϑεὰ 48 δὴ δάνειῦ 
(μεσγε οπἱν).- --ἀναστὰς, εἰς.: Ης τόξα 
ὑΡ, ψγεης ουΐ οὗ Οδρεγηδῦπι, γε πὶ ἀννΑ 
ἴο ἃ ἀεβογῖ, βοϊἰἕασγ ρίδος, δηὰ ἴῃεγα 
εηραροά ἱπ ῥσγάγεσ. [τ νγὰβ ἃ Κίπὰ οὗ 
Βιρῆς τοῦ Οδρεγηδυπι, π6 βοεῆς οὗ 
τοθα τοτηδσκαῦϊα οσουσγαεηςοαβ; “ Πϊρμε 
ἕζοτα ἔπε ἀπεχρεοιεά ταδί εν ἱπίο ΒΙΟΒ 
Η!5 ἰἸάεαὶ σοποερίίοη οὗ Ηἰβ οδ!ηρ Βαὰ 
Ῥγουρῆι Ηἰπι," ΗοἱτΖ., Η. Ο. Τα τοδὶ 
τεᾶδοη οὗ {πὲ ἢϊρῃς νναβ ἀουρεῖεββ ἃ 
ἄεβῖσε ἴο ργθδοῦ ἰῇ 88 τΏΔΠΥ βυπδροσίθδ 
88 ροβϑίρε Ῥεΐοσε ἴῃ Ποβε γ οὗ ἴα 
βοσίδεβ, ἱπϑιίηοιἰνεῖν ἀγοδάεά, Ὡδὰ εἰπια 
ἴο δςοῖ οὐβίγυςι νεῖν. [6δὺ8 πδά ἃ ρίδῃ 
οὗ ἃ ργτεδοῃίηρ ἴουσ ἰπ 4116 (υἱάε νετ. 
38), ἀπά Ης (εἶς Ηε οουἹὰ ῃοὶ Βερίη ἴοο 
βδοοθ. Ηε ἴεῆ 'ἰπ (ἰδὲ πίρμι, ἐφατίης 
ορροβίκίοπ ἴτοπὶ ἴῃς ρεορὶδϑ.--νεσ. 36. 
κατεδίωξεν : (οἰϊοννεὰ Ηἰπι ὑρ ; αἰπιοβὲ 
ΡῬυτουοά Ηἰπὶ 28 4 (υρίτϊνα; νετῸ βίη- 
δυϊλτ, ᾿πουρῃ πιοσε ἴπᾶπ οἠς ἐοϊϊοννεά, 
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Σίμων καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ - 37. καὶ εὑρόντες αὐτόν,: λέγουσιν αὐτῷ, 
“Ὅτι πάντες ζητοῦσί σε." 418. Καὶ λέγει αὐτοῖς, ““Ἄγωμεν Ἶ εἰς 

δι δατοοοῖγ. τὰς ἐχομένας “κωμοπόλεις, ἵνα κἀκεῖ κηρύξω- εἰς τοῦτο γὰρ 
ἐξελήλυθα." 5 30. Καὶ ἦν“ κηρύσσων ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, 
εἰς ὅλην τὴν Γαλιλαίαν, καὶ τὰ δαιμόνια ἐκβάλλων. 

49. Καὶ ἔρχεται πρὸς αὐτὸν λεπρός, παρακαλῶν αὐτὸν καὶ γονυ- 
πετῶν αὐτόν, δ καὶ δ λέγων αὐτῷ, ““Ὅτι, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με 

καθαρίσαι." 41. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἴ σπλαγχνισθείς, ἐκτείνας τὴν χεῖρα, 
ἥψατο αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτῷ, “ Θέλω, καθαρίσθητι." 42. Καὶ 
εἰπόντος αὐτοῦ," εὐθέως, ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ ἡ λέπρα, καὶ ἐκαθαρίσθη. 

ΣΊΜΒΙ, ἢᾶνε ευρον αντον και. 

ΝΒΟΙ, 33 δάήά ἀλλαχου, ἃ τᾶζε ᾿νογὰ (μετα ΟὨΪ ἰῃ Μέΐκ), ἀπά δρρδσζοπεν 
δυρεγῆμοιβ, ἐδεγοίοσε {ἰΚεῖν ἕο ὃς οπιϊτεά. 

ἀουρεῖεββ 186 ἴσὰς τεδάϊηρ, ςπαπρεά ἱπίο ἐξεληλνθα 
Ὀεσδυβς (Πα πιραρίηβ νν88 ποῖ υηἀετβίοοά δηᾶ ὑπάετ ἴἢ6 ἱπῆυεηςς οὗ κ. 

εἶ Οδρεσπδιπὶ 50 μαβεῖγ. Μέάε θεῖον. 

ΒΊΜΒΟΙ, 33 Βαανα εξηλθον, 

Ἔχρ᾽ δἰηίης νὮν Ης 
76β08 18 

4 λθὲεν ἱπ 3 Β1, σορ. Αςεἴδ. νετββ. (Τίβο!., Νν.Η.). ἣν ἰβ ἴτσοσῃ [ἷ,, (ἰν. 44). 

δ ΒΡ οπιῖὲ και γοννπέτων αντον, ρΟδδΙΡΙγΥ ὈῪ Βοπιοοοῖ. ἐδ1, πᾶνε καὶ γονυ. νυ ἱτἢ- 
ουξ ἀντον. 

4 )Β ὅο οπιῖ και. 

δαντον ἡψατο ἴῃ 3 Β1,. 

Ῥεέον, τῆς οἴ οὗ ἔμ6πὶ, θεΐπρ ᾿δουρῆι οὗ 
ταδίηϊγ. Α βίτοηρ ἴεγπὶ {κε ἐκβ ι, 
νεζ, 12, 811 δ᾽ 'οννάποο πηδάς ἔοσ ννεακεπεά 
ἔοτος ἰῃ Ηε]]δηϊβεῖς ὑδᾶρα.---  εσ. 37. 
πάντες ζητοῦσί σε: 411 β8εεῖς ΤΠδο, ποῖ 
ΤΑΟΓΕΙ͂Υ 811 τῆς ρεορίς οὗ Οδρεγπδιιπι, Ὀυὲ 
811 τῆς ψοσ]ά: “ποῦΟ ποη ἴα αὐδοτίς," 
Ἐτίσβοβε ; ἃ Το]οαυΐαὶ Ἔχαρρεγαδιίοῃ.---- 
Ψει. 38. ἄγωμεν: ἰεῖ υβ ρο, ἱπιγαηβίτινε ; 
ποῖ 80 υϑεᾶ ἴπ ατεεῖκ δυῖποζβ.---κωμοπό- 
λεις : ν]]Πᾶρα ἔοννῃ8 ; ἴον 8 88 ἴο Ἔχίεπε 
οὗ ρορυϊδτίοη, νἱΠ]Παρε8 85 πους νν8115 
(Κυρκε); Οὐ ἰαμς (ΒεΖα) ; Βεσε οὐἷν ἱπ 
Ν. Τ᾿, Ἰουπὰ ἱπ ϑέγδθο.---κηρύξω : τΠδὲ 
ἔθετο 1 τδὺ γέαολ, πὸ ψοτὰ οὗ Πεδίϊπρ ; 
Ῥεσδυβε πο ρατί οἵ Ηἰ8β νοσδιίοη (ΚΙοβῖετ- 
ΤΩΔΠΠ) ; Ῥεσαυβε βυδοτγάϊηδτιε ἴο ἴῃ ργεδοῦ- 
ἰηρ (ϑομδηΣ).---ξῆλθον: 1 οάπιε ουὔἵ (ἔτοπὶ 
Οαῤέγπαμπι, νετ. 35). ΤΠΐβ πΊΔῪ δ8εοῖα 
ἐγίυϊαὶ (ΚΕΙ1), θυ τὲ ἀρρεᾶγβ ἴο δε [δε 
τελὶ πιεδηίΐηρ, δά ἴϊ 18 80 υπάοτγβίοοά ὈῪ 
Μεγεσ, νν εἶββ, ΗοἱτΖ., δπᾶ ὄνθῇ ϑοῆδηζ. 
Τς Ἑδίμετθ υπάετβϑίοοά ἴδε τνογάβ 88 
τηεδηΐηρ : “1 δπὶ οοπια ἔτοπιὶ ἤδᾶάναη᾽". 
80 Κεῖ. Ιπ 118 οἴδυβε ν εἰβ8 πη 48 Ἂνὶ- 
ἄεηςς ἰΠδὲ ἰη Μκ.᾽᾿5 παγγδίῖνα [6818 88 πὸ 
Βόογης ἴῃ σδρεγηδυπι. Ηε 828 νἱ 5ἰτεὰ ἰξ, 
ἅἄοπε ροοὰ ἴῃ ἰξ, ἀηὰ πον Ηε ννδῃίβ ἴο ρΡῸ 
εἴβεννῆεγε.---ν εσ. 39. ἦλθεν (υἱάε οτἰτἰςαὶ 
ποίε68).---εἰς τι συν. πιδΥ Ὀε ςοππεοιεά νὰ 
ἦλθεν, ἀηὰ τῆς δεπίοπος Ψ]} τὺπ (δὺδ8: 
11ς οἄπης, Ργεδομίη, ἴο πεῖς ΒΥΠΔΡΌΡΊΕΒ, 

ἸΈοσ ο δε. δ3Β Ὁ Βᾶνα βἰ Πρ και (Τίδοι., Ν. Η.). 

ϑ ειπ. αντον ἰ5 ἃ ρἷοΒδβ, οπιϊτἰεὰ ἰπ Δ ΒΌΙ,. 

811 ονες α411|ες ; αἷ8δο οδϑείηρ οὔκ ἀδνί5, 
τῆς ΠεαΙϊπρ' πα πιβίσυ Ὀεὶπρ τοίεγσεά ἴο 88 
βυδοτάϊηδέε ἴο (Π6 ἐεδοπίησ. [να σοη- 
πεοὶ εἰς τὰς συν. ἢ κηρύσσων ἴῃς 
ψοσὰ “ βυηδροριεβ᾽" Ψ}} τεῖοσ ἴὸ ἴδ 
ΘΒΒΕΙΓΉ 168 ταῖπος ἔμδη (0 [86 ΡΙδοθβ -- 
Ριεδοβίηρ ἴο {πεῖς βυπαρορυεβ, 85 ΜῈ 
ταὶ με ΒᾺ. “ ργεδοῃίηρ ἴο ἔπει σΠΌτΟΠ 68 ̓ἢ 
οἵ “᾿οηρτεραίίοηβ᾽,. ΕῸΥ βιπΊϊασ 6Χ- 
Ρταεββίομβ οἰ. χὶ. το, χίν. 9, ]10 μη υἱῖ!. 
26. Τιῖβ δῃοζὲ νεζβα ςοπίδίπβ ἔῃ τεοογά 
οἵ ἃη εχίθηβῖνε ργεδοπίηρ ἴους, οὗ ΜΒ ΟΒ 
ποῖ ἃ βἰπρίς ἀϊβοουτϑε 888 ὅδε ρτα- 
βεῖνεά, Πουδιῖε88 βοῦς οὗ ἐπε ρδγαῦεβ 
ΨΕΤῈ Βρόκεη οἡ ἔμπεβε οσοββίομβ. Νοῖβ 
τις σγπάρορμε, ποῖ [με "»παγλεί ῥίαεε, ν᾽88 
τῆς βοεῆς οἵ ΟἸσίβεβ δάάγεββεβ ; Ηἰβ 
ψνοσκ τοὶ ρίουδ, ποΐ ρο] εἰς] (ϑοῃδηςΣ). 

γν. 40-.45. Τε ἱεῤεγ (Μι. νἱϊ!. 1-4} 
1 Κι ν. χ2-16).--- τ. 40. καὶ ἔρχεται, 
εἴς., δηὰ ἴπεσα σοπιοῖῃ το Ηἰπιὶ, πἰδβέοτίς 
Ῥτεβεηξ 88 80 οἴϊεη ; Παῖς [815 ἢαρρεπεᾶ 
ποῖ βαϊά, ῥοῦν δὴ ἱποίάεπε οὗ ἴδ8 
Ῥτεδοβίηρ ἴους ; “π᾿ οπς οἵ δε οἰτῖεβ," 
ΒαᾶυβΓ,κ.--ὰν θέλῃς δύν. : [πε ἱερεῖ [85 
δβεξη οἵ βεασά εῃουρῇ οὗ ΟἸγίβι᾽ 5 ἢβα! τς 
ΤΑΙ ΒΈΣΥ ἴο ὃς ΒΓΕ 88 ἴο ἰ;ς ῥοῖοέγ. Ηδ 
ἀοιυδιβ {πε νν1]}, πδέογα!ν ἔγοτῃ ἴῃς πδῖυγα 
οὗ πε ἀΐβεαβε, ἐβρεοίδιν [1 Ὀς ἴῃς ἄτδὲ 
οὐτα οὗ ἴῃς Κίπά, οἵ [ῃς Βτγδϑὶ 8οὸ ἔδσ 85818ῃ6 
ταᾶῃ ΚηοννΒ.---Ἶ ες. 41. σπλαγχνισθεὶς, 
δανίηςῷ οοπιραδείοηθ.Ό Ψαίοδβ σϑες 
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43. Καὶ ἐμβριμησάμενος αὐτῷ, εὐθέως ἐξέβαλεν αὐτόν, 44. καὶ λέγει 

αὐτῷ, ““Ὅρα, μηδενὶ μηδὲν εἴπῃς ̓  ἀλλ᾽ ὕπαγε, σεαυτὸν δεῖξον τῷ 
ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου ἃ προσέταξε Μωσῆς, 
εἰς μαρτύριον αὐτοῖς." 45. Ὁ δὲ ἐξελθὼν ἤρξατο κηρύσσειν πολλὰ 
καὶ διαφημίζειν τὸν λόγον, ὦστε μηκέτι αὐτὸν δύνασθαι " φανερῶς πα ]οδ υἱ!. 
εἰς πολιν] εἰσελθεῖν - ἀλλ᾽ ἔξω ἐν Ἶ ἐρήμοις τόποις ἦν, καὶ ἤρχοντο κα. Δα 
πρὸς αὐτὸν πανταχόθεν.ὃ 

1ΎΒΕ ογάεσ οὗ ἰῆς νοσγάβ νδείεβ ἰῃ τῆς Μ88. 

35. “π ἰὴ Β1.Δ. 
8 παγτοθεν ἰπ τηΔηΥ ὑποΐα]8 (Τίβοϊ., ΝΝ.Η.). 

ἴδε ρμοτγιγαίτυτς οἵ Ομ σίβ᾽ 5 ῥεγεοπα ἐν ἰπ 
τοῖθϑ. αοβρεῖ, Μκ.᾿ 8Β βρεοϊδὶ εν. τεσ. 42. 
ἀπῆλθεν, εἴς.: Δποίμεσγ ἱπβίδπος οὗ 
ἄυαϊν, τῆς ἸΕρτοβυ ες Πἰπὶ, ἀπά δ οἵ ἴὲ 
Μ 88 οἰεδηβεῦ, 1,1. Π45 ἴῃς ἰογπιεσ οὗ ἴῃ 8 
ἵνο ρῆταβεβ, Με. {πε Ιδιῖοι.---καθαρίζειν 
16. Ἡεἰεηπίβεῖς ἔοσ καθαίρειν .---Ν ες. 43. 
ἐμβριμ' ος, εἴς, : ΒΒ} ΠΡ’ ἃ Βενεσα 
ἀβρεςῖ, υἱάς ποῖεβ οὔ ἴῃς νογά δὲ Μι. 
ἰχ. 30, εβρεςίδ!ν ἔπ αυοϊαιίοη ἔτοπι 
Ἑυτῆγ. Ζὶρ.---ξέβαλεν α., τπγυδὲ Ηἰπὶ 
ουὔἕ οὔἴδε βυπδροριια οἵ ἴδε Ἵσγσονά. ἵἰ 
ἰδ ποῖ αυἱϊς οετγίδίπ ἀπὲ ἴΠ6 ἱποίάεπι 
Βαρρϑηςά ἴῃ ἃ βυγπᾶρορυς, ἐπουρἢ {πε ἰη- 
ἔετεηος ἰ8β παῖυγαὶ ἔτοσῃ ἴπ6 οοπηςοίίοῃ 
ἢ νεγ. 39. Γρεῖβ γεσα ποῖ ἱπίεγ- 
ἀϊοιεὰ ἴτοπὶ επίεσιηρ ἴπῈ βυπᾶρορια. 
ΎΒεβς ραγιϊσιδγθ ἅτε Ῥεουϊ ας ἰο ΜΚ., 
δηὰ δαΐοηρ ἴο Πἷ8 ομδγαςῖοσ βκεῖϊοπίηρ. 
Ηε ἄοεβ ποῖ πιεᾶπ ἴο ἱπιρυῖς σθὰὶ ΠΡΟΣ 
ἴο ]6βυ8, δῖ ΟἿἿΥ ἃ τηλβίθγῃι πΊΔΠΠΟΥ 
ἀϊοιδιεὰ ὉῪ ἃ ἀδβῖίσε τι τῃ6 Ὀεπεῆϊ 
8βου]ά Ὀ6 οοπιρὶεῖα Ξξ αννᾶν οὐ οὗἉ (8, 
ἴο ἴδε ρῥγίεϑδε ; ἀἄο ψῃδῖ {Π6 ἰανν τεηιῖγαβ, 
τδδὲ γοῦ πΠΊΔΥ Ὀε ποῖ οἷν οἰεδη δυῖ τα- 
ςορηϊβεά 85 βιοἢ ὈῪ ἐπ δυϊποτίε68, ἀπά 
80 τεοεϊνεά ὈῪ 1[Π6 ρεορὶς 88 ἃ ἰερεσ πὸ 
Ἰοηψετ.---  ετ. 44. εἰς μαρτύριον αὐτοῖς : 
ἔοτ ἃ ἰεβεϊ ΠΠΊΟΩΥ ἔτοπὶ ῥτίεβὲ ἴο ρεορίε, 
νἰΐδους Ὡς τῆς ἱερεσ ψουϊά ποῖ θὲ 
τεςεἰνοά 88 οἰεδη.---  ετ. 45. δῖ [6808 
{εατεὰ βεετβ ἴο πᾶνε αρρεπεά. Τῇε 
τηᾶπ Ψψεηξ δδουΐ {6} πρὶ οὗ Πῖ8 ουτε, δηὰ 
περ εςείης ἴπε πιεδπβ Περεββᾶσυ ἴὸ οδίδίη 
δοοίδὶ τεοορηίτίοι ἃ5 ουγεά.---τὸν λόγον : 
“6 πιδίίετ," Α. ἡ. Ῥειπαρβ ννε βῃουϊά 

᾿εγδηβίδῖα βέγίς ἶγ τς τοογά, ἐ.6., (6 
νοσά ]|6818 δροκα: “1 1, Ὀς ἴπου 
οἰεαη ᾽ν. 80 Ηοῖϊζ. δἴϊεγ Ἐτίζβομε. 80 
αἰ8δο Βυΐῃγ. Ζίρ. (διεφημίζε τὸν λόγον, 
ὃν « ὑτῷ ὁ χριστὸς, δηλαδὴ τὸ 
θέλω, καθαρίσθητι, ὡς μετ᾽ ἐξονσίας 
γενόμενον) .---εἰς πόλιν: ἴπε ταδιυϊς ννδ8 
ἴδδι [6805 οουἹὰ ποῖ επῖεγ ορεηὶν ἱπο ἃ 
εἶὲν, ἃ Ῥορυΐουβ ρίδςα, Ῥυΐ νγ858 οδ!ρεὰ 
1ο ταπιδίη ἴῃ γειγεᾶ βροῖ8β. Τῆΐδ οὐτα 

δηᾶ τῇς Ρορυ α πεν εξ οδιιϑεὰ τᾶν ἢδνα 
ςο-ορεγαιθὰ τὸ Ὀτίηρ ΟΠ γίβι᾿ 5 βυπαρόρια 
τηἰηἰβίγυ ἴο δὴ ὔγιρι ἰεγπιηδιίοη ΕΥ̓ 
δι ΓΓΙΠΡ ὉΡ δῆνυ. 7εβι8 ννὰβ δεΐνψεαπ 
Ὁνο ἤγεβ, δηὰ Ηἱβ ογάεσ ἴο πε ἱερεσ, βο, 
Βδονν {πγβεῖῖ, μΒδὰ ἃ ἀουδὶς τγεΐογεπςα : 
ἴο 86 πιᾶῃ᾿Β ροοά δηά ἴο {πε σοποϊ!! διίοτ 
οὗ {πε βογίθεβ δῃηὰ βυπδρόρις συΐεσβ.--- 
καὶ ἤρχοντο, εἴς, : ἀπὰ (5:1}}} πεν Κερι 
οοτηΐηρ, ἔτοπι 41} αυδγίεσβ. Ῥορυ δεν δὲ 
ἐϊ8 Βεῖριιι. ὙὙῆετς 18 ποιπίπρ οοττεβροηά- 
πᾷ ἴο νδσ. 45 'ἱπ Μι. 

ΟΗΑΡΤΕΞΚ 11. ΙΝΟΙΡΙΕΝΤ ΟΟΝΡΙΙΟΤ. 
Τΐβ σπαρῖεσ δπά τῆς ἢγϑβί βἰχ νεῦβε8 οὗ 
ἔπε πεχὶ γερογὲ ἱποίάεπιβ ψνῃϊςπ, τπουρῃ 
ποῖ τεργοβεπίεὰ δ8 Ὠδρρεπίηρ δἱ ἴῃ 
58Π|6 {ἰπ16, πᾶνε 411 οπς δἷπὶ: ἴο Ἄχῇῃ δίς 
7εβὺ8 45 Ῥεςοπγίηρ δη οδ]εςῖϊ οὗ ἀἰβίανουσς 
ἴο ἴῃς τεϊϊρίοιιβ οἴαββεβ, {6 βογῖρεϑ δηὰ 
ῬΠασγίβεαβ. ϑοοπεσ οσ ἰδίεσ, ἀπά βοοῦ 
τδῖποσ {π4π ἰαΐεγ, {Π|8 ννὰβ ἱπενίτδοῖς. 
68:18 ἀπά {πο Ὺ ̓νεγα ἴοο δητίγεῖν ἀϊεγεηῖ 

ἴῃ ἰπουρῃς ἀπᾶὰ ψγ8γ8 ἴοσ ροοά ν]] τὸ 
ῬΓανΔ1] θειινεεη πθῦλ ἔῸΓ δὴν ἰεηρῖῃ οὗ 
{ἰπ|Θ. [τε ψουϊά ποῖ ὃς ἰἴοπρ θεΐογε ἴπα 
πεν Ῥγορῆες νου δἰίσγαςι {πεῖν διτοπιίοη. 
ὙΠα Τσοπιτηεηῖβ οὗ ἴῃς ξξοριε ἱπ σδρεγ- 
πὺπὶ δβυπαρορις, ἀουδι]ε88 οἴδη τγα- 
ῬΡεδιεὰ εἰβεινμεγε, ου ἴῃς ςοηίγαϑὲ δεῖνα 
Ηἰ5 βίγ]ς οὗ τεδοπίπρ δπὰ ταὶ οὗ τῆς 
βοσίδεβ, νγουἹὰ βοοῃ γεδοῦ {πεῖς δαγβ, δπᾶ 
ψου]ὰ ποῖ ἰεπά ἴο ὑγοπιοῖε ἃ ροοά ὑπάετ- 
βίδπάϊηρ. Ὑπδῖ νν88 οὔς ἀδῆηϊϊε στουπὰ 
οὗ οἴεηοο, δηᾶ οἴμοῖβ ννεσα βυζε ἴο δγίβε. 

νν. 1-12. ΤΑ ῥαϊςϊεά πιαη (Μῖ. ἰχ. 
1:-8:: {Κι ν. 17-26).--ονετ. τ. Ὑπετγεδάϊηρ οὗ 

ΒΙ, (ΥΝν.Η.) ψ [ἢ εἰσελθὼν ἕο εἰσῆλθεν 
τη Τ΄ Ε., ἀπά οτηἰἰηρ καὶ μεΐοτε ἠκούσθη, 
δῖνεβ ἃ τυ ρρεαϊγ δπδοοϊουϊῃϊβεῖς σοη- 
βίγυςἰοη (" δηὰ επίεσίηρ ἀραΐπ ἱπῖο 
Οδρεγηδυπὶ δἴϊεσ ἄδγβ ἰξ ννὰβ πεαγά τῃδί 
Ἡς νᾶβ δἱ ἤοσιδ ᾽, ψῃϊοῃ τμδε Τὶ ΚΕ. 
νΕΥ πεϑιϊν τεσηονεβ. Τῆς Ποπϑίγυοιίοη 
οἵ τπε βεπίεηος, ἐνδη 88 ἰϊ βίδπάβ ἰπ τῆς 
οτἰ εἰσ! ἀρργονεὰ ἰοχῖ, τηδὺ ὃς πηδάς 
ΒΙΊΟΟΙΠΟΓ ὉΥ ἰακίηρ ἠκούσθη ποὲ ἰπι- 



410 ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ Π. 

17. σ᾿ Καὶ πάλιν εἰσῆλθεν 1 εἰς Καπερναοὺμ δι᾽ ἡμερῶν " καὶ 3 
ἠκούσθη ὅτι εἰς οἶκόν ὃ ἐστι’ 2. καὶ εὐθέως συνήχθησαν πολλοί, 

᾿ 1ομα ".6; ὥστε μηκέτι "χωρεῖν μηδὲ τὰ πρὸς τήν θύραν καὶ " ἐλάλει αὐτοῖς 
ΒΟ Β. ἐν. 38. τὸν "λόγον. 3. Καὶ ἔρχονται πρὸς αὐτόν, παραλυτικὸν φέροντες," 
«Με. ίν. 6. " αἰρόμενον ὑπὸ τεσσάρων. 4. καὶ μὴ δυνάμενοι προσεγγίσαι ὅ 
ὁ δερο οαΙ, αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον, ὁ ἀπεστέγασαν τὴν στέγην ὅπου ἦν, καὶ " ἐξορύ- 

(ἰο ἀΐφ ουἱ 
86 ἐγε5). ἔαγτες χαλῶσι τὸν κράββατον," ἐφ᾽ ᾧ Ἷ ὁ παραλυτικὸς κατέκειτο. 

1 φισελθων παλιν ἴπ ΜΙ ΒΌΙ,; ΡγοΡΔΌΙΥ σοττεςῖ ᾽υ8ὲ θεσαυδα οὗ ἔπε Βαϊείπρ οοηβέ, 
ψῃοἢ τῆς Τ.Ε. ταςῖῆεβ. 

2..Μ8Β1, οπιῖξ και ; ἴογ ἰῃς οοπηεοτίοη οὗ ἔπ6 ννοσάβ υἱέ Ὀεΐονν. 

ΞΊΝΒΌΙΣ δΒᾶνε ἐν οικω (Τίβο;., ΝΗ. ἱπ (εχ). Βαυῖ εἰς οἶκον ((Δ αἱ.) ἰδ ἴο Ρ6 
Ῥτείεισεά 858 ἴδ τιοσε ἀϊῆουϊε, 

4ΝΒΙ, πᾶνε φεροντες προς αντὸον παραλντικον. 

δ᾽ προσέενεγκαι ἴῃ 81,33 (Τί Ξοἢ., ΚΝ. Η.). 
4 ϑρεῖξ κραβαττον ἰπ τηοβὲ υὑποίβδίβ. 

Ἰοπον ἰπ ΒΌΙ,.. εᾧ ὦ (Τ. Ε.) ἰδ ἐχρ᾽δηδίογυ. 

Ῥέζϑοπαῖν; Ῥυΐξ δὲ τεξεστίηρ (ὁ [65118. 
Ὁ επίεσγίηρ, εἴς., ννγὰ8 πεαγὰ οὗ δβ Ὀεϊῃρ' 

δὲ βοίηες (ϑοῆδης δηά Ηο]ιζγηδπη δἱΐεσ- 
τδιϊνεγ).--- πάλιν, αραΐπ, ἃ βεοοπὰ εἶπιε, 
ἷ. 21 τιεπεοηπίηρς ἴμε ἢτβε. δ 88 ποῖ 
Ῥεοπ ἴδετε ΔρΡρΆσεηΕἾὙ βίηςς Ης ἰεῖε ἴξ 
((. 35) οα π6 ργεδοπίηρ ἰοὺς ἴῃ 6Ά1Π|ες. 

ι᾿ ἡμερῶν : αὔετι ἀδγ8, οὐ, ΘΔ]. ἱϊ. χα; 
οἰαββῖςδὶ Ἴχαπιρῖεβ οὗ [18 86 οἵ διὰ ἴῃ 
ΜΝ ειβεεῖπ δηά Εἰβπεσ. Τὴ Ὄχργεββίοη 
δυρρεβῖβ ἃ ββογί ρετίοά, ἃ ἕενν ἄδγϑ, 
ΨΉΙΟΝ ΒΘΕΓῚ8 00 δ[οτί ἔογ [δε εἰπὲ τὸ - 
αυϊγεά ἔος πε ργεδοπίηρ ἴουγ, δνεῃ {Εἰ 
πδά Ῥεεη οὐξ ἐδότι ΌΥ δοβεῖϊε ἱπῆμπεποα, 
88 ἰδ ποῖ ἱπηργοῦαῦῖθ. ὙὍὙΠδ ῥγέβεποα 
οὗ βογῖδεβ δὲ ἔμ8 βοεπε ἰβ νΌγΥ βίσηη- 
ςαπὲ. ὙΠΟΥ ἄρρεᾶσ δΒοβεὶΐς ἴῃ διευάα 
οη ΟὨείβε β τείυγῃ ἴο σαρεσπάυπι. ὙΠΕΥ 
Ββαὰ ρῥγοῦδοΪυ δδεη δοίϊνε Ῥεΐοστε ἴξ. 
Ἐτι Ζβοῆς ἱγαπβδίεβ : ἐπέεγγεοίὶς ῥ γίδες 
αἀϊοδις. Ἑοι ἃ οοπβίδεγαδία ἔπις διὰ 
χρόνον νου Ὀὲ ἴπ6 ἀρρτγορείδις ρῆγαϑε. 

8 ρεῖ τά οἵ ἴῃς ἀϊ συν Ὁν σοππεοῖ- 
ἴῃ ἔξ ἡμερῶν “ἢ ἠκούσθη (ΚΙοΞίετ.), 
ἔπε τεϑυϊίηρ πιεδπίηρ θείηρ ἴπαΐ ἄδγβ 
εἰαρβεὰ δῇεσ {πὶ γγίναὶ ἱπ Ὁδρεγηδυπι 
Ῥείοτε ρεορίε Τουπᾶ οὐκ ἴπαὶ [6508 ννᾶ8 
ἴδετε. Ηε πδά θθδὴ δρβεπὲ ροβϑίδὶν ἔοσς 
ταοπίῃ8, ἀπὰ ργοῦδο]ν σεϊτυγπεά υ  ἜΕἶν..--- 
ἐν οἴκῳ οἵ εἰς οἶκον (Τ. Ε.) Ξ- ἂὲ Ποπια 
(π᾿ Ῥεΐεσ᾽β ἤουβε ῬγεβιιπηδὈ ]ν) ; εἰς οἶκον 
Βυρρεβίβ ἴῃς ἰάδα οὗἩ εδηΐγδῃςε.--- εσ. 2. 
συνήχθησαν πολλοὶ: ψἱ1ἢ πὰ εχῖγα- 
οτάϊπασυ ἱποίδεηιβ οὗ βοῆς ὑεῈ 8 οἵ 
ΤῊΟΠΕ8 Δ5Ὸ γεβῇ ἴῃ {δεῖ πιεσηοσυ, ἃ 

εαὶ ραιϊπογίηρ οὗ ἴδε ἐουγῃβρεορίθ νν 88 
ἱπενίιδδῖε.---ῶστε, εἴς, : (ἢ ραϊπογηρ 
ννᾺ5 ῬῃαηοτηἊΠδὶ ; ποῖ οἡἱν (ἢς Πουδ6 
8ΙΙεἅ, Ῥυὲ ἴῃς βρᾶςθ τουπά δροὺῖ τδς 

ἄοοτ ογονάβά---0 τοοτὶ ἔος τῶογε ρβορῖβ 
Ἔνθη ἔπετγε (μηδὲ), ποῖ [0 δρεδῖς οὗ νυϊτη. 
-τὸν λόγον : {πε ρῇταϑε ἢδ5 ἃ βεοοπάδγυ 
βουηά, 88 1 δὴ εςῇο οὗ ἴῃ βρεεςῇ οὗ {δ 
Ξβοθιοις ουτοῖ, ῬὰῈ τῃς τηεδηΐηρ ἰ8 
Ρίαίη. [6808 ννᾶβ ῥργεδςξίηρ τῆς ροβροΐ 
οὗ τῆς Κίπράοπι ψΒεη ἐπε ζο Ἰοννίπρ ἱποὶ- 
ἄεπε βαρρεηεά. Ῥχγεδοϊδίπρ αἰνναυβ ἤτγϑβε. 
πτνεσ. 3. ἔρχονται: ἢἰδίοτίς ῥτεβεπὶ 
νὴ Πνεῖν εβεοςι. ΤῊς αγγῖναὶ ογθαίδβ ἃ 
βίϊγ.---φέροντες : (Π18 ΠΊΔΥ πιεδῃ ΠΟΘ 
τπᾶπ πα ἴουγ ψγῆο δοίυδ!ν οαγγίεά [86 
δῖοκ τηδῃ (ὑπὸ τεσσάρων), ἔτεπ 5 Δοςοπ)- 
Δηγΐηρ. Τῆς Ὀεδγοῦβ στιϊρῃϊ Ὀε σεγυαηές 

ἰϑεθαπδὴ.. γεν. Τῆς ραγεϊουϊαγβ ἴῃ 
1Π18 νεσβα ποῖ ἱἰπ Μί., νῇο ἀϊὰά ποῖ σᾶσα 
πον δεν ἴουπά {πεῖς νὰν ἰο 6518; 
ἐπουρῇ ἕο πίπι ἰπδὲ ἔπε δβυςοεεάδα 
ξοριε ἀεῦχφο ἴσαι Ἡ Ε.): δεῖα 
οηΐν ἴῃ Ν. Τ. ἴο ἀρρσοδοῆ ; προσενέγκαι 
(ΝΝ.Η.), ἴο Ὀγίπρ ελϑθς (1Π6 δὴν τῆλ 
υπάετείοοά) ἰο Ηἱπὶ, [εβι15.---ἀπεστέγα- 
σαν τ. σ΄.» τεπχονοά (δε τοοῦ, ἰο ψὩ ἢ 
πεν ψουά ρεὶ δοσεββ ὉΥ δὴ οι[βἰάς6 
βίδισ δἰ ποσ ἔτοτλ ἔπε βίγεεϊ οὐ ἴτοπὶ ἴῃς 
οουγί.--ὅπου ἦν, ψΠεῖε Ηδ νψ88; ψΠογα 
ΜΜΆ8 (Πα ὃ ἴπ 8π ὕρρεσ σοοπὶ (1 ἱρβείοοῖ 
πᾶ Μἱτηρα), οὐ ἱπ ἃ σοοπὶ ἴῃ ἃ οπε- 
βίοσίεἄ ἤοιβς (ΗοἱτΖ., Η. Ο.), οσ ποῖ ἴῃ ἃ 
τοοῦῇ δὲ 411, Βξ ἴπ ἴπῸ αὐγίμηι ΟΥ̓ Φ051- 
ῥἰκυίμν, ἴῃς αυδάταηρί!ε οὗ [ἢς Βοιβα 
(Εαθεγ, Αγελᾶοί., 1αμη, Αγελκᾶοϊ.). Ιῃ 
ἴῃς 4δὲ-πιοεπεοηεά οαβε {ΠῸῪ ῬψουἹὰ πᾶν 
ἴο τεῆῖονα ἴπ6 ραγᾶρεῖ (βδ(ε απιεηξ, 
Ῥευξ, χχίΐ. 8) αηὰ ἰεῖ τῆς πηδη ἄονγῃ ἱπίο 
πε ορβῆ βρδςε.---ἐξορύξαντες : ποῖ δοπηε- 
τοῖηρ δάδικίοπαὶ ἰο δας ἐχρδηδίοτυ οὗ 
ἀπεστέγασαν -- πεν υπτοοῖεά ΒΕ. ἀϊρρίπ; 
τατουρ ἐπα τηδίεσι!----ἰ]ς8, δῖ, δῃ, 
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5. ἰδὼν δὲ} ὁ ᾿Ιησοῦς τὴν πίστιν αὐτῶν λέγει τῷ παραλυτικῷ, 
“Τέκνον, ἀφέωνται 3 σοι αἱ ἁμαρτίαι σου." 5 6. Ἦσαν δέ τινες τῶν 
γραμματέων ἐκεῖ καθήμενοι, καὶ διαλογιζόμενοι ἐν ταῖς καρδίαις 
αὐτῶν, ἡ. “Τίς οὗτος οὕτω λαλεῖ βλασφημίας ; 
ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός ; "ἢ 

τίς δύναται 

8. Καὶ εὐθέως ἐπιγνοὺς 

ὁ Ἰησοῦς “τῷ πνεύματι αὐτοῦ, ὅτι οὕτως δ διαλογίζονται ἐν ἑαυτοῖς, (8. νἱῇ!. τα, 

εἶπεν αὐτοῖς, “Τί ταῦτα διαλογίζεσθε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 
9. τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν τῷ παραλυτικῷ, ᾿Αφέωνταί 8 σοι αἱ 

Ἰ καὶ ἰδων ἰπ ΒΟΙ,. 

38 33 δᾶνα ἀφιενται. ἀφεωνται ζοπέοτπι!β (ο [«ἱ, (ν. 20), ἀπὰ ἰ8 ἴο Ὀς δυδβρεοίεά. 

8 Ἐοσ σοι αι αμ. σου (τοπὶ [,.Κ.}) Δ ΒΌ.Δ Βᾶνε σὸν αι αμ. 

4 οτι ἰῃ Β (ἿΝ.Η. πιδγρ.). 
5ΊΩ (πε ΤΕ, ουτος οντω λαλει βλασφημίας, ννε ἀεῖες: [ῃς Πδηὰ οὗἉ Πατπηοηϊδίηρσ 

δηὰ ργοβαὶς γενίβεσβ οὔσε τὭΟγα. 

βλασφημει (3Β}1). Μία θεῖον. 
4 Β οχηἱῖβ οντως (ΝΗ. ἴῃ Ὀγδοκείβ). 

Τ λέγει ἴῃ ΜΝ ΒΙ, 33. 

δ αφιενται ἰῃ ἐ3Β. 

Ρἰαβίες.--κράβαττον : ἃ 5π|81} ροτγίδθ]ςβ 
σους, ἴοσ ἴπΠ6 ροοσ, ἔοσ ἔγανβὶ]οσβ, δηὰ 
ἔοι δἷοκ ρεορὶε ; Ἴσοοηδεπιπεά ὃν Ῥἤσγγπ., 
Ρ. 62; σκίμπονς πε οοττοςῖ ψοτὰ, 1, δεπ 
εγαδαίμς, ΜὨϊΟΝ πηᾶῪ πᾶνε ἰεὰ ΜΚ. ἰο 
086 ἴΠ6 ἴεγτη ἴῃ ἐπα ἰοχί.-- ετ. 5. τὴν 
πίστιν α., {μεῖς ἔα, ταὶ οὐδε Ὀεᾶγοιβ, 
βδονι Ὺ 1πεὶγ επεγρεῖὶς δοιίοη, ἔπ ς βίος 
τωᾶῃ ποῖ ἱποϊυδεὰά (οὐ τὴν πίστιν τοῦ 
παραλελυμένον ἀλλὰ τῶν κομισάντων, 
Νιςῖος Αηΐξ., Οτσάσπηεσ, Οδί.).--τέκνον, 
οἰΠά, νἱϊδους ἔς οΒεογίηρ θάρσει οὗ ΜΙ. 

νν. 6-12. Ὑδυβ ἔδσ οἱ ἴδε βἷοκ πιδη, 
πον Πα βοΐ ἴο [680.8, δΔηἃ ἴῃς βυτηραιῃειῖῖο 
τεςερτίοη ἢς πιεῖ νι. Νον (δα 5βογῖθε8 
Ῥερίῃ ἴο ρίαν ἐμεῖς ρατῖ. ὙΤΠεν πὰ ἐμεὶσ 
ὈΡΡοτ[ΌΠΙΥ ἵἱπ ἐπα βυπιρδιπεις ψνοσὰ οὗ 
7εβ08: ΤὴγΥ 5ὶπβ ὃς ογρίνϑη ἴπεε; ἃ ννογά 
ταοβὲ δυϊδῦϊε ἰο ἴῃς οᾶβε, δῃά νυν Ὡς ἢ 
ταῖρι μανε δεεπ βροόκεη ὈΥ δὴν πΊδῃ.--- 
τινες το γρ.: ὕἰκ. πιᾶκαβ οὗ [818 βίτηρὶα 
ἔλοϊ ἃ ρτεαὶῖ δῇδιτ: δὴ ΔββοΠΊΪΥ οὗ 
Ῥματγίβεαβ δηά ἰδύνυεσβ ἔγοπὶ 41} αυδγίεσθ---- 
(411|6ς, Ἰυάαεα, αγυβαίθγη, μαγάϊν βυΐϊῖ- 
δδϊς το ἴπε ἰπίεῖ] βίαρα οὗ Ἴοπῆϊιςϊ.---- 
ἐκεῖ καθήμενοι : 5ἰ(ἰἰπρ΄ Ποτὲ. 1 δε 

ἴασα 18 τὸ Ὀ6 Ὀγεββθᾶ [ΠΟῪ τηθδὲ Βᾶνα 
[δα φαΥΥ οἡ ἴπε βροῖ, 80 88 ἴ0 ρεῖ πεᾶγ 
ἴο 16818 δηά πεᾶς δπά βες Ηϊπὶ ἐΐ8- 
εἰποῖγ.---ν ταῖς καρδίαις α. : {πεν Ἰοοκεά 
11:κα τῆδη ββοοκεά δῃὰ ἀϊβαρργονίηρ. Τῆς 
Ῥορυϊαγίεν οὗ [6819 ργενθηϊεὰ ἔγες υἱζεσ- 
πος οὗ τῃεῖγ τπουρῃς. Βυῖ Δην οπα 
ςουἹά 566 ἴΠεΥ ννεῖε ἀϊϑρ᾽εαβεὰ ἀπά ψῃγ. 
[τ ναϑ ἰδὲ βρεεοῦ δϑουΐξ ἔογρίνδηββδβ.--- 
ας. 7. τί οὗτος οὕτω λάλει; βλασφημεῖ. 

Βα ἔπι6 τοδάϊηρ ἰ8 τι (Β, οτι) οντος οντως λαλεῖ; 

Β οπιῖτβ αντοις (ΝΗ. ἴῃ Ὀγαςκεῖ5). 

9 σον ἴῃ ΒΙ, αἱ. 

ΤῊ τεδάϊηρ οὐ Ὁ ΒΌΙ, ἴβ ἴα πῖογα 1{{6- 
1κὸ ἐπᾶπ ἴπαὲ οὗ ἴῃς Τ, Ε., νης ἢ 
ἜΧΕΠΊΡ]1ῆ68 ἴΠ6 ἰαπάσπου οὗ σοργίβιβ ἴο 
βίηοοῖῃ ἄονῃ ἱπίο ςοπιπιοηρίδος ᾿νμδῖ- 
ἐνοσ ἰβ βιγΚίπρ ἀπά οτἱρίπαὶ Ξε ΨΥ ἄοαβ 
τ᾽ 8 ρεβοη {Π8 βρεὰῖκ ἡ Ηδ δ] δβϑρἤετγηςβ. 
ΤῊς ννοτάβ βυρρεβί ἃ σταάυαί ἱπιβηβίῆςα- 
τἴοη οὗ ἴῃς ἔδυϊτ-ἢπάϊπρ πιοοά : ἤτβε ἃ 
δδπειδὶ βεηβα οὗ βιιγρσῖβε, ἔπθη ἃ ἔξε!ἱπρ' 
ΟΥ̓ ἱπιργορτίεςυ, ἔπ πὶ ἃ ἤπαὶ δάνδαπος ἴὸ 
τῆς τπουρδὲ: ΨΥ, (ΠΒ ἰ8 ὈΙΑβρῃ ον ἱ 
[τ νᾶ8 ποι πίηρ οὔέδε κιπά, Ὑγηδι 76βὺ8 
μαά βαἰὰ ἀϊά ποῖ πεο}ββαγιν δπιουπὶ ἴο 
τάοτα ἴπδη ἃ ἀεοϊαγαδείοη οὔ αοά᾽β ψ]]]ΐηρ- 
Ὧ658 ἴο ογρίνα βίη ἴο ἴῃς ρεπίϊεπι, ΤΠΕΥ 
τεδά {πε ὈΪΑΒρθεμν ἱπίο ἰξ.---Ν ες. 8. 
εὐθὺς ἐπιγνοὺς : [6818 τεδά τΠεῖτ [που ρΠ 8 
αἱ οπεε, δῃὰ (Ὠτγοιρ δηά τγουρῇ (ἐπὶ). 

ᾧ πνεύματι, Ὀν Ηἰβ εῤὶγὶέ, 45 ἀϊβείηςε 
ἕτοτὰ ἴδε δᾶγ, ἔμεν μανίηρ βαϊἃ ποιῃίπρ.--- 
νγν. 9, 1ο, υἱάφ ποίεβ8 οἡ Μί.---Νεσ. στ. 
σοὶ λέγω, 1 880 ἴο ἴπεα, ἃ ρατὲ οἵ ΟὨ τί δι᾿ 8 
ΒρΡεεςἢ ἴο (Π6 πιδη ἱπ ΜΚ., ποῖ {Π|Κεῖγν ἴο 
δᾶνε Ὀδεῃ 80 γϑδῖϊν ; ἰδοοηΐς βρεεςῖ, [π6 
ἔεννεβὲ ἡψοσάβ ροββίὉ]ς, Ἵοπαγαςίεγίβεϊς οὗ 
76808. εἰρε, ΠΊΘΔΠΒ Βοιηείῃϊηρ ποσὰ 
πη ἀρ (Ἐτ᾽Ζβο 6) Ξξξ οοπῖα, ἴδακα ὕὑὉ 
τὴν θεά. Τεβὺβ Ὀϊά48 πὶ ἄο ἔννο τῃΐηρ8, 
ἐδοῦ ἃ οοπουβίνα ὑζοοῖ οἵ τεοονεγυ : 
γίδο, (δ πη ρῸ ἴο τῇγ ἢουδε οἡ τπῖπε οὐνῃ 
ξεεῖ, τ τῆν δἰο κε οἡ ἐτν βῃμουϊάετ. 
πτ εν. 12 ἴο]8 μον (6 πιδᾶὴ ἀϊά 88 
δίἀάεη, το ἔπ6 δβίοπιβϑῃχηθηξς οὗἉ 41] βρεο- 
ταίοτϑ.---πάνταςφ, 411, ννἱῖπουϊ δχοεριίοη, 
βοιῖθεβ ἱποϊυάδεᾶ ὃ (ΚΙοΒί6σ.) [Ιεὲ πιΐρῃς 
μανε Ῥεθὴ 80 μαᾶ {πε βεηίΐεποα βίορρεά 
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ἁμαρτίαι, ἢ εἰπεῖν, Ἔγειραι,1 καὶ 3 ἀρόν σου τὸν κράββατον, καὶ 
περιπάτει; 10. ἵνα δὲ εἰδῆτε, ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἀφιέναι ἐπὶ τῆς γῆς ὁ ἁμαρτίας, (λέγει τῷ παραλυτικῷ,) 11. Σοὶ λέγω, 
ἔγειραι,δ καὶ ὁ ἄρον τὸν κράββατόν σου, καὶ ὕπαγε εἰς τὸν οἶκόν σου.᾿" 

12. Καὶ ἠγέρθη εὐθέως, καὶ ἴ ἄρας τὸν κράββατον, ἐξῆλϑεν ἐναντίον 8 
πάντων " ὥστε ἐξίστασθαι πάντας, καὶ δοξάζειν τὸν Θεόν, λέγοντας," 

“Ὅτι οὐδέποτε οὕτως 10 εἴδομεν." 

13. Καὶ ἐξῆλθε πάλιν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ πᾶς ὁ ὄχλος 

ἤρχετο πρὸς αὐτόν, καὶ ἐδίδασκεν αὐτούς. 14. Καὶ παράγων εἶδε 
Λευῖν τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου, καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ λέγει αὐτῷ, 
“"Ακολούθει μοι." Καὶ ἀναστὰς ἠκολούθησεν αὐτῷ. 

1 φγειρε ἴῃ ΣΟ Ὁ αἱ. (Τί 6. .). 

15. Καὶ ἐγέ- 

ἐγειρον ἰη ΒΙ, (ΛΝ. Η.). 

3 καὶ ἰη δ ΒΔ (ΤΊ 5. .), οπιίε ΟἿΣ, (ΥΝ.Η. ἴπ Ὀγδοικαῖβ). 

ὃ τὸν κραβ. σον ἴῃ  ΒΟΌΙΣ. 

4 «πι της γης ἀφιέναι ἰπ ΟΌΤΑΔΣ (Τί5.}.). αᾧ. αμαρ. ἐπὶ τ΄ γι ἰη Β (ΥΝΗ. ἰοχε). 

δ Ἤγειρα 'π πιοδβὲ υποῖδἶβ. 

Ἷ καὶ ενθυς ἰπ Δ ΒΟΙ,. 

4 και οπιὶ  ΒΟΌΙ, 

4 ἔμπροσθεν ἴῃ 3 ΒΙ,. 

9 Β οπιίῖδ (Ὁ. Η. ἐπ ὑσγδοκεῖβ). Ὁ Πᾶ8 και λεγειν. 10 ουτωξ ουδεποτε ΦΒΌΙ, 

ἔδετα. Ἐοσ πὸ ἄουδε ἴΠ6 5ογῖδεβ ψεσε 88 
τους ἢ δβίοηϊβῃεά 88 ἱπεὶς πεϊρῃδουτα δὲ 
ψνΠαῖ ἴοοῖκ ρίδος. Βυϊΐϊ ἴπεὺ ννου]ὰ ποῖ 
Ἰοίῃ ἰπ τῆς ργαῖϑε ἴο οὐ ψὩοἢ [Το] οννεά. 
--οὕτως οὐδέποτε εἰδομεν : εἰ] ριϊς Δ], 
Ῥυΐ εχργεββίνα, βυϊϊεὰ τὸ {86 τηεπίδὶ 
τηοοᾶ -- 50 Ὲ ὩΘΥΟΙ ΒΑ, ἐ.δ., ΜῈ ΠΕνΟΣ 
8ἂνν ἴῇε 1ἰκς. 
Ν.Β.-- Βε εἰεε “" ϑοη οὐ Μδη ᾽" οδσουγβ 

ἰῃ τπἰβ παγαῖϊνε ἴοσ ἴπς ἢἔγϑε τἰτὶς ἴῃ 
Μκ.᾽ 8 Θοβρεὶ ; ἴοσ 118 ἱπιροζγῖ υἱάδ ου Μί. 

γν. 13-27. Οα!ϊ οὗ Γιουὶ, γεαφέ γοϊίοτο- 
ἐπ (Με. ἰχ. 9.13; ὕκ. ν. 27-32). ΤΠΪΒ 
ἱηςίάεπε ἰ8 ποῖ το Ῥε οοηςεϊνεὰ 88 ζο Πονν- 
ἵπξ ἱπιπιεάϊδιεῖν δῆεγ ἴπαὶ παιγαῖϊβά ἴῃ 
τὰς ἑοτεροίηρ βεοίίοῃ.--ν ετσ. 13 ἱπιοτσαρῖδ 
τε ςοπαπυν οὗ ἴῃς Πίβίοσυ. [{ βίδίεβ 
δαὶ 1εϑ8 ψνγεπὲ οὐ δραίη (ς. '. 1τδ) 
δἰοπρβίάε (παρὰ) {πε 5ε4, ἐπδὲ τπ6 πλυϊε- 
τιᾶς Το]]οννεὰ Ηἰπιὶ, ἀπά ἐμαὶ Ης ἔδυρῆξ 
δε. Α νεῖὺ νᾶριια ρεπεγαὶ ποίϊςε, 
βεγνίηρ Ππ||6 οἵπεσ ρύγροβε ἴῆδη ἴο ρίδος 
ἂμ ἱπίογναϊ Ὀεῖννεεη ἴπ6 ἐοσεροίπρ δπά 
Το] οννίηρ ἱποίάεπίβ.---τνεσ. 14. λΛευῖν, 
1μενὶ, τῆς δοη οὗ Αἰρῆδειβ, 86 πᾶπια 
δεῖς δηὰ ἰη 1. ἀϊβεσεπὶ ἔσοπὶ δι ρίνεπ 
ἐπ ἢτβε ροβρεῖ, Βυῖ τῆς ἱποίδεπι πιαπὶ- 
[ἀϑΕῪ τπς βᾶπιθ, ἀπά ἔπε πιᾶπ ἱπαογείογα 
Αἶβο; [κανὶ Πίβ οτἱρίηδὶ ἤᾶπις, Μαίεμεν, 
.ιἰ8 ἀροβί]ς ἤᾶσηθσ. ΜΚ. παῆγεβ Μδίπεν 
ἴῃ δ΄5 δροβιΐς 18ὲ ({1|. 18), θὰ: Βε [8118 ἴὸ 
ἰδεπεῖεν [86 νο, ἘπουΡἢ νμδὶ Ὠς βἰδῖεββ 
δδοις ἱ,ενὶ εν ἀεπεῖν ροϊπίβ ἴο ἃ 681] ἴο 
ΔΡΟΒιΙεβμΐρ βίτηι ας ἴὸ ἐμαὶ ἴο τῆς ἴουγ 
Βεβεγγιδη (Ϊ. τ6, 2ο).. ὙΤῇδ ςοπηρίϊες οὗ 

ἴδε Βγβὲ σοβρεῖ, μανίπο ΜΚ. θείοτε δΐπι, 
δηά, ποιίςοϊηρ ἴῃς οπιριὶββίοπ, βιυδϑιϊταϊοὰ 
πε πᾶπῖε Μαδίίπεν ἕοσ [νενἱ, δἀάϊηρ ἴο ἱξ 
λεγόμενον (ἴχ. 9) ἴο πἰπε {πὶ Ὡς Βδά 
δηοῖπεσ ΠΑπΊα. ολούθει μοι: ἃ ς8]] ἴο 
ἈΡΟΒ1ΙΘϑἢΐΡ (10 ἐδγπβ ἰάεπείςαὶ ἴῃς 41] 
ἴῆγεε ϑυπορεῖςβ), πὰ αἷβο ἐο ἐρεριεϊα ἐδ 
σεγυΐες ἵπ σοπηεοίίοη το ἐκ ἐπε νιϊδϑίοη ἰὸ 
ἐὰς ῥμδιίοαης (υἱάα οπ Μι.).---Ν ἐγ. 15. 
ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτου : ψοβε πουβεῦ  Νοὲ 
Ῥατγίεςιν οἱεασ, δὰξ 411 τπΐπ ρα ροΐπε ἴο 
τδαῖ οὗ [εν. ὝὝΠετιε ἰδ πο πιδπίίοη οὗ ἃ 
τεΐυγη ἴο Οδροσγηδυπι, Πεγς [6818 ἄννεῖς. 
ΤΠ ουβίοτῃ ουδὲ πᾶ δανα ὅδε οὐ- 
βἰάα τῇς ἴοννῃ, πεᾶσγεσγ ἔπε βῆογε. ΤΏδη ἰέ 
1π6 Ὠουβε οὗ }65808 (Ρείεσγ᾽ 8) παὰ Ὀεεη 
ταθδηΐ, ἴῃς πᾶπὶς οὗ εβὺβ βῃουϊὰ ἤδνα 
βιοοὰ δῆεγ οἰκία ἱπβιεδὰ οὗ δὲ {Π6 οἷοβαε 
οὗ ἴδε νεῖβεὲ. Τῇε πηαίη ροίΐηϊ ἴο ποῖς ἰ8 
{πὶ ννηδίενεσ πουβα 8 τηδαπῖ, ἱξ πιυβὲ 
ἢανε θεδη ἴαγρε δπουρῇ ἴο ἢᾶνε ἃ ἢ4]] οὕ 
Τουτὶ οΑρδὈ]6 οἵ δοσοπηπηοάδιϊηρ ἃ ἰΪασρα 
ὨΌΤΊΡΕες οἵ ρεορίς. ΕἼΣΓΟΙ Δϑβϑιπιεβ ἃ5 ἃ 
τηδίτεσ οὗ οουτβε ἴπδξ (ἢ ραιπεγίηρ 'ν88 
ἴῃ ἴῃς σουτῖ, “ετε ἰη ἔπε σουτὶ οὗ οὔ 6 
οὔ ἴΠ68ς τυϊπαά πουβε8 βαῖ ἴῃς ϑανίουσ οὗ 
τῆς Ἰοβὲ ἴπ τῆς πηϊάβε οὐὗἨἩ ρυδ᾽ίσαπθ δηὰ 
βίηποιβ᾽" (Μ,)απάογιμιροη, Ρ. 375).--- 
πολλοὶ, εἴς, ; »καν ἴο δα αίεη ἴῃ 
ελγηδδῖ, ποῖ βἰυγγεά νεῖ, 88 ΜῈ ἃτε δρί 
ἴο ἄο ψβδη να τὨίηκ οὗ (8 ἔδδβε ἃ5 ἃ 
βηνβέο ἐπίεγίδίητηθης ρίνεη ὉῪ Μι. ἴο 
͵8 φμοπάανι {τε 8, [εϑὺ5 Ὀεῖπϑ ποιῃΐπ 

τότε ἵμδπ ἃ ρυεβι.--σαν γὰρ πολλο 
καὶ ἠκολούθουν αὐτῷ: Μᾷ, Βεῖε ἰδίκεθ 



το---:). ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 353 

ψετο ἂν τῷ 1 κατακεῖσθαι αὐτὸν ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ, καὶ πολλοὶ τελῶναι 
καὶ ἁμαρτωλοὶ συνανέκειντο τῷ Ἰησοῦ καὶ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ" 
ἦσαν γὰρ πολλοί, καὶ ἠκολούθησαν ἢ αὐτῷ. 16. καὶ οἱ γραμματεῖς 
καὶ οἱ Φαρισαῖοι, ἰδόντες αὐτὸν ἐσθίοντα Φ μετὰ τῶν τελωνῶν καὶ 
ἁμαρτωλῶν," ἔλεγον τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, “ Τί 5 ὅτι μετὰ τῶν τελωνῶν 
καὶ ἁμαρτωλῶν ἐσθίει καὶ πίνει; "Ἰ 1. Καὶ ἀκούσας ὁ Ἰησοῦς 
λέγει αὐτοῖς, “Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ἰσχύοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς 
ἔχοντες. οὐκ ἦλθον καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς μετά- 

"8 ψοιαν. 

1 Ἱποιεδὰ οἵ ἐγένετο εν τω  ΒΙ, 33 Βᾶνα βίτωρῖν γινεται (ΥΝ.Η.). 

3 ἠκολουθουν ἴῃ Β1,Δ (πλοάστηῃ εὐϊζοτα). 
8 Ἐρτ και οἱ Φ. ΒΙ.Δ Βᾶνε των Φαρισαίων, ἡ» ΠΙοΒ ἀουδεῖεδα [Π6 αποίεηξ βοσῖδε 

διυτ]εὰ δὲ 88 υπυβιδ]. 

4 Ἐοτ αὐτὸν ἐσθιοντα Β 33 πᾶνε οτι ὁσθιει (ὉΗ., Ε.6.Τ.), ΜΟΙ, οτι ἡσθιε 
(Τίοο.). Το Τ.Ε, ἐο!οννβ ἌΟΔΣ. 

ἀμαρτωλων καὶ τελωνων ἰη ΒΌΙ, 33, ἴο Ὀ6 ῥταξετσεᾶ υ8ὲ δεοδυδε ἀπυδιιαί, 
4 Οκπῖξ τι ΒΙ, 33 (ἿΝ.Η.). 

ἩΉΦΒῸ οπιῖξ καὶ πινει, ὙνὩϊσὮ τ86 δοσῖδαοβ ννουϊὰ θὲ τεδάν ἰο ἱπβοσῖ, 

δ ΦΑΒΌΓΔΣ αἱ. νεῖβ8. οπιχὶξ εἰς μετανοιαν, ΜΏΙΟὮ 865 Ὀεεη ἱπηροτίεὰ ἔτοτῃ ΓΚ. 

Ῥαΐπβ ἴο ργενεηξ τ18 ἔτοπὶ ονειϊοοκίηρ πε 
πολλοὶ οὗ [ῆς ῥτενίουϑ οἴδιιβε τ-Ξ ἕο πδῪ, 
ἴδε ΡυὈ]Π ςαπ5, ἀπά ρεπεσγαῖν τπῈ Ρεορὶς 
ΨὯΟ ραββεὰ ἔοσ βίππεγβ, εῦε ρίαη., δηὰ 
{πεν [λὰ Ῥερυη ἴο [οἶϊονν Ηΐπ. ϑοπια 
(ϑοῦδηςζ, ΝΝ εἶββ, εἴς.) {πίπκ ᾿ς τείεσεποα 
8 ἴο ἴῃς ἀϊδοίῥίες (μαθηταῖς), τηςπιϊοποὰ 
Βεσα ἔοσς ἢσϑβι {ἰπ|6, (πογεΐοσε ἃ βιδίεπησηΐῖ 
ἴμδὲ πο πνετε πυπιοσοῦβ (πιοσγε, “{: 
ἴπδη 7οπγ), αυϊξς δρροβίϊθ..: Βυῖ ἴδ 
Βῖσεβϑ οἵ τῆς βίογυ [168 οἡ ἴδε ρυ δ] οδηβ, 
ἀπά ΟὨτίβι᾽ 8 τεϊδίϊοπβ τε ἐενι. (50 
Ηοῖΐτζ., Η. 6) [Ιτ ννᾶβ δὴ ἱπίεσεβεηρ 
ἄλοϊ ἴἰο ἴε ἐνδηρεῖίβε (ῃδὲ {Π|8 οἶλ88, οὗ 
Ὑ Βόση ἴδετε ννᾶ8 ἃ ἰᾶῦρε πυγρετ ἱπ τς 
πεὶρῃρουτῃοοά, ννεσε Ὀερίπηίηρ ἴο Βῃονν, 
Δὴ ᾿τηίοσαβὶ ἰπ [εβ08, ἀπά ἴο {οἷον Ηἱἰπὶ 
δῦουϊ. Τὸ εχρίαἷπ τπῸ πυροῦ ΕἸβηοῦ 
βυρρεβίβ ἴπαὶ ΠΕΥ πᾶ ἢᾶνς ραϊπεγεά 
ἴτοπὶ νδτὶουδ ροτγὶ ἴονγῃβ δοηρ [πε 5ῆογα. 
7εβὺ5 ψουὰ ποῖ τηδεῖ δυο ρεορὶς ἴῃ 
τῆς βυῃάροριυς, 848 {πεν 8εαπὶ ἴο πᾶνα 
Ῥεεη εχοϊυδε ἔτοση ἰξ (υἱάς Τἱρῃιίοος 
δηά ννὕπεοδε, αὦ Με. χνιϊ. 17). Ηεπος 
ἐπε πεοεββν ἴοσ ἃ βρεοίδὶ πικίββίοῃ.--- 
Ψες. 16. ἔλεγον : {με 5ογῖ δε 58 δάνδηςς ἔγοπὶ 
ἐλὶπλκὶπρ (ἰϊ. 6) ἴο Ξῤεαξίπρ ; ποῖ γεὲ, ποιν- 
ἔἕνεσ, ἰ9 ]εϑὺ8 Ῥυϊ αδομέ Ηἱἷπὶ ἰο Ηἰβ 
ἀϊδοίρεβ. Ὑτὴῆεν ποῖε, ννἱτἢ ἀϊβαρρτοναί, 
Ἡὶϊς Κίπάϊν τεϊδιϊοηβ νυν “ βἰππεῖβ ᾽", 
ΎῪΠε ΡυὈ] οδη8 πὰ οἵπεσ ἀϊβγερυῖδθ]ε8 
Βαὰ αἷβο ποις τῆς ἴδει. Ὑῆε βίοτυ οὗ 
ἴδε ραἰξίεά τηᾶπ δηά ἴῃς “" Ὁ]ΆΒΡ Βα πηοιβ " 
“γοτσά, “ΤῊ βἰπ8 δε Τογρίνεη ἴπες,᾿ μδά 

δοι αργοδά, πιακίηρ ἔπεπὶ ῥγίοῖς ὑρ ἐμεῖς 
δᾶτβ, δηὰ δινδκεπίηρ ἀεοϊἀεὰ ἱπέεγεβε ἰπ 
{8εθ6 ἰδροοδὰ οἴγοὶθϑ, ἱἰπ τῆς “ ΒΙ45- 
ῬΠαπηοσ ἡπτν ες. 17. καλέσαι: ἰο οΔ8]], 
δυρρεβιῖινε οὐ ἰηνίἑαϊίοπβ ἰοὸ ἃ ,σαΞεέ 
(Επίζβομα, Μεγεσ, ΗοἱΖ.), ἀπά πιρκίπρ 
ἴος τῇς γροίμοβδίβ ὑπαὶ ]}εβ8, ποῖ 
Μαιίδον, νν8 ἴπ6 γεδὶ ποϑβὲ δὲ ἴῃς βοοίδὶ 
βαϊμεγίησ : ἴῃς ψποῖς ρίδη Ηἱβ, δπά 
Μαίϊπον οηΐν Ηἰβ ἀρεπὶ ; υἱάξ ποΐεβ θυ 
Μι. Ἧς οδ]]εά το παι ρατείουϊας ἔδαβε 48 
το {πε ξδαβὶ οὗ (πε Κιηράοπι), ἴῃς οἷς ἃ 
ΤΑΘΔΏΒ ἴο {Π6 ΟΠΟΙ 88 ἴῃς επά.---δικαίους, 
ἁμαρτωλούς : [ε8ὺ8 ῥγείειγεὰ τῇς οοτα- 
Ῥᾶῃν οἵ {δε βίπι ἴὸ παῖ οὔ δα τἰρπίεουβ, 
δηὰ βουρῆι ἀἰβοὶρ᾽ε5. ἔτοπὶ ἀπιοηρ ἔπ 6 πὶ 
ΌΥ ρτείδειτεποθο. Ὑπὲ ἰδῆ ὅσα ποῖ 
ἱγοηῖοα. ὙΠΟΥ βἰπιρῖν ἀεσβοσίθες Ὁνο 
οἶδββε8 οὗ βοοϊεῖυ ἴῃ οὐτταπὲ ἰδῆσυδρςε, 
δπά ἱπάϊςαις νυ νΠὶο ἢ οὗ 86 ὑνὸ Ηἰ8 
Βυτῃρδιῃΐε8 ἰαυ. 

γν. 18.22.. Καξέΐϊηρ (Μι. ἰχ, 14-17, 
ΓΚ. ν. 33-30).-- ες. 18. καὶ, απά, ςοη- 
πεοιίοη Ρυτεῖν ἰορίςαὶ, δηοῖδοσ οαβὲ οὗ 
ςοπῆϊςοι.---ἦσαν νηστεύοντες, εἰζπεῖ: 
ΨεῖΕ ψοηξ ἴο ἴαβε (ατοιίυβ, Ἐτ ζβοῆς, 
ΘοΠδηΣΖ, εἰἴς.), οἵ, δπά τηἷβ ρίνεβ πιοσα 
Ῥοϊπέ ἴο ἴῃς βίογυ: ννεσε (δβειπα δἱ ἰπδὲ 
Ῥαγιίουϊαγ τπῖς (Μεγεσ, Ὑν εἶββ, ΗοΪιΖ., 
Η. Ο.).---ἔρχονται καὶ λέγ., πε σοπις 
δΔηά 5ᾶγ, 4υἱῖς ρεπεγα!ν ; ΠΟΥ ΞΞ Ρεορῖς, 
ΟΓ βοῆς γερσγεβεηϊδεινεβ οὗ [0δπ᾿β ἀϊ15- 
εἰρίεβ, ἀπά ἴῃς Ῥῃαγίβοςβ.---Κ τ. το. μὴ 
δύνανται, εἰς.: ἴπ6 ἀαὐυδδιίίοη ΔΠδΜΕΓΒ 

23 
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18. Καὶ ἦσαν οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου καὶ οἱ τῶν Φαρισαίων 1 νηστεύ. 
οντες " καὶ ἔρχονται καὶ λέγουσιν αὐτῷ, “Διατί οἱ μαθηταὶ ᾿Ιωάννου 
καὶ οἱ 3 τῶν Φαρισαίων νηστεύουσιν, οἱ δὲ σοὶ μαθηταὶ οὐ νηστεύ- 
ουσι; "19. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, ““ Μὴ δύνανται οἱ υἱοὶ τοῦ 
γυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος μετ᾽ αὐτῶν ἐστι, νηστεύειν ; ὅσον χρόνον 
μεθ᾽ ἑαυτῶν ἔχουσι τὸν νυμφίον,δ οὐ δύνανται νηστεύειν " 20. ἔλεύ- 
σονται δὲ ἡμέραι ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾿ αὐτῶν ὁ νυμφίος, καὶ τότε 
νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 21. καὶ ὅ οὐδεὶς ἐπίβλημα 
ῥάκους ἀγνάφου ἐπιρράπτει ἐπὶ ἱματίῳ παλαιῷ 5 εἰ δὲ μή, αἴρει τὸ 
πλήρωμα αὐτοῦ ἴ τὸ καινὸν τοῦ παλαιοῦ, καὶ χεῖρον σχίσμα γίνεται. 
22. καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς παλαιούς " εἰ δὲ μή, 
ῥήσσει 8 ὁ οἶνος ὁ νέος "5 τοὺς ἀσκοὺς, καὶ ὁ οἶνος ἐκχεῖται καὶ οἱ 

ἀσκοὶ ἀπολοῦνται 19: ἀλλὰ οἶνον νέον εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον. 1] 

1 Ἐοῖ των Φαρισαιων ΑΒΟΩ αἱ. νεζβδ. δβανε Φαρισαιοι. 
ΞΖ ΒΟΙ, Βᾶνε μαθηται ἤει οι. 

δΊΨΒΟΙ, διγᾶηρε ἴπ08: εχονσι τὸν ν. μετ ἀντων. 

4 ἐν ἐκείνη τὴ ἡμέρα ἰπ ΦΑΒΟΌΓΙΔΣ, εἴς. δ και οτχηἶ! ΦΑΒΟΙ,Δ 33. 

δφπι ἱματιον παλαιὸν ἴῃ ΒΟ... ΤὨς ἀδί. οοπίογπιβ ἴο Με. 

Ἴ απ αντον ἴῃ ΝΙΒΙΣ. 

ΒΝ ΒΟΘΙ, 13, 69 αἱ. οπϊξ ο νεος. 

9 ρηξει ἰη ΒΟΌΙ, 33. 

10 ΒΙ, (Ὁ ἰῃ ρϑτγί) τεδὰ ο οιν. ἀπολλνται και οἱ ασ. Τ. Ε΄. ςοηΐοτπιδ ἴο Με, 

1: Μ9.Β ομῖὶ βλητεον (ἔτοπὶ [.Κ.). 

ἰδεῖ, αηὰ ἰ5 αἰϊονεά ἴο ἄο βο ἱπ Μί. 
ἃηά 1κ. Μκ. δἱ ἴπε ἐχρεηβε οἵ βί.]6 
ΠΒΎΕΙΒ ἰξ ΤΟΙΠΊΔΙΪΥ ἱπ (δε περϑῖϊνε.--- 
ὅσον νον, εἴς, Ἐοσ 411] τῃϊ8 τις 
ϑυτίας νυϊχαῖς 848 ἃ δβδίπιρὶε πο.---ν εσ. 
δ Ἠδὸ πὶ τ βίγῖε Ὀδοοπιθβ Ὀυγ- 
ἁἀεπεὰ ὃν ἴδε βεῆβε οἵ {πε 80] επΊῃ 
οδδγαοῖεσ οὗ {πε ἴδοις βεδιεᾶ : ἴβδγα ν"}}} 
ςοπὶα ἄδγβ ἤθη {πε Βτείδερτοογη 8041] 
Ῥε ἰάκεη ἕτοπι ἴ8επὶ, ἀπά ἔπεη 5141} 1ΠῈῪ 
[χϑι---ἰη δὶ ἀδν ΤΗΐβ ἤπδ] Ἔχργεββίοη, 
ἐν ἐκείνῃ ἡμέρᾳ, 5ἰηρυΐαγ, ἔογ Ρίυγαὶ ἰπ 
ἢτβὲ οἴαυδε, ἰβ νθσῪ ἱπηργαβδῖνε, δἰ ου ἢ 
Ἐτίιζβομς “4118 1ξ ῥγογϑης ἱπίοϊεγαδιϊε. 
ΎΠεῖς ἰδ πὸ στουπᾶ ἴογ ἴῃς βυρραϑίίοη 
τῆλε τὰς ρῆγδϑβε ἰ8β ἄυς ἴἰο ἴῃς δνδηρε ῖβὲ, 
δηὰ τοΐεγβ ἴο ἴῃ6 Ετάδυ οὗ [πε Ῥαββίοῃ 
ψνεεκ (ΗΠ οἷεζ., Η. 6.).. [τ πιραι αυΐτα 
ψν6}1} Ββανς Ὀδδη υϑεά Ὀν [ε508.---Ν εῖ. 2:1. 
ἐπιρράπτει, 5ε΄8 Ὀροη, ἴοτ ἐπιβάλλει 
ἰπ Με. δπά ἵἴκ; ποῖ ἴῃ ατεεκ δυΐποτβ, 
Βεῖς οὐἷν ἰη Ν. Τ.΄; ἰπ ϑερῖ., 1900 χνΐ. 
15, ἴῃς δἰπιρία νετΌ .---εἰ δὲ μή: υἱάφ οῃ 
« μήγε ἴπ Μι. ἰχ. 17.--αἰρει, εἴο.: 
δαὶ νν ῃϊςἢ ΔΠΕΙ ἢ ἀρ τά κεῖῃ ἔτοπι ἴε (ἀπ᾽ 
αὐτοῦ)--ἰῃε πενν, υἱΖ., ἴτοπὶ ἴῃς οἷά; 
τἰῆε βεοοηὰ οἶδυδε εἐχρίδπδίοσυ οἵ τῆς 
βτβὶ,---καὶ χ. σ᾿. γ., Δπά ἃ Ψοτῖβε τεπί 
τᾶκεβ ρίαςε.-- ες. 22. ῥήξει. Ρτίςδει!8 

Ὁ ἃπά οἷά 1,δἱ, νεγββ. οπηῖς ἴῃς ψΒοῖς οἶδυθα. 

αα Μι. ἰχ. 17) υοίῖεβ ἔγοπὶ ϑεπεοᾶ (83 
Ῥὶδι.)}: “ πιυδίο ἀο]᾽α 'ρβᾶ γσυπιρυπίυτ᾽ἢ 

π-οἔοουγβε, α )ογέϊογὶ, οἱά 5: ἀἰρς.---καὶ δ 
οἶνος, εἴς. : δηά 6 τνῖπα ἰ8 ἰοβέ, αἷβο 
τῇς 5κίη8. --ἀλλὰ, εἰς. : [π18 ἅπα] οἶδυβε, 
Ὁγδοκειεὰ ἴῃ ΝΥΝ. δηά Η., νυν {πὰ 
βλητέον, ΡῥτοΟΡΔΌΪΥ ἱπβεγίεἁ ἴτοπὶ ἴ[Κ., 
Εἶνεβ νεσυ ρίτγ ἐχργαββίοῃ ἴὸ τῃς ργίη- 
εἰρίε ἰδυρῃς ὉΥ πε ρδγαῦϊε : θὰξ πϑὺν 
ὙΠῸ ἱπίο πεν βκίπβ' Αβ ἴο {πὸ δεαγίπρ 
οὗἁ Ὀοἢ ρᾶγδθ εβ 88 ᾿υδβιϊγίπρ ὈοϊΏ Πομπ 
δηὰ ]εβυ5, υἱάδ ποῖεβ οἡ Μί., αὐ ἰος. 

νν. 23-28.. Τὰε ϑαδδαίὰ φμεκέϊοη (Μι. 
χίΐ, 1-8, υκ. νἱ, 1-5).-- τ. 23. καὶ ἐγ.: 
ςοππεςείοη ἢ ἠοσγεροίηρ ἰορίςαὶ, πος 
ταπΊροσαὶ ; δηοῖπεσ οᾶβα οἵ οοπῆϊεοιϊ. -- 

ν παραπορεύεσθαι : ἐγένετο ἰ5 [ο]- 
Ἰοννεά πεσε ὃν τῆς ἱπβηίεῖνε ἴῃ τγϑι οἴδιιβα, 
1πδη ἡ καὶ ἀπά ἃ Πηϊΐε νετῦ ἰπ βεοοπά 
οἴδυβε. [{ ἰ5 βοπιεῖί πιδ5 [ο]οννεὰ Ὁ ἰη- 
ἀϊοδιῖνα ἢ καὶ, ἀηὰ αἷθο νἱΐμπουϊ καὶ 
(υἱάε Βυτίοπ᾽ Β δγηπέαχ, ὃ 360).---παραπορ. 
βίαπἀβ μεσε ἰπβίεδά οἵ διαπορ. ἴῃ ΓΚ.) 
δηὰ {ἢ 5ἰ πηρῖ6 νεγ υν ἢ διὰ αἴτεσ ἰξ ἴῃ 
Με. Ιἱ βεεπὶβ ἱπιδηάεὰ ἴο ςοπηδίπα ἴῃς 
ἰάεαβ οὗ ροῖϊπρ ᾿βγουρῇ δπά δἱοηρβίάε. 
]6808 ννεπὶ τπσουρῃ ἃ οογῃ βεϊά οἡ ἃ 
Ἰοοῖραῖῃ νὰ ρταίπ οπ εἰτπες δἱάς.--- 
ὁδὸν ποιεῖν ἰ8 ἃ ρυΖΖ]ης ρἕγαδε. [π. 
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23. Καὶ ἐγένετο παραπορεύεσθαι αὐτὸν ἐν τοῖς σάββασι 1 διὰ τῶν 
σπορίμων, καὶ ἤρξαντο οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 3 ὁδὸν ποιεῖν ὃ τίλλοντες 
τοὺς στάχυας. 
ἐν τοῖς σάββασιν, ὃ οὐκ ἔξεστι ; " 

24. καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἔλεγον αὐτῷ, “Ἴδε, τί ποιοῦσιν 
25. Καὶ αὐτὸς ἔλεγεν ὅ αὐτοῖς, 

“Οὐδέποτε ἀνέγνωτε, τί ἐποίησε Δαβίδ, ὅτε χρείαν ἔσχε καὶ ἐπεί- 
νασεν αὐτὸς καὶ οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ; 26. πῶς δ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 

τοῦ Θεοῦ “ ἐπὶ “᾿Αβιάθαρ τοῦ ἀρχιερέως, καὶ τοὺς ἄρτους τῆς «1... «; 
προθέσεως ἔφαγεν, οὖς οὐκ ἔξεστι φαγεῖν εἰ μὴ τοῖς ἱερεῦσι,δ καὶ 

27. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “ Τὸ ἔδωκε καὶ τοῖς σὺν αὐτῷ οὖσι ; " 

ἷν. 4). Αςὦ 
τε, 

σάββατον διὰ τὸν ἄνθρωπον ἐγένετο, οὐχῦ ὁ ἄνθρωπος διὰ τὸ 
σάββατον. 

σαββάτου." 
28. ὥστε κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ τοῦ 

1 ΒΟΡ Βδνε διαπορ. (1,Κ.). ἩΜΒΟΌΙΔ ρΐαοε ἀντὸν εν τοῖς σαββασι δείοτε {δε 
νεγῦ. 

3 οι μαθ. Ὀείοτε ηρξαντο ἴῃ ΦΒΟΌΙ, 33, 60 αἱ. 

8 Β Βα8 οδοποιειν (ΥΝ.Η. πιατρίη). 

ΒΊΨΦΒΟΙ, οὐ ἀντος (πιοβὲ πιοάετγῃ εὐϊτίοπβ. 8. αῆες Μεγεος ἀϊβδεπίδ). 

4ΜΑΒΟῸΔΣ ἴξ. νυἱζ. οταῖε ἐν. 

Εοι 

ἐλεγεν ΜΟΙ, ἰξ, νυϊς. μᾶνο λεγει (Τίβοξ., ΥΝ.Η., Νν8.). 

5 ΒΡ οπιῖλϊ πως (ΝΗ. ἴῃ Ὁσδοίκεί8). 
δ τον ἱερεῖς ἴῃ  ΒΙ, 

οἰαβϑὶς ατεθκ ἰξ πιεδηβ ἴο πιᾶίκε ἃ σοδὰ -- 
υἱανι ξέέγμεῦο, ὁδὸν ποιεῖσθαι πγεαηίηρ 
ἴο πιᾶκθα ΨΆΑΥ τι ἐξ7 ὕζαρεγε. 1 νὴ) 
Αβϑυπης ἴπδαὶ ΜΙ. ννγδαβ8 δοαυδιπίεὰ τυ τἢ 
Δηά οὐβεγνεά {ῃΐ8 ἀϊβεϊηοιοη, πα π τπς 
τλδδηΐηρ Ὑ01}} δ6 : ἐπε ἀϊβοῖρ!εβ θερϑη ἴο 
τοᾶκα ἃ ρδῖῃ ΒΥ ρυ]ίηρ ἃρ ἴ86 βίδῖκβ 
(τίλλοντες τοὺς στάχυας), ΟΥἿἮΎ ΡεΙΠΔΡ5 
Ὁγ ττατηρ!πρ ἀπάεσς ἴοοὶ τῆς βία ῖκβ δε 
Βτϑὲ ῥ᾽ υςκίηρ οΥ᾽ (ἢ εαγς. Τῆς ἤρξαντο 
ἴῃ [δὶ σᾶβε υ"1}} πιθρᾶη πδὲ ἴμεν Ὀερϑῃ 
το ἄο ἴπαὶ νἤεη ἘΠΕΥ 8ανν ἴἰς Ραῖῃ νν 88 
ποὶ οἷεασ, απὰ ννἱβϑῆθά τὸ πηδῖα ᾿ξ πιοσα 
σοπλοσίδῦ!ςα ἔοσ ἐπεῖγ Μαβίεσ ἴο νναἱκ οῃ. 
Βαυὲ τ ἰδ ἀουιει!} νυ μοῖποσ ἴῃ Ἡε]]εηἰβεὶς 
Οτεοκ ἐπα οἰαβϑίς ἀϊβεϊποιϊϊοπ ννὰ8 οὉ- 
βεινεᾶ, δηᾶὰ Τυᾶρεβ χνὶ. 8 (ϑερι.) 
ΒΌΡΡΙΙεβΒ ἂη ἱπβίδπος οἵ ὁδὸν ποιεῖν -- 
τηλκίηρξ Ψᾶγ, “48 ἢς Ἰουτπεγεὰ ". [Ι᾿ 
ψουϊὰ σοῖς παίυγαὶ ἰο ΜΚ. ἴο υβε (δε 
ΡὮγαβα ἴῃ ἴῃς 56ῆβς οὗ ἐέεγ γαεεγο. ἴΐνε 
ἴλκε τς ρῆγαβε ἴῃ τῆ 18 8εηβε, ἴπθη ᾿νὰ 
ταυβῖ, ἢ ΒοΖα, βπᾶ ἴπ πε ραββᾶρ ἃ 
εἐγνιμίαία υεγδογηηι εοἰ ἰοεα ϊο, ἀπὰ ἴταπ8- 
δῖε 88 ἴ ἰἴὲ παά τυ; ὁδὸν ποιοῦντες 
τίλλειν: ““Ὀεραπ, δ8 πεν ψεηΐ, ἴο 
ἴυςκ,᾽" εἰς. (Κ. Ν). Ὑδὲε ἔογπιεγ νίεν, 
ννανασ, ἰ8 ποῖ ἴο Ὅε βυτγηπδιῖν ρὰϊ 

δϑἀε Ὀεοδιιβε ἰδ δβογίδεβ ἴο (6 ἀἰδοὶρῖεβ 
8Δῃ ΔΡΡΆΓΕΠΕΪΥ ψαηΐοπ ῥγοςδεάϊηρ. [1 
ἔδεε 85 ἃ τίρῃις οὔ ΨΑῪ ὉΥ υ8ὲ Δηᾶ 
νοηΐ, ἴπεῪ ψουϊὰ θὲ ᾳυϊίε πε εὰ τὸ 

ΤΊΜΒΙ, οπιῖε τον. 

9 καὶ οὐχ ἴῃ ἸΒΟΙΔΣ 33 νοζϑβ. 

δοῖ8δο. ΤΈδ οηΐν ἀϊ που εν ἰ58 ἴο υπάετ- 
βιδηᾶ ον ἃ συβίοτηαγΥ ἰἀτὸ ςουἹά Βανε 
τετηδίπεἃ υπίτοάδεη 1] τῆς ρταῖπ νγᾶβ8 
τίρε, οσ Ἄνεῃ ἰπ {πε δᾶσ.0 Οη {πῖ8 νίαν 
υἱάς Μεγεῖ. Αβϑυμίηρ (παῖ (Π6 θἰδεῖθιεα 
τηδάς ἃ ρδίἢ ἔοσ ἐμεῖς Μαβίεσ ὈῪ ρυϊέηρ 
ὉΡ ἴδε σταίη, ἢ δ ἢ τ 88 ὀνοῖ- 
ἴον, ΟΓΙ ὉΥ ἐγαιρ!ηρ τἰῃς βίσανν δεῖ 
ῬΙυοκίηρ ἴδε εαγβ, νμδὲ ἀϊὰ ἔπὸν ἄο νυ ἢ 
τῇς Ιαϊίε ὃ Με. δηὰ 1κ. Ὀοΐῃ βᾶὺ οσ 
ἐπα ρὶν ἐπδὲ ἔμῈ ῥ᾽ υςκίης τναβ ἰπ ογάδσ ἴο 
ἐαξηρ ὉΥ Ὠυπρτ τη. Μεγεσ δΒοϊἀ8 
τπδὲ ΜΚ. Κποννβ ποιἷπρ οὗ [18 Βυπρετ, 
δηὰ δὲ ([Πς δδιηρ οὗ {Π6 δᾶγβ οᾶτηε ἱπίο 
τῆς ἐγδάϊείοη σου φῇ 186 Αἰ πϑίοη το αν! 
εαἰίηρ ἴῃς ἐμενύτεδά. Βιυὲ ἴδε βίγεββ. 
Μῖὶκ. Ιγ8 οη πδοδ δηὰ ἀνηρον (ἄνα! Ὑ οὗ 
ἐχρσεββίοη, νεῖ. 25) βῆονβ παῖ ἴῃ δ ΐ8 
ἰάδα δυηρες νγὰ8 ἂπ οἰεπιεηὶ ἰπ ἴῃς οᾶ56. 
οὗ ἐδ ἀϊδοῖρ]6 5 α180.--- τ. 24. ἔλεγον 
αὐτῷ. Ιπ (ἢϊβ οΔ86 ἔπαν Βρβᾶκ ἐο Οῃγῖβε 

αἰηβὲ Ηἰβ ἀϊβοῖρ[ 65; ἱπάισες εἶν ἀραὶπϑὲ 
1πχ.---ὦ οὐκ ἔξεστιν : (ἢς οἴεηος νν88 

ποῖ ἰγϑηρίπρ τς σταὶπ οὐ βίσανν, δυῖ 
ΡΙυοκίησ (πε βαγβ; τεαρίπρ οἡ ἃ 58:14] 
80416 ; τυῦδίηρ τὸ ἰπτοβμίησ, ἰῃ [Κ.- 
χρείαν ἔσχε καὶ ἐπείνασεν: δηοίπεῖ 
ἐχαπιρῖς οὗ Μκ.᾿5 ἀυλὶ ιν, ἱπίο!]ρίθ]ς 
ΟὨἶγ ἰξ ἀμπρεῦ ν)8 ἰὩς ροὶπὶ οὗ [Π6 
βίου. Ὑτῶε νεγὺβ δῖε βίηριυϊασ, δεοδυβα 
Ῥαν!ά (αὐτὸ4ᾳ) ἰ8β {πε Βεῖο, πὶ8 ΖΟ]]οννοτβ. 
ἷἱπ τε Ραςκρτουπά. --- ες. 26. ἐπὶ 



ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ ΠῚ, 

111. σ᾿. ΚΑΙ εἰσῆλθε πάλιν εἰς τὴν! συναγωγήν, καὶ ἣν ἐκεῖ 
σμ.ἐ αϑὶ ἄνθρωπος "ἐξηραμμένην ἔχων τὴν χεῖρα, 2. καὶ ἢ" παρετήρουν 3 

τα κα αὐτὸν εἰ τοῖς σάββασι θεραπεύσει αὐτόν, ἵνα κατηγορήσωσιν αὐτοῦ. 
Πρ χὰ 3. καὶ λέγει τῶ ἀνθρώπῳ τῷ ἐξηραμμένην ἔχοντι τὴν χεῖρα, 

“Ἔγειραι 4 εἰς τὸ μέσον." 
σάββασιν ἀγαθοποιῆσαι," ἢ κακοποιῆσαι; 

4. Καὶ λέγει αὐτοῖς, ““Ἕξεστι τοῖς 

ψυχὴν σῶσαι, ἢ ἀπο- 

1 ΜΒ οπιῖε τὴν, ψΨὨϊοὮ τᾶν μάνα οοσηε ἴῃ οσι 1ἷς. (Τ δ... ΜΝ. Η.). 

4. 80 ἴη 381, ΟἿΔΣ δαᾶνε δες πιϊάάϊς (1.1.). 

8 τῷ Τὴν χεῖρα ἄχοντι ξηραν ἰη ΒΙ, (ΥΥ Η.). δΟΔ δΒᾶνε τὴν ξηραν χεῖρα εχοντι 
(Τίδς.). 

4 ἐγειρε ἰπ πγοδὲ υποΐα]8. 
δ ἀγαθὸν ποιησαι ἱπ δὲ Ὁ (ΤίΔο8.). ΒΟΙΜΔΣ Βανὸ αγαθοπ. 88 ἱπ ΤΕ. (ροβείθ! 

διεεϊσηιαϊεὰ ἰο κακοποιησαι, Ν.Η.) 

ΑΙ ἀρ.: πηᾶες Α., 8 ποῖδ οὗ ἐἶτης, 
ἰσαρί γιηρ Πΐ8 βαηοιίοη : ἴδε βαποιίΐοῃ 

οἵ ἃ ἀϊδβεϊη συιϑηεὰ βασεσγάοίδὶ ομδσγδαοῖεσ Ξε 
οὗ Αδίαίπαν ας ῥγίεσί. Βαϊ ΑΠἰπιείεοἢ 
ΜΑ8 ἴῃς ῥείεδὶ ἴθεη (1 88πι. χχὶ. 2 ἢ). 
Εἰιδος ἃ παΐυγαὶ δἴσοσ γί βδίηρ ἴτοπὶ {Π6 
οἷοβε οοππεοϊίοῃ οὗ Πανίᾷ νυνἱῖῃ Αὐϊδῖματ, 
δὲ νε]1-Κποντὶ Πρ ἢ ργιεβῖ, οσ μὲ ταυβῖ 
δάορι οὔς οἵ οἴπον οὗ ἴπε βοϊυτοηβ ὕτγο- 
Ῥοβεά: ἔλιπες ἀπά βοῇ, Αδίπιείεο ἢ ἀπά 
Αδίδίμασ, θοῖῃ Ῥοσὲ Ῥοῖδ πδπΊεβ (1: ϑ8π|. 
χχίϊ. 2ο, 2 88π|. υἱῖϊ. 17, αὶ σῆτοη. χν!, 
χθ)--τδὸο ἴδε Ἐδίμπειβ ; Αδίδιῆασ, [Πς 
βοῃ, ΑΠπίπιεῖεςο ἢ 5 δϑβϑβίδης αἱ ἴῃς {ἰπ|6, 
δηὰ πηοπίϊοπεὰ δ8 ἰδς πιοῖς ῃοῖδῦ]6 ἃ5 
Δρρεονίηρ οὗ ἴδε Ἴοοπάυοϊ οὗὨ Πίβ οννγῃ 
ἔλίμες δηὰ οἵ Ὀανί ἃ (ατοεϊυ8) ; ἐπὶ ἰδκεη 
ἐπ τἢ6 βθῆβα ἰξ ὅδδσβ ἰη ΜΙκ, χίὶὶ, 26 (ἐπὶ 
βάτον) -ἰπ {πε ραββαρε δροιὲ Αδίδι δ -- 
ποῖ ἃ βαιβέδοϊοσυ βυρρεϑβείοη.--- τ. 27. 
καὶ , εἴς., ἀηά Ης βαϊὰ ἴο ἴπαπὶ ; [ἢ18 
Ρδγαβε ἴ8 επιρὶ ογβὰ το ἱπίσοάυςς ἃ βδυϊηρ 
οἵ ]εβ8ι8 οοπίδιπίηρ ἃ ρτεδὶ ρσίποίρα. 
Τα ρῥείποῖρίς 15 ἐμαὶ (ῃε ϑδθρδιἢ ἰβ οὨΪΥ 
ἃ τηθδῃβ ἰονναγάβ δη δπά--- πη 8 Πίρῃεβὲ 
ξ9: ϑίγδηρε ἴπαὶ ΜΚ. βῃουϊὰ δανε 

Ὡ ΔΙΙοννεά ἴο πᾶνε ἃ πιοποροὶν οὗ [18 
ξιεαὶ νοτά ον 1818 βαγίηρ δίοπε, 
δηά {πε ραγδῦϊε οὗ ρταάυδὶ στον (ἰν. 
26-29), μἷ8 αο5ρ6ὶ νγᾶβ8 ννοσί ἢ ῥγεβεσνίηρ. 
- νεῖ. 28. ὥστε: νΠπετγεΐοσο, 80 ἴπεη, 
ἱἑπιτοάυοίηρ ἃ ἐμεβίβ οὗ οο-ογάϊηδεε ἱπι- 
Ροζίδπος, ὑν Ὡς ἂπ ἱπέδγεμθος ἴτοπὶ (6 
Ῥζενίουβ βιδίεπηεηῖ.---ὁ υἱὸς τ. α.: (ῃς 
ϑοη οὗ Μδη, 88 τεργαεβεητίηρ ἴῃς ἀνιαη 
ἐπιεγεβῖ, 88 ορροβεὰ [ὁ {πε {᾽βεῖν Ἴοη- 
«εἰνεὰ ἀϊνίπεα ᾿ηζεγεβὲ οματηρίοπεά Ὁγ ἴῃς 
Ῥμασίβεεβ. ---ὔκαὶ τὸ σι, ὄἼνοῦ οὗὐ ἴδὰ 
Θαρθδι, 8δο ἰηνίοϊδθίς ἰῇ γὙοὺσ ὄγεβ. 
1,οτά, ποῖ ἴο δρο ϑῃ πὲ ἴο ἱπίεγργες δηὰᾶ 
Ἄεορ ἰπ ἐϊβ οὐσ ῥίδος, δηά ψίνϑ ἵξ ἃ πεὺν 
δ. 

ΟΠἼΆΡΤΕΝ [Π1. ΤῊΞΒ ϑΆββάτη Οὕ88- 
ΤΙΟΝ Οοντινσερ. ΤῊΞ ΠΙΒΟΙΡΙΕ- 
ΟἸΚΟΙΕ. Αποῖπες ϑαδθαδίίς οοπηϊςι σοτ- 
Ῥίεῖεβ τῆς στοὺρ οὗ ἱποίάδηιβ (ᾶνε ἴῃ 411} 
ἀεδίρπεά το {ΠΠπβίγατα τῆς ορροϑβίείοη οὗ 
186 βοσῖδεβ δπὰ Ῥῃμαίδεεβ ἴο 76β8ι85. 
Τἤεη δὲ ν. 7 δοξίπε ἃ πενν βεοίίοῃ οὗ 
τῆς δἰϑίοτν, εχίεπάϊπρ το νἱ. 13, ἰῃ ννὩϊςο ἢ 
{πε ἀϊδοίῥίος οὗ ]εβὺβ τε, βρεακίπρ 
Ῥγοδάϊγ, ἴῃς οεπίσε οἵ ἱπίεσεδι, ΕἾγδι 
ἴῃς ῥέοῤίε, τπεπ ἐμεῖς γεϊρίομς ἀσαάς, 
ἴδε {πὲ πνείξης οὗ ἐπε πετσ τοεϊεέγ. 

νν. τ-6. Τὰε τοϊδεγνεά καπά(Μι. χίϊ. 9-14, 
1. νἱ. 6-11).--ῖνεσ. σ. καὶ : σοπηεοιίοι 
δἰ ΠΊΡΙΥ τορίςαὶ, ἀποίπες ἱπβίαπος οἵ οοἹ]ἱ- 
βίου ἐμ γε ϑδΌΡδιἢ οὔβεσνδηςε.---πάλιν; 88 
νν 88 Ηἰβ ψοπὲ ου Θαδθδι ἀδγ8 (ἰ. 2:, 30). 
--συναγωγήν : ν»ἱδουξ ἔπ ἀτιίοῖς (4 Β), 
ἰηῖο ἃ βυπᾶροριια, ρίαοςς ποῖ Κπονῃ.--- 
ἐξηραμμένην, ἀτίεά ἀρ, (πε Δδ᾽άϊπρ τὰ- 
ΒΌΠ ΟΥἁ ἸΏ) ΙΓ ΌΥ δοοίάεπε οὐ ἀΐβεαβε, ποῖ 
σοηροηϊι8]--τ θη ἂχ υΐετο, βεὰ στῆοσρο 
δὺϊ νυΐπετε; πδες νἱβ ρασεςιριῖ,᾽" Βεηρ.--- 
ες. 2. παρετήρουν, ἴμεν ννεῖα ᾿γδίο- 
ἱπρ Ηἰπι; ψῇο, ροθὲβ ψιπουϊ βαγίηρ : 
1π6 βᾶπὶα ραγίίεβ, ἔ.6., πιδβῃ οὗ {π6ὸ βᾶπὶς 
«οἶαβ8, 88 ἔἴοβα Ψψῆο ἤρυτα ἱπ τῇς ἰΔϑὶ 
βεοϊΐοη. Τμΐβ ἐπα ες οὐ ἢπάϊπρ 
7εβ8ὺ8 Ηἰπιβεῖξ δὲ ἔδυ!ε ἐπὶ γε τὰς ϑαθ δίῃ, 
ἰηβεηςεἰνεῖγν Ρεγοεϊνίπρ ἴπδὲ Ηἰ8 που ρΒῖ5 
οὐ ἔπε βυδήεοϊ ταυβὲ 6 Ψ ΠΟΙ ἀϊνετδα 
ἴτοπὶ ἐμ εἶτβ.---ν τ. 3. ἔγειρε εἰς : ρτερ- 
Ὡδηΐὶ ςοηδίγιοιίοη Ξε ἀσίβα δπά Ἴοπὶς ἕογι 
ἱπῖο {π6 πιάβε. Ὑεη, {πὰ πιδη βιδπάϊηρ 
ὯΡ ἱπ ῥγεβεηος οὗ δ]}, [εϑ8 ργοοεθᾶβ ἴὸ 
οδίεςίβε ἴῃς ψουἹά-Ῥε ἔδλυϊι-ἤπάετ8.--- 
Ψεσ. 4. ἀγαθὸν ποιῆσαι ἢ κακοποιῆσαι, 
εἰἴμεγ: ἴο ἄο σορά ος ενὶϊ ἰο οπε, οσ ἴο 
ὧο 8 πιοσδῖν ροοὰ ος ενἱϊ. ΚεοἊπὶ 
ςοπηπηεπίδίοτβ ἕδνουσ (Π6 ἰδίας ἃ8 δββεη- 
εἴα] ἴο τΠ6 σορεπου οὗ ΘΟ γβι᾽ 8 ἀγρυπηεης. 
Βυξ {Π6 ἔοτηγεσ βεεῃ18 τόσα οοῃβοπᾶηῖΐ ἰῸ 
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κτεῖναι; Οἱ δὲ ἐσιώπων. 5. καὶ " περιβλεψάμενος αὐτοὺς μετ᾽ «1. . δὶ. τὸ 
ὀργῆς, ᾿ συλλυπούμενος ἐπὶ τῇ " πωρώσει τῆς καρδίας αὐτῶν, λέγει ἔἶπμει εἶκε. 
τῷ ἀνθρώπῳ, ““Ἕκτεινον τὴν χεῖρά σου." 1 Καὶ ἐξέτεινε, καὶ ἀποκα- Δ ΉΜΉΣΚΩΝ 

τεστάθη ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὑγιὴς ὡς ἡ ἄλλη.) 6. Καὶ ἐξελθόντες οἱ « ἐπ ας, 
Φαρισαῖοι εὐθέως μετὰ τῶν Ἡρωδιανῶν συμβούλιον ἐποίουν ἢ κατ᾽ τὶ 

αὐτοῦ, ὅπως αὐτὸν ἀπολέσωσι. 
44. Ερδ. 
ΠΤ Ω 

ἡ. ΚΑΙ ὃ Ἰησοῦς ἀνεχώρησε μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ πρὸς τὴν 
θάλασσαν - καὶ πολὺ πλῆθος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἠκολούθησαν αὐτῷ, 
καὶ ἀπὸ τῆς Ἰουδαίας, 8. καὶ ἀπὸ Ἱεροσολύμων, καὶ ἀπὸ τῆς 
Ιδουμαίας, καὶ πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου - καὶ οἱ δ περὶ Τύρον καὶ Σιδῶνα, 

1 Β οπιῖῖβ σον (ΥΝ.Η. χειρα ννἱέπουξ σὸν ἴῃ πιᾶγρ.). 
3 νγιης ὡς ἡ ἀλλη [48 Ππ||6 αἰτεβίδιίου ; σοπΊς8 ἔτοπι Μί. 

8 εδιδουν ἴῃ ΒΙ,; υπυδυδὶ δηὰ {Ππετείοτε αἰτεγεὰ ἱπίο ἐποίουν, οἵ ἐποιησαν. 

4 μετα τ΄ μ. α. ἀανεχωρησὲν ἰῃ ἡ ΒΟΌΠΔ αἱ. ; ἰδς ἔπιε τεδάϊηρ, υἱάδ Ὀεΐον,. 

5 ηκολουθησὲν δΔηὰ νίπουξς αὐτὼ ἱπ ΒΟΙ,. 
βεπίεηςα νϑσίεβ. 

5 Οπιξ οἱ 9 ΒΟΙ.Δ. 

τ εἰϊυδιίοη. Ιὲ νγᾶβ ἃ αυεβιοη οὗ ρεῖ- 
ζοιτηῖϊης δὴ δοῖ οἵ μεαϊϊηρ. Οτσίδε 
Δ580Π)68 184 τῆς εἰς 41} ροοά ςοἰποίε5 
στ τὰς ἀπρίαης (ΘΑ αιῃ πχδὰάε ἔοσ τηδη). 
ὙΒετζοίῃ αβϑοπεδν ἰαν ἴπε ἀϊβεγεπος 
Ῥεῖνεεη Ηἰπὶ ἀπά ἧς ῬΠασίβθαβ, ἰῃ νῇοβα 
ἸΠεοσΎ δηὰ ργδοιίος σεϊρίουβ ἀυν δηὰ 
Ὀεπονοΐεηςα, (ἢ ἀϊνίπα δηά τῆς ὨιιπΊδη, 
ψεῖς ἀϊνοτοεά. Τὸ ἀἄο ροοᾶ οἵ ἴο ἀο 
εν], τ8656 ἴδε οτἷν δἰἑεγηδιῖνεβ: ἴο οτπηϊέ 
ἴο ἀο γοοά 'ἱπ γοὺζσ ρονγεσ 18 [0 ἄο εν] ; 
ποῖ ἴο βᾶνῈ ᾿ξ ἤδη γοὺ οδῃ ἰβ ἴο 
ἀεβίσου ἱϊ.--ἐσιώπων, {ΠΥ γαῖα β᾽]επί, 
80] εηἷν, θὰ: αἶδο ἰπ βἤεεσ ἢεΙ ρίβββῃθββ. 
νμδὲ οουϊά πεν τερὶν ἴο ἃ αυεβίίοη 
ΠΟ Ἰοοκεὰ δὲ ἔπε ϑυδεοϊ ἴτοτπη ἃ 
Ψ ΠΟΙ ἀϊδετοπι ροὶπε οὔ νίενν, {πε οἰ οαὶ, 
ἰτουχ ἴῃς ἰερδὶ οπε ἴποὺ "νεσα δοσυϑίοπγεά 
.ο) ὙΤδεῖς ννᾶ8 ποιπίπρ 'ἴπ σοσηπιοη 
Ὀεύνεδη ἴῃ οπὶ ἀπά [εβυ5.-- ες. 5. περι- 

, βανίηρ πιδάβ ἃ δινϊδ, 1ῃ- 
ἀΐϊπδηὶ (μετ᾽ ὀργῆφ) δυτνου οὗ Ηἰ5 ἴοεβ. 
--Οπλλνπούμενος : [π|8 γεξεηέ, [ῃς Ρ͵Ε- 
νίουβ ραγεὶςὶ ρα δοσίβι, ἱπιρ γίπρ μαδιτυδὶ 
ΡΥ ἴοσ πιθη 'π βυςοῇ ἃ ςοπάϊείοη οὗ ὈΠ1πά- 
658. ΤῊΪϊβ ἰβ ἃ ἴγῃε ἴοι οὗ ΜΚ.᾽5 ἱπ 
διίβ ροτίγαίξυτε οἵ ΟἸσῖβι.---τῆς καρδίας : 
βἰηραΐδτ, 88 17 τῆς ψβοὶς οἶδϑβ παά δυΐ 
Ομδ δελτγί, ψὨϊοἢ νν88 {πε ἴδοϊ 50 (2 88 
τὰς ἐγῥό οὗ Ὠεατὶ (πατάεπθά) νγὰ8 Ἵοη- 
ςεγηδά.--- ἐσ. 6. ἐξελθόντες : {πε δίτειο- 
ἵπς ἰοσίδβ οὐὗὐἨἩ ἐῆθὸ νἱϊπεγεὰ παπᾶ ἴῃ 
οὐοάϊεηος ἰο ΟἸγβι 8 οοπητηδηάᾶ, οοη- 
οἷυκῖνε ενϊάεπος οἵὁἨ ουτε, ννᾶ8 ἴῃς βίψηδὶ 
ἴος ὅῃ ἱπηπηεάϊαϊς ἐχοάυβ οὗ ἴῃς οἤδπι- 
Ῥίοῃβ οὗ ογίποᾶδοχ ϑαρρδιῃ-Κεερίπρ; ζ8}} 
οὐ νεῖ Ὀεοᾶυβε πὰ ϑδῦραι νγᾶ8 

Τα ρῬοβίείοῃ οὗ 86 νεζρ ἱπ {86 

Ῥγοόκεη, ἀπὰ εβρεοίδ!γ Ῥεοδσβε ἱξ νγᾶβ 
Βγόκε ὉΥ ἃ »είγαοὶς Ὀτϊηρίηρ ἕδπις ἴο 
ἴδε ἐγαηβρτεββοσ-- -ἰῆς ταβϑυ τ ρἱοίβ (συμ- 
βούλιον ἐδίδουν, πεῖε ΟΠ) ψἰΐπουξ 
ἀεῖδν (εὐθὺς) ἀραὶπδὶ Ηἰβ 11ξ6.---μετὰ τῶν 
Ἡρῳδιανῶν, ν»τἢ τῆς Ἡετοάΐδπδ, ρεου]ας 
ἴο ΜΚ. ; ἢσβί πηεπιίοη οὗ (πΐ8 ρασί᾽γ. Α 
ΕΥθ Εν ογοάϊ]ς οἰτγοιπιϑίδπςθ. ὍΠα 
Πατγίβαϊς ραγίν σϑα!ν δἰτηθά δὲ τ8ς [13 π 

οὔ ]εβυβ, ἀπά ἔπε τνου]ά παίυγα!ν τα- 
ἀ τῆς δϑβϑίβίδηςε οἵ ρεορίες πᾶνίπρ' 

ἱπῆυεπος δὲ οουτγ 88 ν᾽ Δ Ὁ 16. 
γν. γ-12. Τὰε ἤανιθ οὗ ἤξεϑες ςῤγεαᾶς 

ποι ἐπείαμαϊηρ (υἱάφ Μι. ἵν. 25, χὶϊ, 
15 5.; [Κ. νὶ. χ7-10).- ες. 7. μετὰ τῶν 

ὧν, τοί ἐξ ἐμ ἀϊδείῤῥ[ες: ποῖδ---θοῪ 
πον σοπῆς ἴο ἔπε ἔγοπί.  ε ἅτε ἴο πδᾶγ 
βοιηδιπίηρ δῦουξ ἴπεπὶ ἰο ψ Ὡς τῃ6 
ποίίςε οὗ ἴπε στεδί Ἵσγονψά ἰ5 Ῥυξ ἔπε ρσε- 
Ἰυάς. Ηδπος ἔπε επηρῃδιῖς ροϑβίτίομ 
δεΐοτε ἴδε νετῦ.---πρὸς τὴν θάλασσαν : 
88 ἰτο ἃ ρίαςε οὗἉ τεῖγεδὲ (υἱάς νασ. 9). 
πολὺ πλῆθος : πολὺ, επηρδδιῖς, ἃ νδβῖ, 
Ἐχοεριϊοηα!ν δτεαΐ ογοννά, ἴθ βρίϊε, 
ῬΟΒΒΙΌΙΥ ἱπ οοηδεάυεποα, οὗ Ῥβαγιβαὶς 
δηϊδροηίβπι. ΟΥ̓ οουζβα {ῃϊ8 ογοννά ἀϊά 
ποί ραῖδμοσ ἱπ δὴ ἤοισ. Τῆς δίβίοσυ ἰδ 
ΜΟΙΥ Ἱταρτηεπίασυ, δηὰ Ὀΐδηκβ πιυβὲ 6 
ἈΠεά ὑρ ΒΥ ἰῆς ἱπιαρίπδιίοθ. Ὑνο 
Ἵοσονν ἀβ πιεεῖ---(1) πολὺ πλῆθος ἔτοπὶ 
α411|ὲ6; (2) ἔτοπι ποτὲ σαπιοῖς ρατγῖβ: 
]υάδεα, Ϊεχυβαίετη, [Ἂ[Ἷἀυπιαθα, Ῥεσδθᾶ, 
δηά {πὸ ἀϊδισίος οὔ Τγιε δηά ϑἰάοη--- 
πλῆθος πολύ (νες, 8): ἃ οοπβίἀεγδθ!ς 
οσονά, δυξ ποῖ 80 ρτεαῖ.- -ἀπο τ᾿ 
Ἰδουμαίας: ΙἀυπΊδδα, πιεπείοηεὰ Πεῖθ 
ΟὨΪγ, “ἴδε η ργδοιοα! γ τς δβουΐμεγη 
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ἐἴβατο οεν᾽ πλῆθος πολύ, ἀκούσαντες 1 ὅσα ἐποίει,1 ἦλθον πρὸς αὐτόν. 9. καὶ 
«τοπάϊος. εἶπε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ αὐτῷ, διὰ τὸν 

. Μι. 
{Ὶ ὄχλον, ἵνα μὴ ᾿θλίβωσιν αὐτόν. 10. πολλοὺς γὰρ ἐθεράπευσεν, 

Ἐἰεενθοτο ας τα Ἔ ἐπιπίπτειν αὐτῷ, ἵνα αὐτοῦ ἅψωνται, ὅσοι εἶχον μάστιγας " 
Βογίςδι. 

ΚΕ Ὦετο ΟὨΪΥ 
ἐπ βδίῳθ 
δεῦϑε. 

11. καὶ τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα, ὅταν αὐτὸν ἐθεώρει,2 προσέ- 
πιπτεν Ἶ αὐτῷ, καὶ ἔκραζε,2 λέγοντα, “Ὅτι σὺ εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ." 

Ἀπ με πὰ 12. Καὶ πολλὰ ἐπετίμα αὐτοῖς, ἵνα μὴ αὐτὸν "ἢ φανερὸν ποιήσωσι. 
ἰ Μι. χί!. 
τό(πἰο 12. Καὶ ἀναβαίνει εἰς τὸ ὄρος, καὶ προσκαλεῖται οὖς ἤθελεν αὐτός " 
διὸ οϑὲ καὶ ἀπῆλθον πρὸς αὐτόν. 14. καὶ ἐποίησε δώδεκα," ἵνα ὦσι μετ᾽ 

αὐτοῦ, καὶ ἵνα ἀποστέλλῃ αὐτοὺς κηρύσσειν, 15. καὶ ἔχειν ἐξουσίαν 

θεραπεύειν τὰς νόσους, καὶ δ ἐκβάλλειν τὰ δαιμόνια- 16. καὶ 

1 ακονοντες ἰπ Ὁ ΒΌ ; ποιει ἰη ΒΙ, (Υ.Η.). 
3 σθοωρουν, προσέπιπτον, ἀιραζον ἴῃ ὈὉεδὲ Μ58. 

ὯΟΠ1.). 
Τῆς πίηρ. 8 ξταπι. οοσ. (πεαξ. Ρ]. 

ὃ ποιωσι ἴῃ ΒΡΌΓ,, 88 'π ΤΟ. ἱπ ΒΟΔΣ (Τίδοϊ. ἔογηγος, ὟΝ. Η. Ἰδεϊετ). 

4ΒΟΔ αἀά ον και ἀποστολους ὠνομᾶσε, ῬτΟΡΔΟΪΥ δῃ ἱπχροτίδιίοη ἔγοσα 1, 

5 θεραπενᾶν τους νοσονς καὶ οπηϊτίεὰ ἴῃ 3 ΒΟΙ.Δ. 

ΒΘΒΕρΡΒ Ια, ἢ ἐπῆε Νερεῦ."--Αα. Α. 
Θαλτη, Ηἰςέογίοα! Οεοργαῤὴν οΥ ἐδε Η οἷν 
Ταμά, Ὁ. 230. Μεπιϊοπεὰ ὃν Ϊοβαρῆιβ 
Β. ].» 1..3-5) 45 ἃ ἀϊνίβίοη οὗ ᾿υἀΔ62.--- 
Ἔτσ. 9. ἵνα πλοιάριον προσκαρτερῇ: 8 

Ῥοδὶ ἴο Ὀς αἰννᾶυβ ἴῃ τοϑάϊπϑββ, ἴο μεῖ 
ΑΥΆΥ τοπὶ ἴῃς οτονάβ. ὙΝΒεῖμεσ υβεὰ 
οἵ ποῖ ποὶ βαἰά; βῆοννβ πον ρτεδὲ [ἢ 
οτοννά νν88.---εσ. το. ὥστε ἐπιπίπτειν: 
80 ἴδιαι {πεν Κποοκεᾶ αραϊπβὲ Ηἰπὶ; οπα 
οὗ ΜΚ.᾽8 νἱνίἀ Ἰουςς8. ὍΠον Βορεά το 
οδιαίη ἃ ουγα ὈῪ σοηίδοῖ δηγῆονν Ὁσουρδς 
αδουΐ, ενεη Ὁγ συ άε Το" βίοῃ.--- μάστιγας, 
δοτὰ μάστιξ, ἃ βοουγρε, Βεηος ἸΤΟΡΙ ΔΙ Υ͂ 
ἴῃ ϑερῖ. ΕΣ Ν. Τ,, ἃ ῥγονίἀεπίῖδῖ 
βοουσρε, ἃ ἀϊβεδβε; δραίῃ ἰῃ ν. 20, 34.--- 
Νες. ἢ ὅταν ἐθ. [π ἃ τεϊδιΐνε οἰδυβε 
Π|κὲ τῆϊ8, οοπίαϊπίηρ ἃ μᾶβὲ ρεπεζδὶ 
δυρροβίτίοη, οἰδβϑίοαϊ Οσεεκ δδ8 {πὰ 
ορίδινα νίδουϊ ἄν. Ηετα ψα βανς {ΠῸ 
ἱπηρετέδςς ἱπάϊςδιινς ἢ ἄν (ὅτε ἄν). 
Μά ΚΙοιΖ., αα ᾿ϑευαν, Ῥ. δοο, ἀπά Βυτίοη, 
Μ. απὰ Τ΄, ᾷ 315. Οἷδες δχαπιρίἊεβ ἰῇ 
οἤαρ. νἱὶ. 56, χί. 10.--προσέπιπτον, 
611 δείογε (ἐπιπίπτειν, ἀρονε, ἴο [41] 
αραϊη5|).--ξν εἶ ὁ ὑ. τ΄ θ.: ἀραΐῃ δὴ ἰπ- 
βίδηςα ΟὗἨ ἧ βρίγίἑιιαὶ οἷδίγνογαπεοα ἴῃ 
ἀεπιοηΐαοβ. Μίάφ αἱ Μίι. νἱϊϊ. 29.---Ν εσ. 
12. ΤὨΪδΒ βεπίεπος [8 τεργτοδυςεὰ ἴῃ Μι, 
χίϊ, τό, θυ Ἡβους βρεοΐαὶ τείεγεπος τὸ 
ἁΔετηοηΐδοβ, Ἡ ΒεσΈ ΡΥ ἰδ ἰοβοβ πιυς ἢ οὗὨ 8 
Ῥοίηιϊ. 
ν. 13-104. ϑεἰδοίϊοπ ο77 ἐλε Τιευεῖνε 

(ζ΄. Μι. χ. 2:-4, 1ἷ.. νἱ. χ2-16).--- ες. 13. 
εἰς τὸ ὅρος. Ηας δεοοπάβ ἐο ἐΐε αἰ; 
βᾶτης εχργαβδίοῃ 8ἃ8 ἰη Μί. ν. σ; γεΐεσεποθ 
ποῖ ἴο δὴν ρμαγιϊουϊας 8{Π], Ὀπὲ ἰο τὰς Ἀ1]] 

σουπίσΥ βδηϊσηρ ἴῃς δῆογε οὗ [ἢς ἷακε; 
τηῖρῃε δε ἃ ποῦ ψμδίενεσ ροΐπε 
θεῖον ἴπε δϑοαπὲ ννᾶβ πιδάε.-- προσκα- 
λεῖται, εἴς., Ης «4118 ἰο Ηἰπι ἰδοβα 
ψ Ποπὶ Ηε Ηἰπιβεὶ (αὐτός αἴτες (Ὡς νεζῦ, 
δα ρῃδιίο) ννἰβῃεά, νη οῖποι Ὁ 8οηδὶ 
σοπχηγχυπίοδίίοι νἹὮ δδοῦ ἰηάϊν!άτι], οΥ 
τγουρᾷ ἀϊδβοῖρ!εβ, ποῖ ἱπάϊοαιεἁ. [τ τνῶδ 
δ ἰηνίἰατίοπ ἴο ἰεᾶνε {πε ναβὲ σσονψά δπὰ 
ζοϊονν Ηΐπι ὑρ τῆς 1]; αἀάἀτεββεὰ ἰοὸ ἃ 
Ἰάγρα πυπὶρεσ ἔπη ἐννεῖνς, ἴτοπὶ ποτὰ 
τῆς Ὑνεῖνα νετα αϑεγννασὰβ βοϊεςίεά,--- 
ἀπῆλθον π΄. α. : {πεν ἰεἴξ [86 οτοννὰ δαπὰ 
ξο!]ονεά αἣος Ηἰπι.--- εσ. 4. Ης ἰδ 
ΠΟΜ οα ἴδ ὮΠ] ἴορ, βυστσουηεὰ Ὺ ἃ 
Ῥοάν οὗἉ ἀϊδοίρ!εβ, ρεγσῆαρβ βΒοπΊῈ βοοσεβ, 
Ρίοκεὰ οὐὖἱ ἴτοπὶ ἴῃς ρτθαῖ τηδβϑ οὗ 
Το! ]οννεγβ.---κκαὶ ἐποίησε δώδεκα : ἀηὰ Ηδ 
τηδάβ, οοπϑιϊυϊεὰ 88 ἃ σοπιρᾶοὶ Ὀοάγ, 
Τισεῖυε, ὉΥ ἃ βεοοπά βεϊεοτίοη. Εοσ υ56 
οὗ ποιεῖν ἰῃ (Π15 δεηβε υἱέφ σ ὅ88π). χίΐ. 
6, Αοἰβ ἰΐ, 36, Ηεῦ. ἰϊ. 2. ἀοὰ 
“τῃηῃλᾶς᾽" [6508 48 1658 “ τηδᾶς" τῆς 
ΤΜεῖνε. ὟΝ δὲ πε ργοςεββ οἵ " πχακίῃρ " 
ἰπ τῆς ο48ς οὗ (ες Τννεῖνε σοπείβιεὰ ἴῃ νν 
ἄο ποῖ κῆπον. [Ι{ πιῖρῃξ ἴᾶΚα ρίδος δῆες 
ἀδυϑ οἵ οἷοβε ἱπίδγοουσβε οὐ ἴπ6 81]].---- 
ἵνα ὦσιν μετ᾽ αὐτοῦ, ἔπαὶ ΠΕ πυρῆς Ὀ6 
(ςοηβίδη) ἢ Ηἱἰπὶ; ἤγϑε ἃηὰ νεῖ 
ἱπηροτίδπε δἷπὶ οὗ ἴπ6 πηακίηρ, πιεπεοποᾶ 
οπἷν ὃν Μι---ἰγαϊπίηρ σοπιοπιρΙδιςά.--- 
ἵνα ἀποστέλλῃ : ἴο ϑεπὰ ἴπεπὶ οὔξ οὐ ἃ 
Ῥτεδοπίηρ ἂηὰ δεαϊϊπρ πηϊββίομ, 8180 ἴῃ 
νίενν, Ὀὰϊ οΠἷγ αἴεγ ἃ ψἢϊε. ὙὨΐβ νεὉ 
δπεαυεπηῖ ἰη ΜΚ. Νοῖς ἴῃ αρβεῆος οὗ 
τοῦ Ὀεΐοτε κηρύσσειν δηά ἔχειν (νετ. τ). 
--ν ες. στό. καὶ ἐποίησεν τ. δ.» δηὰ Ηδ 

-:«“,“χο»ϑῳὍπ͵νς. - πε πιι..-- χκαπαῳὍῳ«πὍφιἰὐλϊδπα “,.Ο --᾿------ τ΄ 
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ἐπέθηκε! τῷ Σίμωνι ὄνομα 3 Πέτρον: 17. καὶ Ἰάκωβον τὸν τοῦ [Βετο κυά ἰη 
17 Ζεβεδαίου, καὶ ᾿Ιωάννην τὸν ἀδελφὸν τοῦ Ἰακώβου " καὶ ἐπέθηκεν 

αὐτοῖς ὀνόματα Βοανεργές, ὅ ἐστιν, Υἱοὶ βροντῆς " 18. καὶ ᾿Ανδρέαν, 
καὶ Φίλιππον, καὶ Βαρθολομαῖον, καὶ Ματθαῖον, καὶ Θωμᾶν, καὶ 

᾿Ιάκωβον τὸν τοῦ ᾿Αλφαίου, καὶ Θαδδαῖον, καὶ Σίμωνα τὸν Κανανίτην," 
19. καὶ ᾿Ιούδαν Ἰσκαριώτην," ὃς καὶ παρέδωκεν αὐτόν. : 

Καὶ ἔρχονται ὁ εἰς οἶκον " 20. καὶ συνέρχεται πάλιν ἴ ὄχλος, ὥστε 
μὴ δύνασθαι αὐτοὺς μήτε ἄρτον φαγεῖν. 

γεσ, 

ἰ ΝΙ. 

ἱ πριπῖι, 21. καὶ ἀκούσαντες ' οἱ “ν᾽. 

1 Τὸ και ἐπέθηκε ἢ  ΒΟΔ ὑγεῆχ και σποιησε τονς δ. ; ἃ ΡΓΟῦΔΌΪε τεδάϊηρ, υἱέ θεῖον. 
3 ογομα τω Σιμονι ἴῃ ΒΟΙ.Δ. 
4 Καναγαιον ἰπ Ὁ ΒΟΌΙ.Δ 33 ἴϊ. νυϊρ. 

5 Βοανηργε ἰπ ΒΜ ΑΒΟΙΔ 33. 

δ Ἰσκαριωθ ἴῃ δ ΒΟΙ.Δ 33. 

4 φχεται ἱπ ἃ Β. Τα ρίυταί (Τ. Ε.) ἰβ ἃ οοτσγεςείοη. 

7 ο Ὀεΐοτε οχλοῃ ἱπ 3 ΒΌῚΙ, (ΚΝ. Η. Ῥγαςϊκειςεά). 

ὁ μητε ἴῃ ΒΟῸΣ (Τί8.ἢ.). μηδὲ 'π ΒΔ 33 (ΥΝ.Η.. 

Ὡρροϊπιεὰ ας ἴῃς Ὑνεἶνε--6 (Ο]]οννΐπ 
ΒΟΏΒ, ἴδ6 ἐννεῖνε ΠΑΠΊ68 ΠΊΕΠΙΪΟΠ, 
ἴπρ ἴδε οὔ͵εςξ οὗ ἐποίησε, Δληά τοὺς δ. 

δεΐπρ ἰπ ἀρροβίτίοη.--- Πέτρον ἰΒ ἴῃς ἢγβι 
ὭλΙΩΒ, δα 11 ΘοπΊ68 ἰῇ νΟΥῪ ἀν κνναγαάϊν 845 
16 οδήεςς οὗ τῆς νεῖ ἐπέθηκε. νΥὲ 
ταυβῖ ἴακα πὸ ρταπιπΊᾶσ 88 ἰξ βδίδηΐβ, 
ςοπίεηξ (πὲ νγεὲ Κῆον, ἴῃ δρίξε οὗ οσυὰβ 
ςοπΒίσυοτίοη, νν δ δὶ [5 ποδὶ. ἘΠ Ζβοβα 
(αῆες Βεζα, Εταβπιυβ, εἰς.) βεεκβ ἴο 
τεςεν ἴδε σοηδίγυοτίοη ΌΥ ρτεῆχίηρ, οἡ 
8]επάοσ οὐ ἶσα] δυϊπογίεν, πρῶτον Σίμωνα, 
τῆσθη Ὀγδοκοῖίηρ ἃ8 ἃ ρδζεηϊπαβὶβ καὶ 
ἐπέθηκε. . . Πέτρον -Ξ ἤτοι Θίπιοη (πὰ 
Ης ξᾶνε ἴο ϑίιηοη ἴδε πδηλς Ῥεῖει).--- 

ες. 17. Βοανεργές -Ξ 1.28} ὋΞ 88 

Ρτοπουποεᾶ ὈΥ Οαἰϊεαπβ ; ἰῃ ϑυτίδη - 
50η8 οὗ ἐλμπάσν; οὗ ἐμεμὶέ, ἰη Ἡδῦτεν. 
Ἑδοὶ πιοπεοπεὰ ῬῪ ΜΚ. οπῖγ. ΨΝὮΥ ἴδε 
Ὡδηῖε νΜΆ8 ρίνεη ποῖ Κηοννῃ. [ξ ἄοεβ ποὲ 
Βεαῖ) ἴο Βανὲ βἔιοϊς ἴο ἴῃς ἔννο ἀΐβοῖρ] 68, 
τετοίοσε περϊεςιεὰ Ὁ {πὰ οἵπες ὄνδη- 
ξεἰϊβῖ8. [τ λυ πᾶνε ὕδεπ δη ἱπποσεπὶ 
ΡΙεαβδθ Υ ἴῃ ἃ βοοίει υ οὗ ἔγχεα, υῆσα- 
βιγαϊπεὰ ξεν βῃΐρ, Ὠϊεεηρ ΟΥ̓ δοτπς 
Ῥεου]ασιεν οὗ τῆς Ὀτοίπειθβ. ΜΙ. ρίνεβ 
08. Πεῖα ἃ τηοπηεηΐαγυν δ] πηρδε ἱπίο (Π6 
πες [16 οὗ ἐπε 7εϑβυδ-οΙγοῖς---Ρεῖεσ, 
Ψ ΠοΒ6 πᾶν παῖς ἀϊά ᾿νε, ἀουδε1688. ἐμ 8 
νουσμεσ, ΤὩς ἰγδάϊποπδὶ ἱπεεγργεϊδεοη 
ΤλΆΚκαΒ πε ορίπεῖ ἃ εἰδυῖα ἴο 86 
ββεψατ οἵ {πε ἀρ ἄϊεοῖΡ! 68 ἐμμοῦμα 

α καὶ διαπρύσιον ἠχῆσαι τῇ οἴκου; 
τῆς θεολογίας τὰ δόγματα. Ῥιεῖος Απε.). 
--ν ες. 18. Ματθαῖον. Οπε 'νοηετβ ΜΕΥ 
Μίκ. ἀϊά ποὲ μεῖς δᾶὺ: 1,ενὶ, ἰο ψῇοπὶ 
Ης χανε {δ6 πᾶσ Μαίιδεν. οὖσ ἀϊὰ 
τῖ8 ἀϊδοίρῖίες γμεὶ δβ πεν πᾶπιὶῈ ἱπάδ- 
ῬΕΛάΕΠΕΥ οὗ ]εβὺβ ) ΤὨϊδβ δὲ οἵ παπιεβ 
βῆονγ τῆς ἱπηιροτίδηος οὗ ἴδε δςὶ οἵ 

δβεϊεοιϊησ τῆς Ὑνεῖνε. Ης γἶνεβ (δες 
Πᾶτηδβ, βα 8 Νίοῖος Απί,, {παὶ γοὺ ΠΊΑΥ 
ποὶ ΟΥἿΓ 88 ἴο ἴῃς ἀεδὶρηδίίοηϑβ, [εϑὲ ΔΎ 
ΟὯδ 8δουϊὰ “411 Βίπηβεῖξ δῇ ἀροβεῖς (ἵνα 
μὴ ὁ τυχὼν εἴπῃ ἀπόστολος γεγονέναι). 

γν. 190-2ι. Τὰδ γ7γυἱεμάς οὗ ΝΣ 
ἐλὶμὰ Ηἴνι ομέ ο7 Ηΐἰς ςεηδες; ρεου τ ἴο 
ΜΙ. Οπε οὗ ΠἰΒ γϑδ  ἰ8π|8 νοι ΜΈ, δπά 
1. ρ8858 ονοσ ἰῃ βί]ϊεπος.---ν  εσ. τοῦ. καὶ 
ἔρχεται εἷς οἶκον, απὰ Ης οσοπιειῃ Ὠοπι 
(““πᾶοῖῦ Ηδυ8,᾽" ΚΝ εἰΖβ.) ἰο πουβε-"ε 88 
ἀϊδείποι ἔτοπι ἈΠ]|-1|ξπ (εἰς τὸ ὄρος, νετ. 13). 
ὙΠα ἤογπιαὶ πιδππασ ἱπ ΠΟ {818 18 
βιἰδιεὰ ϑιξβεοίδ ἃ βοϊουγῇ οἡ ἴδε ἢ] οὗ 
ΔρΡεβοίδοϊε ἰβηρῖῃ, βᾶὺ, ἴοσ βοηδ ἄδυβ. 
Ηον οςουρίεά ποτε ὃ ΡΙΟΡΔΟΪ ἱἰῃ 
Εἰνίπρ ἃ οουτβε οὗ ἱπβίσυςτἴοη ἴο ἐδ6 
ἀϊβοιρ᾽ε-οἰτοῖς ; βάν, ἴπαὶ τεργοάδυςβά ἱπ 
τε “ϑειπίοη οὐ τς Μουπι᾽ -- (8 
“Τελοῆίηρσ οὐ ἔς ΗΠΙ," υἱάφς ἰηῖτο- 
ἀυςτοτν ποῖεβ οη Μί. ν.---Ν εσ. 256. Τα 
ττδάϊτίοη αὶ ατταπρεπιεηξ ὃν ἡ οὮ οἶδυδα 
Ὁ ἴοτπιβ ρασζὶ οὗ νεῖ. 19 ἰβ [λ(4] ἴὸ ἃ ἴσια 
σοποερτίοη οὗ τῆς σοηπεαοιίοπ οὗὨ Ἔνεηίβ. 
Τῆς ΚΕ. Υ., ΌΥ πιακίῃρ ἰξ Ὀερίη ἃ πεν 
βεοϊίοη, Ἐδουρῇ ποῖ ἃ πεν νοσβϑο, δεῖ 
ἱπίο!!σεηςς, θὰ: ἱξ ννουϊὰ Ὀ6 Ὀεῖϊϊδι 5111} 
ἸΣ ἴτε ἐογπηεὰ ἃ πὸνν νεῖβα υἢ ἃ Ὀ]δηὶς 
Βρᾶοε ἰεῆ Ὀεΐίνψεεη. ϑοπια {δῖηκ ἴδδὲ 
ἴῃ τῇς οτἱρίηδὶ ἔογπὶ οὗ ΜΚ. {π6 ϑεγπιοη 
οη ἴ6 Μουηὲ σάπια ἴῃ πεσε. [1 ἰ8 ςαζ- 
ταἰπὶν ἃ βυϊέδ]ε ρίας ἴος ἱξ. [η δοοογά- 
δπος ν ἢ τη ἀῦονα βυρρεδιίοη ἔπ ἰεχὶ 
νου] βίδη τῃυ8 :--- 

Μετ. το. Απὰ ]υἀλ8 Ιβοατίος, ν8ο αἷδο 
Ῥεϊσταγεὰ Ηἰπ,. 

ψες. 2οθ. Απὰ Ηε σοπιεῖῃ Βοσλθ. 
ψεῖ. 2:. Αηὰ [δὲ πιυϊίευδε ςοπλεῖα 

τορεῖποῖ δρδίη, εἰς. 
συνέρχεται: [6 Ἄοτονγά, ΡαΓΏΔΠΥ ἀϊθ. 
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Ἁ 4 Ὅοε, ν᾿ παρ᾽ αὐτοῦ ἐξῆλθον κρατῆσαι αὐτόν" ἔλεγον γάρ, “Ὅτι ἢ ἐξέστη." 
᾿ 22. Καὶ οἱ γραμματεῖς οἱ ἀπὸ Ἱεροσολύμων καταβάντες ἔλεγον, 

ἐὐρττντῖως ̓εοἥοτι Βεελζεβοὺλ ἔχει," καὶ “Ὅτι ἐν τῷ ἄρχοντι τῶν δαιμονίων 

Ῥετϑεά, γεδββεπιδῖεβ (ἰτρ᾿ γίηρ ἴαρβε οὗ 
δ ΔΡρτεοϊδῦϊα κΆυαῃ ]εβὺ8 μαὰ 
Βο ΠῚ ψουϊά ρο ἄννὰὺ ἴο τπεὶγ 
Βοτηεβ ἴῃ νϑγίουβ ραᾶσίβ οὗ ἴδε σουπέγυ 
ἀυτίηρ ΗἨΐ8 αὔβεηος οὐ ἴδε 81], υΣ Ηε 
Μ8 ἀϊβαρροϊηιεά. ὙΠΕΥ ᾿ἱπρετεὰ οη.--- 
ὥστε, εἴς. : ἴδε οτονάϊηρ δῦους ἴδε 
Πουδα δηὰ τς ἀεπιδηὰ ἔοσ βἰρῃι δηά 
δβυσοους οὗ ες Βεηείδοϊοσ ψγεσε 850 ρτεδὶ 
τδὲ τπεν (1688 δηὰἃ Ηἱἰἱβ8 ςοπιραπίοηβ) 
οουἹά ποῖ βηά Ιεἴδιιγε ποῖ Ἄνεὴ (μηδὲ) (0 
ἐαλε ζοοά, ποῖ ἴο βρεῖς οἵ γεβὲ, οσ ρὶν- 
πῃ ᾿Ἰηβισυοϊίίοη τὸ ἀϊδβοῖρ]εβ. Ἐσαβζῃῦθ 
(Αἀποΐ.) τἰπΐπ κα τῆς τεΐδγαπος ἰ8 ἴὸ (Ὡς 
ταυϊετυάς, ἀπᾶ τῇς τηεδηίπρ ἴπδὲ ἰξ ννδβ 
80 ἴατξε ἴπδὲ [ποῦς ννᾶβ ποὶ ὀγεαά ἴοσ αἱ], 
ποῖ ἴο βρεᾶκ οἵ ἀϊέολεμ (οδεομία).---Ν τ. 
21 ἰηἰτοάυοεϑ ἃ πενν βοεης ἱπίο (ἢς ἰἰνεν 
ἄγατηα. Τῆς βιίδίεπηεηϊ 8 οὔβουγα ρδγεν 
οὐηρ ἴο ἰϊβ Ὀγενν (τί Ζβοῦς), ἀπά 
ἰε 8 πηαάς οὔὐϑοῦγεσ ὉΥ 8 Ρίευ νος ἢ ἰδ 
ποῖ ἩἹΠτρ ἰο δοςερὲ ἰἢς Ξυγίδςς τηεδη- 
ἷηῃξφ (8ο Μαϊδοηδίαῃθ---“ σης ἰοσυπὶ 
ἀἰξιοι οτοια ἰεῖαβ ἕαςϊξ᾽, νι ῖο ῃΒ ἰδ 
τῆδι τῆς πίεη οὗ 7εβι8, μανΐηβ Βεασζά οὗ 
δὶ 8 ροὶηρ οη---τνοηδετίῃ οὐχαδ, 
ἔτοαι ογονάβ, ἰποαβδδηΐ δοινιγ---δεῖ οὐξ 
Ὅτ ΨΒεῖε {πε Ψεγε (ἐξῆλθον) ψἹἢ 

δα ρύυγροβε οὗ ἰδκίπρ Ηἰπὶ υπάεσ πεῖς 
οᾶτα (κρατῆσαι αὐτό, τπεῖς ἱπηργεβδίοῃ, 
ποῖ ςοποεαϊεὰ (ἔλεγον γὰρ, πεν δαά 
Ῥεξὰπ ἴο 88γ), δείηρ ἴῃαὶ Ης ννᾶ8 ἴῃ δὴ 

εδ ἣν βίδιε οὗ ἐχοϊϊεπιεπὶ δογάεσίπρ 
οπ ἰπβαηϊ (ἐξέστη. ΒΕεςεπὶ οοπὶ- 
τηεπίδίοσβ, ἀεγπιδη δηὰ Ἐπρ]8ἢ, τα ἱπ 
δε πιαΐὶπ δρτεεά ἰμδὲ {π|8 ἰ8 ἴδε (στὰς 
βεηβε.- -οἵ παρ᾽ αὐτοῦ τηξᾶη8 εἰϊδετ 
ΒρΘΕΙΠΤΑΙΙν ΗἱΪ8 τεϊδεῖνεβ (“ βυὶ" Ψυΐρ.ν 
οἱ οἰκεῖοι α.--ὙΒεορὮγ), δο Ἐδρβεὶ, 
νειεεείη, Κυρῖε, Ινοεβηασ, υνἱἢ οἰ ἰδείοηΒ 
ποτὰ ατεεῖκ δυΐδογε, Μεγες δηᾶ ΥΝ εἶββ, 
ἰδεπιιενίπρ ἐπε ραγιῖεβ πεσα βροίεη οὗ 
νὰ τποβα τοϊζοσσεὰ ἴὸ ἴῃ νεζ. 31; ΟἹ, 
Τῆοτα ροπεγαῖν, Ρεζβοηβ Ψεῖ} ἀϊδβροβεά 
ἴοννᾶσ ]εβυ85, δὴ ουΐες οἶτοῖς οὗ 
ἀἰθοὶρ!εβ (ϑοῆδηζ ἂδηὰ Κεῖ!).---ἀκού- 
σαντες: ποί ἴο ὃς τεβιτίςϊεά το ψνῇῃδὲ ἰδ 
σησπιϊοηδὰ ἰπ νεὸσ. 20; τείειβ ἴο ἴῃς 
Ποῖς ΘΔ] ]εδη ταϊηἰβῖσυ ψ ἢ ἰἴ8. οὐτε8 
διὰ ογοννβ, δῃὰ ςοπβίδηϊ βίγαίῃ, ὙΒεγε- 
ἔοτε τῆς ἐτίεπάβ της πᾶνε σοπὶς ἴτοηὶ ἃ 
ἀϊδίαπος, Ναζαγεῖδ, ὁ. 5., διαστὶπρ Βεΐογε 
]1εθὺ5 ἀεδβοεπάεά ἔτοπιὶ ἴδε 81]. ὙτΤῆμδὶ 
τδεῖὶς ατγεῖναὶ μβαρρεπεά ἰυδὲ ἔπε ννὰβ ἃ 
οοἰποίάεποε.---ὅλεγον γὰρ: ἴοτ ἔπεγ Μετα 
δαγίηβ, τιὶρδέ τεῖες ἴο οἴμειβ πῃ τποδα 
ΥὙὯο οᾶπιε ἴο ἰδῪ δοῖὶά οὗ 7εδ5ι8---ἴο 

[τ μαϑ Ὀδεῃ τείοστοάὰ ἴο 86 
οσονὰ τὸ ἴῃς ογτοννᾷ ἰ8 πιδὰ, απᾶὰ νου 
Ἰεῖ Ηΐπὶ δίΊοης. ΜΔ εννεὰ 88 τεζεσσίη τὸ 
7εβὺ8 ἰξ Βα8 δε ἰάκεῃ -- Ης ἰβ δχ- 
Βαυβίεάᾶ, οΥ Ηςε Πα8 Ἰεῆ ἴῃ ρἷδος -Ξ τπ6Ὺ 
ςᾶπιλε ἴο ἀείδίη Ηΐπι, ἔος ἔπε δελτζὰ τπδὶ 
Ηε ν»β δοὶηρ οὐ παὰ ροπθ. Βοιῃ ἴπεβε 
81 βυρρεβίεά ὃν Ευίῃγ. Ζίρ. Πουδεῖεββ 
τδε τείεσεηςε ἰ8 ἴο [εβ8ι8, δῃὰ ἴῃς πιεδη- 
ἴῃς ἰδαῖ ἱπ τπ6 ορίπίοπ οὗ Ηἰβ δίεπάβ 
Ηε ν»88 ἰῃ ἃ βίδῖς οὗ δχοϊϊεσχεπε Ὀοσγάεσ- 
ἱπῃρ οὔ ἱπβηϊυ (οἷ ἰΐ. 12, ν. 42, νἱ. 51). 
δαίμονα ἔχει (Ἰ ΠεοΡἢγ.) ἰβ ἴοο δίγοῃξ, 
τῃουρῇ {πὲ 1εννβ δρραγεηϊν ἰδεπεβεά 
ἰπβαπιῖν ἢ ροβϑοβδίοη. Ἐεβίῃβ βαίά 
οἵ ϑι. Ῥαὺ]: “Μυςἢ Ἰελγηίηρ ἀοιῇ τῆδκα 
ἴδεε τπιδά ", Τῆς τ εηάβ οὗ [εβὺ8 ᾿πουρῆς 
18αὲ πιυςἢ δεηευοίεηεθ ᾿δὰ Ρρυΐ Ηἰπὶ ἰηΐο 
ἃ βίαϊες οὗ ἐπιῃυδβίαϑιι, ἀδηρόσζουβ ἰο {Π 6 
Βεδῖῖι Ὀοίδ οὗ Ῥοάν δηά πρὶπά. ΝοῖδἊ: 
ΟἸγίβι᾽ 5 ἤεα] ηρ πλϊἰβίσυ ογοαῖεά ἃ πεεά 
ἔος τῃεογίεϑ δῦουϊ ἱΞ. Ηετζοὰ πδά ἢίβ 
ἐπεοτυ (Με. χίν.), ἴδε πίεπάβ οὗ 7εβι8 
μὰ τδεῖγβ, δηὰ τῆς ῬΠδγίβεεβ {πεῖγβ: 
7οδη γεάιυΐνης, ἀϊδοτἄεγεά πηηά, ϑαϊδηϊς 
Ροξβεββίοῃη. Ὑδδαὶ δίς οδ]]εὰ ἐοσῖ ἢ 8ὸ 
ΤΊΔΩΥ ἰπδοσῖεβ πιυδὲ μανα ὕεεη ἃ φγδαὲ 
πεῖ. 

νν. 22-.3.ο. Ῥλαγίϑαίς ἑΐεονν ας ἰο ἐΐδ 
εμγές Οὗ ἀεημιοπίαος τογομρὴέ ὃγ Ἔεϑως 
(Με. χιΐ. 22-37), [κ. χν. 17-23).---νν ἐσ. 
22. οἷ γραμ. οἱ ἀπὸ Ἵ., δε Βοτ!ῦε8 ἴτοπὶ 

ἐγιιδαΐεηι. Τῆς ἰοοδὶ Ῥματγίβεεβ ὑν80 
δὰ δε τῆς Ηετγοά᾽ϊδηβ ἱπίο ἐμεῖγ πιυτ- 

ἄεγουβ ςουηβεῖϑ πδὰ ῬσοῦδὈΪν αἰβο οοσὰ- 
ταυπίςδίεά Ἡνἢ ἴῃς Ἰεγυβαῖ ἐπὶ δυϊποσίτῖεβ, 
υδίῃρ 411 ροββίδ!ς πιεᾶπβ ἴο ᾿οπιρββ8 
τπεὶς ἐπά, τΤῆε τερζγεβεπίδενεβ οὗ ἴδς 
βου ποσῃ βοσίρεβ δὰ ργορϑΌ]Υ δεείνεᾶ οα 
1πε δοεῆς δρουΐ τῆς βᾶπὶεὲ {ἴτηθ 88 ἴῃς 
πϊεπὰβ οὗ [εβι8, που ἰδ ἰ8 ποῖ ἰη- 
Τοποείναθς ταὶ Μὶς, ἱπίγσοδιοοβ δα 
πατταῖϊνε τερασγάϊπρ ἴδεπὶ μεσ Ὀεοᾶῦθθ. 



22---28. 

ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια." 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

23. Καὶ προσκαλεσάμενος αὐτούς, ἐν 
παραβολαῖς ἔλεγεν αὐτοῖς, “ Πῶς δύναται Σατανᾶς Σατανᾶν ἐκβάλ- 

λειν; 24. καὶ ἐὰν βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, οὐ δύναται 

σταθῆναι ἡ βασιλεία ἐκείνη - 25. καὶ ἐὰν οἰκία ἐφ᾽ ἑαυτὴν μερισθῇ, 
οὐ δύναται; σταθῆναι ἡ οἰκία ἐκείνη 3: 26. καὶ εἰ ὁ Σατανᾶς 
ἀνέστη ἐφ᾽ ἑαυτὸν καὶ μεμέρισται,Σ οὐ δύναται σταθῆναι, ἀλλὰ 
τέλος ἔχει. 27. οὐ δ δύναται οὐδεὶς τὰ δ σκεύη τοῦ ἰσχυροῦ, εἰσελθὼν 
εἰς τὴν οἰκίαν ὁ αὐτοῦ, διαρπάσαι, ἐὰν μὴ πρῶτον ἰσχυρὸν δήσῃ, 
καὶ τότε τὴν οἰκίαν αὐτοῦ διαρπάσει. 28. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι π' Βοαι, Ηἱ. 
πάντα ἀφεθήσεται τὰ " ἁμαρτήματα τοῖς υἱοῖς τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὃ Φ λα. 

1 δυνησεται ἰη 3. ΒΟΙ,Δ (Τίεςξ., ΝΝ. Η.). ὄνυναται σοπίοτπιβ ἴο νεῖ. 24. 

3 οἰκια ἀκάνη στηνγαι ἰῃ ΒΙ, (Ττρ., ΝΝ. Η.). σταθηναι ἱπ ΟῺ (Τίδο.). 

3 και ἐμερισθη ἴῃ ΒΙ, (ΥΝ.Η.), ἐμερισθη και πη 30Δ (Τί5..). 

4 στῆναι ἴῃ ΒΟΙ, (Τίβοι., ΝΝ. Η.). 

δ αλλ Ῥεΐοτε ου ἰπ 'ΦΒΟΙΔ 33 αἱ. 

8 κι τὴν οἰκιαν τον ἰσχυρου εἰσέλθων τα σκενη αντου ἴῃ ΒΟΙ.Δ (ΤίδοΒ., ΝΝ.Η.). 
Τ τα ἀμαρ. αῆες ἀνθρώπων ἰῃ ΦΆΑΒΟΘΙ, 33 (Τίβοι,, ΝΝ.Η.). 
ὁ αν αἴες καὶ ἰη ΦΑΒΟΕΒΕΘΙΔΣ (Τίεοξ,, Ὁ. Η.). 

οἴ ἴδο τεβοπιδίδποαβ ἂηά Ἴοηίσγαβίβ 
Ῥεΐνεδη τπεῖς Ἰμβεοσν δηά ἐδπαὲ οὗ τῆς 
τποπάβ. Με. βεῖβ {πῸ ἱποίδεπε ἴῃ ἀϊδεγεπε 
τοϊλιίοπβ, γίεϊἀΐπρ ἃ σοπίγαϑε Ὀεΐννεεη 
Ῥμαγίβαίς 1άδαβ πὰ ἴδοβε οὗ δε ρεορὶς 
τεβρεοῖϊπρ τὴς οὐτε οἵ ἀεπιοηΐδοβ ὉΥ 
688 (χί:. 22 {).---Βεελζεβοὺλ ἔχει, Ηε 
ἐδ ΒεεΙ ΖεΡΌὉ, ἱπιρ᾽ γίπρ παι ΒεεΙζερυὉ 

Βιδῖἢ Ηΐπι, υβίηρ ΗἸπὶ δ8 μἰβ αρεπί. Τῆς 
εχρσζεβδίοη Ῥοϊπίβ ἴο βοιηείπιπρ πιοσε 
τδδη δὴ αἰϊΐδηςς, 88 ἰπ Με., ἰο ροββεββίοῃ, 
δηὰ ἰδὲ οὐ ἃ ρτδπά βοβϑὶε; ἃ ἀϊνίπε 
Ῥοββεβδίουη ὉΥ ἃ ὕαβε ἀδίυ ἀουδι]ςββ, 
οἁ οἵ ἢϊε8 (Βεεϊχζερυδ) ος ψοά οἵ ἀυηρ 
Βεεΐζερυ}), 5111 ἃ ροά, ἃ βοζτῖ οὗ 
τδηῖς ἱποδγπδίίοη ; δὴ ἱπνοϊυπίλγυ 

σοτηρ πηεηὲ ἴὸ {6 εχοεριίοηδὶ ρονγεσ 
ἀπά ρτεδίπεββ οὗ [}εδβι18.---ἐν τῷ ἄρχοντι 
το 8.: τῃε δββυπιριίοη ἰ8 ἐπδὲ βρίγιιβ ἅσὲ 
ςἂβὶ οὔἱ ὉῪ τε διὰ οὗ βοπης οἴει βρὶπὶ 
Βίζοηρες {πᾶ ἴποβε εὐεοίεά. -- ἐσ. 23. 
προσκαλ. οὁᾳ: 688, ποῖ ονεγαννεά 
ΌΥ ἴδ6 6γυβαῖαπὶ δυςῃοτγίεϊεβ, ἰην τε 
τῆεπι ἴο οοπὶς Ὑΐη ταϊκίπρ ἀϊδίαπος, 
αὶ Ηλς πιᾶὺ τεάβου ἴῃς τηδίίεσ ψ τ 
1πει,.---ὠδἂν παραβολαῖς, ἰη ἤριτεβ: Κίηρ- 
ἄοπι, πουδε, Ρ'υπάετίπς ἴπε ἤουβε οὗ ἃ 
δβίζοηῷ, πιᾶπ.0 Νεχὲ Ἅσμδρίεσ σοποογηίηρ 
τῆς ρδγδροϊϊς ἰεδοδίπρ οἵ [εβ8ι8 Ἵδϑὲβ ἰ(8 
βῃδάον οἡ ἴπε ρᾶρε πεῖε. Τῆς ρἰδί οὗ 
νδδῖ ]6808 βαϊᾷ ἴο τῆς βοσίδεβ ἴῃ τοίαϊδ- 
εἰοη οὗ πεῖς Ἐβδοσυ ἰδ: ρταπιίηρ ἴπδὶ 
ΒΡ᾽Γ18 ἂτὸ οδβὲ ουἕ ὃν δἷὰ οἵ δηοίδεσ 
δρί γί, τόσα ἰβ πεεάεά τὴ ἴῃς Ἰδλιῖες τπδη 

βυρεείος ςἐγεηρίδ. ὝΠετς τηῦδβὲ ὃὉς 488]}- 
ἐδέϊνς ἀϊβετεποε---ἶη παίυσο δηὰ ἱπέεγεβί. 
Τῆς δγρυπιεηΐϊ οοπδβίβίβ οὗ ἃ ἰγὶρ]ς τῆονε- 
ταθηὶ οἵ τπουρῆς. 1. Τῆς δρβυσάϊυ οὗ 
τῆς ΤΏΘΟΥΥ ἰ8δ ὑγοδάϊν δββετίεά. 2. Τῇε 
Ρηποῖρ!ε οα ψ πίοι ἐπε ἔβεογν ἰβ ψτεοκεὰ 
18. δεῖ ἴοσί ἢ ἰῇ σοηποζεῖς ἔοση. 3. Τῆς 
Ῥείποῖρίς ἴβ δρρ᾽εὰ ἰο ἔῆε οᾶβε ἰῃ δμαπά. 
--πῶς δύναται, εἴς., πἢονν οἂη ϑαίδη 
οαδῖ ουὔἱ ϑαίδη ἢ [1 18 ποῖ ἃ αυεβίίοῃ οὗ 
ἔϑτσ, δυϊ οὗ πιοξϊνα, ννῆδὲ ἱπέδσεδεὲ οδῃ 

ες ἢανεῦ Α βίγοηρεσ βρίγιὶ οδδείηρ ουξ 
ἃ ὙΕΆΚΕΙ οὐς οὗ ἰῇἢς βαῃης Κἰίπά ἡ (80 
ἘτίἐΖϑοῆε). --νν. 24, 25 βεὲ ἔογσῖ ῃ [86 
σἰηςΐρῖε οσς γαέϊοπαἷς ετασοάϊεά ἰπ ἔνο 

ἘΠ γαιϊίοπθ,ι ὙὉ8ε ἘΒδΟΣΥ ἰπ αυεδιίοη ἰδ 
ἔ|1ε Ὀδοδυβε ἰδ ἱπνοῖνεβ βιιϊς 4] δοιίοη, 
ὙΒΙοἢ ἰθ ποξ ρταϊυϊουβὶν ἴο δα ἱπιρυϊεὰ 
ἴο ΔΩΥ ταιϊίοπδὶ δρεηΐβ, ἴο ἃ Κίηράοῃι 
ίνεσ. 24), ἴο ἃ βοιβε (νεσ. 25), δηὰ ἐδεγέ- 
Ὅγε ποῖ ἰο ϑαίδη (νεσ. 26).-- ἐσ. 27 Ὁ 
δΔηοίπες ἤρυτε βῆονδ ἴδε ἴστε βίδίς οὗ 
τῆς ςα86. 7]|εβι8, ποῖ ἰπ ἰεᾶσρυς νὰ 
ϑαίδῃ οἵ Βεείζερυν, Ῥυξ ονεγπ)αβιεσπα 
Ἠΐπι, αῃὰ ἰακίηρ ροββεββίοη οὗ ̓ ἰβ σοοάβ, 
Βυπηλῃ δουΐϊβ. Ὅς βαυϊηρ ἰ8 ρίνεῃ ἈΥ͂ 
Μίκ. πιυςἢ ἴδε βδπης 88 ἴῃ Μῖ. 

γν. 28, 29ῶὅ. ὅἕέξιις ποῖν σλαηρες Ἡϊς 
ἔομε. ὙΤδυβ ἔασ Ηε δδβ γεαφςομεά ψἱὮ 
τῆς βογῖθεβ, πον Ης 80] ἙΠΊΪἿΥ τφαγης5 ἴὸ 
τιῖβ εἤεοῖ. Ὑου ἀο ποῖ Ὀεϊίενθ γοῦν 
ονντὶ ἘΠΕΟΥΥ͂ ; γοῦ Κπον 88 ΜῈ}} ἃ5 1 δον 
αὐδυγά ἰξ 18, δηὰ [Π4} 1 πιυδὲ δα ςαδείης 
ουξ ἄεν!]8 ΕΥ̓͂ ἃ νεῦὺ ἀϊβεγεπὲ βρίγιε ἔγοσι 



462 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΠῚ, 

βλασφημίαι ὅσας ἂν βλασφημήσωσιν 20. ὃς δ᾽ ἂν βλασφημήσῃ 
εἰς τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, οὐκ ἔχει ἄφεσιν εἷς τὸν αἰῶνα, ἀλλ᾽ ἔνοχός 
ἐστιν αἰωνίου κρίσεως ὃ" 30. ὅτι ἔλεγον, “ Πνεῦμα ἀκάθαρτον 

ἔχει." 31. Ἔρχονται οὖν 4 οἱ ἀδελφοὶ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ ὅ καὶ ἔξω 
ἑστῶτες 5 ἀπέστειλαν πρὸς 
ἐκάθητο ὄχλος περὶ αὐτόν . 8 

1 οσα ἰη ΜΒΌΔ. οσας ἃ ρτδπ). ζοσ. 

αὐτόν, φωνοῦντες ἴ αὐτόν. 42. καὶ 

εἶπον δὲϑ αὐτῷ, “᾿Ιδού, ἡ μήτηρ σου 

5 ἐσται ἴπ 3 01.Δ (Τίβ.ἢ.), ἐστιν ἱπ ΒΟ (ΥΝ.Η.). 

56 
ἀϊῆουϊε νοσά. 

πῃ ΒΓΔ 33 [,8ὲ, Οοάά. κρισεωᾳ (Τ. Κ.) ἰδ ἀχρίδηδίοιγ οὗ ἃ 

4 Ἐοσ φχ. ουν ΑΒΟΙ.Δ δᾶνε και ἐρχονται (ΥΝ.Η.). δ Ὁ Βᾶνε καὶ ἔρχεται. 

δ μητὴρ α. καὶ οἱ αδελφοι ἰη ΒΟΌΙ.Δ. ΤΆς Ρΐυταί νεζὺ ρανε τίβε ἴο 186 
ττδῃβροβικίοη ἰπ ΤΕ. 

5 στήκοντες ἰπ ΒΟΔ (Τίδοξ., ΜΝ. Η.). 

8 πρρι αντὸν οχλος ἰπ ΑΒΟΙΔΣ, 

Βεεϊζερυῦ. Υου αὔὲ τδεζείοτε ποῖ 
Ταστοἷγ πιϊβίακεη ἐμεογὶςές, γου ἅτε πηδῃ 
ἴῃ ἃ νεῖῪ Ρειΐουϑ »νιογαΐ ςοπάϊκίοη. 
Βεννᾶτε [--ν ες. 28. ἀμὴν : δοΐεπιη Ψογὰ, 
ἱηιτοάδυςίηνς ἃ βοϊεπλῃ βρεεςοῖ υἱἱεγεὰ ἰῃ ἃ 
ἴοπα ποῖ ἴο ὃς Ἰογροξίεη.---πάντα ἀφεθή- 
σεται, 411] τπΐπρβ 5881} ὃε ἰοτγρίνεη; 
τορτϊβοεπην Ὀτοδά ρῥγοοϊαπιδίϊοη οὗ ἱ868 
νἱάεπεββ οὗ αοὐΒ πιεζου. ὙὉὍὙΒο βαγΐπρ 
88 τερτοδυςεά ἱπ ΓΚ. χιΐ!. τὸ 1ἰπλϊ8 της 
τεΐεγεηςς ἴο βἰη8 οὗ βρεεοῇ. Τῆε οί ρίηδὶ 
ἕοττω, ὟΝ εἶβ8 {ΠῖπΚ (1π Μεγεῖ), δὰϊ τῆϊ8 
δ νεῖν ἀουδί. Ι᾿ βεαεπὶβ διτὶπρ [δὲ 
ΨΨΒοη δὴ Ἔχοεριίοη ἰβ δεὶπρ τηδάς το {πε 
Ῥαιάοπδθϊεηεββ οὗ βίῃ, ἃ Ὀὑσοδὰ ἀεοϊδσα- 
ἕίοη οἵ ἴδε εχέεπε οὗ ρασάοῃ βῃουϊὰ ὃς 
υἱϊετεὰ.--- τοῖς υἱοῖς τ. ἀ., ἴο {πὸ δοηδ οὗ 
τηδῃ ; 1818 Ἔἐχργεββίοη ποῖ ἰῃ Μί., μυὲ ἴῃ 
118 ρίαος ἃ τεΐδγεηςε ἴὸ Ὀ]Αβρῃετηυ ἀρϑίηβέ 
ἴδε 805 οὗ Μαπ. ὙὍὼὸ βυβρεοῖ ἃ ᾿ἰτεγασυ 
ςοππεοιίοη Ὀεΐννεεπ δε ΝΟ ͵8β πδῖυγαὶ. 
ὙΥΕΙοἢ ἰβ ἴῃς οτρίπαὶ ἕοσα ἡ ΜΚ. δὴ 
ἬοϊεΣ., Η. Ο., δἴϊτες Ῥβείάδσει) Με. 8} 
ὙΝ εἶδ8 ἴῃ Μεγεῖ) Ὅς Ἰδίϊεγ τς τόσα 
Ῥιοῦδθῖθ. Μὲάς ου νεῖ. 3ο.--τὰ ἅμαρ. 
καὶ αἱ βλ. : εἰπεῖ ἴῃ ἀρροβίεἴοη υνἱτἢ δηά 

Ἰςαῖῖνε οὗ πάντα, ος τὰ ἅμαρ., ἰδς 
βυ θεοῖς Ὡς πάντα αι] ῆεβ.0 Τὴ 
ἔοτταεσ Ἴςοπβιίγυοιίοη γίεϊ 8 1Π|8 86ῆβδ : 
811 τΐηρβ 58}4}} Ὅε ἐοτρίνεη ἴο, εἴς., ἴδς 
βἷὶπβ δηά τς δ᾽βρῃδτηῖεβ Ἡνπογανν ἢ 
ΒΟΟΣ [ΠΟῪ 58.411 Ὀίαβρπετηε. Τῆς ἰδβὶ 
εἴδυϑθς αυ δ]! γίηρ βλασφημίαι (ὅσα ἐὰν 
βλ.) ννὩῖς ἢ ἰάκε8 ἔπε ρίδος οὗ πάντα ἰπ 
τεϊαιίου ἴο ἅμαρτ. ἰΒ ἰῃ ἕδνους οὗὨ ἴπε 
Ἰλτίες τεηδετίῃρ τ 411 βδἰπβ 8141} Ὀς ἔοσ- 
ἵνεη, εἴο., ἀπὰ τἢς ὉΙ]ΑΒρῃογηίεβ, εἴς.--- 
ἐσ. 290. Τῆς ρτεδλὶ εἼχοεριίοη, ὃ]48- 

ῬΒεΠΙΥ ἀραΐπδὲ τῆς Ηοΐγ αΠοϑὶ.---εἰς τὸν 
αἰῶνα: Ὧδιδδ ποῖ ἰογρίνεπεββ 707 ἐνεν, 

Ἴ καλουντε ἰπ ΒΟΙ,. 

3 καὶ λέγουσιν ἰῃ 9 ΒΟΌΙΔ, 

ΩΓ. ἰῃδς ]1ες ἐχρεεβδίοη ἱπ Μι.---ἀκλλ᾽ 
ἔνοχός ἐστιν, Ὀυὲϊ ἰ5 συγ οὗ ΤἊς 
περαῖίνο ἰβ ἔοϊοννεὰ ὃν ἃ ροβίεϊνε βίδϊε- 
τλδης οὐἨ ἁ ἰγηῖϊα ἰτηροτὲ ἱπ Ηοῦγεν 
[Ἀϑῃϊοη.---οἰωνίον ἁμαρτήματος : οὗ δη 
εἴεγπδὶ δἰπσ.0 Αβ τῆὶβ ἴδ εαυϊναϊεπε ἴο 
ἢ ΔΙ} πανεσ ἔοσρίνεηεβδβ,᾽" ψὲ πλυβῖ ςοη- 
οεἶνε οὗ ἴπε βίῃ 88 δίεγῃηδὶ ἰῃ 8 συ, 
ποῖ ἴῃ ἰἴ8ε1} 28 ἃ βίη. Ὑπὲ ἰάδα ἰβ τπδὲ 
οὗ ἃῃ πηῤαγάομαδίς δἷπ, ποὶ οὗ ἃ δβὶπ 
εἴεγηδιν τερθδιίηρ ἰδεῖ. Ὑεῖ 118 ΤΏΔΥ 
ὃς τδς υἱεϊπιαῖε στουπάᾶ οὗ υπραγάοηδοε- 
688: υπίοτρίναθ!ς Ῥεοαυβε πδνεσ σὰ- 
Ῥεπιεά οὐἄ. Βυῖ {δῖ8 ἰπουρῆξ [8 ποῖ 
περεββασν ςοηπίαἰηεὰ ἰῃ ἴῃς ἐχργαβδβίοῃ, 
π-νες. 30. ὅτι ἔλεγον, εἴο., Ὀεοδιδε 
ἴμεν βαϊ!ὰ : “Ἧς παῖ δὴ υὑποίεδη βρ γι, 
τπεγείογε Ης βαϊὰ ἐπῖ8 δδοιιΐΐ ὉΪ]ΆΒΡ ΒΘ ΠΥ 
δραίπβὶ τς Ηοῖν αδοϑβι---δυοῃ ἰ8 ἔπε 
οοηπεοιίοη. Βυὲ νῆδὲ 1 {ΠΟΥ βροόκβα 
ὑπᾶος ἃ πιβδυπάετβιδηάϊηρ [ἰκοὸ τῆς (τἰεπάϑ, 
ῬυΣχίεὰ ψῆδῖ ἴο τδίηϊς ἀρουῖ [18 βίγδηρε 
ταῦ Τμδῖ νουἹά Ὀς ἃ βίῃ δραϊπεῖ (Ὡς 
δοη οὗ Μϑῃ, πὰ δ8 βυςοῖβ ραζγὰοῃδθϊε. 
ΤὮς ἀϊδιϊηςιίοη Ὀεῖνεοη ΔβρμοσοΥ 
δραϊηβὲ ἰἢς ὅοῃ οὗ Μβϑὴ δπᾶ δ᾽δβρβεπιν 
αραίηδε τῆς Ηοΐγ αμοβέ, ἴδίκεπ ἴῃ Μι. 
ΧΙ, 31, [8 ἐββθηταὶ ἴο [6 υπάετδίδηδίηρ 
οὗ ΟὨτίβι 5 ἰπουρῆϊ. Ὑς πιεγε βαύ πη, 
“ἪἩς Βεαίδ δὴ υὑποίεδη βρίγιῖ," ἄοεβ. ποῖ 
ἀπιοῦπε ἴο δες υηρατάοπαθ!ς βίη. [ΐ 
ὈεσοπΊαβ δυο ἢ νπεη ἰξ ἰ8 βαϊά ὉΥῪ τβθῃ 
ΨὯΟῸ ἱπονν παῖ ἰτ 8 ποὶ σὰς ; ἴδε ἴξ 
τλεᾶπβ οΔΠΠπρ ἴΒς ΗΟΪγ ϑρίπε 8ῃ υηοίθδη 
βρίσίξ, |1εβ8 Ὀεϊϊενεά τπαὶ ἔπε βοσίδεβ 
Ψ εις ἴῃ ἴΠδὲ ροβίεἴομ, οἵ ἤθᾶσ ἰϊ. 

νν. 31:35. ΤᾺδ γείαΐέυες 9. έϑιις 
(Με. χίΐ. 46-50, ΓΚ. νὴϊ, τρ-21).---ν εγ, 
31. ἔρχονται, ἀνεπ νΐπους τῇς οὖν 
Το!Ποννίηρ ἰπ ΤῸ Ε., παίυγα!γ ροΐηιϑ Ὀαοὶς 



320-35. 

καὶ οἱ ἀδελφοί σου ' ὄξω ζητοῦσί σεῖ. 
λέγων," “Τίς ἐστιν ἡ μήτηρ μου ἢ ὅ οἱ ἀδελφοί μου ;" 
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33. Καὶ ἀπεκρίθη αὐτοῖς, 
34. Καὶ 

περιβλεψάμενος " κύκλῳ τοὺς περὶ αὐτὸν δ καθημένους, λέγει, “Ἴδε, 5 ὉΒ. νἱ ἃ 

ἡ μήτηρ μου καὶ οἱ ἀδελφοί μου. 
θέλημα τοῦ Θεοῦ, οὗτος ἀδελφός μου καὶ ἀδελφή μου ὃ καὶ μήτηρ 
ἐστί." 

35. ὃς γὰρ 5 ἂν ποιήσῃ τὸ Ἐοπ;. χν, 
1ο. ἷ 
ἵν. 6; ν.ὔ 
ΤῊΝ 

1 Ὁ δάδε καὶ αἱ αδελφαι σον, Ἡ ΠΟ την πᾶνε ΓἈ]Πδη οὐξ ΌΥ 5ἰ παν δηάϊηρ ἰπ 
ΜΙΒΟΙΔ (Ν.Η. ταδγρίπ). 

3 καὶ ἀποκριθειε α. λέγει 'π ΑΙ ΒΟΙ.Δ (Τίδοι., ΚΝ. Η.). 

3 καὶ ἰῃ ΜΝ ΒΟΙΔ. 

δ τους περι α. κυκλω ἴῃ 9 ΒΟΓΔ. 

Ἰ τα θελήματα ἰη Β (ὟΝ. Η. πιαγρίπ). 

ἴο νεζ. 21. Το ἐνδηρεἶιβὲ τεβαπιεβ ἴῃς 
βίοσυ δου Ὁ ίβι᾽ 58 τ επ 8, ἱπιεγγαρίεά 
ὉΥ ἴδε εποουπίεσ ὙΠ τῆς βογίθεβ (50 
ατοιίυβ, Βεηρεὶ, Μεγεσ, ὑν εἶββ, ΗοἱίζΖ. ; 
ϑοῆδηζ ἂπᾶ Κοὶϊ ἀϊββεηι).---στήκοντες, 
τοὶ στήκω, ἃ ἰΔῖς ἔοττῃ υδεὰ ἰπ ῥγεβεπὶ 
οηἷν, ἴτοτῃ ἕστηκα, ρετίεοϊ οὗ ἴστημι.--- 
Ψψεσ. 32. Τῆς οτονὰ ραϊμεγεά δτουπά 
7688 τερογὲ ἴπῸ ῥγεβεπος οὗ Ηἰἴβ8 τσεϊδᾶ- 
ἔἶνεβΒ. Αοροογάϊηρ ἴο ἃ τεδάϊπρ ἱπ βενεγαδὶ 
Μ85., τδεϑε ἱποϊυἀεὰ ςἰςέεγς ἀτηοηρ ἴποβα 
Ῥτεβεη. ὙΠῈῪ πιρῃϊ ἀο 80 ιἱπάεσ ἃ 
τηϊβιακε, ενεπ τπουρὴ ἐπε βἰβίεγβ ὑγέγε 
τὩοῖ ἴπετε. [δε ἐτεπὰβ σᾶπηε ἴο νυ ἢ- 
ἄταν εβὺβ ἔτοπὶ ρυῦ]ς 11ἴπ, [Πς δἰβίετϑ 
Ψετα ποῖ ΠἰΚΕΙῪ ἴο ΔοσοπΊρϑην ἴῃς ρατίν, 
τπουρῇ ἔποτα νου Ὀς πο ἱπιρσορσγίεῖν τῇ 
ἐπεῖγ ροίπρ δἴοηρ νὰ {πεῖς πιοίπετ. 
ΎΒΕΥ ἅττα ποῖ πιεητοπαά ἴῃ νεσ. 31. Οἡ 
τῆς οἵδες παπά, ἀδελφὴ ςοπιε5 ἴῃ ἄρρτο- 
Ῥείαϊεῖν ἴῶ νεῖ. 35 ἰῇ τεοορηϊίοη οὗ 
ἔεπχαῖς ἀϊβεῖρ]εβ, ΠΟ πα δᾶνθ 
βυρρεβίεά [8 ἱπιτοάυςτίοη ἢετα.---ν ἐσ. 
33. τίᾳ ἐστιν, εἴο., ΨῈΟ 18 ΤῊΥ τηοίδεσ, 
δηά (0) πὶν Ὀγοῖποτβ ὃ 8 ΔρΡδγθητ Υ 
ΒιΑΓΒἢ αυεβιίοη, Ρυϊ Ης κπενν ννῆδλι τΠῈν 
Βιαά σοηλε ἴοσ.---ν ες. 34. περιβλεψάμενος, 
88 ἰῃ νεσ. 5, (πεσε ἰῇ δηρεγ, πεσε ἢ ἃ 
θεηΐρτι 5.η116.---κύκ Ηἰβ8 εἐγε βινερὲ 
πε ἡ 8Ο]ε οἴτοῖε οἵ Ηἰ8 δυάϊεηοε ; ἃ ροοὰ 
ατεεῖκ ἐχργεββίοῃ.---νεσ, 3ς. ὅς ἂν, εἰς.: 
ὙΠ όβοενει 58.411} ἄο τῆς ν"}} οὗ αοἁ (“ οὗὨ 
ΤΩ Ἑδῖδποσ ἴῃ Πεανεη,᾽" Μι.)), ἀεβηϊίοη 
οὗ ἴγυς ἀϊβο! ρΙεβῃ!ρ.---ἀδελφός, ἀδελφή, 
μήτηρ: νἱίδουξ ἰῃς ατγιςϊς, θεσδυβα 188 
ΠΟῸΠΒ 8:6 υϑεά βρυγαιί νεῖν (Ἐτ1ΖΒοῃο). 
ὙΠι8 βαγίπρ' ἀπὰ τἣς πιοοᾶ ἰξ εχργεββεᾶ 
ψου]ὰ σοπῆγηχ ἰδ (τἰεπάβ ἴῃ τῆς Βεϊϊεῖ 
ἴδ 7εβὺ8 τνδβ ἰῃ ἃ σῃογδ! ἃ βίδίε οὗ πιά. 

ΟΠΆΡΤΕΚ ΙΝ. ῬΑβάβοσῖο ΤΕΛΟΗΙΝΟ. 
ἴῃ σοπσθου τ Μιε., ΜΚ. τεςορπίβεβ 
τοδξ τεδοπίπρ ἴῃ ρδγδῦ]εβ δεοᾶπὶς δ ἃ 
Εἰνει ἀδῖα ἃ βρεςῖδὶ εαΐυσε οἵ Ὁ γίβι 

4 ΒὨ οπιῖςϊ (Πΐ8 μον. 

8 γαρ οτρϊεῖεά ἴῃ Β. 

δ μου οπκἰεεεὰ ἰῃ ΣΦΑΒΌΙ,Δ. 

ἀϊάδοιϊς τηϊηϊβῖσγυ. Ηΐδε ρίνεβ, πδοψενεσ, 
ΕΣ ΒΑΓΊΡ 68 οὗ ἐμαὶ ἴγρὲ ἵδη ἴῃς ἤγβε 
Ἔνδηρε δι. Ὑνο οὐ οὗ ἴῃ δβενεη ἴῃ 
Με,, νἱε οπς ρεου]δτ ἴο ΠΙπιβοῖξ, τῆτες ἴῃ 
81}; ἐπ τηΐ8 τεβρεοὶ ργοθδὈΪν ἔσυοσ ἴο 86 
δοῖυδ] ιἰβῖοσυ οὗ ἴῃς ραγίίουϊα ἄδυ. 
ὙΤεδοβίηρ ἴῃ Ῥαγαῦϊεβ ἀϊά ποῖ πᾶκε δῃ 
ΔὈβοϊ εἶν πεν δοείπηίπα οὔ ἴδε ἄδὺ οἡ 
ΜΏΙΘΏ ἴῃς Ραγαῦΐες οὗ ἴῃς ϑόνεσ νυ 8 
ΒΡΟΚεπ. [εβὺ8 ἀου [688 υδεὰ 5: πη! τυάε8 
ἴῃ 411 Ηἰβ βυπάᾶροσιβ ἀϊβοουσγβεβ, οἱ 
ΜΠΙΟἢ ἃ ἴδ ΒΑ ΊΡ 168 ΠΊΑΥ δᾶνα Ὀδεη 
Γτεβεινεὰ ἰῇ τῆς Μημείαγὰά ϑεεά, ἴδο 
Ἴγεασηγα, απὰ ἴῃς Ῥεαγί. 

νυν. το. Τλε ϑοινεῦ (Μι, χίϊ 1-0, 
1Κ, νἱϊ!, 4-8).--ν ες. σ. πάλιν ἤρξατο. 
Αἶεσ βρεηάϊηρ βοπὶε {ἰπ|6 ἰπ ἱεαομίηρ 
ἀἰβεῖρ᾽ε8, ]}εϑὺ8 τοβϑιπ8θ Ηἰβ ψἱᾶες 
τλϊΠἰ5ΊΤΥ ἀπιοηρ ἴπα Ρεορῖὶς ἰπ ἴπα ορεῃ 
αἷτ: δ νᾶτίουβ ροϊπίβ δίοπρ ἴῃς βῇοσζε οἱ 
186 8εᾶ (παρὰ τ. θ.). ϑρεακίπρ ἴο ἴαγρες 
οτοννὰβ ἴβδη ἐνεσ (ὄχλος πλεῖστοι), 
ΜὨΙΟἢ οουἱά δε εἢεοιίνεῖν δἀάτεββεᾶ 
ΟὨΪΥ ΒΥ τθε ϑρβᾶκεγ ρεϊἰπρ ἱπίο ἃ δοδὲ 
(πλοῖον, τὸ πλοῖον ννουϊά ροίηϊ ἴο {πε 
Ὁοδὶ ννὩϊς ἢ [ε8ὺ5 δά δβϑκεά ἐς ἀϊβοίρ]εβ 
ἴο αν ἴῃ σελάϊπεβϑ, 1. 9), δη ἃ βαϊπρ 
οἱ πππ]ε ἀϊδίδπος ἔγτοπὶ πε ββοῖς, ἴῃς 
Ῥέορῖε βιδηάίῃρ' ου ἴπε Ἰαπᾶ 88 οἷοβε ἴο 
ἴδε 8εᾶ 88 ροβϑβιδὶε (πρὸς τ- θ.).---Ν ες. 2. 
πολλά: ἃ νᾶριιε εἐχρτγεββίοῃ, δὰ ἱπηρὶγ- 
ἱπρ μαι (ῃς βίαρὶβ οἵ μὲ ἀδγ᾽ 8 [εδοίηρ 
οοποίβιεᾶ οὗἩὨ ραγδῦϊεβ, ργοῦδοϊυ 41] πιοσς 
οζ ε55 οὗ ἴῆε βᾶπὶς ἀπὰς 88 ἴῃς ρᾶσϑθϊε οὗ 
186 ϑοισεν, ἰηἀἰςδιίηρ τπδὲ ἴῃ βρίτε οἵ [π6 
ἐνεῖ-στοννίηρ ογοννάβ [εδὺβ νν88 ἀἰββαιΐ8- 
Βεά νἱτὰ τῆς τεβυ]8 οὔ Ηἰΐβ ρορυΐασγ 
τα ϊη βίγυ ἰπ βίσεεϊ δηά βυπαρόρυς Ξ- της ἢ 
βεεά-βονίηρ, {π||Ὲ ἐγαῖϊς. Τς ἐοσπιδιίοη 
οὗ ἴδε ἀϊδβειρίε-οἰγοῖς πδά σενεαϊεὰ ἐμαὶ 
ἀἰββδιϊβίασιίομ ἰῃ Δηοῖ ννᾶγ. Ριο- 
ὈΔΌΪΥ βοπις οὗ ἔπε ρασγϑῦ]θβ βροΐκαη ἰπ ἴα 
Ῥοδὲ πᾶνε ποῖ Ὀεδη ργεβεγνεά, δες 80εν47 



364 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ἵν. 

ΙΝ. 1. ΚΑΙ πάλιν ἤρξατο διδάσκειν παρὰ τὴν θάλασσαν καὶ 
συνήχθη 1 πρὸς αὐτὸν ὄχλος πολύς,2 ὥστε αὐτὸν ἐμβάντα εἷς τὸ 
πλοῖον ὃ καθῆσθαι ἐν τῇ θαλάσσῃ καὶ πᾶς ὁ ὄχλος πρὸς τὴν 
θάλασσαν ἐπὶ τῆς γῆς ἦν “. 2. καὶ ἐδίδασκεν αὐτοὺς ἐν παραβολαῖς 
πολλά, καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ, 3. “᾿Ακούετε. ἰδού, 
ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ ὅ σπεῖραι - 4. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ σπείρειν, ὃ 
μὲν ἔπεσε παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ ἦλθε τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ δ καὶ 
κατέφαγεν αὐτό. -. ἄλλο δὲ ἔπεσεν ἐπὶ τὸ πετρῶδες, ὅπου οὐκ 
εἶχε γῆν πολλήν καὶ εὐθέως ἐξανέτειλε, διὰ τὸ μὴ ὄχειν βάθος 8 
γῆς 6. ἡλίου δὲ ἀνατείλαντος 9 ἐκαυματίσθη,1) καὶ διὰ τὸ μὴ ἔχειν 

1 συναγεταὶ ἴῃ ἢ ΒΟΙ.Δ (πιοάετη δὐϊοσβ). 

3 πλειστος ἴῃ ΒΟΙ.Δ (ΤΊίδοΙ., ΝΝ.Η., αἱ.). 

3 (8 πλοιον εἐμβαντα ἴῃ  ΒΟΙ.. ὨΔ Βᾶνε βᾶπις ογσάες ψἱεὮ τὸ Ὀεΐοσο πλοῖον. 
4 ῃσαν ἴῃ 3 ΒΟΙ.(Δ 33. ἣν ἰ5 ἃ ὅτϑπ).. ζοσ. 

5 Οσηϊξ τον 3.8, ἑουπά ἱπ ΟΙ.Δ. 

5 Οπιξ τον ουρανον ΦΑΒΟΙΔΣ. 

Ἴ καὶ αλλο (αλλα Ὁ 33) ἰῃ ΒΟΙ.Δ. 

8 βαθος γης ἰῃ ΦΑΟΙΔΣ, θυ Β δ48 τὴξ γ., ἀηὰ ρειῆαρβ (μΐδ ἰβ [πο συ σεδὰ- 
ἵπρ, ᾿δουρῇ τεοεπὶ δαϊΐοσβ δορὶ ἐπε οἴπεσ. 

3 καὶ οτε ἀνετείλεν ο ἡλιος ἰη  ΒΟΙ.Δ. Τ.Ε. οοπέίοστωβ ἴο Μί. 

19 ΒΌ δᾶνε φιαυματισθησαν (ΝΗ. πιατρίη). 

βεσνίὶηρ 88 ἃ βδιηρῖε.---ἐν τῇ διδαχῇ α. 
πῃ τπ6 ἐεδοπίπρ δ αδι ἀν Ηε βαϊά 
ἑμπέεν αἷϊα υνὗχαῖ ἴο]ονν8.---ν ες. 3. ἀκούετε: 
Βεας 1 ̓ ἰβίεη 1 ἃ βυπηπΊοηΒ ἴο δἰϊεπιίοη 
πδίυσαὶ ἔοσ οὴς δ ἀσγεββίπρ ἃ στεαῖ οσγοννά 
ποῦ ἃ δοδξ αυΐϊϊε σοτπηρδίῖθ]ς ἢ ἰδού, 
ΜΕΘ ἱπιτοάσοεβ τἢῈ ρασϑῦὶς (αραίπβε 
ν εἶ58 ἱπ Μεγ). Ὑδῆε ραγδῦϊς ἰ5 ρίνεη 
ἤοζε ἘββεΠ ἘΔ ἃ8 ἱἰπ Με., ψ ἢ ΟἾΪῪ 
δἰῖσης νατίδιίοηβ : σπεῖραι (νεῖ. 3) ἴοι 
σπείρειν ; ὁ μὲν (νεῖ. 4) ἴο᾽ ἃ μεν, ἄλλο 
(νυν. 5, 7) ἴος ἄλλα. Το τῆς βιδϊεπιεπὶ 
ἴδει τῆς τποτηβ σποκεά ἴῃς ρταὶπ (συνέ- 
πνιξαν αὐτό), ΜΚ. αἀάβ (νετ. 7) καὶ 
καρπὸν οὐκ ἔδωκεν, ὯΔπ δἀάϊιίοη ποὶ 
Βυρεγῆυουβ ἱπ ἐμ 5 οδ8ς, 88 ἐξ ̓ νουἹά πανς 
Ῥεαπ ἰῃ ἴδε ἔνο ῥτενίουβ, θεσδῦβε πε 
ΚΡΝ ἴῃ [815 σαβε σεᾶοῃεβ ἴπε ργέεη ΖαΥ. 

Ὁ ὕες ποίῖεὰά ξυγίδπετ ἰ8 ἴῃς ἐχραπβίοη ἰπ 
νεσ. 8, ἴῃ σεΐδεηςς ἴο ἴς βεεὰ βοννῇ ου 
ξοοὰ 5οἷϊ, Με. β8ᾶγβ8 ἰξ γίεϊ δά {τυΐς 
(ἐδίδον καρπὸν), ΜΚ. δἀδ8 ἀναβαίνοντα 
καὶ αὐξανόμενον, καὶ ἐφερεν, 411] τἢτες 
ῬὮγαβεβ σείεστίηρ ἴο ἄλλα αἱ τῆς δε- 
εἰπηΐηρ οὗ ἴδε νεῖβε. Τῆς ρατγιἰςὶ ρῖεβ 
ἴάκεη αἷοπρ νἱἢ ἐδίδον καρπὸν ἀΐ58- 
εἰηρυΐδα ἴῃς τεβυϊε ἰπ τς ἐουτίβ οᾶ86 
ττοῦλ [8οβ6 ἱπ ἴῃς ἰῆτες ργεςεάϊηρ. Τῆς 
διβὲ ἀϊὰ ποῖ βργίπρ ὑρ, δεὶπρ ρίοκεά ὕρ 
Ἐν ἴδε δἰγάβ, [ες βεοοηᾶ βργᾶπρ Ὁρ δυΐ 
ἀιὰ ποῖ στον, ννἱμεγεὰ ὉῪ ἴῃς Πεαῖ, (πα 

τϊγὰ δρεουϊεά δηά ρ ὃυϊ γίεἰδεὰ 
πὸ (τρε) ἵτυΐε, «ποϊκοᾷ Ἐγ τπογηβ (ατοιῖα8). 
--καὶ ἔφερεν ἱπιτοάυςεβ ἃ βιδίεπηθηξς ἃ5 
ἴο τς ᾳυδπείν οὗἨ ὅτυῖς, ἴῃς ἄερτεεβ 
Ῥείηρ ατγαηρεά ἴῃ ἃ οἰϊσηαχ, 30, 6ο, :οοὺ, 
ἰπϑίεδά οὗ ἰῇ δὴ δηϊτὶ-οἸϊπιαχ, δ ἰῃ Με., 
10ο, ὅο, 30.--ἶννεῖ. 9. καὶ : (ἢ 18 
Ῥῆγαβε ἰδ ψδηξίηρ ἱἰπ Μι., δηὰ τς 
ΒΙΙΓΠΠΊΟΠΒ ἴο τεβεςιίοη ἰ8 τόσα δΙ ΠΕ 
ἐχργεββεὰ ἔποῖε τὸ νῆο Ὦδιῃ ἐδδτ8 ἰεῖ ἢϊπὶ 
ἤεᾶσ, ὙὍΤΠς Βυπ)ΠΊΟΙΒ ἱπ101ε8 ἴμδΐὶ ππάετ- 
βίδη ἀρ 8 ῬΡοββδίδ]ε Ὄνϑὴ ἕογ ἴποϑε ψγτἢ- 
ουϊ. 

νν. 1ο-12. Φ φεὶῤῥίες ατὰ απ σαῤίαπα- 
ἐΐομ οὗ ἐκε ἰγφορεε (Με. χίϊϊ. το- αὶ 1ἷ.. 
νἱἱ]. 9-το)ὴ. Μετ. το. κατὰ μόνας (ὁδούς 
οζσ χώρας υπάετείοοά), «ἱοπε---οἱ περὶ 
αὐτὸν, ἴΠοδε αῦουξ ΗἸπι, ποῖ -ξ οἱ παρ᾽ 
αὐτοῦ (111. 21), ποτ Ξε {πε Ὑψεῖνε, Ψ ΒῸ 
816 βερδγδίοϊυ πιεπιίοπεὰ (σὺν τ. δωδ.) ; 
8π ουες οἴτοῖς οὗ ἀϊβοὶρ]68 ἔτοσι νης ἢ τὰ 
Ὑνεἶῖνε ψεσε Ἵβοβεη.---τὰς παραβολάς, 
ἐλ ῥαγαδίες, Βροκεη πὲ ἄλυ. ὙΠῈῪ 
δϑκεὰ Ηἰπὶ δδουΐ ἐπεπὶ, 88 ἴο ἐμεὶσγ πιεδη- 
πῃ. ΥὙὴε ῥίυτγαῖ, νγε]1 διϊεβίε, ἱπιρ]1ε8 
τπαῖ τὰς ἀγαύρηδεε οὗτῃς ἄλγν Βαά ἃ ςοπιπιοῃ 
ἄτι. Τὸ εχρίδϊη οπς ψνὰβ ἴο Ἴχρίδίῃ 
411. ὙΒεΥ ννεγα ἃ ςοπηρίδίηι οἵ ἐπε ςοπὶ- 
Ῥαγαῖῖνε ἐγ] εββηθβ8 οὗ ρϑϑὲ εῆοτγίβ.-- 
ψεῖ. σι. ὑμῖν, ἴο γοτε ἢ48 Ὀδεη ρίνεῃ, 80 
85 ἴο Ὀ6 ἃ γεγπιᾶπεπί ροβϑβεββίοῃ, ἴῃς 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ῥίζαν ἐξηράνθη. 7. καὶ ἄλλο ἔπεσεν εἰς τὰς ἀκάνθας " καὶ ἀνέβησαν 
αἱ ἄκανθαι, καὶ συνέπνιξαν οὐτό, καὶ καρπὸν οὐκ ἔδωκε. 8. καὶ 

ἄλλο ; ἔπεσεν εἰς τὴν γῆν τὴν καλήν - καὶ ἐδίδου καρπὸν ἀναβαίνοντα 
καὶ αὐξάνοντα, 3 καὶ ἔφερεν ἕν ὃ τριάκοντα, καὶ ἕν 5 ἑξήκοντα, καὶ 
ἂν 5 ἑκατόν.’ ο. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ὁ ““Ὁ ἔχωνδ ὦτα ἀκούειν 
ἀκουέτω." το. Ὅτε δὲ ἐγένετο "καταμόνας, ἠρώτησαν Τ αὐτὸν οἷ « μετα αὐὰ 
περὶ αὐτὸν σὺν τοῖς δώδεκα τὴν παραβολήν.5 11. καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ἈΠῈ 
“Ὑμῖν δέδοται γνῶναι τὸ μυστήριον" τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ " 
ἐκείνοις δὲ τοῖς ἔξω, ἐν παραβολαῖς τὰ πάντα γίνεται " 12. ἵνα βλέπον- 

τες βλέπωσι, καὶ μὴ ἴδωσι" καὶ ἀκούοντες ἀκούωσι, καὶ μὴ συνιῶσι " 
μήποτε ἐπιστρέψωσι, καὶ ἀφεθῇ αὐτοῖς τὰ ἁμαρτήματα." 10 13. Καὶ 
λέγει αὐτοῖς, “ Οὐκ οἴδατε τὴν παραβολὴν ταύτην; καὶ πῶς πάσας 
τὰς παραβολὰς γνώσεσθε; 14. ὁ σπείρων τὸν λόγον σπείρει. 
15. οὗτοι δέ εἰσιν οἱ παρὰ τὴν ὁδόν, ὅπου σπείρεται ὁ λόγος, καὶ 

86ς 1-2 4. 

1 αλλα ἰπ 'ΒΟΙ,. αλλο οοπίοτγτγωβ ἴο δαὶ ἰῃ νεσ. 7. . 

3 αἱ ἴθ ΑΟΌΙ(Δ (Τίϑο.). νξανομένον ( ) ἀνξανομενα ἱπ δ) Β (Ὁ7.Η.) αφτοοίηρ σἱτα 

3 Μοβὶῖ υποίδἱβ μβανα ἐν ἴῃγίος (Ξ-Ξ ἐν. ΟΔ πᾶνε εἰ ἰξσίος (Τίβοϊ;., Τρ). ΒΙ, 
δανς Φς ἐν ἐν (ΥΝ.Η. ἐεχῇ), ουὖἱ οὗἩ ψν»Βῖοῖ {Π6 οἴδες τεδάϊπρβ ργοῦδο ταν, 

4 Μοϑῖ υποίαΐβ δῃὰ πλδῆν νεζββ. οὔἱξ αντοις. 

δΊΦΒΟΩΒΔ Βδᾶνε ος εχεί., ο ἔχων ἰ5 ἴγοῃλ Ῥᾶσα!]. 

Τηρωτων ΑΒΙ(Δ 33 (-ουν 0, Τί. }.). 

8 καὶ οτε πὶ ΒΟΌΙ,Δ. 

ὁ ται παραβολας ἰπ ΚΙ. ΒΟΙΔ, 
9 τὸ μυστηριον διδοται (ψἱΐμους γνωναι) ἰπ 3. ΒΠ, (Τίβοξ., ΜΝ. Η.). 

10 ΒΟΙ, οπιῖξ τα ἁμαρτήματα, τὶς ἰδ ἀπ ἐχρ᾽δηδίογυ βἷοβα, 

Ταγβίεσυ οὗ πες Κίηράοτῃ οἵ αοά. ΤΕΥ 
πᾶνε ὕδεη ἱπίεἰαιεἃ ἱπῖο τς βεογεῖ, 80 
μα ἔοσ ἐμεπὶ [Ὲ ἴβ ἃ βεοσεῖ πὸ ἰοῆβεσ, 
ποῖ ἐχρίδηδιίοη οὗ ἴδε ραγδὺϊς 
(ν»εῖββ), θὰῖ ἱπάερεηάεπεῖν. ὙΠὶ8. ἴσυα 
οὗ τπεπὶ 80 ἴασ 25 ἀϊβοὶρὶεβ; ἀϊβεϊρίθβ- 
ΒὨΐΡ τηδδηβ ἱπιτδεῖοπ ἱπίο (ἢ τηγϑβίεγυ. 
Ιῃ τϑϑιγ, τ νγᾶ8. ΟὨΪΥ ρασεδιν, ἀηὰ ὉῪ 
ςοπιρασίβοη ὑὮ τῆς Ρεορίε, ἔσυς οὗ με 
ἀϊδεὶρ]68.--- γνῶναι ἰη Τ. ΚΕ. 18 βδυρεγῆμσοι. 
--τοῖς ἔξω τεῖετϑ ἴο [6 οοπησηοη οζονὰ. 
--ἐν παραβολαῖς: 41] τΕἰηρβ ἴακε ρίδος 85 
βεῖ ζοστῖἢ ἴῃ ραγαῦῖεβ, Ὑδι18 ἱγηρ]1ε8 [ἢδὲ 
ἴδε υβε οὗ ρᾶγαῦ]εβ βαά Ὀδεη ἃ βίαπάϊηρ 
ξεδῖυτε οὗ ΟὨσίβι᾽ 5 ρορυΐαγ ἄδγγρηια, ἴῃ 
ΒυΥπᾶρόγρυς δηά ίτγεεῖ.--- εσ. 12 86 επ}8 
ἴο βἴδῖε ἴῃ αἰπὶ οὗ ἴῃ ραγαβροῖϊς πιεϊμβοὰ 
οἵ ἰεδοπίπρ 85 θείης ἴο Κεαρ {δε Ῥεορὶς 
ἴῃ ἴμε ἄατκ, δπὰ ργενεπε [Πδπ ἔτοτῃ θεΐη 
ςοηνετίεα πᾶ ἰογρίνεπ, Ὑηΐβ οᾶπποῖ 
ΣΘΔΪγ μαννα θεδη {δε αἱπὶ οὗ [εβυ8. γ᾽ άδ 
ποίοβ οὐ ἴῃς ραγδῦϊε οὗ ἴῃς ϑόνγεσ ἴῃ 
Με., νῆοσες τῆς βίαϊοσηθης ἰ8β βδοβεηοᾶ 
βοπηεννῆδι. 

γν. 13-2ὁὅθ.. Ἐχῤίαπαξίοπ ο7 ἐξα δοτοῦν 
(Μι. χίϊδ, 18-23, Γἷς. νἱϊϊ. 11-15), ῥτείδοεά 

' 

᾿ ἃ δεηῖῖς τοργοδοῦ δαὶ Ἔχρ᾽δηδιίοη 
8Βπουϊά Ὀε πεεάεά.---Νεῖ. 13. οὐκ οἴδατε 
60 γνώσεσθε: ποῖ οπε αμπεδβίίοῃ τα 
Κηον γε ποῖ 1τῃἷ8 ραγδδϊε, ἀπά ποῖν γε 
841} Κπονν 411, εἰς. (80 Μεγες δηά 
ὙΝν εἶ88), υῖ ἔνο -ὸι Κῆονν γε ποῖ τῃΐβ 
Ῥᾶσδῦϊε ὃ απιὰ πονν 881] γε, εἴο. (80 πιοβῖ), 
ἴπε πιεδηΐπρ δείηρ, ποῖ: ἰΓ γε Κπονν ποῖ 
ἴδε βἰπιρῖες ον βῆ δ]! γε Κπονν ἴῃ ποῖα 
ἀϊβθίσυ } Ὀὰξ ταῖμεγ ἱπιρὶ γίηρ ἐπλὲ ἴο 
πη δετβίαπά [Π6 ὅοννεσ νγ88 ἴο υπάογβίδηᾶ 
411 τῃε Ῥαγαδαῦϊεβ οῤολεη ἐπαέ ἄαγ (πάσας 
τὰς παρ). ΤΕΥ Παά 411 ταῖν οπε 
Ὀυτάεη: πε ἀϊδβαρροϊπιίηρ σγϑβϑυϊς οἱ 
ΟΠ γβε δ ραϑὲ πγηἰβίγυ.--- νεῖ. 14, ἰπ 
εβεςι, βίαϊεβ ἔπδὲ τπ βεεὰ 18 ἴῃς τνοτσά..--- 
Ψεῖ. 15. οἱ παρὰ τὴν ὁδόν: εἰ]ριῖςΑ] 
ἔοσ, ἴῆοβε ἰπ ψῇοβα οαβε (ἢε βεεὰ {4115 
δἰοηρ ἴῃς ΑῪ τὸ (Ὡς “ΨΥ “54 ᾽"" πηδῃ, 
δηά 80 ἰπ (ἢς οἵδεῖ οδβεβ.---ὅπον ἴος εἰς 
οὖς, Εὐΐῃγ. Ζίρ.---Ν ες. 16. ὁμοίως νου Ἱά 
βίδπα ποῖα πδίυγα!ν δείογε οὗτοι ΞΞ οη 
πε βᾶπηε τηεϊμοά οὗ ἱπιεγργεϊδιίοη.--- 
σπειρόμενοι: {1118 οἶ458 ἃτε ἰάΔεπιβεά 
ννἢ τῆς βερὰ σδίπες πη υνἱε τῆς 5οί!, 
δυΐῖ τῆς βεῆβε, [βου ρᾷ ογυ εἶν ἐχργεβθεὰ, 



4,66 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ιν. 

ὅταν ἀκούσωσιν, εὐθέως ἔρχεται ὁ Σατανᾶς καὶ αἴρει τὸν λόγον τὸν 
ἐσπαρμένον ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν. 16. καὶ οὗτοί εἰσιν ὁμοίως 
οἱ ἐπὶ τὰ πετρώδη σπειρόμενοι, οἵ, ὅταν ἀκούσωσι τὸν λόγον, εὐθέως 
μετὰ χαρᾶς λαμβάνουσιν αὐτόν, 17. καὶ οὐκ ἔχουσι ῥίζαν ἐν ἑαυτοῖς, 

ἀλλὰ πρόσκαιροί εἶσιν - εἶτα γενομένης θλίψεως ἢ διωγμοῦ διὰ τὸν 
λόγον, εὐθέως σκανδαλίζονται. 18. καὶ οὗτοί 3 εἶσιν οἱ εἰς τὰς 

ἀκάνθας σπειρόμενοι, οὗτοί εἰσιν οἱ τὸν λόγον ἀκούοντες, 10. καὶ 
αἱ μέριμναι τοῦ αἰῶνος τούτου, καὶ ἡ ἀπάτη τοῦ πλούτου, καὶ αἱ 
κερὶ τὰ λοιπὰ ἐπιθυμίαι εἰσπορευόμεναι συμπνίγουσι τὸν λόγον, καὶ 
ἄκαρπος γίνεται. 20. καὶ οὗτοί δ εἶσιν οἱ ἐπὶ τὴν γῆν τὴν καλὴν 
σπαρέντες, οἵτινες ἀκούουσι τὸν λόγον καὶ παραδέχονται, καὶ καρ- 
ποφοροῦσιν, ἕν τριάκοντα, καὶ ἕν ἑξήκοντα, καὶ ἂν ἑκατόν." 

21. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “Μήτι ὁ λύχνος ἔρχεται, ἵνα ὑπὸ τὸν 

1 Βος ὧν τ᾿ κ, α᾿ (Τ. 1) Β Βδδ εἰς αντους (Ττε., ΝΝ. Η.), Β.ΟΙ.Δ ἐν αντοιφ (Τί. .). 

3 αλλοι ἰπ ΒΟΡΙΔ. 
8 αἀκουσαντες ἰπ ἢ ΒΟΏΓΔ (Τίβο;., ΜΝ. Η.). 

4τοντοῦ ἰδ ΔΠ ἐχρίπδίογυ ρ[ο88 ποῖ ἐουιπὰ ἰῃ ἴ86 δεδὲ Μ88. 

δ εκεινοῖ ἴῃ 3.ΒΟΙ.Δ. 

8 οτι Ὀεΐοτε μητι ἰπ ΒΙ, (Τίβοξ., ΝΝ.Η.). 
Ἴ φχεται Ὀεΐοτε ὁ υχνος ἴῃ Θ ΒΟΌΙ.Δ. 

᾽8 Ρ'αΐη. ὙΒΕΥ γε τῆς “ τος ΚΥ ρτουηᾶ "ἢ 
τηςη.-- ες. 18. ἄλλοι εἰσὶν, ἱπετε τα 
οἴπεσβ; ἄλλοι, νν6}1 αἰτεβίεὰ (οὗτοί ἰῃ 
Τ. Ἐ0), 8. εἰρπίῆςαης. [τ ἤχεβ δἰζϊεπιίοη 
ου ἴῃς τμϊγά ἔγρε οἵ βδᾶσοσβ 88 ΟὉδ᾽]πρ 
ἴος βρεοίδὶ ποῖίϊος. ὙΠΕῪ ἅτε δυο ἢ 88, 
Ἰδοκίηρ 186 Ἐπουρμ ]ςββηεββ οὗ ἴΠῸ ἢτϑβι 
ηὰ 588] ]ονντεδ8 οἵ ἰἢς βεσςοπά οἶδ85, ἀη ἃ 
μανίηρ βοῆς ἄδρῖ δηὰ δαγπαβίπεβϑ, 
τηῖρδὲ ὃς ἐχρεοίεά ἴο ὃῈ ἐγυία] ; ἃ 1688 
φοπηπΊοη ΕΥ̓ΡΕ ἀπά πιυςἢ ποτε ἱπιεγαβείηρ. 
-πιν ες. το βρεοῖίῆεβ ς δἰπάγαποςβ, ἴῃ 6 
οδοϊκίηρ ᾿ποτπβ---- μέριμναι τ᾿ α., ζᾶτε5 οὗ 
1|π, ἴῃ τπε ςᾶ8ὲ οἱ του ρθε! ἄενους 
Ροογ (Μὲ. νὶ, 25 [).--ἀπάτη τ. πλ., {πε 
ἀεςεϊ 1] 688 οὗ ννεδ ἢ ἰη τἰδ6 ο456ε οὗ ἴπ6 
Τοσηπιογοίαὶ οἶλ88 (Ὁμογαζίη, Βειῃβαϊάδ, 
Οδρεγπηδυσπ: Μί. χὶ. 21-223. Κάς ποῖθβ 
1μεσε).---οΟἰ π. τ. Δ. ἐπιθυμίαι, {πε ᾿υ518 
ἔον οἵπεσ τἰίπρο. σεπϑυαί. νῖςεβ ἴῃ ἴδε 
ςᾶβε οὗ ρυ δ] οδη5 δπὰ βίηπειβ (οδδρ. ἰϊ. 
13-17). [6818 ἢδά τηδῖ ὑἱἢ δυο οᾶ565 
ἴῃ Ηἰβ ραβδί τηϊηἰβίγυ.---νεσ. 206. παρα- 
δέχονται, τεςεῖνε, Δηδβινεσὶηρ ἴο συνιείς 
ἷπ Μι. Τῇὴϊβ ἄοεβ ποῖ δάδαυδίεϊ υ 
ἀϊβετεηιίδῖς (Ὡς ἐουγἢ οἰ458 τότ 86 
τιγά, ψνο αἶ8ο ἴδκε ἰπ τΠ6 ννοζτά, θὰϊ ποῖ 
ἱξ αἰοπο. 1.Κ. Π458 βυρρ!!εὰ ἔπε ἀείεοι.--- 
ἐν τηῖρῃς δὲ εἰἴμεσ ἕν -Ξ [ῃ15 οης 30, ἴῃαὲ 
οης 6ο, εἴς., οἵ ἐν ΞΞ ἰῃ 30, ἀπά ἱπ δο, ἀπά 
ἰπ τοο ΞΞ- ροοάὰ, δεϊξετ, θεβὲ, ποῖ ἰηΐεγίογ, 
τεβρεςίδδϊε, δάπιγαθῖε. τῆς ἰοινεβῖ 

ἄερτες ἰ8 ἀεξεπηθά βδιϊββαςίοσυ. Οὐ τῇς 
οτ βίῃδι εν οὗὨἩ τῆς ἱπιεγργεϊδίίοη δηά ου 
ἴδε ψΠοΪῈ ραγϑῦϊε υἱέ τη Μι. 

γν.21-25. Κερῥοη οὶ δι Πες ο΄ ἀϊδείῥ[ες 
(Μι. ν. 15, χ. 26, νἱϊ. 2; κ. νὴ]. χ6-18). 
Ττυς ἰο Ηἰ5 υπτΐογπι ἐεδοῃίηρ ἔπαξ ῥσγῖν!- 
Ἰερὲβ ἅτε ἴο ὃς υϑεὰ ἔογ [πε Ῥεπεῆι οὗ 
οἴδεσβ, [6858 ἴε115 Ηἰ8 ἀϊβοῖρ!εβ τπδὲ ἰΐ 
πεν ἤᾶνε πιοσα ἰηβὶρμι τη (π6 πιυϊεῖ- 
τυᾶάς {ΠΕῪ τηυδὲ δπιρίου ἰξ ἔοσ ἴῃς σοπηπιοη 
Ῥεπεῆι, ὙΠεβα βεπίεηοαβ ἰῃ ΜΚ. τε- 
Ῥγεβεηῖ ἴῃς ἤγϑε βρεοΐδὶ ἱπβισυςτίοη οὗ τῆς 
ἀἰβοῖρίεβ. Ὑννο οὗὨ ἐῃεπΊ, νν. 21, 24, ἃτε 
ουπά ἴῃ {πε ϑεσπιοπ οη ἴδε Μουπε (Μι. 
ν. 15, νἱϊ. 2). ὙΠῸ ννοῖς οὗ ἔμεπὶ σοσης 
ἷπ Δρροβίτεῖν δε, δπὰ ννεγε Ῥχγορδοῖν 
ΒΡΟΚεη δὲ {Π15 εἶπα. (Οὐ 1κ. νηΐ. τ6-18, 
Πα ἘΠΕ ἅγα ρῥαγι δι ἷν ρσίνεη ἱπ [Π6 
βᾶπιθὲ σοππεοῖίοη) ἴῃ δὴν οᾶβα, {δεῖς 
ἱπισγοάυσιίοη ἴῃ σοππεοίίοη στὰ ἴδ 
ΡΑγδ Ϊε5 15 ̓ πηρογίδηΐξ 85 βῃοννῖπρ ἴπδς ΜΚ. 
οδπ Παγάϊν ᾶνς βεγίουϑίν δεϊϊενεᾶ, ννῆδὲ 
Πεεγίδι εἶν ΒΕεΕεΠῚ5 ἴο βαν, (ἢδϊ [655 βϑροῖκα 
ῬΑΥΔΌΪε8. ἴο δ᾽ πὰ ἴῃς Ρεορὶε.---  εσ, 21. 
μήτι ἔρχεται, ἄοε5 τῆς Ἰἰρίς φονηο, ἔογ 8 
τὸ ὑγουρῆξ, ἱπ δοςογάδαπος ἢ οἱ ββῖς 
ἀϑᾶρε ἰη γείεγεηςε ἴο {πἰπηρ8 που 1 ; 
Ἐχδτηῃῖς ἱπ Κυρᾷα, 6.5., οὐκ ἔμειν᾽ ἐλθεῖν 
τράπεζαν νυμφίαν. Ριπάατ, Ῥγέξ., ἰ.ν 
28 ταὸ ““ποη ἐχβρεβοίανίε ἄοπες δάϊεγγείυσ 
τηδηβᾶ βροπϑβδὶ!β".--ὖ, τ. κλίνην: ποῖ 
πεςεββδγιν ἃ τα δ᾽] ε-οους ἢ (Μεγ), πεῖρα 
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μόδιον τεθῇ ἢ ὑπὸ τὴν κλίνην; οὐχ ἵνα ἐπὶ τὴν λυχνίαν ἐπιτεθῇ 1; 
22. οὗ γάρ ἐστί τι κρυπτόν, ὃ ἐὰν μὴ 2 φανερωθῇ - οὐδὲ ἐγένετο 
ἀπόκρυφον, ἀλλ᾽ ἵνα εἰς φανερὸν ἔλθῃ ὃ 223. εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, 
ἀκουέτω." 24. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “Βλέπετε τί ἀκούετε. ἐν ᾧ 
μέτρῳ μετρεῖτε, μετρηθήσεται ὑμῖν, καὶ προστεθήσεται ὑμῖν τοῖς 
ἀκούουσιν." 
καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ." 

25. ὃς γὰρ ἂν ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ - καὶ ὃς οὐκ ἔχει, 

26. Καὶ ἔλεγεν, “Οὕτως ἐστὶν ἦ βασιλεία τοῦ Θεοῦ, ὡς ἐὰν δ 

Δ σεθη ἴῃ  ΒΟΌΓ(Δ αἱ. 

3 Ιῃϑίοδά οὗ ο δαν μη δ᾽ ΒΔ πᾶνε αν μη ἱγα (ΤίΞο., Ν.Η.). 

8 ἐλθη εἰς φαν. ἰη ΟΌΙ.Δ. 
5 Ἐοὸσ αν ἔχη Ῥ'ΒΟΙ.Δ ἴᾶνε εχει. 

Ῥε ἃ δεά, ρα ἐποιρῇ ἴο δὲ ἴῃ πο ἄδηρες 
οἵ Ὀεΐπρ βεῖ ου ὅτε. Μάη Μι. ν. 15. 
Ύῆς πιογαῖ: ἰεῖ γνοὺς ᾿ἰρδς βῃίπε ἴπδὶ 
οἴδετβ πᾶν κπον ψῃδὶ γε Κπονν.---Ν ες. 
22. Ὀουδίε βιδίεσηεπι οὗ τῆς ἴανν ἴδδὲ 
τὰς Πιάάδη 18 ἴο ὃε τενεδὶεά ; ἵϑῖ, ργδ- 
ἀϊςείνεῖϊν : ἐδοτε ἰβ ποϊῃίπρ δἰάάδη ψνῃϊο ἢ 
8411] ηοὲ ὃς τενεαϊεᾶ ; 2πὰ, ἱπίεγργεῖδ- 
εἰνεῖγ, τυ τείεγεπος ἴο πε ρυγροβα οὗ 
τῆς Πἰάετ: πος ἀϊὰ δηγείπρ Βεοοπιε σου- 
ςφαϊεὰ τυ δὴν οἵπες νίενν τλπ τῃδὲ ἰΐ 
δποῦ!α ἘΝ ςοπης ἴο Ἡ ἐερενον 
--ἀπόκρυφον (ἀποκρύπτω), Πετε ἀπὰ ἴῃ 
1 Κ. νι]. τ), Οὐ. 11. 3.---ὠλλ᾽: ἴῃ εβεςῖ ΞΞ εἴ 
μὴ πἰδῖ, Ὀαξ βεγίςεν ἐγένετο ἀπόκρυφον 153 
υηδετδίοοά το δα τερεαϊθα αἷϊες ἰΐ τὸ 
ποῖδίηρ, Ὀεσοπιεβ ςοποεαϊεά δοβοϊαιεὶυ, 
Βυῖ ἰξ 18 ςοποραϊθὰ ἰῇ ογάεσς παῖ, οἷς. 
ὙΒΙβ 18 υπίνεγβδ! Υ σὰς. ὙὨίηρβ ὅγε μιά 
δεσδυβα ΠΟΥ ἀγα ῥγεοίουβ, δαϊ ργεοίουβ 
ταΐηρβ δε πιεδηΐ ἴο θὲ υϑεά αἵ βοπὶα 
εἰπια δηά ἴῃ βοπὶὲ νγᾶυὺ. ΑἹ] ἀδρεηάβ ου 
ἴῆε εἶς δἀπὰ τῆς γᾶν, δπά ἴξ ἰβ ἔδεγε 
τα ἀϊνειϑίενγ οὗ ἁ δοϊϊΐοη Ἴοπιεβ ἴῃ. 
ΟἸτῖβι᾿ 8. τῦϊε ἔοσ τὲ 85: βδῆον γουγ 
τρῶς ἤδη ἐξ 1] ρ]οσιν αοά ἀπά Ῥεπεᾶι 
τῇεῃ; ἴδε ννοσ 5 συ]ε ἰ5 ς ψῇεη βδῖε δὰ 
Ῥεπεῆοίαὶ ἴο 8ε1:.---Ν ες. 22. [ἢ νεσ 9 ἃ 
ΒιγηπΊοῦδΒ ἴὁ [ΓΥ̓ ΦΞ (Ὁ υπάετβίδηὰ ἴῃς 
ἈΓΑΌΪΕ ; Πεῖγε ἃ βυπηποῃβ ἴ0 ἴῃο56 ΠΟ 
ἃν υπάετδιοοά, οἵ 8811] υπάεοτβιδηά, 

τῆς ραγδῦϊε, οὐ τῆ ρτεαὶ ἴπεπηα οἵ 411 {πῈ 
Ῥαγδῦϊεβ, ἴο ςοπιπλυπίςδία ὑμεῖς Κπον- 
Ἰεᾶρε. Ἐτίζβοῃς, δες ΤΒεορῆυ. δπὰ 
ατοῖ., {πὶ πκβ ἰπᾶὶ ἴῃ νν. 21, 22, 1εβϑὺ5 
ἘΧΒοσῖβ Ηἰβ ἀϊβοίρίεβ ἴο τῆς οὐυἱυτε οὗ 
ρίεῖν οσς νίγῖας, ποῖ ἴο τῆς ἀϊβιιβίοη οὗ 
τπεῖς Πρπε, ρἰνίηρ, 45. ἃ γτεᾶβοῃ, ἰδὲ ἴῃς 
ἰδϊίες ννουὰ ὃς ἱποοηβίβιεπε ὑνἢ Π6 
Ῥτοίεββεά αἷἰπὶ οὗ ἰῆς ραζδῦϊεβ ἴο ὑγενεηΐ 
δ Πρ πιεηπιθηῖ 1 --ν ες. 24. βλέπετε, εἴς., 
ἴᾶκε Ὠεεὰ ψῃδὲ γοι πεᾶγ οἵ ἢοιν (πῶς, 
1Κ.}, βες ἴμαὶ γε πεδᾶσ ἴο ρυγροβε.---ὃν 

ὁ τοῖς ἀκονουσὶν ἰ8 ἃ ρἷο088, οὐχί ἐἰεὰ ἴ 9 ΒΟΌΙ,Δ, 

6ΜΒΌΙ1Δ 33 αἱ. οπιῖξ «αν. 

ᾧ μέτρῳ, εἰς. -- ςατεῖι] Πεατίπρ ρᾶγβ, ἴῃ 8 
τεννατά οὗὨ αἰξεπέϊον ἰδ ἀποιοϊεάρε (ἐν ᾧ 
μέτρῳ μετρεῖτε τὴν προσοχὴν ἐν τῷ αὐτῷ 
μετρηθήσεται ὑμῖν ἡ γνῶσις, Εὐυτῆγ. 
Ζ'᾽5.). ἴῃ Μὲ. νἱϊ. 2 τὰς δροίβερτῃ 15 
ΔΡΡΙιεά το Ἰυάρσίηρ. ϑυςῇ πιογαὶ πλαχί 8 
δάγηϊε οὐ τηᾶπῪ Δρρ οδιίοηβ. ΤΒῈ ἰάεα 
οὗ ταθδβυσίηρ ἄοεβ ποὲ βεετὶ ΨΕΙΥ δρ- 
Ῥτορσίαϊ βεσγε. Ἡοῖΐιζ. (Η. 6.) ἐμιπξο 
νεῖ. 24 ἱπίεσγυρίβ (πῸὶ οοπηρεοιίοη.--- 
-' θήσεται ἱπηρ᾽1Ίε8 τπαὲ τῆς τεινασά 
ΨῈΠ ὈῈ οὐξ οὗ ργοροσγίίοη ἴο τῆς νίτγίια ; 
τῆς Κπονϊεάρε δοαυϊγεᾶ ἐο τς βἴυαν 
ἁενοῖςεά ἰο ἴῃς δυῦ͵εος. ὙΠαῖς 5841] ὃς 
ξἶνεη ονεῖ δηᾶ δῦονε, ποῖ ἴο ἴβοβαε ψῆο 
εἃς (Τ. ΚΕ., τοῖς ἀκούουσιν), Ὀυξ ἴο ἔΒοδ6 

Ψ ΠΟ τΠῖπκΚ οα νπδὲ τποῪ ἤεασ, ΤὨΐβ 
τπουρῆς ἱπιγοάμοεβ νετ. 25, ΨΕὶοὮ, ἴῃ 
τι᾽β οοπηδοϊίοῃ, πηθᾶπ8: ἴῃς ποῖα ἃ τηδῃ 
11 ηκ8 τῆς πιοῦε δα νν}}} υπάετβίδηά, δπὰ 
τῆς 1688 ἃ τηδῃ {ΠῚ ΠΚΒ ἴῃ6 1688 Πὶβ βοῦνεσ 
οὗ υπἀετβίαπάϊηρ ν}}} θεοοπγα. “ῇοβο 
μδῖἢ διϊεπιίοη, Κπονϊεάρε νἹ]] Ὀς φίνεη 
ἴο Πίπι, δηὰ ἔγοσῃ δὶπὶ ννῆο δῖ} ποῖ, τῇς 
βεοὰ οἵ Κπονϊεάρε ψ}} θς ἴακεη. Εὸσ 
88 ἀϊΠΠ;ρεπςα οδυιδε8 παῖ βεθά ο ρτον, 
περ σεηςς ἀεβίγουϑβ ἱξ,᾽ Εὐυζῆγ. 

Ὗν. 26-29ς. Ραγαδὶε ὁ ἐλε Βίαάε, ἐδδ 
Ἑανγ, απάὰ ἐπε πὶ Οογη.---Ῥεου ας το Μδικ 
δηά Ῥεγοπὰ ἀουδί ἃ ρεηυῖΐπε πεΐεγαπος οὗ 
[ϑι, τῆε ἀοοιτπα ἴδυρῆςϊ Ὀεΐηρ ονεσ (π 6 
εδὰ οὗ πε τερογῖεγ δπὰ ἴδε Αροβίοϊ!ς 

ΟΠυτγοῦ ρεπεσα ϊγ.--- ες. 26. καὶ ἔλεγεν, 
δηὰ Ηδ 5εἰά, ἴοὸ ψβΒοπι} Τῇε ἀϊβοίρεβ 
ἰπ ῥτῖναϊε, οὐ ἰῃς ογοννὰ ἔγοπι (ἢς θοδὲ 
Τίιε δῦβεπος οὗ αὐτοῖς ἴτε ἔλεγεν (, 
νν. 21, 24) ἰ8Β ποὶ σοποϊυϑῖνα ἀρδίηϑε ἰδῆς 
[οσπΊεσ, ἃ8 Νν εἶἰββ ἀαηὰ Μεγυεσ (ϊηκ. Οἡ 
1Πε Ἰδίτεσ νίανν νν. 21-25 416 ἃ ρδγεηςεβίβ8. 
[π᾿ δπῪ ᾿ᾶβ86ὲ [δἰ5 πενν ρδγδῦϊε γεζεῦς ἴο [6 
αἰδοῖ! 65 45 τεργεβεπεπρ ἴμς ἐεσι]α 501], 
δΔηά 185 ἃ ρεπάδηϊ ἴο τε ράᾶσγδῦῖς οὗ ἴῃς 
ϑοννεσ, ἰεδοπὶπρ ἰπδξ ἐνεῃ ἰπ ἴῃς ςᾶβε οὗ 
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ἄνθρωπος βάλῃ τὸν σπόρον ἐπὶ τῆς γῆς, 27. καὶ καθεύδῃ καὶ ἐγείρηται 
νύκτα καὶ ἡμέραν, καὶ ὁ σπόρος βλαστάνῃ ' καὶ μηκύνηται 3 ὡς οὐκ 

δβετδασάϊα οἴδεν αὐτός. 28. " αὐτομάτη γὰρ ὃ ἡ γῆ καρποφορεῖ, πρῶτον χόρτον, 
Λκῖα χα, τα ὁ στάχυν, εἶτα ὁ πλήρη 

« Βετὸ οηἷγ παραδῷ ὁ ὁ καρπός, εὐθέως 
Καὶ ΒΝ στηκεν ὁ θερισμός." 
δοίης ρεθ- 
βδοῖ, 

σῖτον᾽ ἐν τῷ στάχυϊ. 29. ὅταν δὲ 
ἀποστέλλει τὸ δρέπανον, ὅτι " παρέ- 

30. Καὶ ἔλεγε, “Τίνι 7 ὁμοιώσωμεν τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ; 
ἢ ἐν ποίᾳ παραβολῇ παραβάλωμεν αὐτήνϑ; 31. ὡς κόκκῳ σινά- 
πεως, ὅς, ὅταν σπαρῇ ἐπὶ τῆς γῆς, μικρότερος ἢ πάντων τῶν σπερμά- 

1 βλαστα ἰπ ΒΟΌΤΔ (Τίδοδ., ΥΝ.Η... 
3 μηκννέται ἰπ ΒΌ, ἱπηρί γίηρ ἰδδὲ βλαστα ἰ5 αἴ5ο ἱπάϊςαεϊνε. 

5 γὰρ ογοίε ξξΑΒΟΙ,. 
ΑΝ πε σιτοι ἰπ ΒῸ (ΑἸίοσά, Τίβος., 

ψ Ὡς ὟΝ. Η. (ἀρρεπάϊχ) τεραγὰ δ8 ργοῦδθὶ 
ἀες!!Π40]ς δάὐεςξῖνε 48 ἴῃ Ας(Β νὶ. 5. 
ἱπρ' ΟΥΟΣ 88 ἃ [ι]Γ ςογγεοίίοῃ. 

4 παραδοι ἴῃ δ ΒΌΔ. ΟἿ, μᾶνε παραδω. 

τ πωβῃ ΜΙ ΒΟΙΔ (ΤίβοΒ., νν.Η. αἱ... 

4 ε«τεν ἰη ΝΜ. Β1.Δ. 
Ττξ 
γ ἴδε 

Δ νεῖδδβ, ου 186 οἵδες ἢδηά, τεψατάς ἐδΐδ τεδά- 

Μν.Ὴ.). ΟΣ δΒανε πληρης σιτον, 
ἴσυς τεδάϊηρ, πληρηξ θείῃ, δὴ ἰῃ- 

8 ἐγ τινι ανυτὴν παραβολη θωμεν 'ἴπ ΣΙ ΒΟΙ.Δ (ΤίδοΣ., ΝΗ). 

3 ον ἴῃ ἐ 3 ΒΙ. (ων) Δ 33, σστι (1π Τ᾿ Ε. δυρρ᾽ γίπρ ἴ86 Ρίδος οὗ ον) δείης 
οαιξιεᾷ (ΤΊβοΒ. (0) ᾿ ᾿ γώ ΜΗ). 

{δε Ἰουσῖδ ἴγρε οὗ βεάγεγβ ἴδε ργοάδυςείοι 
οὗ πτυΐὲ ἰ8 ἃ ρταᾶάνδὶ ὑγοςεββ ἀεγγδηάίηρ 
τς. Ῥαΐξ πεχαίίνεῖϊν ἴξ ἀπηουηβ ἴο 88 Υ- 
ἴῃς ἴδαῖ ΟὨγιβεΒ πιϊηἰβίσγ δ88 88 γεῖ 
Ῥτοδυοεά πο ἔγυϊξ ργορεσῖυ βρεδκίῃρ δὲ 
411, ὈὰΣ ΟἿΪΥ ἴῃ βοῦῖε οΆ868 τηεῖ ἢ ἃ 
5801} ἰδὲ ρῖνεβ ῥτοπιβε οἵ ἔγυϊς (1Π6 
ἀϊοςΐρ]ε8). ὙΤε ραγδὺϊς τενεαΐβ αἴ οὔσς 
τῆς ἀϊδοτί πιημδιίίοη δἀπὰ τπὰ ραϊίεπος οὗ 
]εευ8. Ηες Κπεν τῆς ἀϊθετεπος Ὀεΐννεεη 
ἴῃς δαδε ἐπᾶὲῖ ννου]ὰ υυῖμες δηὰ πὶ 
ΜὮΙΟΒ ψουἹά ἰδβὰς ἴῃ σὶρε ρταίη, ἀπά Ης 
ἀϊὰ ποῖ εἐχρεοῖ {π]8 σεβυϊὶ ἴῃ ΔΩΥ οᾶδβα 
Ἔ7 «αἰίωα. ΑΟ ῬΆΣΑΡΙς τεδοδίπρ τῆϊ8 
8800) 88 ὙΕΙΥ ΒελΒΟηΔὉ]ε δῇῆεὶ [πδὲ 
οὗ τς ϑοννεσς.-- τ. 27. καθεύδῃ . .. 
ἡμέραν, εἷεερ πὰ τγῖβε πίρῃε δηὰ ἄδυ, 
βιυρρεβεέῖινε οἵ ἴδε τηοποίοποιυβ [ἰΐε οὗ ἃ 
τηᾶπ ΨῆΟ 845 ποιῃίπρ ρατγίιϊουϊασ ἴο ἀο 
δϑεγοηά νναϊἰπρ Ρδεε πεν ἔοσ ἴῃς τεβυΐὶ 
οὔ ναὶ δε [45 αἰσεδάυν ἄοπε (βεεὰ βοννη). 
Το ῥσεβεηῖβΈχργεββ ἃ ἤδδιῖ, Ψῃ1]ε βάλῃ, 
νεῖ. 26, ἐχρίεββεβ 8δῃ δοί, ἄομπε οποε [ῸΓσ 
411.-- βλαστᾷ (ἴδε τεδάϊπρ 'π ΒΌ]Ι,, εἴς., 
88 ἴξ ἴτοπὶ βλαστάω) τηᾶγ ὃε εἰζπεῖ ἰπ- 
ἀϊςαδῖῖνα ος βυ δ) υποῖνα, [ἢ ἔοσγτηεσ ἰξ να 
δάοριε της τεδάϊηρ μηκύνεται (ΒὮ.., εἰς.) 
Ξε δηά τε 5εεά βρτοιιῖβ δηὰ 1επρί!6η8.--- 
ὡς οὐκ οἶδεν αὐτός, ἢονν Κποινεῖῃ ποῖ 
(πος οαγεῖῃ) ἢς, ΡῬεγίεοι ἵν ἱπάιβεγεηὶ ἴὸ 
ἴδε γαξϊοπαίε οὗ στονῖῃ ; ἴῃς ἕδοϊ ἐπουρὶι 
[οτ Πίπι.---Ν εσ. 28. αὐτομάτη (αὐτός ἀπά 
μέμαα ἴτοτι ἜΘ ΕΞ μάω, ἴο ἀεϑίτε 

ζ κι 

ελρετῖγ), 5βεϊζιηονεά, δροπίδπεουβὶυ, 
ψἱβουξ εἐχίεσγπαὶ αἱά, δηὰ αἷδο Ὀεγοηάᾶ 
δχίεσηδὶ οοπίσοὶ ; ἱὩ ἃ νν δηὰ ν"]], 
80 ἴο βρεδῖί, οὗ ἰἴ8 οὐγὴ ἴπδῖ πηυβὲ θὲ 
τεβρεοίϊδά δηά ναϊϊεὰ ἴοσ. ΟἸδββίςαδλὶ 
ἘΧΑΠΊΡΙε8 ἱπ ΝΥ εἰβιεἰη, Κυρίςβ, Βαρβεὶ, 
εἰς ἐ καρποφορεῖ Ὀεοάγοῖ ὅτυϊ, ἱπέσγδη- 
58ἰνε. Τε ἰοἱοννίπρ πουηβ, χόρτον, 
στάχυν, ἅτε ποῖ ἴδε Ὁ εὐύδον τῆς να, 
αὐ ἴῃ ἀρροβίτίοη νυν} κ ν {κι ν 

φέρει) οἵ ονετπεά ΌγῪ φέρει, μέξ μὸν ἐϑμ 
(φέρει, φμοά ἐς καρποφορεῖ ῥείεπάμπι, 
ἘχΖβοΠε).--πλήρης σῖτος, [818 σἤδη 
ἴο ἴπε ποιηϊπδξνε (πα τεδλάϊηρ οἵ ΒΌ) 
δ ἃ ττἰρυῖε το τῆς ἱπιροτίδπος οὗ τδς 
ἤπδὶ βίαρε τοννατ 8 ννῃίοἢ τῆς βίαρεβ οὗ 
διαὰς δηὰ εαγ ἀγεὲ θαΐϊ ργερδζδίοσυ βῖερβ 
τε {1Πεη ἰβ ἰῇε μι εαγ. ἘῸὺὶ]]} Ξ- σὶρε, 
ῥεγίεεε, Ἀδπος τῆς ςοπιδίπαιϊίοη οὗ ἴῃς 
ἔννο νῬνογάβ ἰῃ βυς ἢ ρῆγαβεβ 28 πλήρη καὶ 
τέλεια τἀγαθὰ αυοϊεὰ ὃν Κυρκε ἔτοῦι 
ΡῃΠο. Τῆς βρεοϊβοδιίίοη οἵ ἔς [τἢτθα 
βίαρεβ βῆονβ ἴῃδι ργαάμαὶ ργοιοέᾳ ἷἰΒ τ1Π6 
Ῥοίηι οὗ (δε ράγαδὶε (ϑοῃδη2).--- ἐσ. 20. 
παραδοῖ (παραδόω), ινῆεη ἰῃς ἰτυΐξ γίεἰάς 
ἰι5ε 1, ογ ῥεγηις (ΌΥ Ῥεΐηρ τἰρε). Τῆς 
Ἰαϊίες βεῆβϑε (ἴου Ὡς ἢ οἰδδββίοδὶ υὑϑᾶρσα 
οδη ὃε οἰτεα) ἰ8 ρτείεγγεά ὮὉΥ πιοβὲ σεσεπὲ 
ςοπιπιεπίδίογϑ. 

νγν. 30ο.32ὥ. Τὴε Μηερίαγά ϑεεὰ (Μι. 
ΧΙ. 31-32, κι ΧΙ. τ8, 10).--ν ες. 30. πῶς 
«ον θῶμεν (υἱέ αθονε). ΤῊΪ8 ἱπεγοδυςίοῦν 
αυεϑιίοπ, ἐβρθοῖ δι ἃ5 ρίνεπ ἱπ ἴδε ἰοχὲ 
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τῶν ἐστὶ τῶν ἐπὶ τῆς γῆς 32. καὶ ὅταν σπαρῇ, ἀναβαίνει, καὶ 
γίνεται πάντων τῶν λαχάνων μείζων,2 καὶ ποιεῖ κλάδους μεγάλους, 
ὥστε δύνασθαι ὑπὸ τὴν σκιὰν αὐτοῦ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατασ- 
κηνοῦν." 43. Καὶ τοιαύταις παραβολαῖς πολλαῖς ἐλάλει αὐτοῖς τὸν 

λόγον, καθὼς ἠδύναντο ἀκούειν. 34. χωρὶς δὲ παραβολῆς οὐκ 
ἐλάλει αὐτοῖς - κατ᾽ ἰδίαν δὲ τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ ὃ ὁ ἐπέλυε πάντα. ἃ «. Αεα 

45. ΚΑΙ λέγει αὐτοῖς ἐν ἐκείνῃ τῃ ἡμέρᾳ ὀψίας γενομένης, “Δι- 30. 

ὶ ς Ἶ Ν ᾿ 
ρον ον ἰπ Β1,(ων)Δ 33, ἐστι (1π Τ. . βαρρίγίηρ ἴπ6 ρίδος οἵ ον) δείΐῃ, 

οποία (Τίς. 5 Ὁ ὙΗ.. 
3 μειῖῖον παντῶν τῶν λαχ. ἰῃ ΒΟΙ, 33. 

5 τοῖς ιδιοια μαθ. ἰπ .ΒΟΙΔ. 

ΟΥ̓ Ἡ., ἰδ νεγὺ δτδρῇίΐο τε πον 58.811 ννὸ 
ἱἰκεα τῆς Κίπράοπι οὗ αοά, ος ἱπ (πῃ πάετ) 
δὶ ραγαῦῖς 888}} νγεὲ ρίδος ὖ Ὅς 
ἔοσπιλ οὗ τεβϑίοῃ ἱπιρ] 1.8 ἴμαὶ ϑοπηε- 
τοϊηρ Πδ8 βαὶά Ὀεΐοτε Ἵοσζϑδίίηρ ἃ 
πεεᾶ ἔος ἤρυταιίϊναε επιροάϊτηεηϊ, βοσηθ- 
της ροϊπείηρ ἴο ἴῃς ἱπβίρηίβοδηςς οὗ 
τῃ6 Ἢ εππδίηεο οὗ τδε Κιπράοπι. Τῆς 
ἔνο ῥγενίουβ ραγδοϊεβ βδαιβϑέυ (ἢἰβ τὰ - 
αυϊτετηεπε Ξ {86 ννογά ἔγυϊεδι! ΟὨΪΥ ἴῃ ἃ 
ἔενν, πὰ ἐνδεῆ ἴῃ ἴμετ ΟἿΪΥ δἴϊτεσ ἃ {ἰπιε. 
νΥΒδὲ ἰβ πε θεβὲ Ἔπιδίθπι οὗὁἨ (8 βίδϊ8 
οὗ τδίηρϑ)---Νετ. 31. ὡς κόκκῳ: ὡς 
βἰδηᾶβ ίος ὁμοιώσωμεν -Ξ ἰεῖ υ8 ΠΙΚεη ἰξ 
ἴο ἃ ρταίη, εἴς. ; κόκκον ψουἹά ἀερεπά 
οη θῶμεν.---δε ὅταν σπαρῇ . .. καὶ ὅταν 
σπαρῇ : ἴδε ςοηδίτυςτίο οὗ [818 ραββᾶρε 
88 ξίνεη ἴῃ οτί τοδὶ ἰαχὶβ 18 νεσυ δἰ τη ρ, 
οὔετίηβ ἃ ΝΕΓΥ ἰοπιρεπρ' ΟρΡρογίυ πη ἴοσ 
ἐπιεπάἀδιίίοῃ ἴο δε βοσὶίδεβ ψνῆοὸ ἴῃ ἴΠ6 
Τ. Ε΄. βᾶνε ρίνϑη υ8 ἃ νεγΥ βυηοοίῖδ γεδά- 
Δδϊς ἴεχε (υἱάδ Α. Ν.). 1 τεγαιν ἴδ τὰπϑ 
τ(λυθ: “Ψ ΠΟΙ θη ἴξ 15 δονῃ ρου ἴῃ 6 
εὐ, Ὀείηρ ἴῃς ἰεαϑὲ οὗ 411 τῇς ββεὰβ 
ρου ἔπε εὐ ἢῃ--ηὰ ἤδη ἰξ ἰ8 βοννπ," 
εἰς. Τῆς ΚΕ. Ν. ἱπιργονεβ [Π18 τυρρεά 
βεπίδωοςα ϑοηενῃδὲ ὈΥ βυδδβιϊζυτπρ 
“γεῖ᾽" ἴοσ “δηά᾽" ἴῃ ͵δλϑὲ οἴδυβε. [ὲ ἰ8 
δατγάϊν ψνοσῖδ Ὡς δἰταπιριίπρ ἴο οςοη- 
βίπις δε ρδββᾶρε. ἙἘπουρῶ πὶ ννε βε8 
νδδῖ ἰβ πχεδης, [Ι͂ἢ ἴῃς τνίος υϑεὰ ὅταν 
σπαρῇ, ἴῃ ε ἐπιριιαβἷ8 ἴῃ ἴῆς ἤὅτϑι ἰπϑίδποα 
11ε8 οὔ ὅταν, ἴπ ἴπε βεοοηὰ οὔ σπαρῇ 
(Βεηρεῖ, Μεγε). ΒΥ αδἰϊεηάϊπρ ἕο (ῃ8 
ν-ς φεῖ ἴμε βεῆβε: ψῃοἢ Ῥείηρ ἴῃς ἰδᾶβὲ 
οὗ 411 βεθὰβ τσλδη ἰξ ἰβ βοννῃ οσ δὲ ἔδε 
εἰτης οὗ βονΐηρ, γεῖ ψβεη ἰδ 8 σοῖση, 
δεῖ βοννίηρ, Βρτὶ πρϑἃρ, εἴς.---μικρότερον 
ὃν ἰ5 πευΐεσ ΌὉῪ διϊσαοίίοη οὗ σπερμάτων, 
1θουρ κόκκῳ ροίπρ Ὀεΐοσε ἰ8 τηαβου πη. 
-ονες. 32. μεῖζον π. τ. λαχάνων, (δε 
ετεαϊεβὶ οὔ ]] πε ΠοσὉ5, 81}} ΟἹ Ϊγ δὴ Πεδ; 
πὸ Ψοσά οὗ ἃ ἔσες πεῖε 848 ἰπ Μαίζπεν δηά 
Ττυκς, του ἢ οοπιραταιίνεῖν ἴγεα- κα ἰπ 
εἶζε, πιακὶπρ ρτεᾶῖ Ῥουρῆβ (κλάδους 

Ὁ δΒιᾶα 186 βᾶπιε ογάες νι μειζων. 

μεγάλον), ρτεαὶ τεϊλιίνεῖ ἴο ᾿ξ ἱεϊπά, 
Ὡοξ ἴο ἔογεβι ἴτθεβ. Ματίς᾽β νοσβίοῃ βοσα 
8 ενϊ ἀδηεῖν τπῸ ποτε οτί βίηδὶ. 

γν. 33, 345. Οοπμοϊμεϊοη οὗ ἐξα ῥαγαδῖε 
εοἰϊφοίίοπ (Με. χίϊ. 34, 35).-εσ, 33. 
τοιαύταις π. π., ΜΙ Γ σμολ ῥάγΑῦ]68, 
ΤΏΔΩΥ οὗ ἴπεπι, Ηὀδ νγ8 βρελκίηρ ἴο 
ἔπεσα τῆς ννοσά, ἱπιρ᾽ γίπρ ἔδαι ἴῃς τῆγεε--- 
δοισεῦ ; δίαάε, ἐαγ απὰ {μ1] ἐογη; νιμδίαγα 
4εεα---ὐα ρίνεμ ἃ8 Βαῖῃρῖεβ οὗ ἴῃς υἱΐος- 
Δῆςεβ ἴγοση ἴῃς δοδῖ, 411 οὗ οης ἴγρε, 
ἃρουΐϊ βεεά τεργεβεπείηρ, (ε νοσά, δπά 
εχργεββίηρ, ΟΠ γιβε᾿ 8 ἔξεϊ πρ5 οὗ ἀϊδαρροίπει- 
τηεηξ γεῖ οὗ Βορε τεραγάϊηρ ΗἰἾβ πλιηϊβῖσγ. 
Μαργ ἰδ ἴο θεὲ ἴδκεη ὄπεγι ργαπο.---καθὼς 
ἠδύναντο ἀκούειν -- 45 {ΠΕῪ ννεῖα 8016 ἴο 
υπάετβίδηά, 88 ἰπ στ Οοσ. χίν. 2, ἱπιρὶ γίπρ 
τλδῖ ραγδῦϊεβ ψψεσε Ἂπιρίογεά ἴο πηδκα 
{πιἢ [πὺν (Όε ΥΝ εἰἴε).---ν τ. 34. χωρὶς 
παραβολῆς, εἰς., ψἱϊπουξ ἃ ράγαῦ]α ἢς 
ΨΜΔΒ ποῖ ψνοηῖ ἴο βρεᾶῖκ ἴο ἴπε βεορῖοε, 
ποῖ πηεγοῖν τῃδὶ ἄδγ, Ὀυϊ δὲ ΔπΥ {ἰπλε.---- 

νε, εἷς., Ηδ ννᾶβ ἱπ ἐς Παρῖς οὗ 
ἱπιετργεῖίπρ Ατηρ 8 (υὐκ., ΠΣ ράτΑ 168 ἴῃ 
Ρεῖναϊε το Ηἰβ ονγῃ ἀϊβοῖρ] 68, ἰῆς Τινεῖνς, 
“7. ἐπιλύσεως, 2 Ρείετ ἱ. 20). ὙΠΐ8 ἄοε8 
ποῖ πεοεββασιυ πρὶν ἴμδὲ 1Π6 τηυ τας 
πη δετβιοοά ποιπίηρ, δυϊ οὨἿΪΥ τπδῖὶ [εβι8, 
ὃὉγ δισῖπεσ ταὶ, τηδάς τῆς ἀϊβοὶρ᾽εβ ἀπ άοτ- 
βίδηά δεέέεγ, Ὑεῖ οη τε νος ἰξ τηυβὲ 
ὃς Δδάπιττεὰ παὲ ἴπ δὶβ δοοουπὲ οὗ 
ΘΟ γίβε᾽β ραγαῦροϊς δας μβίηρ Μαζί βεεπὶβ 
ἴο νδοΐ]δῖς Ὀεῦνεεη ἴνοὸ ορροϑβίϊε νίεννβ 
οὗ τῆς διποϊίΊοη οὗὨἨ ρᾶγαρῖεβ, οπς πδῖ 
θεν μετα υδοὰ ἴ0 πιᾶκε βρίγίτμαὶ ἔγατῆβ 
Ῥίδιῃ ἴο ρορυῖασ ἱπιεϊ] ρεηςς, ἴῃς οἶδε 
ται {πὲ ννεσε γί 168, τμεπηβεῖνοβ ν ΣΎ 
τηυςῇ πεεάϊηρ εχρ απδίίοη, απ διε, ἔνθα 
ἱπίοπδοά, ἴο πίάς τσὰῖῃ. ὙὙὴῖ8 βεςοηᾶ 
νίενν πιίρῃε ὃς βυιρρεβιεά δπὰ ἰοβίεσεᾶ 
ΌΥ ἴῃς ἴδοι τῆλε βοῆς οὗ ἴῃς βδγβῦϊ]εβ 
ἜΧΡΊγα 88 τεσοηάϊϊτε βρίσγίειὶ ἐσατἢ8. 

νν. 35-41:.- Ογοσεῖηρ ἐᾷ ἰαΐζε (Μι, 
νἱΣ, 8, 23-27, [υἷς. ν"], 22-25).---ν ἐκείνῃ 
το ἧ.,» οἡ ἐλαΐέ ἄδγ, ἴδε ἄδγν οὗ [ῃς ρᾶγδθ]α 

24 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ἵν. 36---αΣ. 

ἔλθωμεν εἰς τὸ πέραν." 436. Καὶ ἀφέντες τὸν ὄχλον, παραλαμ- 
ὁ καὶ δὲ ἴα βάνουσιν αὐτὸν ὡς ἦν ἐν τῷ πλοίῳ " " καὶ ἄλλα "δὲ 1 πλοιάρια 3 ἣν 

]οβα νἱ. μετ᾽ αὐτοῦ. 37. καὶ γίνεται λαῖλαψ ἀνέμου μεγάλη τὰ δὲ“ κύματα 
δια δο α πέβαλλεν εἰς τὸ πλοῖον, ὥστε αὐτὸ ἤδη γεμίζεσθαι.δ 38. καὶ ἣν 

ἐ μρεο αν αὐτὸς δ ἐπὶ τῇ πρύμνῃ ἐπὶ τὸ ὃ προσκεφάλαιον καθεύδων: καὶ 
ὅετα ὁαὶγ. διεγείρουσιν 8 αὐτόν, καὶ λέγουσιν αὐτῷ, “ Διδάσκαλε, οὐ " μέλει 
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ἀχωνς σοι ὅτι ἀπολλύμεθα ; " 39: Καὶ διεγερθεὶς ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ, 
καὶ εἶπε τῇ θαλάσσῃ, “ Σιώπα, πεφίμωσο." Καὶ ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος, 

ἀβαες, Με. καὶ ἐγένετο γαλήνη μεγάλη. 
πῶς οὐκῦ ἔχετε πίστιν ; ἢ 

:6. 
Βαν. χχί. ἐστε οὕτω; 

40. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Τί ' δειλοί 
41. Καὶ ἐφοβήθησαν 

φόβον μέγαν, καὶ ἔλεγον πρὸς ἀλλήλους, “Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι 
καὶ ὁ ἄνεμος καὶ ἡ θάλασσα ὑπακούουσιν 10 αὐτῷ ; " 

1 ΜΒΟΙΚ(Δ οπιῖξ δε Τουπὰ ἰῃ Ὁ ; πο οἴδετ ἱπβίδηςε οὗ καὶ... δε Με, 

3 ἀλοια ἰῃ ΦΑΒΟΌΔΣ. 

4 καὶ τα ἔος τα δε ίη ΘΙ ΒΟΌΓΔ. 

3 μεγαλη ἀνέμον ἰπ ΒΌΓ,Δ. 

γεμιζεσθαι τὸ πλοῖον πῃ ϑΔΒΟΌΓΔ : τυρρεὰ βιγὶς, θπξ ποηο ἔδο 1685 δωστε 
1κοῖγ το Λα 

δ αντὸος ἣν ἰη 3 ΒΟΙΓ.Δ, 

8 γαρουσιν ἰπ .'ΒΟΔ. 

τὰν ἰπ ΜΑΒΟΡΓΔ. 
9 ονπω ἴα ΙΒΌΓΚΔ (ΝΗ... 

10 ἡπακοναι ἰη ΒΙ, (ΥΝ.ἢ.). 80 ΝΟΔ, αὶ ψἱ ἀντ Ὀεΐοτο νεῖ. Μά Ὀεΐονν. 

ἀΐϊβοουτβε, ἴῃς τόσα ἴο δὲ ποίεά δαὶ 
Μασ ἄοεβ Ὡοΐ υὑδβυδιν ἰτουῦδὶς Εἰγηβεὶῖ 
δδουξ ἐεπιρογαὶ ςοππεοιίοῃ.---διέλθωμεν, 
1εξ 8 οζοββ ονεσ, βροΐκεῃ ἴο (ες Ὑνεῖνε, 
ΨὯΟῸ αἂτὰ ἰῇ ἴῃς Ὀοαὶ ψὮὩ [6888.---Ν ες. 
36. ΤὨΐβ νεῖδε ἀδβογῖρεβ [86 τΏΔΠΠΕΣ ἱπ 
ψδῖο ἢ ΟἸτίβε᾽  υνβἢ νγὰ8 οδεγὶεά ουΐ--ἰξ 
Ψ 88 ἰπ εἶπες! ἃ ϊρσῃς δοηρ {πὰ οηἱν 1ἰπὸ 
οἵ τεϊγεδὲ, ἴδε βῆοσε δεὶπρ Ὀεβίερεά ὈγῪ 
τῆς οτοννά -- ἰεανίηρ (ἀφέντες, ποῖ ἀϊ8- 
ταϊβδί σὴ ἴῃς οτονὰ Πα οαστ Ηἰπὶ οὔ 
(αυεκωμέ, Οτοῖυ8) 8858. ες νδβ ἴῃ ἔπε 
Βῃΐρ (ὡς ἦν -αἰ ὡς εἶχεν) εἰπε αῤῥαγαέμ 
(Βεηρεῖ) αηὰ εἰπε νιογά ; Ὁαϊ ἔδοτα ψψεσα 
180 οἴδες δοδῖβ ψγνἱ ΗΙπι, 1.Ζ., νἢ Η 8 
Ὀοαι. ΤΉΪΐΒ 188ὲ ἴδοῖ, ρεουϊαν ἰο Μάασκ, 
8 δάδεά το δον ἴδαὲ ὄδνδθὴ βεαιναγάβ 
ἐβοᾶρε ννᾶβ ἀϊῆουϊς, ϑόπιε οἵ δε ρεορὶς 
μά σοὶ ἱπίο Ῥοδίβ ἴο Ῥε πεᾶγεγ ἔπε 
ϑρθακου. Τῆς δὲ αἴας ἄλλα, ἐποὰρῃ 
ἀουδεδι, μεῖρβ το Ὀγίπρ οὐΐ ἴῃς 56η8ε. 
ὙΗΐΒ ἰθ ἀποῖδεσ οἵ Μαγίκ᾿ 8 γε] 8118. ---- 
Ψψες. 37. Ὑίνεται λαῖλαψ: οὗ, Ιοηδῇ ἱ. 
4, ἐγένετο κλύδων ας.---ἐἀ πέβαλλεν, 
Μεῖς ἀλβῆϊηρ (βιαβείανο) δραΐπβε δπὰ 
ἱπίο (εἰς) ἴδε 5βῃϊρ.---γεμίζεσθαι, 50 δαὶ 
αἰγτεδὰν (ἤδη) ἴῃς βῃϊΡ ννὰβ8 ρεέξέϊηρ ζμ|], 
πτ ες. 38. τὸ προσ φόλαιον! τῆε 
δῖον, ἃ ρατί οὗἉ πε βῃϊρ, 48 ἱπάϊςαδιθὰ 
Ὑ ἴδε ἀγιϊοῖε (Βεηρεῖ) ; πο βοίξ Ἰυχυτίουβ 
ἸΠονγ, Ῥγοῦδοῖν οὐ νψοοά (ΤΒεο Ὦγ., 
Ὁ18γ.); “τῆς Ἰεαίμοση ουβηίου οὗ ἴδε 

Βιεεσθηηδη ᾿" (Μδοίεασ, σδπρ. Ν. Τ᾿}; 

τὰς ἴονν Ὀεποῖ δὲ (δε βίεσῃ οὐ ψπὶοἢ τπὸ 
5βἴδεσβιηδῃ βογηςς ΠΊ68 5118, ἀπὰ [πε σαρίαίπ 
βοῃηειπιε8 σεβίβ ἷβ Βεδά ἴο βίεερ (ὕδῃ 
Πμεππερ, Βίδίε Γαπάς, Ῥ. 62).---Ν ες. ἦϑι 
Οὔβοῖνε ἴπς ροεδῖίς ρᾶγα! !ε!15πὶ ἴῃ ἘΠΐ8 
νεῖβο: ᾿νἱηά δηά 868 βεραγαίεῖγ δά ἀγεββεά, 
δηὰ {πε οοττεβροηδίηρ οἤεςῖβ βερδσγδίεῖν 
βρεςοϊεά: [υἹεὰ ννἱπὰ, ςαἰπιεά βεα. Τῆς 
Ἔνδηρε ϑὲ τεδ]1868 τς ἀγαγημδῖῖς οπαγδοίεσ 
οὗ ἰδε εἰτυδεοη. --- σιώπα, πεφίμωσο, 
βἰϊεηςς} Πυδα } ἱδοοηῖς, πιδ)εβίϊς, ρῥτο- 
ῬΔΌΪΥ τῃς νεσν ννοσάϑ.-- -ἐκόπασεν, οεδβεά, 
88 ἰΐ εἰγεά δἱονήπρ, τοπὶ κόπος (υἱάε δὲ 
Με. χὶν. 32).--- ες. 40. τί δειλοί, εἰς., 
ἄυδ!ν οὗ εχργεββίοη δρδίη. Μδιίπεν 
Εἶνεβ με βεσοπά ρῆγαβε, 1ὰκὸ τῆς αἰδὲ 
οὗ ῬοΙ".-- τ. 41. ἐφοβήθησαν φ. μι: 
ΠΟΑΙΪ ἴῃς ΒΆΠῚ6 βῆγαβε 88 ἱπ ]οπδῇ ἱ. 
16.---τίς οὗτός; ὙἘο ἐδδη 18 τῇ ΐβ ὃ 
Οπε ψουϊὰ δανε ἐπουρῃς ἰῆς ἀϊδοίρ!ε5 
δΒαά Ὀδεη ργερασεά Ὀγ (ἢ ϊ8 εἶτλς ἕος δηγ- 
τοΐης. Μαῖῖπον ἱπάςεά 28 οἱ ἄνθρωποι, 
βυρρεδβιϊνε οὐἩ οἵπεσς ἔπδη ἀϊβοίρ!εβ, 68 ἱξ 
Βυ ἢ δυγρτίβε ἵπ ἑλονε ἡγεσα ἱποοηΡτυΟυΒ. 
Βυὲ {πεὶγ ἐπιοϊίοπδὶ Ἵοοπάϊτίοη, αγίβίπα 
ουξ οὗ ἐς ἀδπρεγουβ εἰϊυδιίοη, πηυδὲ ὃς 
ἰδίκεη ἱπίο δοοουπί. Ἐὸὺος (δε ταδὶ [6808 
ψ88 δινὰγο εἰνίηρ ἴβδηλ βυγργίβεβ ; Ηΐβ 
τηὶπά δηά Ἵπδγαςῖες μδά 80 πίδην 5ἰά6β. 
-- ὑπακούει, δἰηρυϊ]ατ, 88 στἱηά ἀπά εἴς 
868 ἰπουρῃῖ οὗὨ βεραγαίεϊυ, εδοὴῦ ἃ υἱἹᾶ 
Ἰαννθββ εἰθτηεπῖ, ποῖ ρίνεπ ἴο οδεγίπρ: 
Ἔνθ ἴῃς τοὶνά, ἔνε ἴῃς ς“4, οὔεγβ Ηἰπὶῖ 
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Ν. 1. ΚΑΙ ἦλθον εἰς τὸ πέραν τῆς θαλάσσης, εἰς τὴν χώραν τῶν 
Γαδαρηνῶν.; 42. καὶ ἐξελθόντι αὐτῷ ὅ ἐκ τοῦ πλοίου, εὐθέως ἀπήν- 
τησεν ὃ αὐτῷ ἐκ τῶν μνημείων ἄνθρωπος ἐν πνεύματι ἀκαθάρτῳ, 3. ὃς 
τὴν " κατοίκησιν εἶχεν ἐν τοῖς μνημείοις ὁ" καὶ οὔτε ἁλύσεσιν οὐδεὶς ὅ « Βατο ΘΩἿῪ 
ἠδύνατο αὐτὸν δῆσαι, 4. διὰ τὸ αὐτὸν πολλάκις πέδαις καὶ ἁλύσεσι " μετε κηά 
δεδέσθαι, καὶ "διεσπᾶσθαι ὑπ᾽ αὐτοῦ τὰς ἁλύσεις, καὶ τὰς πέδας κί ἢ τὸ 
συντετρίφθαι, καὶ οὐδεὶς αὐτὸν ἴσχυε 5 " δαμάσαι- 5. καὶ διαπαντὸς “ ον ὦ 
γυκτὸς καὶ ἡμέρας ἐν τοῖς ὄρεσι καὶ ἐν τοῖς μνήμασιν Τ ἦν κράζων ὁ ἔδεε οοἷν 
καὶ ὅδ ᾽κατακόπτων ἑαυτὸν λίθοις. 6. ᾿Ιδὼν δὲϑ τὸν Ἰησοῦν ἀπὸ 

1 Γεασηνων ἰπ δ ΒΌ ἰξ. νε. (Τίβοι., ΜΝ. Η.). 
3 εξελθοντος αντον ἰπ 9. ΒΟΙ.Δ (Τίδοϊ., ΝΝ. Η.). 

ὃ νπηντησιν ἰῃ ἡ ΒΟΌΓ[Δ. 4 μνημασι ἰπ ΦΑΒΟΙΔΣ. 
δνδε ἀλυσαι οὐκέτι οὐυδει ἱἰπ ΒΟΙ,; ἔος οὐδε ἀπά οὐκέτι οὐδεις ἴῃς οοηϑϑηθαδ ἰ8 

ετελῖες (3 0Δ). 
δ σχνεν αὐτὸν ἰῃ ΤΥ ὑποῖίαϊδ. 
Ἴαν τους μν. και ἐν τοιβ ορ. ἰπ ἴῃς Ὀεδὶ ̓ ορίε8. 

ΟπΆρτεπ ΚΝ. ΤῊ ΟΕΒΑΒΕΝΕῈ ἈὲῈ- 
Μονῖλο. ΤῊΞ ὈαύσΗτΕκ ΟΣ [Αικῦβ. 
ΎΤΗΕ ΝΟΜΑΝ ΜΙΤΗ ΑΝ ἴβϑβῦξ. Τῇΐ8 
ἔτουρ οὗ ἱποϊδεπίβ ἰβ ρίνεπ ἰπ ἴδε βαπὶῈ 
οτάες ἐπ 411 ἰἥτες βυπορείβεβ, Ὀυϊ ἱπ 
Μαιέδενν ποῖ ἴπ ἰσηπιεάίαϊε βεαυεηςς. 
-τνν. 1:-2ο6.0. Τὴδς Οεγασέμε Ῥενιοηπίας 
(Με. νι. 28-34, 1.Κ. νι. 26-30).--νετ. σ. 
εἰς τὴν χῶραν τ. Γερασηνῶν : οη ἴῃε Ρτο- 
ΡΕΣ πᾶπιε ἴο τπε ρίδςε υἱέδ αἵ ἴῃς Ραγδ]1εἷ 
φίδος ἰῃ Μι.--Ν ες. 2. ἐξελ. αὐτοῦ... 
ὑπήντησεν αὐτῷ ; ποῖς ἴδε ςοττεςτίοη οὗὨ 
δῖε ἴῃ Γυκε. Μαγκ᾿β ἱποοιγεοΐῃεββ 18 
τὸ δ6 ῥγεΐετσεά δ8 ἐπιρῃδβίβίηρ ἰἢς ἴδοὶ 
τῆδι ἐε τηεοιϊίηρ ἢ ἀπὲ ἀετηοηΐδο 
ἴοοῖκ ρίδος ἱπιηχεάίδιεϊν δἴεσ Ἰεανίηρ ἴῃς 
οδῖ. ]108ὲ οπ ἴπαι δοοουπὶ (Πε εὐθὺς 
Ῥείοτες ὑπήντησεν (οπιϊττεὰ 'π Β) ἰ8 υπ- 
ΠΕΟςΒΒΔΣΥ.---ἐὲκ τ. μνημείων, ἔτοτη ἴα 
τοπιῦ8, 48 ἴῃ Μί., ἐκ τῆς πόλεως ἱπ [Κ.; 
τῆς ἔογσηθσ ἀουθι]εβ5 τῆς Διεέ. [υΚε᾿ 5 
Ῥῆγαβα Ῥγοῦαδὶγ πιεδηβ {παῖ ἢς δεϊοπρεά 
ἴο ἔπε οἷν, ποῖ πεςεββδγ!Υ ἱπιρ᾽ γίηρ ἴπδὲ 
Ὡς οἂπὶς ἔτοπι ἱε ᾿υβὲ ἴπεη (υἱάς ΓΚ. 
Υἱτἱ. 2γ, 145ὲ οἰ δυϑε).---νν. 3-5 ΕἸ Δογδίεὶ Υ 
ἀδβοσῖθε ἰῃς πηδπ᾿β οοπάϊπίοῃ, 85 ἰ{ τ 
ἐνδηρεῖδι οἵ σαῖπεῦ δ15 ἱπίοστηδπί (Ρείεγ) 
ΨεΙς ἐλβοϊπαϊεὰ ὉΥ τς βυδήεςῖ; ποῖ ἃ 
ςᾶ8ε οἵἉ ἰάϊε ννοσά- ραϊπείηρ, δυὲ οἵ γε] βεῖς 
ἀεβοτί ρείοπ ἔτοπι υἱνίἁ, αἰτηοϑδὲ πιογρὶά, 
τεςοϊϊεοιίοη. Ηοϊεζπιδηη (Η. (Ὁ...) τείεσβ ἴὸ 
18. ἰχν. 4, 5, 88 ἰῇ ἴο βυρρεδί ἴπδϊ βοπΊα 
εἰεπιεηῖθ οὐ ἴῃς ρίοίυτε---ἀννε!]πρ ἰπ 
τοτηδβ, εαἰπρ ϑυνίης᾽ 8 Πεβἢ---ινεγε ἰδκθῃ 
ἴπεπος.-- τὴν κατ», ἐλε, ἰ.6. Ἠΐ8. ἄννεῖ!- 
ἴπρ, ἱπιρὶ γίπρ ᾿πουρῇ ποὲ ἐπιρδϑβίβίηρ 
οοπβίδης μαδίς (ῥεγῤείμενι, Ἐτὶ1Ζβο ἢ), 
1{κ., “1ογ ἃ Ἰοηρ {ἰπις ".--οὐδὲ, οὐκέτι, 

ὁ και ἰδων ἰη ΜΒΟΙ.Δ, 

οὐδεὶς : επετρειὶς δοουπιυϊδιίοη οὗὨἨ περ- 
δἴϊνεβ, 4υϊῖε ἰῃ ἐς βρίτίε οὗἩ ἔδ6 ατεεῖς 
ἰδληρυδρε. Αἱ {πῖί8 ροΐπε δες βεπίδηςς 
Ὀγεακβ ἀννᾶυ ἴτοπὶ {πε τγεϊδεϊνε σοπβίσυς- 
τἴοη 88 ἰξ ἴῃ βυτηρδίηυ τ [Δ 6 ππίδπι- 
ΔὉ]6ε τ] άπεββ οὗ τῆς ἀεπιοηίδς.---ν ἐσ. 
τς 118. ὕονν ἴπεν δά οἵξεπ (τἰεὰ τὸ διπά 
τῆς πιδάπιδη, ἔξεῖ (πέδαις) ἀπὰ δαπάβ 
(ἀλύσεσι, ννἱτἢ ομαίπβ, ἔοσ τπε παπὰβ ἅξγε, 
ἴῃ ςοηίγαβε ἰο πέδαις, ο᾿δπ5 ἴοσ ἴῃς ἔδει; 
βυ δ! ἰξ τηεδπ8 ομαὶπβ ἴῃ βρεηοζδὶ).--- 
σνυντετρῖφθαι : [πε υβε οὗ ἃ ἀϊδείποϊ νετὉ 
ἴῃ τεΐεγεηρε ἴο ἴΒς ἐδιίεγβ βυρρεδβὶβ ἔβαὶ 
πεν Ψοσα οὗ ἀϊβεγεηε τηδίεσιδὶ, εἰἕπος 
οοτάβ (Μεγεῦ) οὐ οοάδη (8. ῃδηΖ), απ 
τῆλε ννεὲ ββουϊὰ σεπᾶδοσ συντετ., ποῖ 
“Ῥγοκεη ἴῃ ρίεςεβ " (Α.Ν.), Βαϊ τυδρεᾶ 
{του ρ ἢ 88 1 Ὁγ ἱποθββδηὶ ἐτὶςτίοη.--- ἐσ. 
5. ΑΔΒ {πὲ ρῥγενίουβ νεῖβε ἀερίςϊβ τς 
ἀεπιοηΐας 5βιγεηρίῃ, 8ὸ τπῖ8 ἴῃς αυἵξες 
ταΐβεσυ οὗ ἴῃς ροογ βυβέγεσ.---διὰ παντὸς 
γυκ. κ᾿ ἡμέρ., Ἰποα55Δ ΠΕ ηἰρῆε εἰπε δπὰ 
ἄδγ ἔπιε, ἐνεη δυτγίπρ πίρῃς ψΒεη πλεὲν 
εἰαάϊν ρεῖ υπᾶετ τοοῦ (ν εἶβθ, Με.- 
Ἐνδηρ.) πὰ ννῆδῃ βῖθερ πιᾶκεβ ᾿σουῦδῖ6 
οΕ886 ἴογ τηοβῖ : Ὧ0 8]εῈρ ἔοσ (μἰβ νυγεϊς, 
οσ αυϊεῖ τεϑιϊηρ- ίδςε.---ἐὲν τ᾿ μι κ. 
ἐ, τ᾿ ὄρεσι, ἴῃ τοπΊΡ8 οἵ οη πιοιυηϊδίηβ, ἴῃ 
οἂᾶνα οἵ ουνλ ἵπ ἴἢε ορεπ, ἴδετε τνᾶβ δῖ 
οπς οὐσουρδίίοη ἴογ δίτῃ ; ποῖ σεϑὲ οἵ 
βίεερ, δυῖ Τεδβεῖθββ οὐΐοσυ δηὰ βεϊξ- 
Ἰδοεγδίίοη (κράζων, κατακόπτων ἔαντ. 
λίθοις). 

νγν. 6-13. Μεεέηρ τοὶ ε5μ5. Ὑμῖ5 
ἀεβρεζδῖς οδβε νν1}} ἐεβὲ ΟὮγιβε β ροννεσ ἴο 
681, Μαάπεββ, ἃ5 ἃ δηὰ υὑπιδπλαῦ]ς 
88 186 νἱπά οἵ ἴπε βεὰβ.Ί. Ὑνηδι ἰβ ροίπρ 
ἴο Βδρρβὴ ὃ--- εσ. 6, ἀπὸ μακρόθεν, ἴτοπι 
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μακρόθεν, ἔδραμε καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ, 7. καὶ κράξας φωνῇ 
μεγάλῃ εἶπε, “ Τί ἐμοὶ καὶ σοί, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου ; 

ὁΛεὰ χἰχ, ὁρκίζω σε τὸν Θεόν, μή με βασανίσῃς." 8. ἔλεγε γὰρ αὐτῷ, 
δ άοοο Ἔξελθε, τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάθαρτον ἐκ τοῦ ἀνθρώπου." 9. Καὶ 

ἐπηρώτα αὐτόν, “Τί σοι ὄνομα 5; " Καὶ ἀπεκρίθη, λέγων, “ Λεγεὼν“ 
ὄνομά μοι,δ ὅτι πολλοί ἐσμεν." 
ἵνα μὴ αὐτοὺς ἀποστείλῃ ὁ ἔξω τῆς χώρας. 

10. Καὶ παρεκάλει αὐτὸν πολλά, 
11. ἦν δὲ ἐκεῖ πρὸς τὰ 

ὄρη Τ ἀγέλη χοίρων μεγάλη βοσκομένη " 12. καὶ παρεκάλεσαν αὐτὸν 
πάντες οἱ δαίμονες ὃ λέγοντες, “ Πέμψον ἡμᾶς εἷς τοὺς χοίρους, ἵνα 
εἰς αὐτοὺς εἰσέλθωμεν." 13. Καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς εὐθέως ὁ Ἰησοῦς.» 
καὶ ἐξελθόντα τὰ πνεύματα τὰ ἀκάθαρτα εἰσῆλθον εἰς τοὺς χοίρους " 

καὶ ὥρμησεν ἡ ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν θάλασσαν " ἦσαν δὲ 10 

1 αυτον ἴῃ δ. ΒΟΙ.Δ ἱπβιεδά οὗ ἴδ τῆοσγε υδιια] ἀντω ΟΥΤ. ΕΒ. 
3 λέγει ἰη ΜΑΒΟΙΔΣ. 
ϑογομα σοι ἰῃ τηρεῖ υποίαἶδ, Ὁ [88 σοί ον. (80 ἰῃ ΜΊς,). 
4 καὶ λέγει αὐτω Λεγιων ἰη ΒΟΙ.Δ (Τίδοϊ., ΝΜ. Η.). 
5. ΒΡ δὰὰ στιν. 

Ἴ τῷ οραι ἰπ α]Ϊ υποία]5. 

99 ΒΟΙΧΔ οπιΐξ ευθεως οἰ. 

δἴαι, ἃ τεϊαϊΐνε εἐχργεϑδίοῃ, ἃ ἕδνουγί(ε 
Ῥίοομδβπι ἰη ΜΚ. (χὶν. 54, χν. 40).-- 
προσεκύ : ΜΟΥΒΠΙρίυ] διττυάς, Ὧ8 
οἷς οπς ννῆο ἔεεϊβ αἰγεδν τῆς σἤδγηι οἵ 
80Ρ611 οἵ Ηἰπὶ Ὀείοτς ννῆοπι ἣε Κηξεῖβ ; 
δἰτεδάν {μεῖς ἰ8 ἃ ργεβεητπλεηὶ πὰ σοπΊ- 
ταεποοσηςδπῆὶ οὗ οὔτε, που ρῇ ποῖ γεῖ ννεῖ- 
φοσης.---ν εσ. 7. τὸ θ, τοῦ ὑψίστου; Μι. 
δδβ τοῦ θεοῦ οπἶγ. [κε ρίνεβ τπε [0]] 
ἐχργεββίοη τεῆς ϑοη οἵ αοά Μοβὶ Ηἰρῇ. 
ὰ ΒΙςἢ 5 τῆς οτἰρίπαὶ ὃ Δ εἰββ (Μεγεῦ) 
βᾶγβ Μι.᾽8, ΜΚ. δὐάϊπρ τ. ὑψ. ἔο ργερατγε 
ἴος ἴῆε ἄρρεδὶ ἰο ὧπὲ πίρβεσ ὄνεὴ ἔπη 
7εβυ8, ἱπ δρκίζω (ο]]ονίπα. Βυῖ ΨῈΥ 
Βῃουϊά ποῖ (ῃς ἀεπιοηίας Ὠἰπιδοὶ ἢ ἀο {παῖ 
-ὁρκίζω: ἰῃ οἰαδββῖςβ ἴο τῆδκε βυνεᾶσ, ἰῃ 
Ν. " (πεσε δπὰ ἱπ ᾿ςῖβ χῖχ. 13) ἴο δά)ωυγε 
ψνἰ ἢ ἀουδ]ς δοουβαῖίνε; ποῖ ροοὰ ατεεκ 
δοοοτάϊηρ ἴο Ῥῆτγγυπ.; ὁρκόω τδε τἰρῃὶ 
νοτά.--μή με βασανίσῃς : πο πρὸ 
καιροῦ 2485 ἰπ Μιί., (τς τείδγεπος. δρ- 
ΡΑγεπεν ἴο ἴπε ῥγεέξεη ἰογηηεπὶ οὗ ἀε- 
τηοηΐδο οἵ ἀεπηοη, οἵ θοῖἢ ; εἰπε βῃγίηκ- 
ἱπρ ἴτοπὶ οὐτα εἰς ἴἰο δε ἱπιρεπάϊηρ.--- 
νει. 8. γὰρ, ἴος Ηε ννᾶ8 δδοιι ἴο 
ΒΔΥ : ποῖ γεῖ 5βαϊὰ, Ῥυξ ενίἄεπε ἔγοπλ 
ΟἸ γίβι 5 πηδππεῖ δηὰά ἱοοῖς τπδὲ ᾿ξ νγὰ8. οἡ 
Ηἰβ ἰοηρσυε ; ἴδε οοπαίίνε ἱπχρετίεος 
(ὟΝ εἶβ8).---ν ες. 9. τί σοι ὄνομα ; ἰπϑίελὰ 
οὗ βαγὶηρ δἱ οπος ψῃαι Ηξς πὰ πιεᾶπὶ 
ἴο 5βᾶγ, [|ε88 δάορίβ ἃ τουπάδροιϊξ 
τοεϊῃοά οἵὁἨ ἀεα!πρ υἱτἢ ἐπε οᾶβε, δηὰ 
Ὅ8κ5 {π6Ὸ ἀεπηοηίας δὶβ πᾶπΊε, 45 ἰΐ ἴο 

4 αντὰ αποσ᾽ ἰῃΠ ΒΟΔ. Ὁ δδ8 αντονξ. 

8 παντες οἱ δαιμ. οπιί! 3 ΒΟΤ.Δ (Τίϑο;., ΝΗ). 

10 9 ΒΟΌΙ(Δ οπιῖξ σαν δε. 

Ὀτίηρ δίπιὶ ἱπῖο ςοπηροβυτο.--- : 
ἴτοτλὶ ἴῃς Εοπηδη ἱερίοῃ ποῖ ἃ σῶσε βίρῃε 
ἰπ τδαὶ τερίοη, ἐπ ίεπὶ οὐὁἨ ἰγγεβίβει Ὁ] 8 
Ῥοψεσ δηὰ οἵ ἃ πιυιϊκίιαὰς ογραηϊβεὰ ἱπίο 
ἀπιῖν ; ἴπα πᾶπὶὸ δἰγεδάν πδιυγαὶ ἰβεὰ ἱπῖο 
ατεεκ δηὰ Ασαπίδεᾶπ. Τῆς υ86 οὗ ἰξ ὉῪ 
ἴδε ἀεπιοηΐδς, 1ἴκε τς ἱτηπηεάϊαϊε τεοος- 
πίτίοη οὗ ]εβὰ8 8β ἃ σοά κε ρΡεζβοπ, 
τενεδὶβ ἃ βεηβίεϊνε, ἤπε - βιγῃπρ πηιϊηὰ 
τες κεὰ Ὀγ ἰπβδηϊν.--- ες. το. παρεκά. 
λει: λέ, ᾿νερίοπ, ἰπ (πες πᾶπις οὗ τῆς ἀε- 
ΤΊΟΠ8, δαβεθοθβ δατγηθβεν (πολλὰ) τπαὶ 
Ης νουϊὰ ποὶ βεπὰ ἑλωπ (αὐτὰ) οὐξ οὗ 
τῆς τερίοη (χώρας). Ὀερςδροϊίβ, δεϊονεάᾶ 
ΌΥ ἀεπιοπβ, βϑιρρεβίβ ἀτοίϊιβ, Ὀεοδυδβα 
701} οἵὗἨὁ Ηεἰ!επἰβίπρ ἀροβίδις [εννβ, ἐεσέδ 
7οβερᾷ. (Α. ἐ: χνΐ!., 11).-πνεσ, τι. ἐκεῖ, 
ἴδεγα, πθὰγ Ὦγ. ΟΛ Με. νι. 30.-πρὸς 
τῷ ὄρει ; οη ἴῆε πιουπίδίη 5[46.---Ν τ, 12. 
πέμψον: Ξεπὰ υβ ἱπίο ἴπε ϑεσίνδ; πὸ 
οἴδηςε οὗ ρεγπιϊββδίοη ἴο Ἔπῖεσ ἱπίο "δ ; 
ΠΟ εχρεοϊδιίοη εἰπε οὐ {πῸὸὶ επβυΐπρ 
οαἰαβίτορμε.-- τ ες. 13. καὶ ἐπέτρεψεν: 
βεμοίββίοο ποῖ ςοπηπιαπά ἴο επί; ἰπ 
τ. ποῖ Ἔνϑθὴ (δΠδΐ, 5 ΠΊΡΙΥ ἃ Ῥεγεπιρίογυ : 

Ὠεραγὶ! γιάε ποῖεβ τπετα.--- εἰσῆλθον : 
8π ἱπέεσεηςς ἔτοπὶ [ἢ βεημεὶ; πεῖ πος 
ἐχὶτ ποῖ ἐπίγδηςς ςουἹά Ὀς βδεεῆ. Ὑμεσα 
Μ 85 ἀοιδε 658. ἃ εοϊποίἄεπος Ὀεῖννεςη [Πα 
εὐτε δηὰ δε οδιδβίγορῃα. --ὧς δισχίλιοι: 
ρους 2οοο, 8δη δϑειπχαῖϊς οἵ ἰῆς δεογάὰβ 
Ῥοββί οἷν Ὄοχδρρεγαῖςά. --ἐπνίγοντο (πνίγω, 
ἴο σἤοκο), νεγε ἀγοννηςᾶ, υϑεά τη τῆ 



Ἴ---ῖρ. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ὡς δισχίλιοι" καὶ ἐπνίγοντο ἐν τῇ θαλάσσῃ. 14. Οἱ δὲ βόσκοντες 
τοὺς χοίρους 1 ἔφυγον, καὶ ἀνήγγειλαν 3 εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς 
ἀγρούς. καὶ ἐξῆλθον 2 ἰδεῖν τί ἐστι τὸ γεγονός" 15. καὶ ἔρχονται 
πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ θεωροῦσι τὸν δαιμονιζόμενον καθήμενον καὶ ὃ 
ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, τὸν ἐσχηκότα τὸν λεγεῶνα " καὶ ἐφο- 
βήθησαν- 16. καὶ διηγήσαντο αὐτοῖς οἱ ἰδόντες, πῶς ἐγένετο τῷ 
δαιμονιζομένῳ, καὶ περὶ τῶν χοίρων. 17. καὶ ἤρξαντο παρακαλεῖν 
αὐτὸν ἀπελθεῖν ἀπὸ τῶν ὁριων αὐτῶν. 18. Καὶ ἐμβάντος “ αὐτοῦ εἰς 

τὸ πλοῖον, παρεκάλει αὐτὸν ὁ δαιμονισθείς, ἵνα ἡ μετ᾽ αὐτοῦ δ 10. ὁ 
δὲ Ἰησοῦς δ οὐκ ἀφῆκεν αὐτόν, ἀλλὰ λέγει αὐτῷ, “Ὕπαγε εἷς τὸν 
οἶκόν σου πρὸς τοὺς σούς, καὶ ἀνάγγειλον ἴ αὐτοῖς ὅσα σοι ὁ Κύριος ὃ 

373 

1 καὶ οἱ βοσ, αἀντους πῃ 9 ΒΟΌΓΔ. 

3 απηγ. ἀπά ηλθον ἱπ δ ΒΙ, (Ο Ὁ Βανε απηγ.). 

3 καὶ οπκίτἰεὰ ἰῃ  ΒΌ1.Δ. 

5 μετ αντον ἡ ἰῃ ΑΒΟΙ,Δ. 

Ἴ «παγ. ἴῃ ᾿ΒΟΔ. 

86ηδε ἰῃ ]οβερῆ., Α. ]., χ.ν 7, 5ν τεραγάϊηρ 
7ετετηϊδῃ ἴῃ τε ἀυπρεοη. 

γν. 14-20. ϑεηιεῖ οΥ ἐᾷ ἐστ ν εἴς 
14. εἰς τὴν πόλιν, εἰς. : ἴῃς Ὠετάβ οὗὨ 
οουγθα τη ἱπ Ὀγεδιῆ !εβ8 ρδηίο- βι ΠΟ Κεη 
μαβὶς ἰο τεροζὲ ἴπ6 ἱγασεαν ἐπ ἐλδ οἷἐν 
«μὰ ἱπ ἐκε πεὶρξδοιγίηρ γαγνις (ἀγρούς). 
--καὶ ἦλθον, εἰς. : δηά τῆς Ρεορίε ἱἰπ 
τον δἀηὰ σου πΈΥ 88 παίυγα! ν ψνεηῖ ἴὸ 
866 ψμδὶ δδά παρρεπεά. ὙΤδεὶγ τοδὰ 
Ῥσίηρβ ἴμεπὶ διγαῖρῃς ἴο [6508 (νΕΊγ. 15), 
ἃπὰ {μεν δεῈὲ ἴδετε ἃ βίρῃξ Ψψβὶςι 
δϑίοηϊβμεβ ἴδεπὶ, [6 νν6]1- πον δπά 
ἀτελάεὰα ἀετηοηίας φοπιρ εἰ εἰ δἰίεγεά ἴῃ 
σλᾶπηασ δηὰ δδβρεοῖ: βἰτἰηρ (καθήμενον) 
αυϊεῖ, ποῖ τεβίῖεββ ; οἱοϊμεά (ἱματισμένον 
Βοσα δπὰ ἰῃ 1,.Κ. νἱϊ!. 35), ἱπιρ γίπρ Ρὑσθ- 
νίουβ πακεάπεββ, ὙΏΙΟΝ 8 ἘΧΡΊαβ8]Υ 
ποϊεὰ ὃν 1[,Κ. (νι. 27), βδη6 (σωφρον- 
οὖντα), ἱπιρ᾿γἱηρ ρσενίουβ πιαάπεββ Εοσ 
1815 β6ηβ86 οὗ ἕῆς νετῦ υἱάξ 2 Οος. ν. 13. 
ϑοαης ἴδκε τῆς βεοοπά δηά ἰῃϊγὰ ραγιϊςὶ ρὶς 
8ἃβ βυδοτάϊιαϊς ἴο ἴῃς ἢγβί, ὃυῖ ἘποῪ 
ΤΩΔΥ δα νἱεννοὰ 88 οο-ογάϊπαϊς, ἀεποιίπρ 
ἴἄσεθ ἀϊδβιίποῖ, Ἂαυδην ουϊδιδπάϊηρ, 
οδατγαςιεσίβιίςβ; “βεάεηϊεπ,, νεβε τ πΊ, 
ΒΆΠΔ6 τπεηιἴ8, οὐπὶ πίε διΐββεὶ βδίῃβ 
ᾳυϊεῖς, νεβεθυδ, γαείοπὶβ αβὰ ᾽" (Βεηρεῖ) 
-- Α1]1 τιιῖ8 μβαά δδρρεπεά ἴο ἔπε πιδῃ ννῇο 
μαά μαά τε Ιερίοη ἢ (τὸν ἐσχ. τ΄ 
λεγιῶνα) --ἐσχηκότα, ρΡετίεοϊ ἱπ δεῆβ6 
οὔΡΙυρετέεςι. Βυτίοῃ, 8 156.---ἐφοβή- 
θησαν: ἴδεν ψνεῖε δἰταϊά, οὗ (86 βᾶπ8 
ΤΩΔῃ, 88 στους 89 ἴΠΕῪ δδὰ Ὀεεη οὗ [6 
ἰπβδης, ἱ.6., οὗ τῆς ροννες νας μδὰ ῥγο- 
ἀυςεά τῃς οδδηρε.---Ν ες. τ6. ΤὨς εγε- 
Πα Β8685 ἰῃ δαχῖμες οχρ᾽ δηδίοηβ τὸ [μεἷσ 

4 εμββαινοντος ἴῃ ΦΑΒΟΌΓΙΔΣ 33. 

6 Ἐὸ: οϑε [. τῆς βάπια δυϊμογίἰεβ δνὸ βἰπιρίυ και. 

8. κυριος σοι ἰπ ΒΟΔ. 

ἘΠΊΡ Ιου εῖβ ον οοππεοὶ ἴῃς ἔνο δνδηΐβ 
τορεῖπει---ῆε συγε δπὰ ἔπε οαἰδβίγορμε--- 
ποῖ τεργεβθηϊτίηρ ἴ[ἢ6 οης 48 σάπια οὗ ἴῃς 
οἴδπετσ, θὰ Βίηρὶν 88 Ὠδρρεπίηρ οἷοβα ἴο 
ξδςἢ οἴπεσ, πε οννπεῖβ ἄγανν ἃ παίυγαὶ 
ἱπίεγεηςε : οὑτε ουδὲ οὗ οδίδβιγορῆς, 
δηά (νες. χ7)τεαιεβὲ [6808,88 ἃ ἀδηρέτοι!β 
Ρεΐβοη, ἴο τεῖϊσγε.---ἤρξαντο, δέραπ ἴο 
τεαυεβῖ, ροϊπείηρ ἰο ἰγαπβι(ου ἔτοπι 
νᾶρυς ἀνε ἴῃ ργεβεηςς οὗ ἃ ρτεδῖ οὔδηρε 
ἴο ἀεβίγε ἴο θὲ τὰ οὗ Ηΐτη ψῆοπὶ ΠπΕΥ 
Βεϊϊενεά ἴο ὃε {με σάυδε ὈοΙ᾿ οἵ ἰξ ἀπά οὗ 
ἴῃς 1ο88 οὗ {πεῖς ϑυνῖὶπε. Ετιζβοῆς ἴα κε8 
ἤρξαντο 45 τηεδηΐπρ μὲ [6808 ἀϊά ποῖ 
πεεὰ τυςἢ ρῥγεδβυγε, ὃὰϊ ἱπάγενν οα 
πε ἤτβὲ πίπε οὗ {πεῖ τυ βῆ. --νεν. 18. 
ἐμβαίνοντος, ἐπιϑατκίπρ, ἔς βᾶπις ἄδυ 
]1εθὺ8β μαὰ Ῥχορδῦϊνυ ἱπίεπάεὰ βίδγίηρ 
Βοιὴβς ἄδυβ οὔ ἔπε δαβίείῃ βῆοζε 88 οὔ 
τὰε ΠῚ (1, 13), τὸ εξ τε ογοννὰ ἀϊΐ8- 
Ῥεζβε.---ἶνα αὐτοῦ ἢ : δὴ οδ͵εςς 
οἴδυβε αῇεσ νεγὺ οὗ ἐχῃογιίηρ ψνἱ ἵνα, 
δηά βυδ)υηςείνε ἰπϑιεδά οὗὁἩ ἱπβηϊῖνα 88 
οἔἴξεῃ ἴῃ Ν. Τ᾿, ἴδαδὲ ἂς πυρῆς θὲ "ἢ 
Ηἰπι (γεοδ!]ἶηρ 111. 14). ΤΕ τηδη ἀεείγεά 
ἴο Ὀεοοπια ἃ τερυΐας ἀϊδοὶρίς. ιςῖοσ οὗ 
Απξ, ὙΠεορῆγ., Οτοίυ8, ἀπά ρδγίγ 
ϑοβδὴζ ταϊηῖς 818 τηοῖϊνε ν88 ἔξασ ἰεβὲ 
τε ἀεπιοηβ τηΐρῆς τεϊυσῃ.---νεσ. 10. 
7εβὺ8 τεῆιβεβ, δηὰ, ςοῃέγασυ τὸ Ηἰβ ὑδβυδ] 
Ῥτζδοιίςς, 148 τὴς δεαϊεὰ οὴς γὸ δηοὰ 
βρζεδὰ (δες πεννβ, 88 ἃ ἰκίπά οὗ τῇ ββί ΟΠ ΔΓΥ 
ἴο Πεοδροὶβ, δδ ἴδε Ὑ νεῖν ψψετα ἴὸ 
ΟΑ1|ε6. Τῆς ἢτβὲ ἀροβίϊε οὗ ἴδε μεδίδμεπ 
(Ηοῖεζ. (Η. 6.) αἴες Ψψοϊκιηδσ). ]εβι8 
ἀεϊειτηϊπεά τἴπδὶ ἴθοβα νὰ. ννουὰ ποὲ 
δβανε Ηἰπιβοὶῖ ἐπουϊὰ δδανε Ηΐβ τεργε- 
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ἐποίησε,Ϊ καὶ ἠλέησέ σε." 20. Καὶ ἀπῆλθε καὶ ἤρξατο κηρύσσειν 
ἐν τῇ Δεκαπόλει, ὅσα ἐποίησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς . καὶ πάντες ἐθαύμαζον. 

21. ΚΑΙ διαπεράσαντος τοῦ ᾿ἸΙησοῦ ἐν τῷ πλοίῳ πάλιν εἰς τὸ πέραν, 
συνήχθη ὄχλος πολὺς ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ ἦν παρὰ τὴν θάλασσαν. 22. 
Καὶ ἰδού,; ἔρχεται εἷς τῶν ἀρχισυναγώγων, ὀνόματι Ἰάειρος, καὶ ἰδὼν 
αὐτόν, πίπτει πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ 23. καὶ παρεκάλει ὃ αὐτὸν 

ἔ εκοῖα 
ΥΕΙ͂. 91, 

πολλά, λέγων, “Ὅτι τὸ ᾿θυγάτριόν μου ἐσχάτως ἔχει - ἵνα ἔλθὼν 
ἐπιθῇς αὐτῇ τὰς χεῖρας, ὅπως ὁ σωθῇ καὶ ζήσεται." ὅ 24. Καὶ 

ἀπῆλθε μετ᾽ αὐτοῦ " καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολύς, καὶ συνέθλιβον 
εἴν. χν.:4. αὐτόν. 

Αεῖδ χχὶ. 
οι. 25. Καὶ γυνή τις οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ἔτη δώδεκα, καὶ πολλὰ 

ἧμιν». 4. παθοῦσα ὑπὸ πολλῶν ἰατρῶν, 26. καὶ " δαπανήσασα τὰ παρ᾽ ἑαυτῆς 5 

ἃ πεποιήκεν ἴῃ ΆΒΟΙΣ. 

8 παρακαλεῖ ἴῃ ΦΑΟΙ, (ΤίδοΒ., ΝΝ.Η., τεχι). 

4 ταῷ χαιρας ἀντη ἰη 3. ΒΟΙ.Δ. 

3 Ομιΐξ ιἰδον ΜΒΌΙ.Δ, 
καρίκαλαι ἰπ ΒΔ (ΝΗ. παιδτείη). 

δ γα σωθη και ζηση ἱπ ἢ ΒΟΌΓ.Δ (οπωβ ἀπά ζησεται ἄοπὶ ΜΕ,). 

4 Οὐ τι ΦΑΒΟΙ.Δ ((ουπά ἱπ ὈΣ). Τ δωδεκα «τη ἴῃ ΒΟΙ,Δ, 
δ αντῆς ἴῃ ΒΙΣ (ΝΗ. ἐεχι), «αντης ἰῃ ΟἿΔ (Τίδοδ., ΝΥ. Η.., τιδσρίπ). 

πβεηίδλίϊνε.---πεποίηκεν, ρετίεςξ, ἴδε εδεςὶ 
δυὺυίάϊηρ: μαι ἄοπα ἴοσ πς, 88 γοῦ δ66.--- 
ἠ σε: ρἰτἰεὰ πες δὲ πε εἰπ)ς οὗ 
οὐτε. ὅσα πιᾶν ὃε υπάετβιοοά Ὀεΐοτο 
ἦλ. - δηὰ Πονν, εἴς., οζ καὶ ἠλ. πιᾶγ ὃς 
8ἃ Ἡδεντσαίδιηρ νῶν οὗὨ βρεαϊκίηρ ἴος 
ἐλεήσας σε (Οτοιίυ8).--Κυριός : τῃ6 ξυδ- 
ἡεςε το τς ἴνο νεγδβ -- αοά, 88 ἴῃ Ο. Τ᾿ 
ϑερί.-ντεσ. 2οὅ. ἐν τῇ Δεκαπόλει: δα 
ἴοοϊκ ἃ ψίάς γσδῆρε; ἱπιρ᾽ γί Ῥγοῦ δ] 
δι μὲ 88 κπονγῃ [βγουρβους ἴδε ἴεα 
οἰείεβ 88 ἔπιε Ἰϑπιουβ τηδάπιδηῃ οὗ Θεγαβᾶ. 
ναὶ ννὰβ ἴῃς εῆἥες: οἵ δἰ8 τηϊβϑίοῃ ἴῃ 
τθαῖ ατεεκ του ὃ Μοπιεπίασυ ννοηᾶεσ 
δὲ ἰεαϑὲ (ἐθαύμαζον), ρετμαρβ ποῖ τηῦος 
Σοσα. 

γν. 21-43. ΤὰῪ ἀαηρλέον ὁ αἷγμ5 
απὰ ἐδδ τοονιαν τος δίοοάγ ἰϑεμε (Μῖ. 
ἶχ. 18-26, 1. νἱϊ. 40-56).--Ν Σ. 21. 
ὄχλος πολὺς : {πε ἱπεβοδραδῖς Ἵοσονά, ἴῃ 
ΤῸ ὮυσσΥ ἴο ἀΐβρετβε, γαΐπετβ ἀραίη δρουΐϊ 
]16βὺ8, οὐ Ηἰβ τείυση ἴο τῆε ννεβίεσῃ 
Βῆοσε.--ἀπ᾽ αὐτόν: ποῖ τηεγεῖγ ἕο, ὃυϊ 
αἴέεν Ηΐτα, ἴῃς ρτεδῖ ςεπίγε οἵ διἰγδοιίοη 
(ζ΄. πρὸς α., ἰΐ. 13, ἱν. 1).---παρὰ τ΄. θ.» 
Ὁγ ἴδε βεὰ (ῃετε δηά ἴπεσε); ποὺ βοοῃ 
δῆες (6 δγεῖνδὶ ἴῃς ᾿ποίάθπε Ὠαρρεπεὰ 
ποῖ ἱπάϊοαιεά (ο΄. Με. ἱκ. 18 ἔοσ βεαυεπος 
δηὰ 5[τυδι]0η}, ποτ ἰ8 ἴδε τιοῖνς οὗἩ τῆς 
πατταῖίνε.Ό δ νεῖββ βυρρεβίϑ ἴμαὶ τδε 
7ηΐγυβ βίοσυ 8 γίνεῃ 88 δποῖδεσ ἱπβίδπος 
Οἵ υπσεοορείνιυ, νεσ. 40 (Μεγετ).--- ἐσ, 
22. εἷς τ΄ ἀ. : ἴῃς ἐχρτεβείοῃ ἱπηρ]ε8 ἃ 

Ἰυγα εν οὗἨ δγηαρορυεβ, Ἔαοῖ πανίηρ ἐξα 
ἔμίεῦ τυῖεσ. ὙὍΠα τεέεγεμος ἰβ σου ΔΌῪ 
ἴο Οδρεγηδυπι.--- τ. 23. θυγάτριόν μ.: 
δῃ ἰπβίδπος οὗ Μϑ ἴον οἵ ἀϊπιϊηυξῖνεβ, 

πὶ ἰῃ νἱϊ. 25.---ἐσχάτως ἔχει, ἰ8 εχ- 
ἐπεὶ, 1, δὲ ἀδδι 5 ἄοοσ ΠΝ ἀεαά), 
ΒΊΓΟΩΡΕΙ ἴδῃ κακῶς ἔχει͵ ἃ ἰδῖς Οτεεῖς 
Ὦγαβε (ἘχαπΊρε8 ἴῃ ΕἾβπεσ, ννειβιείη, 
ὙΡΚε, εἴς.), ἀϊδαρρτονεὰ ὃν Ῥβγγῃ. 

(μοϑεοκ, Ρ. 389).---ἶνα ἐλθὼν ἐπιθῇε: 
εἰπε υϑεὰ 88 δη ἱπιρεγαῖίνε ((. 1: Τιπι. 
1. 3. ἵνα παραγγείλῃς), ος ἀερεπάεπε οἢ 
8οπα νεγῦ υπάετγβιοοά, ἐ.5., δεόμαί σον 
(Ραϊαίγε), ἥἤκω (ΕτΖβομο) ; δείίες 
παρακαλέω σε, ἴδε εςἢο οὗἩἨ παρεκάλει 
δεῖμα δείοτε (ατοιίυβ. ϑ τ] ασῖν Εὐυΐαγ. 

ἰρ.). 
ὗν. 25-34. βαρ τὐα ἄπ ἰσϑμδ. 

--Ννες. 25. εἰ ἃ, -- αἱ ὃ 
οἵ Μι.: ἴῃ οσ ἢ ἃ ἤυχ οἵ δέοσά, 80 
ἵπ ΓΚ. αἰβο.---νεγ, 26. εῖδὶ]β ἀδουῦξ [μα 
ζᾶδε, δ πῊ ]Αυὶγ ἱπ ΓΚ., ποῖ ἱἰπ Μῖ.; 
εἰἴμες {πεν ἐχραηὰ οὐ Με. δοδγενίδεβ.--- 
πολλὰ παθοῦσα: πο Ψοπάει, ταπηλείβ 
1τἱρμίίοοι, ἰῃ νὶενν οὗἩ [πὰ δη]εββ ῥγα- 
βογρ(οη8 ἴὺσ δυο ἃ οδβ6, οὐ ψῃῖο ἢ 6 
Εἶνεβ βαῃιρίεβ (Ηογ. Ηεδ.}} ῬἈγδίοαπβ 
οὗ τῆς επιρίσίς οὐ ργεβοίεπεῆς τγρε.---τὰ 
παρ᾽ αὐτῆς, πεῖ τηεδη8, οὔ. οἱ παρ᾽ αὐτοῦ, 
ἴῃ, 21.--μηδὲν ὠφελ: ποιπίπρ ῥγοβίεά, 
τῆς δυθ᾽εςεῖνε περδῖίνε, μηδὲν, ἱπηρ]168 
ἀϊβαρροιπίεὰ εχρεοϊδεοῃ.-- νεῖ, 27. 
ἀκούσασως ἴο βαρ! ν ἴῃς σοπδίγυςτίοι 



20--34. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

πάντα, καὶ μηδὲν ὠφεληθεῖσα, ἀλλὰ μᾶλλον εἰς τὸ χεῖρον ἐλθοῦσα, 
27. ἀκούσασαϊ περὶ τοῦ ἸΙησοῦ, ἐλθοῦσα ἐν τῷ ὄχλῳ ὄπισθεν, 
ἥψατο τοῦ ἱματίου αὐτοῦ 28. ἔλεγε γάρ, ““Ὅτι κἂν τῶν ἱματίων 
αὐτοῦ ἅψωμαι,2 σωθήσομαι." 40. Καὶ εὐθέως ἐξηράνθη ἡ πηγὴ τοῦ 
αἵματος αὐτῆς, καὶ ἔγνω τῷ σώματι ὅτι "ἴαται ἀπὸ τῆς μάστιγος. Β 

30. καὶ εὐθέως ὁ Ἰησοῦς ἐπιγνοὺς ἐν ἑαυτῷ τὴν ἐξ αὐτοῦ δύναμιν 
ἐξελθοῦσαν, ἐπιστραφεὶς ἐν τῷ ὄχλῳ, ἔλεγε, “Τίς μου ἥψατο τῶν 
ἱματίων; 31. Καὶ ἔλεγον αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, “ Βλέπεις τὸν 
ὄχλον συνθλίβοντά σε, καὶ λέγεις, Τίς μου ἥψατο; " 42. Καὶ 

περιεβλέπετο ἰδεῖν τὴν τοῦτο ποιήσασαν. 33. ἡ δὲ γυνὴ φοβηθεῖσα 

καὶ τρέμουσα, εἰδυῖα ὃ γέγονεν ἐπ᾿ ὃ αὐτῇ, ἦλθε καὶ προσέπεσεν 
αὐτῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν. 34. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, 
“Θύγατερ," ἡ πίστις σου σέσωκέ σε’ ὕπαγε εἰς εἰρήνην, καὶ ἴσθι 
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ΣΣ 

1 τα αδες ακ, ἰπ ΣΒΟΔ 33 (ΤίεςΒ., Υν.Η. 8ε δείον). 
3 οτι οαν ἀψωμαι καν τ΄ ι. ἰῇ  ΒΟΙ.Δ (Τίδοξ., ΚΝ. Η.). 

ἃ Βἰ τι ρ βοδιίοη. 

5 ΒΟΌΙ, οπίῖε ἐπ (1π ἊΣ αἱ.)). Δ Βᾶ5 φν. 

οὗ 18 ἰἸοπς δβεπίεπος (νν. 25, 26, 27) Μὰ 
τλΑν, ἢ ἘσπίΖβοῃα, σοηηεοξ τΠϊ8 Ραζιϊ- 
οἰρίς τ γυνὴ, νεῖ. 5, δηὰ ἰτεδὶ 41] 
Ῥεϊννεεη 88 ἃ ρῥδζεηῖμεβίβ -- ἃ οογίδίπ 
Ψοπιδη (νἤοβα οᾶβε υνᾶ8, εἰς.) μανὶπρ 
Βεαγά, εἰς.--τὰ περὶ τι Ι. ὙΤῇε ἱἰπι- 

τίαπος οὗ ἴῃς τὰ (3 "ΒΟ" Δ. ΜΗ.) 
Ἔσα ἰ8 παι τ 11 ἐπα ἐχργεββίοη πιεδῃ8 

ποῖ πεσεῖν {πὲ τῇς ψοπιδη πὰ πεδγὰ οὗ 
ἔπε τεΐυσγη οὗ [6808 ἔγοσῃ τῆ εαϑβὲ βἰάς, 
Ῥυξ τπδὶ 88ε μδά ἴοσ ἐῆε ἄγϑι {ἰπὶς μβεαγὰ 
οἵ ΟὨγίβε᾽β Βεδί πρὶ πα Πί ΒΊΓΥ ἴῃ ραπεσαὶ. 
858ὲε τοῦδ αν Ὀξεῃ ἃ βίγδηρεσ ἴοπὶ ἃ 
ἀϊδίδηςε, 4.5., τοτη Οαέεαγεα ΡΆΠΙΡΡΙ, 
Πεῖ ΠοπΊα, δοζογάϊηρ ἴο Επυδεδίυβ (Η τέ. 
Ἐεεὶ,, νἱὶ., χ8), δας ουβε ἰδδπεβδῦϊε νν ἢ 
ἃ βἰδίυς τεργοδυςίπρ (ἢς φοβρεῖ ἱποίάεπι βλέ 
Ῥεΐογε ἴδε ἄοοσ; ροββιὈΪν ἃ μβεδίῃε, μυΐ 
ΤΏΟΤΘ ΡΓΟΌΔΟΪ, ἔτοπὶ πεῖ Ὀεμανίουτ, ἃ 
7ενε58---δίεα! προ ἃ οὐτα ὉῪ τους ἢ ἤθη 
ἰουςοἢ ὈΥ οπεὲ ἴῃ δεῖ βίδίς νν88 Τογϊ ἀάδῃ 
(εν. χν. 19-27).---Ν εσ. 29ς. ἐξηράνθη ἡ 

: ΡΕΙΠΑΡρΒ {π|8 πιθᾶπβ ΠῸ πιογὰ 
τῆαη ΓΚ. 8 βἰδίεπιεηὶ {πᾶὶ πε δυχ νγῶ8 
βἰορρεά, θυ τ ἐχργαββϑίοῃ 866ΠῚ8 σῇοϑθη 
ἴο βίρηίέν ἃ ςοπιρίεϊς ρεγτηδηθηΐ οὐγο--- 
ποῖ πεσεῖν ἴῃς βίσεδπι θυϊ ἴπε ἐουηϊαΐη 
ἀτὶεά.---ἔγνω τ΄ σι: 8ῃε νν88 ᾿φοπβοίοιιβ 
τῆαι {δε ἥονν μά οςελβεὰ (ἔγνω διὰ τοῦ 
σώματος μηκέτι ῥαιννομένον τοῖς σταλαγ- 
μοῖς, Ευΐῃγν. Ζίξ.).---ν ες. 30. ἐπιγνοὺς 
ἣν... δύναμιν ἐξελθοῦσαν, ςοπβοίουβ 
ΜΝ ξοϊηρ ἑοσῖῃ οἱ τῆς μεαϊϊπρ νἱτίυς ; 
ἐξελθ. ἰ6 ΝᾺ δυϊϑιαπεῖνε ρδγιοῖρὶς 88 
οὐἼεςὶ οἵ τῆς νετῦ ἐπιγνοὺς. ΤΣ δἰδίε- 
τηεπὶ 85 ρίνεη ὉγῪ Μὶς. (πὰ Γ.1..) ἱπρ] 168 

ΤΒο τελάϊηρ ἰὰ ΤΕ. ἰ8 

4 θυγατηρ ἰη Β (ἢ... 

ἴδαιῖ τῆς οὐτε ψγὰ8 ποῖ στουρδὶ ὉῪ ἴδ6 
11 οὗ ]εβϑῦ8. Βυῖ τ πΊΔΥ πενεπείουν 
δανε Ῥεέῃ 80. 7εβι18 πᾶν ἤδνα ἔδεϊξ {π6 
τους, ἀϊνίπεά 18 πιδαπιηρ, δῃὰ οοη- 
βεηϊεά ἴο ἴδε εἤεςις. Μίαάε οη Μί., σα ἰοεο 
--τίς μον ἥψατο τῶν ἱματίων: Ὑδο 
τουοπεὰ τὴς οἡ ΤῊΥ οἱοῖπεβ ἡ ὙΤἢΐ8 νεσὉ 
Βεῖε, 8ἃ8 υδϑυδὶ, δκεβ ρεηϊεῖνε Ῥοῖἢ οὗ 
Ῥεγβοῃ δηὰ {πίηρ (Βυϊζίδηπ᾿Β Ογαριριαν, 
Ν.Τ'.., Ρ. τ67).--νες, 31. τὸν ὀχ. συνθλί- 
βοντά σε, ἴϊε ςτοννά βαυεξεσίηρ ΤΒες, ἃ8 
ἴῃ νεσ. 24. Τα βἰπρὶα νεγὺ ἰπ ἰἰϊ. ο. 
Τῆς σοτηρουπὰ ἱπηρ11ε8 4 ρτεδίεσ Ἵζοινὰ, 
ΟΓ ἃ ΠΟΤΕ εαρες ρεββιυσε δεοιηὰ }|ε8118. 
Ηονν εχοϊτίπρ δηὰ ἐδερυϊπρ παῖ στυάς 
Ῥορυϊασιγ ἕο Ηἰπὶ |---νες. 32. περιε- 

πετο: ]εϑι8, Κκηονίηρ νγ6}} τῆς 
ἀϊπεγεπος Ὀεῖννεεπ ἰουςἢ ἀπά ἰουςῇ, 
τερφατάϊεββ οὐ ψνῆδὲ ἴῃς ἀϊδοὶρῖεβ πιδά 
Ρἰδυβίδν βϑαϊὰ, ἀφῥέ ἰοολίηρ αἀγομμά ἴῃ 
αὐυεϑὲ οὗ ἴδ ρεζβοῦ ψῆο δαὰ ἰουςπεᾶ 
Ηἱπὶ πιεδπίπρίυγ.---τὴν το ποιήσασαν: 
ζετο 6, ἃ τυοηιαης τους. δ ά 7εϑὺ8 
Κπονν (Βαῖ, οἵ 15 1 τῆε ἐνδηρεῖίβε ςῃοοβίησ 
δε ρεηάεσς ἱπ δοοογάδηος ψἶ ἴπς ΠΟῪ 
Κποννῃ ἴδοι ὃ (Μεγεσ δπὰ ΝΥ εἰββ). Τῆς 
ἴοττλεσ ροββίθ]ε, υἱβους ρῥγεϊεσηδίυσαῖ 
Κπονϊεάσε, [σου ρἢ εχίγεπις δεηβίεῖνα- 
ΠεΒ8.---ν ες. 33. φοβ. καὶ τρέμ., ἐξατίπρ 
δηὰ {γε ηρ, τῆ ἴννο βίδϊεβ οἱ βεῖν 
οοππεοιεά δπὰ οἴξη οοπιρίπεὰ (2 Οος. 
νἱϊ. 156, Ερῆῃ. νὶ. 5, ῬΆΪ]. 11, χ2).--- 
εἰδνῖα, εἴο., ἐχρίαϊπβ Πὲς επιοιίοη : β86 
Κπεν νδδὶ μαὰ μαρρεπεά ἴο δεσ, δπά 
τπουρδς Ψπδὶ ἃ ἀγεδάξῃ! τπΐπρ ἰὲ ψουἹά 
Ῥε ἴο πᾶνε τῆς βυτγεριεεἰου θῖν οδίαίπεά 
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ὑγιὴς ἀπὸ τῆς μάστιγός σου." 

ν. 

35. Ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχονται 

ἀπὸ τοῦ ἀρχισυναγώγου, λέγοντες, “Ὅτι ἡ θυγάτηρ σου ἀπέθανε" 
τί ἔτι σκύλλεις τὸν διδάσκαλον ; "ἢ 46. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εὐθέως 1 
ἀκούσας 2 τὸν λόγον λαλούμενον λέγει τῷ ἀρχισυγαγώγῳ, “ Μὴ 

᾿ . ..»; .ο 
τ0Β, ατ, 56: φοβοῦ, μόνον ᾿' πίστευε. 31. Καὶ οὐκ ἀφῆκεν οὐδένα αὐτῷ 

μοι). 7 συνακολουθῆσαι, εἰ μὴ Πέτρον 4 καὶ Ἰάκωβον καὶ ἸΙωάννην τὸν 
ἀδελφὸν ᾿Ιακώβου. 38. καὶ ἔρχεται ὅ εἰς τὸν οἶκον τοῦ ἀρχισυνα- 

} τ Οοε. χἐ!. γώγου, καὶ θεωρεῖ θόρυβον,δ κλαίοντας καὶ ’ ἀλαλάζοντας πολλά. 

ΣΝ ἰκ. (39: καὶ εἰσελθὼν λέγει αὐτοῖς, “Τί " θορυβεῖσθε καὶ κλαίετε ; 
5; χχ, τοιτὸ παιδίον οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει." 

ὁ δὲ ἐκβαλὼν ἅπαντας,Σ παραλαμβάνει τὸν πατέρα τοῦ 
» κα 

αὐτου. 

40. Καὶ κατεγέλων 

παιδίου καὶ τὴν μητέρα καὶ τοὺς μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ εἰσπορεύεται ὅπου 

ἃ Οπΐε εὐθέως ΣΕ ΒΟῚ Δ. 
3 παράκουσας ἰῃ ἐ3Β1.Δ, οπδηρεὰ ἱπίο ἀκονσας Ὀεσδιβ6 ποῖ ππάἀοτοιοοά, 
8 μετ αντὸον ἴῃ ΒΟΙ.Δ. 

4 τον Ὀείοτε Π. ἱπ 3.ΒΟΔ, οτοϊεἃ το οοηέοτηι ἱὮ ἰακ, ἰωαν. 

δ φρχονται ἴῃ ΦΑΒΟΌΔ, οἰδηρεά ἱπίο ἔρχεται ἴο ἄρτες ἢ θρωρα (ΤΣ αἱ.). 
δ και Ὀεΐοτε κλαιοντας ἴῃ ΔΎ ὑπο ]Δ]8. 

δ παντας ἰπ ΦΑΒΟΙΔΣ, Ἴ αντος δε ΘΙ ΒΟΌΙΔ. 

Ῥεπεῆς τεοδ]εὰ ὉΥ δὴ οῆεηάεά Ὀεπε- 
λοῖοσ ἀϊβαρργονίηρ δες βεοζεοὺ δπά ἢες 
Ῥοϊά ἀϊδτερατά οἵ ἴῃς οασεπιοπίδὶ Ἰανν.--- 
πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν, τἰῃς νος ἰτυιῃ, 
ψΠΙ ἢ νουὰ ἱποίυάς ποῖ ΟὨἿΥ δὲ βῃς 
διδά ͵υβὲ ἄοπς, Ὀὰϊ Βεῖ Ὄὄχοῦβε ἔογ ἀοίπρ 
ἱππῆς ρε Ὁ] ἴα]ς οὗ οἤτοηὶς πιίβεγυ. 
Ἑτοπὶ τπδὶ ἴδε ἱπιρσεββίνεϊυ ἴο]ά, μεασὰ 
ὉΥ ἀϊδβοίρ!εβ, αηὰ ποῖ εδβϑίϊν ἴο ὃς ἴοσ- 
ξοῖίεη, τῆς ραγιίου]αγβ ἰῃ νεσ. 26 ννεσε 'π 
411 ργοδδθ! ν ἀετίνεά.---Ν τ. 34. ΤΒε 
ψνοτηδη πὰ αἰγεδὰν πεασὰά {δε ἔδπια οὗ 
7εβὺβ (νετ. 272). Ετσοπὶ ψνῆδι [6β15 βαϊὰ 
ἴο Βα δῇς τνουϊά ἕογ τῆς ἤγβι εἶπα βγεῖ 
δοπης ἰάεα οὗ Ηἰβ εχαυϊβιις βυτηρδίῃυ, 
ἀεἰ!ςδιεἶγ εἐχργεββεά ἴῃ ἴῃ ΝΕ ἢτγθι 
ψοσά : θύγατερ, ἀαπρλδέεν, ἴὸ ἃ τηδίυγα 
ΜοΙηΔη, ΡΓΟΡΔΌΪΥ ποῖ τηυςῇ, ἰξ δὲ 8]], 
γουηρες ἴπᾶη Η πι86}} Ης δρεᾶκβ ποῖ 
88 "πᾶν ἴο τοοπίαη, Ὀὰϊ 45 ψαέλεν το ἐλ ά, 

Νοῖς δον νἱνϊὰ 18. Μαγῖκ᾽β βίογυ Ἷοπι- 
Ῥασεά ννἱτἢ [πε πηεᾶρτε οο]ουτῖεββ νεσβίοη 
οἵ Με.1 Α Ἰϊνεῖγ ἱπιργεββίομπδαθ!ε εἐγα- 
νἰίης 58, κα Ῥεῖΐετς, ενϊ θην επί πὰ ἴι, 

Ὗν. 35-43. Τδθ εἰογγ οὐ" ὅ.αἱνιιε᾽ 
ἀαιρλίεν γεσεριεά.--- εἰ. 35. ἀπὸ τ΄ 
ἄρχισ.» ἴτοπὶ ἴπε γυϊεσ οὗ ἴῃ συπάροβρυε, 
ἦ.4., ἴτοπὶ ᾿ἰ8 λοιι5έ, ἃ8 ἰη ΑΝ. (ἀπὸ τῆς 
οἰκίας τ. σ.», Εὐτἢγ.). Τῆς ευΐος 15. βὰρ- 
ὕοπο το δε ΨΠἢ [εβι5 4}1 τῆς τἰπιε.-- 

ες. 36. παρακούσας : τηΐρῇξ πιεδη ἴὸ 
ἀϊετερατά, δαβ ἱἰπ Με. χνῖδ, 1) (ἢ 
ἐεπϊεῖνε). 80 Μεγεῦ; θυῖ πεῖς ὑγοῦδ! Υ 

Ὁ ογηϊίβ. 

ἴξ πιεδῃδ ονεγῃθδσίηρ ἃ ψψοσὰ ποῖ δροΐκεη 
ἀϊγεςεῖὶν το Ηἰπι. ὅδε ὉΝΟ δεῆβεβ ἃγα 
αυἱϊε σοπιρδιῦ]ε. 6508 πιὶρῃξ ονετῆθας 
ΜΜΒδὲ Ψγ88 βαίὰ ἀπά ἀϊβγεραγά [18 ἱπηροτῖ, 
ἐκδ.ν ἃςῖ φοηίγαγυ ἴο τῆς ᾿πιρ᾽ δὰ βυρρε8- 
ὕοη μαι ποίδίης οουἹὰά πον Ὀς ἄοπε ἱπ 
ἴδε οᾶβ6. Τῇε ἰδῖίεσ Ης ςεγιδίηϊν ἀϊά.--- 
πίστενε, ρτεδεηΐ, ςοπείπια ἴῃ ἃ Ὀε]ϊενίη 
τηοοά, Ἔνεῆ ἱπ ρῥζεβεῆςα οὗ ἀδαέλ.--- 
γες. 37. συνακολουθῆσαι: δεῖε ψἱ8 
μετά, ἴῃ χὶν. 51, δηὰ κ. χχίϊὶ. 49 ψτα 
ἁδιῖνε.---τὸν Πέτρον, εἴς., Ῥεΐετ, [Δπιε8, 
δηὰ ]οδη; δαγίεβὲ ἔγαος οὗ ργείδειθηςδ 
ψντδῖη ἐμὲ ἀϊδοὶρ]ε-οἰγοῖς, Νοῖ ἴῃ Μιί., 
Ὀυξ ΠοΙοννεά ὉγΥ ΓΚ. ΤΒςο ἴσας οπόβοη 
ἴο Ὀς ννἱῖπε6 5568 οὗ ἃ ΒρεςΙδ1}ν τεπλασκδῦ]α 
ενεπί. Ῥεγῆδρϑ ἴῃς Ὠυπιρεσ οὗ ἀϊΐβοὶ ρ]ε8 
ΜΆΒ ταβίσιςιεὰ ἴο ἴγεε ποῖ ἴο Ἵγοννά 186 
δΒουδε.--ν ες. 38, θεωρεῖ: Ψ δὶ 'νὯ8 
οἷς οη μη ἐδε πουβα ἀρρεαϊδά ἴὸ 
1 αγα δπὰ ελῦ; πεῖα ἴῃ βοδπα ἰδ 

ἀεβογίρεά ἴτοπι πε βρεοϊδουϊδσ βἰἀε---ἃ 
τπχυϊευάς οὗ ρεορῖς βεθὴ πιδκίῃρ ἃ Ἷοη- 
ζυβεὰ ἀΐη (θόρνβον), ἰῃ νϊο ἢ βουπά5 οὗ 
ννεερίπρ δπὰ ἢον]ηρ νἱπους τεβίγαϊπε 
(πολλά) τε ἀϊβείη συ βμδῦῖε.---καὶ δἴτες 
θόρνβον ἰβ ερεχερεῖϊς, ἀπά κλαίοντας πὰ 
ἀλαλάζοντας Ξρεοίδϊ ἐεδίιτεβ ὑπάοσ ἰξ 88 
ἃ βεποιαὶ. ΕἸυῖς ρ᾽γίηρ (ΜΈ. ἰχ. 23) ποῖ 
τείετγεεά ἰο.---Νεσ. 40. κατεγέλων: [8 
τε μοὶπὲὶ οἵ ἴδ ϑίουυ ἴοσ (ῃ6 δνδηρεῖϊδῖ, 
τδίηκ8 ννεῖββ, ἤεποςε τεϊδιεὰ δῇος τ86 
ἀεπιγοπίδς --- ςοπηπΊοη ᾿ἰπκκ, ἴα ἀπο]: εἴ οἵ 
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41. καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς τοῦ 
παιδίου, λέγει αὐτῇ, “Ταλιθά, κοῦμι 3." ὅ ἐστι μεθερμηνευόμενον, 
“Τὸ κοράσιον, (σοὶ λέγω) ἔγειραι." 5 42. Καὶ εὐθέως ἀνέστη τὸ 
κοράσιον καὶ περιεπάτει, ἦν γὰρ ἐτῶν δώδεκα καὶ ἐξέστησαν ὁ 
ἐκστάσει μεγάλῃ. 43. καὶ διεστείλατο αὐτοῖς πολλά, ἵνα μηδεὶς 
γνῷ δ τοῦτο καὶ εἶπε δοθῆναι αὐτῇ φαγεῖν. 

ΥΙ. 1. ΚΑΙ ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ ἦλθεν ὁ εἰς τὴν πατρίδα αὐτοῦ " 
καὶ ἀκολουθοῦσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ 2. καὶ γενομένου σαβ- 
βάτου, ἤρξατο ἐν τῇ συναγωγῇ διδάσκειν ἴ καὶ πολλοὶ 8 ἀκούοντες 
ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες, “ Πόθεν τούτῳ ταῦτα ; καὶ τίς ἡ σοφία ἡ 
δοθεῖσα αὐτῷ, ὅτι καὶ δυνάμεις τοιαῦται διὰ τῶν χειρῶν αὐτοῦ 

Δ ΒΌΓΔ οὐἶι ἀνακείμενον, Δη ἐχρ᾽Δπδίοσυ ρ'οβθ. 

3 κουμ ἴῃ ΒΟΙΙΣ 33. κουμε ἱπ ὉΔ, νΒϊς ἢ ΥΝ εἶδα τί κα ἴδ ς ἔγὰς τεαάϊηρ᾽ αφαΐπεὶ 
ΤίβοΒ., Τιρ., ΝΝ.Η. 

5 γγειρε ἴῃ τπηοδῖ ππςοίαἶ5. 4 Αἀά εὐθυς αἢει ξοστησαν ΣΙ ΒΟΙ.Δ 33. 
δ νοι ἴῃ ΑΒΌΙ, (Τίβοξ,, ΥΝ.Η..). γνὼ ἴῃ ΣΦΟΔΣ. 
δ ρχεται ἴῃ .ΒΟΙ.Δ, οδδηρεά ἱπίο ηλθὲν ἴο σοῃέοστα ἴο ἐξξηλθεν. 

1 ϑιδασ. ἐν τη συν. ἰπ  ΒΟΠΙ.Δ. 8 οι πολλοι ἰῃ Β, (Τίδοξ., ΝΝ. Η.). 

9 τουτῶω ἴῃ ΒΟΙ.Δ, οδαηρεά ἱπίο αὐτῷ ἴο ἱσάργονο (δε βίγὶε. Τῆς ἔνο τοντω 
116-Π|κο. 

ἴδε ρεορῖε. Βυξ δυζεῖν ἱπ τ 8 οδδ6 ἰῃ- 
οτεάυν ννὰ8 ΨνεΥ ἐδχουβαῦϊε ]---τὸν 
πατέρα, εἴς.: ἰδίπετ, τηοῖβεσ, ἀπά πε 
ἕἄγες ἀϊδβοῖρ᾽εβ ἰακεὴ ἱπῖο ἴδε βίο κ 
Τμαπιθεσ, ἔπε ἰοσπιεσ 8ἃ8 ρᾶγαηΐῖδβ, πε 
Ἰαϊίες δ υνϊΐπεββεϑβ.--- εσ. 41. Ταλιθά 
κοῦμ, πιαϊάεη, τίβεῖ ἢγβὲ ᾿πβίδηος ἴῃ 
ψ οι τῃς ννογάβ οὗ [68115, 88 βροκεῃ ἰπ 
Αταπιαῖο, δὲ ρίνεαθ.0 [|εϑι8 τῇδ δδνε 
Ὀεδη ἃ δΙΠπρυδὶ, ξοπγεςίπιεβ υδὶπρ ατεεκ, 
βοπιείϊπηεβ ϑυτίαςο. Ηδ ψουϊὰ 86 ἴδε 
ΨΕΙΏΔΟΙΪΑΓ Οἡ 4 ραϊδμειϊς οσοδβίοπ [ἴκα 
τῆ18. ΤῈ νοσὰ Ταλιθά, ἐεπικὶπίπε οὗ 

Τεῖϊ (ἴῃ), 18 Ἰουπὰ ἴῃ ἴπε Ἡδῦτενν ΟΠΙΥ 

ἴπ ἴδε. Ρἰυταὶ (ΘΟ νἶρῃ).--νεν. γι 
περιεπάτει, εἴς. : πε ἀϊπηϊπυίνε κοράσιον 
τοῖρδε βυρρεβί ἴῃς ἰάεα οὗ 4 τηεζε ἢ ]ά, 
ἐπογοίοσο, δἵϊτες βιδεπρ (πδὶ 8πὴε τοαϊκεά 
αδομέ, ἰτ ἴα δΔἀάδεὰ {πὶ δε νγὰβ ἐτσείυς 
γέαγς οἷά. ἴῃ ΜΙ. οπὶγυ.--- τ. 43. 
διεστείλατο : [πδὲ ἴῃς ρἰτὶ Πδὰ τεοονεγεά 
ςουϊὰ ποῖ ὃς μά, Ὀὰὲ δῖ 5ῆ6 πδὰ Ὀεδθη 
Ὁσουρῆς θαοκ ἴτοηῦ ἀεαϊδβι τηΐρῃς δα. 
7εβὺ5 ννβϑεά τϊ8, ποῖ ἀεβίσίπρ ἱπαὶ εχ- 
Ῥεοϊαϊίοπβ οὐὗἨ βις8β δςοῖβ βῃοιϊὰ δε 
δινακεπεὰ.---δοθῆναι φαγεῖν: 58ε οουϊὰ 
ψαῖκ δπὰ εαὲ; ποῖ οἠν αἷϊνε, Ὀὰὲ ννεὶ] : 
“ στανίιες δερτοῖΐ νὶχ βδοϊδηξ οἴδυτα 
δυχιετα," Οτοιίυ5.---εἶπεν ΠεΙε (ΔΚε8 τῆς 
ἱπῆηϊεῖνς δίτες ἴξ, ποῖ, δ8 οἴεπ, ἵνα ν»ῖτῃ 
δυδ)υηςῖίνε. 

ΟΠΆΡΤΕΒ ἾΊ. ΑΥ̓ ΝΑΖΑΒΕΤΗ. ΜΙι8- 
ΒΙΟΝ ΟΕ ΤῊΞ ὙΨΕΙΝΕ. ΗΈΒΟΡ ΑΝῸ 
ἸΙΟΗΝ. ἘΈΞΒΡΌΙΝΟ ΟΕ ΤῊΞ ΤΗούδβανῃϑδ. 
8ΕΑ ἹΝΟΙΡΕΝΤ. Τῇε ἤγβὶ ἵψο οὗ ἴδ6 
ταϊβοο Ἰπεοὺβ οτοὺρ οὗἨ πδγγαϊίνεβ. οοῃ- 
ταίηςἀ ἱπ 1818 σπαρῖεσ (νν. 1-13} ἃσθ τθ- 
ξατάράὰ ἘΥ 5οπὶς ἡλγεῖδοι ϑοδδης, εἴς.) 88 
οτπιηρ ἴπ6 σοηοϊιβίοη οὗ ἃ ἀϊνίβίοη οὗ 
{πε αοδρεὶ Ὀερίπηΐπρ δὲ 1ἰϊ. 7, μανίηρ 
ἴος 118 ρεηεσαὶ πεδάϊηρ: ΤὰἊ αἱδεὶῤίε- 
εἰγεῖε νοῖϑὺϑ ἐπε μργεσεῤέϊθε πιμ ἐἰμαάε. 
ϑυοἢ δηλ γϑὶβ οὗ ἴπε ἀοβρεῖβ ἱπίο ἀϊβείηςς 
ΤΑΆΒΒ6Β ἰ8 υε] ργονϊἀεὰ ἴξ Ῥ6 ποῖ ονεσ- 
ἄοπε. 

γν. τ-όβ. Ῥἕεξιις αὐ Νακαγείβξ (Μι. 
ΧΙ, 53-58, οὐ. 1ἱκ. ἰν. 16-30).-- δες. 1. 
ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν. Ιξ ἰδ ποῖ βαἰά, δυΐ ἴξ 18 
νΕΥ Ρτοραρὶς, (δὲ {πῖ8β 48 δηοῖδμεν οὗ 
ΟἸσίβι 8 διίειῃρίβ ἴο εβοᾶρε ἔγοπὶ ἔδῈ 
οτοννά ἱπίο ἃ βοθῆς οὗ οοτῃηραζϑῖνε συΐεῖ 
δηά γεβὲ (πε δε, 11. 13, τὰς δασέενη 5σλογε, 
ν. 1, Νακαγοίᾳ, νὶ. ᾿Ξ. Μίι. ρίνεβ {δὲ8 
ἱποίάεης δὲ ἴπε οἷοβε οὗ ἴπε ραγδῦϊς ςοΐ- 
Ἰεςείοη ; κ. δὲ τῆς Ὀερίπηίπρ οὗὨἨ (δὰ 
(αἰ]εαπ ανϊηἰβῖτυ. Μᾷκ.᾿5Β οοπηδβοϊίοη ἰ8 
πε πηοβὲ ἰβιοσγίςδι, 1.8 18 οὈν! οὐ 81 δῇ 
δηεοϊραιίοη. [Ιὲ ἰβ ἴπ6 βᾶπια ἱποίάθης 
ἷπ 411] ἴγες ἀοβρεῖβ.---πατρίδα: υἱάε 
ποῖεβ8 οἡ Μι., αὐ ἴος.--- οἱ μαθηταὶ α. ΜΙ. 
οπλἱῖβ [ϊ8.---νεσ. 2. ἤρξατο διδάσκειν, 
εἴς. : ε808 ἀϊά ποῖ ρὸ ἴο Νδζαγείβ ἔοσ 
186 Ῥύγροξε οἱ ργεδοπίηρ, γαίπογ ἴοσ τεβῖ; 
δυς τπᾶὶ Ης 5ῃουϊὰ ργεδοῦ ννᾶβ ἱπενίξ- 
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γίνονται; 3. οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ τέκτων, ὁ υἱὸς Μαρίας,3 ἀδελφὸς 

δὲ ὃ ̓Ιακώβου καὶ Ἰωσῆ ὁ καὶ Ἰούδα καὶ Σίμωνος ; καὶ οὐκ εἰσὶν αἱ 
ἀδελφαὶ αὐτοῦ ὧδε πρὸς ἡμᾶς ;" Καὶ ἐσκανδαλίζοντο ἐν αὐτῷ. 
4. ἔλεγε δὲ δ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “Ὅτι οὐκ ἔστι προφήτης ἄτιμος, εἰ 
μὴ ἐν τῇ πατρίδι αὑτοῦ, καὶ ἐν τοῖς συγγενέσι 5 καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ 
αὐτοῦ." δ κς, Καὶ οὐκ ἠδύνατο ἐκεῖ οὐδεμίαν δύναμιν ποιῆσαι, εἰ 
μὴ ὀλίγοις ἀρρώστοις ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας, ἐθεράπευσε. 6. καὶ 

ὁ ΟΒ. ΜΙ, 84 ἐθαύμαζε διὰ τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν " καὶ περιῆγε τὰς κώμας " κύκλῳ 
διδάσκων. 

ΔΈοτοτι.. . . γίνονται δβου]ά βίαπά και αι δνναμειβ τοι. δια τ᾿ Χο γινομέναι 88 ἴῃ 

ΝΒ (Νν.Η.). Βα ογυάς οοπβιγυοιίοη βυϊῖβ τς τηοοά οὗ {πε Βρεάᾶκοσβ. 

3 ΒΟΙ.Δ Βᾶνς Ρεΐογε Μαρ. της, οπχίτιεἀ ἴο 55: πλ1]1δὲς το ξο]ονγπρ πδπλ68. 

5 και αδὲλ. ἴῃ ΘΙ ΒΟΌΙ,.Δ, 4ωσητος ἰῃ ΒΌΙ.Δ 33. ὅ και ἔλεγεν ἰπ  ΒΟΌΓΔ 33. 

4 σνγγείνευσιν αντου ἰῃπ ΒΙΣΣ (Τίες;,, ΝΝ.Η.). Ἶ ποιησαι ονδ. ὃυν. ἰπ 3 ΒΟΙ.Δ. 

8 ξανμασεν ἴῃ δ (Τίεοι., ΥΝ.Η., τεχ). Τ. Ε. )δ ἴῃ ΟἿΣ, (ΚΝ. Η. πιαγρίη). 

ὐΐϊε; δπετεΐίοσε, τς ϑαῦθαϊδ οοπιίηρ 
τουηὰ, Ης ἀρρεδγεὰ ἴῃ 88 δυπᾶροριε, 
πὰ βροῖε.---πόθεν τούτῳ ταῦτα : Ἰδοοηΐς ; 
ςοπηρτομαηβῖνε, νᾶσος αυεδβιίοη, σονογίηρ 
ἴδε ἀΐδοουτδε ᾽υ8ὲ δεαγὰ δπὰ 411 ται πδὰ 
Ῥεδη σερογίεά ἰο ἴδεσῃ δδουΐ ἐμεῖς ἐοννῃ8- 
τοᾶπ, ΠΩ τἴῃ6 οπς Ψψοσζὰ ταῦτα: δυςἢ 
δΡρεςς ἢ, βυοῦ τυϊβάοπι (τίς ἡ σοφία), βυςἢ 
Ῥονγεζβ (δυνάμεις, ποῖ Ψτουρῆε Ππετο), ἴῃ 
δυο 4 νγοῖ-Κπονῃ Ρεγβοη (τούτῳ) --- 
εις. 3. ὁ τέκτων : ἀνοϊἀεὰ ὃὉγ Μι., 0 
ΒᾶγΒ ἴῃε Τ᾿λγρεηίεσ᾽β 505: οπε οὗ ΜΚ. 8 
τα Δ] ἸβΏ8. 36 ρουρῆβ δηὰά γοῖεβ οὗ 
7. βείη Μ. (ς. ΤΙγρδο., 88) δηὰ ἐπε δροςιγ- 
ῬΑ] ἀοϑβρεῖβ ρ885 δεγοπά γεαὶ πὶ ἱπίο 
νυ]ρατίιγ.---ἐσκανδαλίζοντο: ναὶ {πεν 

Βεδσά δινδκεπεά δἀπιἰγαξίοῃ, Ὀὰϊ τῆς 
ἐχίεγηδὶ ἔδοῖβ οἵ [8 βρεᾶκεγ᾽β οηπεο- 
εἰοῦβ δηά ϑαγὶν Εἰβίογυ διϊθεά ἱποίρίεπε 
ξαϊ (ἢ ; υἱάδ ποῖεβ οὐ Μι.--- ες. 4. ἐν τοῖς 
συγγενεῦσιν α., δηοηρ διἰ8 ἰεϊπδπιθη. 
ὙΒῖ8 οπιετεὰ ἱπ Μι., ἐν τῇ οἰκίᾳ α. 
οονεείηρ ἰϊ.-ννες. 5. οὐκ ἠδύνατο, εἰἴς., 
Ης ν»88 τοὶ αδίς ἴο ἀο Δηγ τη ρ μεν ψγοσῖ, 
ΨὮΙΟΣ ἰΒ φυδι θεά Ὀν τῆς δάδεὰ οἴδυδα, 
τδαῖ Ης ρίαοεὰ Ηἰβ μαπάβ οὔ ἃ ἔενν 
αἰδίηρ ρΡεζβοῃβ (ἀρρώστοιφ) ; αυἱΐε πχΐποῦ 
οὐγεβ, ποῖ ἴο δὲ σοπιρατεὰ νυν ἔῆοβα 
τεροτῖεά ἴῃ (ἢς ργενίοιιβ οβαρίεσ. Εοσς 
8185 βιδίεπιεης Με. βυδβείταϊεβ:; Ης ἀϊᾷ 
ποῖ ἴδετε τῆδηΥ τι ν ἡνοσκβ.---Ν εσ. 6. 
ἐθαύμασεν, εἰς. [6818 τηδτνε]]εὰ αἱ τπ6 
“μὰ οἵ ἰδὲ ςεηπευτίοπ,. Ναζάγειῃ βυρ- 
ῬΙἸεὰ τῆς ορροβίϊε ρτουπά ἔοσ δβιοηϊβῃ- 
τεπὶ. Τδετσε [6508 Ἰουπᾶ ἂἃη Διηουπὶ οὗ 
βιαρίά πητεςερείνιν ἕος νν μίοΒ ΗΒ ἐχ- 
Ῥεσίεηος ἱπ Πεςλροϊίβ ἀπά εἴβεννῃεγς πδά 
ποῖ ργερασεὰ Ηΐη). [ὁ Ψψᾶβ 186 πε ῥίμς 
μίέγα ἰὰῃὰ ἰθδὶ ᾿ἴπε. ΤΠΐβ νοπάες Μι. 

οπλῖβ, τλετεΐγ ποιίΐπρ δα τπδεῖϊοῦ δὲ 
οᾶιι56 Οὗ ἴῃς ηοη-Ρεγίοσιηδηςε οὗ χηίσβοὶεβ. 
γε δἵζε ἴο Ἴοποεῖνε οὗ ἱξ 85 δείπρίησ 
δῦουϊς τἰῖβ τεβυϊῖ, ποὲ ὈῪ ἐυδίγαιίπρσ 
αἰϊοπιρίβ αἱ μεαδιϊπρ, δυῖϊ ὈῪ ποῖ ρίνίησ 
μα δ ορροσίυηπν. ὍΤδα ρεορῖς ὁ 

ἈΖΘΙΕΙΝ ννετε 80 σοῃβίβί ΠΕῪ ὑπθο]ϊαν- 
ἴῃς ἴπαῖ τῆν ψουἹά ποῖ Ἔνεη ὑγίπρ {πεῖς 
δἷςκ ἴο Ηἰπιὶ ἴο ὃς μεδίεὰ (ΚΙοβιεγπιδηπ), 
δηά, 45 Ευτῆν. Ζίρ. τεπηαγκβ, ἰξ τνᾶ8 ποῖ 
Βιιίης τῆδὶ 1εϑ08 βῃουϊὰ Ὀεπεῆς Ἐπ επὶ 
Δφαῖπϑβε {πεὶγ νν1}} (οὐκ ἔδει βιαίως εὑερ- 
γετεῖν αὐτούς). 

γν. 60-13. ΔΜ ςείοπ ΟἹ ἐλα Τευοῖυε 
(Με. χ. 115, [κ. ἰχ. 1-6).---Ψ τ. 6Ρ 
ΤΩΔΥῪ εἰζπες Ὀ6 σοππεςῖεὰ ᾿Ὦ τῆς ἔοτε- 
οἷπρ παγγδῖῖνε, ἤδη ἰτ 1} τηθδη ἔδαὶ 
εβ08, τεὐεοϊοά ΌΥ ἴδ6 Ναζαζεδῃβ, τηδάς 

ἃ τεδοπιπρ ἴους δἃπιοηρ ἔπε νυἱ]αρεβ 
διουῃὰ (Εσιίζβοβα, Μεγετ), οσ ἰξ πᾶν ὃς 
ἰδίκεπ 88 Δη ἱπιγοάδυςείοη ἴο ἔπε ἐο]]οννίηρ 
πεῖνα - [ε8ι18 γαβυτηεβ ἴπε γόϊς οὗ ἃ 
ΜΔηδετίηρ ργεδοπε ἰη ΘΆΠΠ|εε ([. 38, 30) 
δηὰἃ δββοοιδῖεβ υνἱτ Ηἰπιβε 17 ἴῃ ἐδ ννοτὶς 
Ηἰβ ἀϊδοίρ!εβ (ϑοῆδηζ, ΝΥ εἶββ, ΚΙοβίες- 
ταδῆπ, εἴς.). ΤΒῖβ Ὀτίεξ βιδίεπγεπε ἰπ 
Μαῖκ: δπὰ Ης ψεπὶ τουηὰ δρουΐ ἔπε 
ΨΠΠῈαρεβ 'π ἃ οἰγοῖς τϑαομίηρ, ΔΠδνεῖΒ ἴο 
Μαῖῖ. ἱχ. 35-38, ὑεῖς ἔδα πιοῖϊνα οὗ {πα 
τηϊββίοη οἵ ἴῆς Τνεῖνε ἰδ πιογα ἔα] εχ- 
ῬΙαἰπεά.---Ν ες. 7. ἤρξατο, εἴς.; 765υ8 
οΔ]Πηρ το Ηἰπι (προσκαλεῖται, υἱάδ 111. 
13) ἴῃς Ὑψεῖνες δέραπ δὲ Ἰεηρίβ ἴο ἀο 
ν παῖ Ης δδά ἱπιεπάεδ ἴοπι ἐς ἢγδι 
(νν εἶβ8), υἱχ., ἴο βεπά ἐμπεπὶ ἔογί ἢ 88 
Ταϊββίομεσβ (ἀποστέλλειν) .---δύο δύο, ἵννο 
(πᾶ) ἐννο, Ἠετγαῖς ἴος κατά οσ ἀνά δύο; 
ἔνο ἰορεΐμετγ, ποῖ οπς ὈΥ͂ οπα, ἃ δυπιδῃς 
διτδηρειηςηῖ.--ἐδίδου, ἱπιρετίεςῖ, 88 
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Ἵ. ΚΑΙ προσκαλεῖται τοὺς δώδεκα, καὶ ἤρξατο αὐτοὺς ἀποστέλλειν 
Ὁ δύο δύο, καὶ ἐδίδου αὐτοῖς ἐξουσίαν τῶν πνευμάτων τῶν ἀκαθάρτων. Β Βετο οεν 

8. καὶ παρήγγειλεν αὐτοῖς, ἵνα μηδὲν αἴρωσιν εἰς ὁδόν, εἰ μὴ ῥάβδον ὈΡΟῚ 
μόνον" μὴ πήραν, μὴ ἄρτον, μὴ εἰς τὴν ζώνην "χαλκόν" 9. ἀλλ᾽ ς ἐδ τῆ ας. 
4 ὑποδεδεμένους "σανδάλια. καὶ “μή ἐνδύσησθε" δύο χιτῶνας." Ἐδε σε .ϑ 
1ο. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “ Ὅπου ἐὰν εἰσέλθητε εἰς οἰκίαν, ἐκεῖ μένετε ὃ ΠΝ : 

ἕως ἂν ἐξέλθητε ἐκεῖθεν. 11. καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέξωνται ὑμᾶς, 1 ὃ). 
μηδὲ ἀκούσωσιν ὁμῶν, ἐκπορευόμενοι ἐκεῖθεν, ἐκτινάξατε τὸν ᾿ χοῦν ( Βον. χε. 
τὸν ὑποκάτω τῶν ποδῶν ὑμῶν, εἰς μαρτύριον αὐτοῖδ. ἀμὴν λέγω “Ὁ 
ὁμῖν, ἀνεκτότερον ἔσται Σοδόμοις ἢ Γομόρροις ἐν ἡμέρᾳ κρίσεως, ἢ 
τῇ πόλει ἐκείνῃ." 4 12. Καὶ ἐξελθόντες ἐκήρυσσον ὅ ἵνα μετανοή- 
σωσιδ' 13. καὶ δαιμόνια πολλὰ ἐξέβαλλον, καὶ ἤλειφον ἐλαίῳ 
πολλοὺς ἀρρώστους καὶ ἐθεράπευον. 

1 μη ἀρτὸν μὴ πηρὸν ἰπ ὅΒΟΙ.Δ. Τα ογάεσ οὗ Τ. Ε. οοηξοστιδ ἰο [ἷ,, (80 ἰπ Ὁ). 
3 νδυσασθαι ἰ8 (ἢς τεδάϊηρ οὗ ὟΝ Η. (εχ), οἡ εἰϊρῃς δὐἱποείγ. ΤΣ πᾶν 

«νδεδνσθαι. Τῆς ΤΕ. ἰδ διρροτίεά ὈῪ ΦΑΟΌΔ, πὰ ἰ8 δἀορίεὰ Ὁ ΤίδςΒ., Ττρ. 
(εχ), ΥΝ εἶδ (ΥΝ.Η. πιασρίη). 

5 ο8 αν τοποᾷ μὴ δέξηται ἰῃ 381,Δ (Τίδος,, ΝΝ.Η.). ΤΕς ΤΕ. ἰδ δῇ δάαριαϊίοη 
ἴο ακονσωσὶν ἱπ πεχὶ οἶδιιδε, δα τεΐεσβ ἴο ἴῃς βεορὶς ἴῃ τῆς ρίδος. Ε 

4 Ἑτοζῃ ἀμὴν λέγω υμιν ἴο ἀκεινη ͵8 Δη ἱτηροτιαιίοη ἔτοτα ΜΙ, ποῖ ἔουπά ἰη Ὁ ΒΟΌΙ,Δ, 

8 ςκκηρυξαν ἰπ  ΒΟΡ.Δ. Τβε ἱπιρετίεοι (Τ. ΒΕ.) ἰ8 δπ αββί πη! δτίοπ το ἐξεβαλλον ἰῃ 
νεσ. 13. 

ὁ μετανοωσιν ἰῃ ΒΌΙ, (Τίεο;., ΥΝ.Η.). 
γ. 

δρεοϊγίηρ δὴ δοοοτηραηίπιδης οὗ 8 
τηϊβδίοη, ποῖ ροϊπεὶπρ ἴο βαραγδίε ἐπὶ- 
Ῥοννγεγγγεηῖ οὗ εδοῦ ραίγ.---ἐξουσίαν τ. π. 
το ἀ.,) ΡῬΟνΟΙ οὐ,7 Ὁποίεδῃ βρίγι[8, ΔΙοῃα 
τοεπείοηεά ὃῪ Μαζί, οὔ. Μαίιμενν δηὰ 
1ακε.--τνετ. 8. εἰ μὴ ῥάβδον μόνον: 
υἱάς ἰὰ Μαῖίπεν, αὐ ἰοε.---χαλκόν : πο 
τηθπίίοη οἵ ρμοϊά δηὰ εἰϊνεσ, Ὁγαββ ἴδε 
ΟὨΪΥ ΠΊΟΠΕΥ ἴπε ῬΟῸΣ πλἰββίοπδγεϑ ὑγΕσα 
1ΚΕΙγ τὸ δαπάϊε.---νες. 9. ἀλλὰ... 
σανδάλια, δυὰς εῃοὰ 1} βαπάδίβ.--- 
μηδὲ ὑποδήματα, εαγ8 Μαϊιίδεν, γεζοη- 
οἰΪ4 016 οἰἴμες ὉΥ ἀϊβειπρυ βιῖηρ Ὀεΐνεεῃ 
βδηάδὶβ ἀπά βῆοςἕ (υἱάς οὐ Μαιπεν), οσ 
ἘΥ υπάετβιαπάϊπρ μηδὲ Ῥεΐοτε ὑποδεδεμέ- 
γους (Ν]εῖος Απι.).---ῦδνο χιτῶνας: [π 
Μαῖκ (6 ρῥυοβιδιτοθ ἰβ ποὶ ἴο νψνεαᾶγ 
(ἐνδύσησθε) ἴνο τυηΐςδ, ἰη Μαιδεν δπὰ 
1ακε ποῖ ἴο ροββεββ ἃ βρᾶσε οπε. Τῃὲ 
βεπίθηςα ἰῃ νν. 8, 9 ρτεβεπίβ ἃ οὐζίουβ 
ἰηβίαπος οὔ νατγίηρ σοπβιίγυςείοη : ὅτβὲ ἵνα 
αἰ τῆς βυδ)]υποῖίνε δἴῖεῦ παρήγγειλεν 
(νες. 8), ἔβεη ὑποδεδεμένονυς, ἱπιρ᾽ γίπρ 8π 
ἰηβηΐανε τ δοουβαῖνς (πορεύεσθαι 
υπάετβίοοδ), ἔδεθ βηδΙν ἵπετε ἰ8δ 8 
τεαπβιτοη ἔτοτῃ ἱπάϊγεοι το ἀΐγεοςϊ παγγᾶ- 
ἄοπ ἰῃ μὴ εἐνδύσησθε.-- ες. 1ο. ἐκεῖ, 
ἐκεῖθεν, τπεῖε, ἰπ τῇς δουδε; ἴδεηςε, 

μετανοησωσι (04) δγτοραιπίδεβ ἢ 

ποτὰ ἴδ6 ν]]1λζε.---  εσ. στ. καὶ ὃς ἂν τ΄ 
“ον ὕμων : δποίπες ἰπβίδηςς οὗ ἱποοη- 
βεαιιθηὶ ςοπδιίσιοιοη Ῥερίππίηρ τ ἃ 
τεϊδιὶνς οἴαυδε δηὰ ρδββὶπρ ἱπίο ἃ Ἷοῃ- 
ἀϊείοπαὶ ομς -Ξ- δηὰ ψνδαίενεσ ρίαςε ἀοεβ 
ποῖ σεςεῖνα γου, { (ἐάν υπάετεϊοοα) 6 Ὺ, 
118 ρεορῖε, ἄο ποὲ ᾿ἰβίξσῃ ἴο γοὺὰ (80 
ϑοΒδηΖ δηὰ ὟΥ εἰβ8β ἱπ Μεγει).---ἥὅὁποκάτω, 
ἴῃε ἄυβὲ {πὶ 8 μπᾶδν γοὺς δεῖ, ἱπβίεδά 
οὗ ἐκ ἀπά ἀπὸ ἱπ Μαῖίμενν δπὰ [,κ6. 
Το ἀυβὲ οὗ ἐλεὶγ τοδὰβ δάπεγίηρ ἴο γοὺσ 
ἵξεῖ, βῆακε ἴξ οὔ δηὰ ἰεᾶνε ἴὲ Ὀεμὶπὰ γου. 
νν. 12, 13 ταροσὶ ἴῃε σδγγγίπρ ουὔξ οὗ [88 
ταϊββίοῃ ὉΥ ἴῃς Τψεῖνε [πσουρῇ ργεδοῖ- 
ἰῃρῷ δπηὰ πεαδϊίηρ.---ἶνα μετανοῶσιν: ἴῃς 
Ὀυτάδη οἵὗἉ {πεῖς ῥγεδοπίηρ νναβ, δρεηξ, 
1ὰκε Π48 ἴΠ6 πιο βνδηροὶῖς ἴεγπ,, 
εὐαγγελιζόμενοι. Τῇε οἵἷδες ἀβρεςὶ οὗ 
τπεὶς πλϊπιβίσυ ἰ8 βυπηπηεὰδ ὑρ ἴῃ ἴπα 
ἐχρυϊδβίοη οὗ την ἀδπιοηβ, δπὰ ἰἣς οὔτ 
οὗ πιδηΥ βυβεγίηρ ἴτοπὶ πηΐποσ δἰπηεηῖϑ, 
ἀρρώστους (ς΄, νεῖ. ἢ) [π᾿ Μαγίκ᾽ 8 δοοουπὶ 
«ες ροννεσβ οὗ ἴπῸὸ Ἰννεῖνε ἀρρεᾶσ τηυς 
τηοσς σαβίσοιϊεά ἴδῃ ἰν Μαιίπεν (ο, χ. 
8). ΤΠς τ86 οὗ οἱ] ἰπ πεαϊίηρ (ἐλαίῳ) 18 
ἴο 6 ποίεά, ϑοπις ἢᾶνε τερασάεὰ [μϊ8 
88 ἃ τηλῖῖ οὗἉ ἰαὶε ἀδῖς (Βαυτ). Οἰπεῖα 
(ν εἶββ, ϑοβδηζ) νίενν ἴ1 88 ἃ ῥγίῃγιἶνο 
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ε: Οοι. {1}. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

14. Καὶ ἤκουσεν ὁ βασιλεὺς Ἡρώδης, (6 φανερὸν γὰρ 5 ἐγένετο τὸ 

νι. 

8, Ἔκ. ὄνομα αὐτοῦ,) καὶ ἔλεγεν, “Ὅτι Ἰωάννης ὁ βαπτίζων ἐκ νεκρῶν 

8 τὰδμι 
Σίν. ας. 

“Ὅτι δ ὃν ἐγὼ ἀπεκεφάλισα 
ἐκ νεκρῶν." 7 

ἠγέρθη, καὶ διὰ τοῦτο " ἐνεργοῦσιν αἱ δυνάμεις ἐν αὐτῷ." 15. Ἄλλοι 
ἔλεγον, “Ὅτι Ἡλίας ἐστίν." 

ἐστίν, ἢ " ὡς εἷς τῶν προφητῶν." 
ἸΙωάννην, οὗτός Ὁ ἐστιν αὐτὸς ἠγέρθη 

17. Αὐτὸς γὰρ ὁ Ἡρώδης ἀποστείλας ἐκράτησε τὸν 

ἄλλοι δὲ ἔλεγον, “Ὅτι προφήτης 
16. ᾿Ακούσας δὲ ὁ Ἡρώδης εἶπεν," 

ἸΙωάννην, καὶ ἔδησεν αὐτὸν ἐν τῇ ὃ φυλακῇ, διὰ Ἡρωδιάδα τὴν 
γυναῖκα Φιλίππου τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, ὅτι αὐτὴν ἐγάμησεν. 

1 80 ἐπ ΜΑΟΙΜΑΣ (Τίβοι., Ν.Η., πιαγρίη), Μά θεῖον. 
3 εγηγρται εκ γεκρων ἴῃ ΝΒΌΓΔ 33. 

5 ΜΔΩΥ υποΐαἱβ δἀά δε. 

δ δλεγεν ἰη Σ. ΒΟΙ,Δ 33. 

4ΜΒΟΙ, οχοῖε στιν ἡ (ΤίβοΒ., ΝΝ.Η.). 

4 οτι οὔ ΒΏΙ, 33. 

ἸΈοτ οντος... ἂς νας. ΜΙ ΒΙ,Δ Βᾶνα δἰ πιρὶῪ οντοῦ ἡγερθη. 
8 τῇ ἰδ Ἰουπά ΟὨΪΥ ἰπ σαΐηυδο. 

δοῖίος (υἱάδ [πλε8 ν. 14). Μδηγν Τοη- 
Ἰεσίυταὶ ορίηϊοπβ βανῈ Ῥεεὲπ Ὄχργεββεά 
88 ἴο ἴδε διποιίοπ οἵ βἰρηίβοδηςα οὗ 
τῆς οἱ. Αοοοτάϊηρ το 1ἡρμιίοος ἀπά 
Βεοπδιΐσεη ἴξ νγᾶβ πιο ἢ υϑεὰ δἱ {με τἰπὶς 
ῬΥ ρῇῃγβίςϊδηβ. 

Τῆς ἱπβεγυςτίοπ ἴο ἔς τ ψεῖνε ργεβεηΐ 
Δη ἰπιεγαβιίπρ ῥοῦ θη ἰπ οτἰεἰςίδπι ἀπὰ 
ςοπιραγαῖϊνα εχερεβϑῖβ. [ἃ ἰ8β ποῖ ἱπὶ- 
Ῥτοδαῦϊς τηᾶὲ ἐνὸ νετβίοπβ οὔ {πεβς 
Εχίβιεὰ απὰ ἤανε δεεη ἄγαννα Ὡροη ὉΥ 
δε βγυποριβῖβ, οπς ἰπ ἴῃε Γορία οὗ 
Μεαῖίπεν, τερεοάυοςά, ΝΥ εἶδ {π|πΚ8, βυ- 
δίδητίδ!ν ἱπ ΓΚ. χ. (πιϊββίοῃ οὗ ϑενεην), 
δα οἶδε ἴῃ ΜΚ. νἱ., υϑεὰ (ΥΝ εἰ88) ἱπ 
1. ἰχ. 1-6. Μαίίδεν, δοσοσγάιηρ ἴο {πε 
βᾶτης οτίτἰς, τηῖχεβ τς ἵψο. ΘΙ, ]ΑΥΙΥ 
Ἡοϊιζπιαπη, ᾿ψμο, μοννενεσ, ἀϊθεγβ ἔγοτλ 
Ὑνεἶββ ἱπ τοϊηκίης ἴῃς ὕνοὸ νεγδβίοῃβ 
εὐεγεῖν ἱπάερεηάεηϊ. γνεῖββ τεοοῦ- 
ιταςῖα ἴδε οτ ρίπαὶ νεσδίοῃ οὗ ἴῃς Σορία 
8 :--- 
1. Με, ἰχ, 38 τὸ ζἷκ, χ, 2, Ῥγᾶγεσ ἔος 

Ἰαδουγεζβ. 
2. 1.Κι χ. 3 τε 89 οτιῆ, 1 βεπά γου 88 

ἰδτὴῦρβ ἀπηοηρ ᾿νοἶνεβ. 
3. Μι. χ. 5, 6, ᾷὸ ποῖ ἴο ϑαπιδσίβ, 

Ῥυϊ ἰο βγδεῖ οῃἶγ. 
4. 1Κὶ χ. 4-τι, ἀειαι ἃ ἱπβέγαςτοπδ. 
νν. 14-|6.5. Ηεγοά απὰ εφις (Μι. χίν. 

1, 4, 1. ἴχ. 7-9).-τνεσ. 14. ἤκουσεν: 
Ἡετοά λἀεαγά, δι ΟὨτίβε᾽ 8 πᾶπλε, τὸ 
ὁ. α. (φανερὸν γὰρ ἐγέν.; ἃ ρΡάτεπιδε818) ὃ 
Οὐ 811} ιδαὲ 18 βίαϊε ἰῇ νν. 14, 15. οουγί 
ορίπίου αἀϑουῖ 1εδὰ8 (τοηὶ φανερὸν ἴο 
προφητῶν, ἃ ρΡατεπίμεβι8) ἡ Βοῖἢ νίεννβ 
Βᾶνε εξ Βεϊά, θυὶ ἴῃς βἰπηρὶεβὲ νἱενν ἰ8 
ἔηδῖ Ἡεσοά δΒεαγά οἵ ἴῃς ἀοίπρβ οὗ ἴῃς 
Ὑνεῖνα, τπουρὰ ἰξ ἰα ἀϊβῆουϊε το δαϊίενα 

ται ἴλ6 τεροσζὲ οὗ ἐμοῖσ τηϊβείοη γᾶ ἴδ 6 
Άσδι εἰάϊηρβ ἢς μαά γεςεϊνεά οὗὁἨ ἴδε ρτεδὶ 
ΨοτΚ οὗ [εβὰδ, Ἔβρεοίδιν ἱπ νίενν οὗ ἴδε 
υπδετγεϊδηδίηρ Ὀεΐννεεπ ἴδῈ ῬΠατγίβεεβ 
δηὰ Ἡενοάϊαης ταεπιοηςὰ ἰπ ἰἰϊ. 6, [π 
{πε τεροζίβ πο τεδοπεὰ Ἡεγοά δα 
Ὑνεῖνε Ψεῖα τπειρεά ἰπ {πεῖς Μαβίεσ. 
Ης Ψ88 (ες Πεῖο οὗ {πὲ ψψῃοῖς αδ᾽ θα 
πιονεπιεηῖ. ϑυοῦ ἰ5 ἴῃς ἱπιροτί οὗὨ ἴδε 
βίδϊεμηεπε ἴπαι Ηἰβ πδίῃηβ πδὰ Ῥεζοοπλα 
Κπονῃ.---βασιλεὺς : βεγοτγ, Ηετοά ννδ8 
ΟΠΪΥ 4 ἰείγαγοῦ (Μαιῖπεν δηὰᾶ 1.016}, Ὀυῖ 
ἰξ 88 παῖυσαὶ ἴοσ Μαγκ νυσιτπρ ἔοσ ἴῃς 
ἘοπΊδη ψοσὶἀ ἴο υδ6 {Πἰ8 Εἴἰ|6, 88 ἰξ νγαὰβ 
ΔΡΡΙΪεά ἔγεεῖν ἱπ Εοπις ἴο 411] δαδβίεσῃ 
τυ ετβ.--ἔλεγεν, ἢε δαϊά, ἐ.5., Ηετζοά. 
ἔλεγον, {πε τελάϊηρ οὗ ΒΏ, δπά δάορίεά 
ὃγ Ν.Η.., Ρυῖβ δ βαγίηρ ἱπίο ἴμ6 πιουτα 
οὗ δε οουτὶ ρεορίς. Μαῖιπεν 88 ἴδκθῃ 
ἰξ λα ογπιοσ γᾶν, υἷα τΠ6 ἰαϊίετ, ΤΠ 
ἀπεοσν (παῖ [εβὰβ τγὰ8 [οἤη τίϑαῃ Ἰοοΐςβ 
τοοσε ἴἰκὸ τῆς οτγεδιίίοη οὗ ἃ (τουδὶ εά 
οοπβοίεπος ἴδῃ ἴῃς βυρρεβίίοη οὗ [ἰρδῖ- 
πυϊηάοὰ οουτγιίετθ, 1Π1688 ἱπάθβε ἱξ ννὰβ 
τῆγοννῃ οὐξ ΌῪ ἴπεπὶ 88 ἃ ͵εϑὲ, δηὰ γεῖ ἴξ 
ΔΡΡρεᾶτῖβ ἴο ὃς ἴδε δἷπὶ οὔ τῆς Ἴνδηρεῖβὲ 
ἢγδὲ ἴο γαροσῖ πε ορίπίοπϑβ οὗ οἴπεγβ δηὰ 
ἴθδη ἴο ρίνε ἴπ6 Κίηρ᾽ δ, Ἐπ ρΒΔΈΟΔΙΥ 
ἐπάοσβίηρ οπεὲ οὗ ἴῇς βΒυροίδβεβεβ.-- 

ρται, ἰβ τίβεῃ, δηά ἰδ πον αἷΐνε δά 
αεέϊυε, τὴς ἰαϊίες [86 ροΐπε δι ρ ἢ δβίβεά.--- 
ἐνεργοῦσιν αἱ δ. : υἱάξ ποῖεβ οὐ Μαϊΐζβενν. 
-- λίας, ΕΠῚ18 γεαϊυίσες, ΜΙ οχίγα- 
ογάϊπασυ ροννεῦ δπὰ τηϊββίοη.--- εσ. 15. 
προφήτης, εἴς., ἃ Ῥτορμεῖ ἐξα οηε οὗ ἴ8α 
σὰ ΡῬτορδείβ, ποῖ ΔηΥ οὗ ἴμεπὶ γεδίσίσμς. 
Τιυκε υπάετοιδπάβ ἰξ ἴῃ ἐπα ἰδτίες βεῆβα. 
--νεσ. 16. ᾿ἸΙώαννην : ἴδε δοουβαῖίνα 
ἱπςοτρογαῖςά τὶ της τοϊδιϊνε οἰαυβα ὉΥ͂ 



14--2ι. 

18. ἔλεγε γὰρ ὁ Ἰωάννης τῷ Ἡρώδῃ, 
τὴν γυναῖκα τοῦ ἀδελφοῦ σου." 

αὐτῷ, καὶ ἤθελεν αὐτὸν ἀποκτεῖναι" καὶ οὐκ ἠδύνατο. 
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“Ὅτι οὐκ ἔξεστί σοι ἔχειν 

19. Ἡ δὲ Ἡρωδιὰς ἐνεῖχεν ἱ 12. χἱ. 53. 

20. ὁ γὰρ 

Ἡρώδης ἐφοβεῖτο τὸν ᾿Ιωάννην, εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον, 
καὶ συνετήρει αὐτόν - καὶ ἀκούσας αὐτοῦ, πολλὰ ἐποίει,1 καὶ ἡδέως 
αὐτοῦ ἤκουε. 

1 ἴπ. ΜΒΙ,. 

21. καὶ γενομένης ἡμέρας εὐκαίρου, ὅτε Ἡρώδης τοῖς 
γενεσίοις αὐτοῦ δεῖπνον ἐποίει 2 τοῖς ᾽ 

Μεπιρῆ. νεσβ. (ΕἸΝ., Τίβοι., ΤΊᾷ., πιᾶσρ., ὟΝ. Η., Νν8.). 

α« Ἶ Ἐαον. νἱ. 15; 
μεγιστᾶσιν αὐτοῦ καὶ τοῖς χνίῃ, 23. 

“ποιεῖ (Τ.Ε.) ἰπ ΑΟΌΔΠΣΦ, εἰς. [,μ6ἴ. δηὰ 5γζΓ. νεζβϑ. 

3 σκοιησὲν ἴῃ Θ ΒΟΌΓΔ. 

διϊγαςείοη Ῥοϊὰ ἴῃ ροβίοη δηᾶ ἰπ οοη- 
βιγσυοείοη ; υἱάφ ΥΝίΠες, ὃ χχὶν. 2, δπά 
Νίξες, Ρ. 33. Τῆς Κίηρ᾿β βίδιεπιεπὶ ἰβ 
ΨΕΙΥῪ δτηρμδίίς τὸ ἴῃς πᾶ ποσὶ 1 Ρε- 
Βεαάεά, Ϊομῃ, Βς 18 γίβεη (μαι ἰ8 τνβδὲ ἴὲ 
411 πιεδῃ8). 

γν. 117-29. δέον οΓ Ἡεγοά ακά ἐᾷ 
Βαῤέϊεξέ (Με. χίν. 3-12). Ηετοά᾽ 8 εη- 
ἀοτβειθθηὶ οὗ ἴδε ἴδεοσυ δαὶ [εβ8 8 
]ομη γεάϊυϊνμς ρίνεβ ἃ Ἴοηνεπίδηϊ 
ΟΡΡογίυΠΙΥ ἴος τεροσίπῷ πεῖς ῥοϑβέ 
εὐεπέμηι ἴῃς Βαριί8ι᾽ ίδῖςε, Τῆς τεροτῖ 
ἷθ ρίνεπ ἴῃ δοσιβὶβ ψῃίο πεεά ποῖ ὈῈ 
τιαπβίδιεὰ δ8 Εἰαρειίξεῖα. (μὲ ἵπ Α. . 
δηά ΕΒ. Ν.).--τνεσ. 17. αἱ γὰρ ὁ Ἡ., 
ἴος ἴῆε βαῆηῆς Ηοσοᾶ, ψῆο πρδάς ἴδε 
ΒΡΕΕΟΒ ἴπ8ὲ τεροτίεά, εἴς.---τὴν γυναῖκα 
Φιλίππου : ϑβογης ἤᾶνε ϑυρροβεά ἴπδὲ 
πα τηϊβίακε ἰβ ἤεσε πιδάς οἵ ἰδκίπρ 
Ἡειοάϊΐαβ ἔος ἴδε νἱξε οἵ ἈΠ τῆς 
τεϊχαγος, ννῆο ἴῃ γεδὶ Ὑ ννᾶβ Ὠυβραπὰ οὗ 
Βεῖ ἀδυρῇῖογ ϑαΐοπις (8ο ΗοϊιΖ. ἰπ Η. Ο.). 
Ἡετοάϊαβ μά ργενίουβῖυ Ὀεεη τὩς ννἱῖς οὗ 
Ὁ το τηδη ἰη εγυβαδίε, δίερ- Ὀσοῖδες οὗ 
Ἡετοά Απεῖραδβ, γείεσσεά το ὉΥ ] βερῆυβ 
(Απε. ].ν χνῖδ., δ, 4) ΌὈΥ ἴδε παᾶπὶεὲ οὗ 
Ἡετοά, τῆς ΓἈπλν πᾶπιθ. Ης πᾶν, οὗ 
οουτβα, πᾶνε Ῥογῆς δποῖποσ Ὡδπιθ, βυςο ἢ 
85 ῬΏΠΡ. Ενεῃ ἰξ ἴδετε ὃς ἃ β]1Ρ ἰϊ 8 ἃ 
ταλῖϊεσ οὗ 5π1411 πχοπιεηΐῖ οοπιραγεά ἴο ἔπε 
τῆοσγαὶ ἱπίεσεβθὶ οὗ ἴπ6 ριιεβοπια βίοσυ.-- 
Μει. το. ἡ δὲ Ἧρ.: ἴδε πιυγάετουβ πιοοὰ 
ἰβ ὈΥ Μαδικ δϑβογὶ ἴο Ἡετζοάϊδβ ; ἴῃ πες 
ἱε νουϊά σεγίδι εἶν 6 βίσοηρεβὲ ἀπά υπ- 
οδμεςοκεά Ὀγ δὴν οἵπεσ ἔδεϊπρ. [π ετγοά, 
δῖε πιοοά ννᾶβ ἔπεσε, ἰξ ννᾶ8 δοσοπηρδηϊεά 
ὉΥ ᾿νοσίδίες ἱπιρυΐβεβ (υἱάς οα Μαιτῃεν)). 
--ἐνεῖχεν, Παὰ 4 ξπυάρε (χόλον υπάετ- 
βίοοδ, 5ο Ετἰἰζβοῆς αἱ.) δραΐηϑε ἢϊπὶ 
(αὐτῷ, ἀδεῖνε οἵ ἀϊβαάναπίδαρε) ; οτ, Κερὲ 
ἴπ τηϊηὰ ψ δαὶ ]οδη δά βαὶά, ἰσεδϑυσεὰ 
ὋΡ δραίπβὲ δίπι, ἢ ἤχεὰ παὶς δηά 
Ῥύτγροβς οὗ τενεηρε.---καὶ οὐκ ἠδύνατο, 
δηὰ ννᾶβ ποῖ δὐϊε, ἴο σοπιρῶββ ἢεσ δηὰ 
ἴοτ ἃ Μ ὮΠ]ςε. ---ν ες. 20 ρῖνεϑ ἴῃς σϑάβοη.--- 
ἐφοβεῖτο, ἔεατεάᾶ, ἃ πκιίχίυγε οὗ τενεγεπος 
δηὰ βυρετϊβιίουβ ἀγεδάὰ ἰονναγάβ {πε 

Ῥιορῆεῖ δηά πιδὴ οὗ Οοά. ρει, 
ποῖ ΠΊΘΙΓΟΙΥ οδεογυσά ἀπε (Α. Ν.)---ἰδὶ5 
ἴοο πευΐγαὶ απά ςοϊουτ]εβ8---ἀοῥέ ἀὐηι 
5αγε (Ε. Ν.) ἴτοπὶ πεν ἤχεά πιδὶίςς οἥξη 
τηδηϊεβιθὰ δαϊ ποῖ ΠΠ|κεἰγ τὸ πᾶνε 1ϊ8 ΨΨΆῪ 
νὴ ἰπὶ ἴῃ οτάϊπαγυ οἰγοιπιδίδης δ. -- - 
ἀκούσας πολλὰ ἱτηρ᾽ 68 τεαυεπε τηεεῖ- 
ἷπρβ Ὀεΐννεεπ τῆς Βαρεῖβε ἀπά τῆς Κίηρ, 
εἰἴπετ δὲ Μδοΐδεγυβ οὐ δὲ Τίδεσγίδβ.--- 
ἠπόρει, τῃ6 ἴτε τοαάϊηρ, ποῖ ΟὔΥ ὁπ 
ογίτἰςαὶ στουπάβ (δἰεδιεά ὉγῪ ἃ Β1)), θυ 
ἰδοὸ οὔ ρβυςδποίορίςδὶ, Ἴσογγεβροπάϊηρ 
Ἐχδοῖὶν ἴο {πε οπδσγαοῖεσ οὗ ἴῃς τηδη--- 
ἃ δίψυχος ἀνὴρ-- ἄταν ἔνο ᾿νᾶγβ, ὈῪ 
Ιεβρεοῖ ἔοσ ροοάῃεβ οὐ ἴ86 οὔς παπά, 
ὉΥ ΘΝ] ραββίοπβ ου ἴδε οἴπεσ. Ης νγδβ 
δ ἃ ἴοββ νῃδὲ ἴο ἀο ἰῃ (πε πιδίξεσ οὗ πὶβ 
νεἾ5 ὙγῈ]1-Κηονη ρύγροβε, βῃ ἢ ]ε85 
(ἀπορεῖν, ἰο ὃς ννέπουξ τεβουτγος5); Πα] 
βυτηραιηϊβεά Ὡ ας γϊδῃ, γεῖ οςουἱὰ 
ποῖ θὲ ὑγουρῆς το πε ροίϊπί.--- ἡδέως α. 
ἥκονεν, ἐνες πεαγά ᾿ϊπὶ ΨΙΏ ρίεαβυτε; 
ΕΝΕΙΥ͂ πὲ διοατγίπρ δχοζοίδιηῃρ ἴδε 
νἱηάιςῖῖνε ἀεσπιοη, ὄἄνεθ τῆ 5] ρβέθβε 
Βυτιραῖην ἩνΠ ἰδ, ἔοσ ἃ τἰπιδ. 

νγν. 21-29ὅ. Τε 7ζαέαὶ ἀαν.--- ετ. 21. 
εὐκαίρον, ἃ ἄδγ εοπυενίεπέ ἴοτ ἴῆς Ἰοηρ 
ομδείβμεά ρυζροθς οὗ Ηετγοάϊδβ ; 80 
τερατάεά ὉΥ δε 88 ΜῈ} 848 ὈῪ ἴδε 
ἐνδηρεῖίϑε. 858ῃε δὰ ἃ Ἵοἤδηος τπεη, ἰἔ 
ἐνεσ, δηὰ τϊρῃῖ πορε πὲ ὈῪ ν πα, ἷονς, 
δηὰ τῆς δϑβϑιίβίδηςς οὗ οὐβεαυίΐουβ ρυεδβίβ, 
ἢὸσ ἰσσεβοίαϊς πυβραπὰ ψνου]ά δὲ ἷδβὶ ὃς 
Ὁγουρῃὲ ἴο ἴδε ροίπε (ατοευδ). Τῆς 
ψοσά οσουγβ ἀρϑιὶη ἰη ἴῃς Ν, Τ., Ηεῦ. 
ἷν. 16, εὔκαιρον βοήθειαν -- δελδοπαῦῖθ 
βιυςσοουτ.---μεγιστᾶσιν (μεγιστᾶνες ἴτου, 

ἱστος), πιαρτιαίεα, Α ννοτά Ὀεϊοπρίπρ 
ἴο Μδοεάοηΐϊδη ἀτεεῖκ, σοπάδεπιπεᾶ ὉΥ 
Ῥἤγγῃ. (Ρ. 196: μέγα δνναμένοι τῆς τίρδί 
Εχργεβϑϑίοπ), τεαυεπὶ ἱπ ϑερί. ΜῈ 
ἴπεβε τπηαρηπδΐίεβ, ἴπῸ οἷν! δυτποτίεἰθβ, ἃγα 
παιηεὰ τῆς οὨϊεῖ τα Πτᾶτν τε (χιλιάρχοις) 
ἃηὰ {πὲ δος δ! ἱπηρογίδπε ρείβοπβ οὗ 
6 ες (πρώτοις)---ὴ ἱπχροβίης φαῖμοτ- 
ἴπξ οὐ Ηεγοάβ δἰγιπάδν.--- εὐ. 22. 
ἤρεσεν, ἰϊ, τῆς ἀαποίηρ, ῥίεατεά Ἡετοὰ 

-.-..“------ς 
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χιλιάρχοις καὶ τοῖς πρώτοις τῆς Γαλιλαίας, 22. καὶ εἰσελθούσης τῆς 
θυγατρὸς αὐτῆς τῆς  Ἡρωδιάδος, καὶ ὀρχησαμένης, καὶ ἀρεσάσης 2 
τῷ Ἡρώδῃ καὶ τοῖς συνανακειμένοις, εἶπεν ὁ βασιλεὺς ὃ τῷ κορασίῳ, 
“Αἴτησόν με ὃ ἐὰν θέλῃς, καὶ δώσω σοί." 23. καὶ ὥμοσεν αὐτῇ, 
“Ὅτι ὃ ἐάν ὁ με αἰτήσῃς, δώσω σοί, ἕως ἡμίσους τῆς βασιλείας μου." 

24. Ἡ δὲδ ἐξελθοῦσα εἶπε τῇ μητρὶ αὐτῆς, “Τί αἰτήσομαι δ ;" 
Ἡ δὲ εἶπε, “Τὴν κεφαλὴν Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ." 7 25. Καὶ 

ΚΈσαι, αἱ! εἰσελθοῦσα εὐθέως " μετὰ σπουδῆς πρὸς τὸν βασιλὲα, ἠτήσατο, 
ψῇι, τ, τὰ; λέγουσα, “Θέλω ἵνα μοι δῷς ἐξ αὐτῆς ὃ ἐπὶ πίνακι τὴν κεφαλὴν 
Υἱἱὶ. γ, 8, Μ ΝΜ 
πὰρ ἤεδ᾽ ̓ Ιωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ." 
νἱ, τ. 

26. Καὶ περίλυπος γενόμενος ὁ βασιλεύς, 
βοΐ, 95. διὰ τοὺς ὅρκους καὶ τοὺς συνανακειμένους 9 οὐκ ἠθέλησεν αὐτὴν 

Τῶν ἀθετῆσαι.10 27. καὶ εὐθέως ἀποστείλας ὁ βασιλεὺς σπεκουλάτωρα 11 
ἐπέταξεν ἐνεχθῆναι 12 τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ. ὁ δὲ18 ἀπελθὼν ἀπε- 

κεφάλισεν αὐτὸν ἐν τῇ φυλακῇ, 28. καὶ ἤνεγκε τὴν κεφαλὴν αὐτοῦ 
ἐπὶ πίνακι, καὶ ἔδωκεν αὐτὴν τῷ κορασίῳ - καὶ τὸ κοράσιον ἔδωκεν 

1 Ἐοσ αἱ ΝΒΌΙΔ δᾶνςε ἀντον (οπιίττίηρ τε), δἀοριεά Ὀγ ΝΝ.Η. Ἄοηέγασυ, 
ὙΝ εἶδβ ἐπ πίκβ, τὸ 4}1 Ηἰβίογυ, 411 σταπηπιᾶσ, ἀπά τῆς οοπίεχε (υἱάς ἰπ Μεγετ). 

3 Ἐοτ καὶ ἀρόσ. ,'ΒΟΙ, 33 πᾶνε ἠρέσεν. 

3.0 δε βασιλ. εἶπεν ἴπ ΒΟΙΧΔ 33. 
4 ΒΔ Βᾶνε ο τι φαν, ἴδε πιοδβὲ ρχοῦδῦϊε τεδάϊηρ (ὟΝ. Η. ἐεχε). 

δ Ἐοὸτ ἢ δε ΝΜ ΒΙ.Δ 33 Βᾶνε και. 

Ἰ βαπτιζοντος ἰη Ν᾿ Β1.Δ. 
9 ἀνακειμένους ἴῃ ΒΟΙ.Δ. 
1 σπεκουλατορα ἰη ΑΒΙ, αἱ. 
15 ρσ ο δε ΒΟΙ.Δ ἢᾶνε και. 

δηὰδ Ηἷ8. ψυεβίβ.---τ. κορασίῳ, ἴο ἴπε ρἰτὶ, 
88 ἴῃ ν. 41-2, ποῖ πεοαββαειν ἃ ΟὨΠ]ὰ ; 
δες νοτά ψγὰ8 υϑεᾶ (δγλ]]αγὶν {κα τῆς 
ϑοοίοιβ! ννογᾷ “1ϑϑίε""; ἀϊβαρργσονβά Ὁγ 
ῬΒεγη., Ρ. 73.---αἀἴτησόν με... ὥμοσεν: 
σογηΐβε ἢγβῖ, ἐο!]οννεά ὉΥ οδῖῃ δῆες ἃ 
ἀτι|Ὲ ἱπίεγναὶ, ἀυγίηρ ὑνὩϊο ἢ τΠ6 ρἱγὶ 
πδῖυγα!ν Πεβιιδίεα ννῆδὶ ἴο δϑ8κ.---ν εσὶ 
23. ἡμίσους, ρεηίτῖνε οὗ ἥμισυς, [|κε 
ἡμίση (τὰ, ρΐυγαῖ), 4 δῖε ἴογπὶ Ξξ ἐλέ 
λα, οὗ τὴν Κίπράοπι : τηδυά]π ἀτηότουβ 
ξεπεσζοβὶτυ.--τνεῖ, 24. 851Πε ροαβ ουΐ ἴο 
δὶ. δάνίςε οἵἁ πεῖ τῃηοίδογ, ἱπιρὶ γίηρ ἴπαῖ 
88ςε Παὰ ποῖ ρῥγενίουβὶ υ ροῖ ἱπβίγιςι 9 π8 
8ἃ8. Μαίιπεννβ δοσοιιηΐ βυρρεβῖβ.--- ες. 
25. εὐθὺς μετὰ σπονδῆς, νἱῖπους ἀεἶΑΥ 
δηὰ τ αυΐοκ βίερ, 45 οὐ οπς ψνῃοβς 
δεαί 88 ἴῃ ἴπε Ὀυδίπεββ, Τμεῖε πδά 
Ῥεξη πο τεϊυοσίδπος ἴπεπ οὐ ἴπε δἰγ] 8 
Ατῖ, πο πεεὰ ἴος πιυςῇ εἀυσδιίηρ ἴο 
τὶπρ πες ἴο τῆς ροϊπὶ ; υἱέ τοπιδγκδ οα 

προβιβασϑεῖσα ἴῃ Μι. χὶν. 8. Ηες 
τοί ποτ᾽ 8 οὨ]ά.---ἐξαυτῆς (ϑυρΡΙΥ ὥρα), 
οπ ἴδε βροῖ, δὲ οποε; τεᾳυεϑὶ ὑγοβεγεά 
τἶτἢ ἃ οοο] ρετγὶ ἱπηρυιάεπος αἰπιοβῖ ουΐ- 

δ αιτησωμαι ἴῃ ΦΑΒΟΌΟΙΔ 33. 
δ ξαντης δως μοι ἱπ ΜΙ ΒΟΙ(Δ, 
10 αθετ. αὐτὴν ἰπ Ὁ ΒΟΙ.Δ. 

13 ἐνεγκαι ἰπ ΜΕ ΒΟΔ (Τ.Κ. ἰπ Ὁ). 

ἀοίπξ ἴ86 πιοΐδετ.--- ἐσ, 26. περίλνπος 
γενόμενος: ἃ οοποεβδίνα οἶδιδε, καίπερ 
υπάετβίοοά -- ἀπά {πε Κίπρ, μου σῇ 6χ- 
ςεαάϊηρν βοσγυ, γεῖ, εἰς.---ὅρκους : ἴπετς 
ταϊρῃς Ὅ6 τπηογα οδίἢβ ἴπδη οπμδ (υἱέ οα 
Μαῖίβεν), Ὀὰϊ {Π6 ρίυγαὶ νγνὰ8 βοτηεί πε 
υϑεὰ ἴοτ ἃ βίηρίε οδῖίῃ. ϑοῆδησς οἰΐεβ 
ἰπβίδῃςββ ἔγοπὶ ΑἊβοῦυυβ ἀπά Χεπορδοη. 
---ἀθετῆσαι α., ἴ0 5ἰἸρῆι Πα, Ὀγ τγεδεπρ 
τῆς οδῖῃῃ δηᾶ ργοπ)ῖβε 88 8 ἴοκε; ἃ ἰδῖς 
ννογᾷά, υδεᾶ, ἰπ τεΐίεγεηςε ἴο ρεΐβοπβ, ἱπ 
πε βεῆβε οὗ ὑσεακίηρ (δ ἢ (πεσε 
οηἶγ). Κυρκε τεπάεγβ τῇς ννογὰ δεγε: 
““ποίαϊε ἤάεπὶ 11 ἀδίαπι [4]16τὰ," οἰεὶπ ας 
ἰηβίδηςεβ ἔγογη Ὠϊοάᾶ., ῬοΐγὉ., δπὰ ϑερῖ. 
--νεσ. 27. σπεκονλάτορα -- βρεοιυϊαῖος 
ἰπ 1 Αἴίη, ΠΠπ γα! ν ἃ νδῖομεσ, ἃ πΉ] τ 
οΠῆοΔ] οἵ {πε επηρίγε Ψῆο δοίεά ρδγιν ἃ8 
ςουτγίετ, ρατον ἃ5. ἃ ροϊϊος οἤῆοος, ραγ 
88 8η δχεουζίοηοῦ; 11 π8ἰγδῖίνε οἰξαϊίοπ8 
πῃ ΝΥγειϊβιεῖη. Τῆς νοζά ἰουπὰ ἰϊβ ννᾶῪ 
ἱπίο {πε ]ενν δ Ιδηρσυᾶρε (Ὠεγα ΟἹ Ϊγ).--- 
ψετ. 29 τεϊδῖεβϑ ἕονν τῆς ἀϊβοῖ 658 οἵ μη 
Ὀυγίεά {πε ςᾶτοδδβε οὗ {πεῖς πιδβίεσ.----ν 
μνημείῳ, ἱπ ἃ ἰοπ!ρ. Τῆς ρῆγαβε γες 8119 



22--- 33. 

αὐτὴν τῇ μητρὶ αὐτῆς. 
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29. Καὶ ἀκούσαντες οἱ μαθηταὶ αὐτοῖ 
ἦλθον, καὶ ἦραν τὸ πτῶμα αὐτοῦ, καὶ ἔθηκαν αὐτὸ ἐν τῷ 1 μνημείῳ. 

30. Καὶ συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἀπήγ- 
γειλαν αὐτῷ πάντα, καὶ ἢ ὅσα ἐποίησαν καὶ ὅσα ἐδίδαξαν. 31. καὶ 
εἶπεν ὃ αὐτοῖς, “ Δεῦτε ὑμεῖς αὐτοὶ κατ᾽ ἰδίαν εἰς ἔρημον τόπον, καὶ 
ἀναπαύεσθε“ ὀλίγον." Ἦσαν γὰρ οἱ ἐρχόμενοι καὶ οἱ ὑπάγοντες 

πολλοί, καὶ οὐδὲ φαγεῖν ηὐκαίρουν.ὅ 32. καὶ ἀπῆλθον εἰς ἔρημον 
τόπον τῷ πλοίῳ ὁ κατ᾽ ἰδίαν. 33. Καὶ εἶδον αὐτοὺς ὑπάγοντας οἱ 

ὄχλοι, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτὸν 5 πολλοί" καὶ πεζῇ ἀπὸ πασῶν τῶν 1 Αεἰε 1}. τΣ. 

πόλεων ' συνέδραμον ἐκεῖ, καὶ " προῆλθον αὐτούς, καὶ συνῆλθον πρὸς ΣΡ ΤΡ 

1 Οπξ τῷ τηοϑὲ υηςΐα]8 (Ὁ) Ἠ88 ἰ"). 

8 λέγει ἰῃ Φ ΒΟΙ.Δ 33. 

δ ξυκαιρουν ἴῃ τηοβῖ πποίΔ]8. 

Ἰ Οπιΐξ οἱ οχ. ΑΒΌΙΔΣ αἱ. 

3 Ομ καὶ  ΒΟΌΙΔΣ. 

4 ἀαναπανσασθε ἴῃ 3 ΒΟΔ. 

6 τω πλ, εἰς ερ. τοπὸν ἴῃ ΒΓΔ. 

8 ΒΡ δᾶνε εγνωσαν δΔηὰ νἡϊμουῦξ 8η οδἦεςξ (αυτον οἵ αὐτου). 

ἴο πη (πα δυγία! οὗ Ϊεδυ8. Ὁϊά τδς 
ενδηρεῖβε δῇ ἴο δυρρεδβῖ ἴοσ ἴπε τε- 
Βεοιτίοη οὗὨ Πίβ τεδάδγβ ἃ ρᾶγδῖ]εὶ Ῥείννεεπ 
ἴῃ [Δἴο οὗ ῆς Βαρεῖβε απὰ τι οἵ Ὁ γίβε ὃ 
(8ο ΚΙοβιοστπαπηὶ, 

γν. 30-.33. Ἀεέμνη οὕ ἐλ Τινεῖσε (Μι. 
χίν, 13, [Κ. ἰχ. 1ο, χ1).-τν εσ. 30 ἰγϑῃβέεσβ 
08 ποῖ ἴπ6 ραβδὲ ἀδίς οὗ τς ποσγίδ]ς 
ἁἀεεὰ ͵μδὲ τεϊαϊεά ἰο {πε εἰπῆς νπεπ τπὰ 
ἕλτηβ οὗ [εβιι8 δῃηὰ Η|58 ἀΐβοὶ ρ͵εβ8. σεςδὶ]εᾶ 
πε ἀεεά οὗἩ συ ἴο Ηετγοά᾽ β πιϊηά.--- 
συνάγονται οἱ ἀπόστολοι πρὸς τὸν 
᾿Ιησοῦν, ἴῃε ἀῤοΞέϊες (μετα οπῖγ, ἀπά ποὶ 
ἰπ ἴδε τεοπηῖςαὶ βεῆβε οὗ δἤε ἅἄδυβ, 
δυϊ Ξε δε πε βεπὲ ουὖἕ οὐ ἐς δ᾽] θη 
τηϊββίοη, ἔπ νη"]5ςίοσιογο) βαῖδοι ἴο [ε818. 
Ἄν Βεσε ὃ αθοσ δον ἰοπρ ἡ δηὰ ψμδῖ [88 
ἐδ08 Ὀεδθη ἀοΐηρ ἴπς 16} ΝῸ δηβινεσ 

18. Ροββί ]6. ἢεβε δῖ βᾷρβ ἱπ ἴδε 
ενδηρεῖίς Πἰβίογυ.--- πάντα ὅσα ἐπ. : ϑυβ- 
ξεδῖβ τπδὲ ἔθου πδά ρτεδὲ ἰπίηρβ το τεῖ!, 
Ἰδπουρἢ νν. 12, 13 οἵἴεαῖε νεσζυ τηοάδγαϊα 
εχρεοϊδιίοηβ. Τῆε τερειτίοη οὗ ὅσα ὑε- 
ἴοτς ἐδίδαξαν -ι- Πονν τηυςἢ ἔπε Ππαά 
ἰδῦρδς (“ υληίδ ἀοουεγαηῖ," ἘσὶΖϑο με), 
ΤΩΔΥ δυγρτϑε. Τῆς ἰεδομίηρ εἰςπιεηῖ 
οουἱά ποῖ Ὀ6 οχίεηδβῖνε ἴῃ τῆς ταηβς οὗ 
τορίςβ. Ὑεῖ, 16 11 τοοκ τῆς ἔογη οὗ ῥέγ- 
δομαὶ πμαγγαϊίοδ οομοεγηὶηρ Ὑεθμ5, ἱξ 
ταῖρδε θῈ ςορίουβ επουρῆ, δπά τεαῖν ἴδε 
Ῥτίῃοῖραὶ ἐεαΐυσε οὔ ἔμ6 πιϊβϑίοπ, Μὲάδ 
ποῖεβ οπ Μί., οδδρ. χ.--- εσ. 31, ὑμεῖς 
αὐτοὶ, εἰΐπετ : γοὺ γουγβεῖνεβ, το5 ἱῤεὶ, 
νους τ[δ6 ογονὰ (Μεγεγ, ϑοῃδη 2), οσ, 
Ὀεῖϊϊες : γου ἔπε βᾶπιε πε νῆο δᾶνε Ὀδεα 
Βαγᾷ δὲ ννοσκ δπὰ πεεά σγεβϑὲ (νγ εἶββ ἰπ 
Μεγει, ΗοΐϊιζΖ., Η. ΟΝ ΤῊΐβ βυταραῖῆν οὗ 
71εβὺ8 ἢ τπε Τνεῖνε τεῆεοῖβ Ηἰ8 οὐνῃ 
οσανίηρ ἴογ τεδὲ ψ δίς ΗἜ οἤδη υη- 

ΒιισςαΒΒΆ}}Υ βίσονς ἴο οδεδίη.---ἀναπαύ- 
σασθε, Δοτῖδὲ, ΟὨἷΥ ἃ ῬεοαΝ δα ΒρΡᾶος ἰπ 
ἃ [{{π οἵ ἰοἱ].---οἱ ἐρ. καὶ οἱ ὑπάγ. ΜδηΥ 
οοπιηρ δηὰ ροίπρ : ἃ ςοπβίδηιϊ βίσεδπι οὗ 
ῬΦΟΡΙῈ ου βοπὶε διγϑηὰ; ΠῸ ΒΟΉῦπεσ ἄοπα 
ψν ἢ οὩς Ραγὶν ἴῃδπ ἀποῖδποσ ργεβεηϊοά [τ- 
861{--πο]εἰβυγε.---οὐδε φαγεῖν εὐκαίρουν: 
Ὡ0 Ἰείβατγε (οἷ. εὔκαιρος, νεῖ. 21), ἐνδῃ ἴο 
εαδῇ; ἱπιρεσίεοε, ἱπιρὶ γίπρ τμδὲ ἰξ ννᾶ8 ποῖ 
ἃ 5011} οσούυγγεποο. Παὲ ψνὰ8 ἴπ6 
Ὀυδίπε88 οὐ μαηά ἡ Ῥγοδαδὶν α ῥοϊϊἐϊεαϊ 
"ιουεηιεηέ ἐπὶ ΟἈγίοθς ΓαΌΟΗΥ τοὶ ἐλ τολί οἱ 
ἐπε Τενεῖνε «γνιῤαίλπίδεά. ΨΜιίάε Ἰοδη νὶ. 
15.-Ν τ. 32. τῷ πλοίῳ. Τῆς ὃοδέ 
ΜΕΘ βιοοά τεδάν ἴος βεγνίςς (111. ο).-- 
κατ᾽ ἰδίαν, ρτἰναίεΐγ, ἰ.6., τυ [Εβι5 ΟὨΪΥ 
π΄ 1Π6 δοαῖ, ἀπά νους οἵπεν Ὀοδίβ 
Δοσοτηραηγίηρ. ΑΒ ἴο ἴπ6 τεᾶβοῃ ἴογ 
1818 ΤΥ ΕΝ ἰηῖο ρῥγίνδου φύ. ΜΙ 5 
δοοουπὶ ψ ἢ Μι.᾽ 8 (χιν. 13), Ψῆο οοη- 
πεοῖβ ψνἱ τἢς τεροζὲ οὗ [μη Β ἀεδίῃ. 
Βεγοπά ἄουδε, ΜΚ.᾽5 16 ἴδε οογγεοῖ δο- 
οουπῖ. Τῆς εχουζδίοη ψγ88 δὴ διίεπιρέ 
ἴο εδοᾶρα ἔἴτοπη ἴῃς Ἵοτονὰ δηά ἔοπι 
ἄδηρογοιβ 1]Πυβίοηβ ; ἀραὶπ τιϊϊπουΐ βυς- 
(ε88.---Ἶ εσ. 33 Ἔχρὶαἱπβ ὑν Ὧν --- εἶδον, εἴς., 
ἴδον (6 Ρεορ]ὶς) βαὺν ἔπετ ἀεραγείηρ.--- 
ἐπδινωσαν (ος ἔγνωσαν, ΒὨ) ἰβ8 Ὀεϊίες 
ψουξ δη οὔΐεςς (αὐτοὺς οτς αὐτὸν) -Ξ- 
πεν Κηενν, ποῖ 80 ΠΥ ᾿γεσα, θὰ ἰδὲ 
ΠΕ ννετα δῇδσγ, ἤοσο ἴΠΕῪ γεσς ροΐηρ, 
ἀουδε]εββ ἴτοπὶ 1π6 οουτβα ΠΟῪ νεσα 
βἰεετίηρ.--- πεζῇ (τοπὶ πεῖός, δὐ͵εοιίνα 
ὁδῷ, υπάετείοοά), οπ ἴοοῖ, ὉγΥ ἰαπάᾶ 
τουπά (Π6 εηὰ οἔὗἁ τῆς 1Δἴκε.---συνέδραμον, 
ἴεν τῶπ ἰορείδεσ, εχοϊεὰ δηὰ εχοίϊτπρ, 
ἐΔοῦ ἴον οὐ ἴῃς ΨΑΥ Τοπεγυξίηρ [8 
Ζ} τὸ ἴῃς ρτονίηρ βίγεαπι οὗ ἐἰξο 
Βυπιδῃ δεΐηρβ; Ψδδὲ ἃ ρίοϊυγε!] 6 
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αὐτόν. 44. καὶ ἐξελθὼν εἶδεν ὁ Ἰησοῦς ̓  πολὺν ὄχλον, καὶ ἐσπλαγ- 

χνίσθη ἐπ᾽ αὐτοῖς,} ὅτι ἦσαν ὡς πρόβατα μὴ ἔχοντα ποιμένα - καὶ 

ἤρξατο διδάσκειν αὐτοὺς πολλάίςκἈἩ 45. Καὶ ἤδη ὥρας πολλῆς 

γενομένης, προσελθόντες αὐτῷ " οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ λέγουσιν," “Ὅτι 

ἔρημός ἐστιν ὁ τόπος, καὶ ἤδη ὥρα πολλή 36. ἀπόλυσον αὐτούς, 

ἵνα ἀπελθόντες εἰς τοὺς κύκλῳ ἀγροὺς καὶ κώμας, ἀγοράσωσιν ἑαυτοῖς 
ἄρτους δ- τί γὰρ φάγωσιν οὐκ ἔχουσιν." δὃ 47. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 
εἶπεν αὐτοῖς, “Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς φαγεῖν." Καὶ λέγουσιν αὐτῷ, 
“ Απελθόντες ἀγοράσωμεν διακοσίων δηναρίων ὁ ἄρτους, καὶ δῶμεν 7 
αὐτοῖς φαγεῖν." 48. Ὁ δὲ λέγει αὐτοῖς, “Πόσους ἄρτους ἔχετε; 
ὑπάγετε καὶ ὃ ἴδετε." Καὶ γνόντες λέγουσι, “ Πέντε, καὶ δύο ἰχθύας." 
39. Καὶ ἐπέταξεν αὐτοῖς ἀνακλῖναι "9 πάντας συμπόσια συμπόσια ἐπὶ 
τῷ χλωρῷ χόρτῳ. 40. καὶ ἀνέπεσον πρασιαὶ πρασιαί, ἀνὰ 1ῦ ἑκατὸν 

καὶ ἀνὰ 10 πεντήκοντα. 41. καὶ λαβὼν τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς 

δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς τὸν οὐρανόν, εὐλόγησε " καὶ κατέκλασε 

τοὺς ἄρτους, καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ 11 ἵνα παραθῶσιν 13 αὐτοῖς " 

καὶ τοῦς δύο ἰχθύας ἐμέρισε πᾶσι" 42. καὶ ἔφαγον πάντες, καὶ 

ἐχορτάσθησαν : 43. καὶ ἦραν κλασμάτων δώδεκα κοφίνους πλήρεις,1δ 

1 148Β1,Δ οπιΐε και συνηλθον προς ἀντον (Τίεοξ., ΚΝ. Η.). " Οπιῖξ ο 1. δ᾽ ΑΒ αἱ. ῥὶ. 

ὃ αντονς ἰπ  ΒΌ. 4 ελεγον ἰη 3 Β1,Δ. 

δΈΟτι αρτους.... ἔχουσιν Σἢ ΒΙ.Δ Βᾶνο δἰ πιρΙν τι φαγωσιν (Τίδο!., Υν.Η,). 

5 δην. διακ. ἰπ ΄ΑΒΙ,Δ. Ἰδωσωμεν ἴῃ Ῥ ΒΌ. -ομὲν [Δ (ΥΝν.Η.). 

δ καὶ οτοΐ!  ΒΌΙ, 33. 9 ἀνακλιθηναι ἰῃ 3Β. ἀνακλιναι Ὠ1,Δ. 

10 κατα ἰη 40 (Τίβοι., ΝΥ. ἢ... 1 ἀντον οπιῖς Σ3Β1,Δ, 
12 χαρατιθωσιν ἴῃ ΒΓΔ, 15 Β 8δδ8 κλασματα δ. κοφινων πληρωματα (ΥΥ.Η.). 

(ατοιΐυβ, Ἡοῖιζν, Η. 6.).- εν. 30. υἱεϊτλαῖο τεβυΐε, ἃ οοπρτερϑίίοη οὗ 5οοο. 
Τὶ τῆς οἰϊπιαχ οὗ ρορυϊαγιἐν, δηά, ἔγοπὶ 

τῆς ἴουτ ἀοβρεὶ ννὲ ἰεᾶσῃ, ἰΐϊβ οὐ βὶ8 

(οδαρ. νἱ.).---προῆλθον, “ουΐταη" (4. Ν.), 
δηιϊοὶραιεά -- φθάνειν ἴῃ οἰΔδδίςβ. 

γν.34-44. Τῆε ζεεάΐπρ (Μι. χῖν. 14-21, 
1κ. ἰχ. χι-τ))πενες. 34. ἤρξατο διδά- 
σκειν, Ης Ῥεραπη ἰο τεδοῖ, Ἄσοηβιγαίπεὰ 

ἘΥῪ Ρἱὲν (ἐσπλαγχνίσθη), ἱΠουρῊ ννεᾶσΥ 
οὗ ἰοἱΐ ἀπά οἵ ῥοῤμίανίέγ. Ὁ ἑεαεὰ; 
Με. βᾶγβ ἴο ἀεαί. Ὑπεγα οουϊά ὉὈς ἔδν, 
ἐξ ἀπυ, βἰοκ 'π ἃ ογοννά τῃδὲ δά Ἵοπῖε πῃ 
Βιο ἢ ἃ ἢυγεγ.--- ες. 35. πολλῆς, 
ἐκ θεΐηρ δῖε ἴπ ἴῃς ἀαγ.---πολύς ν»ᾶ8 δχ- 
ταηβίνεϊν υϑεὰ ὃγ ἴῃς ατεεκβ ἴῃ 41] βοτὶβ 
οἵ ςοηπεοιίοηβ, {ἰπι6 ἱποϊυδεά ; ἐχϑτηρ 68 
ἰη Κγρᾷε δηά Ἠεγπιδηη᾽β Κ 1667, Ῥ. 137 ἢ. 
ὙΤΏς Ρῶτγαβε τεσσ ἴῃ ἰδὲ οἴδυδβς οὗὨ []8 
νεῖβε (ὥρα πολλή).---νεῖ. 37. δηναρ. 
ιακ. ἄρτονς, ἰοᾶνεβ οὗ (ρυσομδβαθὶς 

ζοτ) 2οο ἀεπατίϊ ; τπῈ βιπὶ ῬγοΡδΌΪΥ δυρ- 
ξεβιεὰ ὉῪ ναὶ τῆς Τννεῖνε Κπονν ΠΟΥ 
νεῖ ἴῃ ροββεβϑϑίοῃ οὗ δἷ ἴ26 {ἰπ|6 Ξξ βενεῃ 
Ῥουπάβ ἴῃ ἴῃς ρυτβε οὗ ἴῃς [εϑ1:18- ἶσος 

συμπόσια συμ. Ἠενταίξεϊς ἔος ἄνα συμ. 
(τ΄. δύο δύο, νετ. 7) Ξ-Ξ ἱπ ἀϊπίπρ οοτῃ- 
Ῥαπίεβ.--ἐπὶ τῷ χλωρῷ χόρτῳ, οη ἴπε 
δῖεαη ρτδββ; ἃ τεεᾶγ, τηδσϑἣν ρίδος θᾶ 
ἔδιε πιουῖῖ οἵ ἴῃς Ἰ]οτάδη δὲ ἴῆς ποσίῃ επὰ 
οὗ ἴδε ἴΙακεὲ. γιὲ4ε ϑιδηεγβ ἀεβογίριίοη 
(ϑἰπδὶ ἀπά Ῥαϊεβιίπε).---ν ἐσ. 40, πρασιαὶ 
πρασιαὶ-- ἄνα πρασίας, ἰῃ ρατάεη ἤἥοννες 
Ῥίοῖβ, οἵ βᾳυᾶγεβ, ρἰσϊισαβαυε ἴῃ ἕδος δηὰ ἴῃ 
ἀεβοτίρείοη, θεβρεακίπρ δὴ εγε-νν πε 58 
οὗ δῃ πτηργεββιοπαῦϊα πδίυσο {κα Ῥείεσ.--- 
Μετ. 43. καὶ ἦραν, εἴος., ἀηὰ {ΠΕΥ τοοῖς 
Ρ, 848 Πταρτηεηῖβ (κλάσματα, Β1.), ἴδε 
ΒΠΠπρΒ (πληρώματα) οἵ ἐννεῖνε δαβκεῖ8.--- 
καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων, ἀπά οἵ ἴῃς ἤ8[εδ, 
εἰἴδει ονεσ δπὰ δῦονε ψνῃδι ΨᾺ8 ἴῃ τῇς 
ἰννεῖνα Ὀαβιεῖβ (Ετσί Ζβο 6), οὐ ΒΟΠΊ6 
παρταςηίβ οὗ τῆς βεμεβ ἱποϊυδεᾶά ἴῃ ΤΏ δ) 
{μεσεήνονες. 44. πεντακισχίλιοι ἄν- 
ρεξ; 5000 τΊΕἢ : οπς ἰοαῦ ἔογ τοοοΐ Με. 

δὐάβ: χωρὶς αἰκῶν καὶ παιδίων, 
ΨοπΊθη δηὰ οπάγεμ ποῖ οουπίεά, Οἵ 
ἔδεθςε, ἱπ [6 οἰγουπιδίδηοςβ, ἔδεσε ψουὰ 
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καὶ ἀπὸ τῶν ἰχθύων. 44. καὶ ἦσαν οἱ φαγόντες τοὺς ἄρτους ὡσεὶ 
πεντακισχίλιοι ἄνδρες. 45. Καὶ εὐθέως ἠνάγκασε τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ ἐμβῆναι εἰς τὸ πλοῖον, καὶ προάγειν εἰς τὸ πέραν πρὸς 
Βηθσαϊδάν, ἕως αὐτὸς ἀπολύσῃ 2 τὸν ὄχλον. 46. καὶ " ἀποταξά- 1 ἰχ, δε; 
μενος αὐτοῖς, ἀπῆλθεν εἰς τὸ ὄρος προσεύξασθαι. 417. Καὶ ὀψίας ἀξωῦτιι 
γενομένης, ἦν τὸ πλοῖον ἐν μέσῳ τῆς θαλάσσης, καὶ αὐτὸς μόνος 
ἐπὶ τῆς γῆς. 48. Καὶ εἶδεν" αὐτοὺς βασανιζομένους ἐν τῷ 
ἐλαύνειν. ἦν γὰρ ὁ ἄνεμος ἐναντίος αὐτοῖς. καὶ ὃ περὶ τετάρτην 
φυλακὴν τῆς νυκτὸς ἔρχεται πρὸς αὐτούς, περιπατῶν ἐπὶ τῆς 
θαλάσσης" καὶ ἤθελε παρελθεῖν αὐτούς. 40. οἱ δὲ ἰδόντες αὐτὸν 
περιπατοῦντα ἐπὶ τῆς θαλάσσης,, ἔδοξαν φάντασμα εἶναι, καὶ 
ἀνέκραξαν: 50. πάντες γὰρ αὐτὸν εἶδον, καὶ ἐταράχθησαν. καὶ 
εὐθέως ὁ ἐλάλησε μετ᾽ αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, “Θαρσεῖτε. ἐγώ 
εἶμι, μὴ φοβεῖσθε." 51. Καὶ ἀνέβη πρὸς αὐτοὺς εἰς τὸ πλοῖον, καὶ 
ἐκόπασεν ὁ ἄνεμος " καὶ λίαν ἐκ περισσοῦ ἴ ἐν ἑαυτοῖς ἐξίσταντο, καὶ 

ΤΝΒΌΓΔ οπιῖξ ὡσει. 3 απολνεῖ 'ἴπ ΒΙ,.. ἀπολυση ἰδ τοηὶ ΜΕ, 
δ ιδων ἴῃ 

φνλακην. και ἰδ ἃ Βίτῃρ 

4 ς. (ἐπι τ᾿ θ. περιπ.)  ΒΙ.Δ 33. 

ΒΌ[Δ, μος (Ὁ εχοερίεα) αἷδο οπχῖξ καὶ Ὀείογε πέρι τεταρτὴν 
ἰδοδξίοη οὗ ἴπ6 οοπειγιυςίου. 

δ οτι φαντασμα ἐστιν ἰῃ δ, Β1,Δ 33 (ΤίδςοΒ., ΝΝ.Η.). 

4 ο δε ενθυς ἰη δ, Β1.Δ, 
ΤΉΜΒΙ(Δ οπιῖς ἐκ περισσονυ (Ὁ. Η.). [ἐ 5118 ἴδε δἰξυδιίοι δηὰ τυ Βανα ἐμ] 

ουϊ " ονεσδίφδε, οσ Ῥεεη οπιϊξεὰ δα βυρεγβαουβ, [που ρἢ τεα ΠΥ τοὶ 8ο. 

Ὁς ἔενν, ἐπετεΐοσα ροῦν ποῖ τεΐεσεθά ἴο 
ὃγ ΜΚ. 

γν. 45-52. Αποέκεν 5Ξεα-απεοάοίο (Μι, 
χῖν. 22-33). Τυκες ἄτορβ οὐξδ πεῖς δηά 
ἄοςδ ποῖ Ἰοίῃ ίβ ὑσοῖπεσ δνδηρε 8ὲ8. Ὁ1}} 
ΜῈ ΘοπΊα ἴο νυἱῖ!. 27.--ν ες. 45. εὐθὺς : πο 
εἶπις ἴο ἰἴοβε; ἰξ ψ885 ρεϊίηρ ἰδῖε.--- 
ἠνάγκασε, υἱάες οἡ Μι.--εἰς τὸ πέραν : 
ΜῈ ἅτε δρί ἴο ἴδκε τῃϊβ 38 ἃ τηδίίεσ οὗ 
σουσβα 88 ΞΞ ἴὸ (ἢς Οἶμεσ (ννεβίεσῃ) βίὰβ 
οὗ {δε ἴακε, απὰ σοπβεαυεηῖὶίν ἴο ΔββιπΊ6 
ἴμδὲ πρὸς Βηθσαῖδάν ροϊπὶβ ἴο ἃ Βειἢ- 
βαϊάαβ ἴδετε, ἀϊβιϊπος ἴτοπι Βεϊμβαί 
7υ1148 (]1οπη ἱ. 44). Βυῖ ἴπε εἐχρζεββίοη 
εἰς τ΄ π᾿ ΠΊΔΥ πιεδῃ ἥγοσῃ ἴδε βουϊῃ ἐπά 
οὗ {πε ρἱαίη ΕἸ Βαῖπα, οὐ ἴτε εδβίεσῃ 
εἰάς, ἰο [πΠ6 ποι επά τοινασάβ Βειπβαίἀδ 
71145, πε τεπάεζνουβ ἔοσ πε πίρῃι. [1 
ἴδιλι οα8ε6 (ἢ σοπίγαγυ ννἱπὰ ἩνΒΙοἢ ονεῖ- 
τοοῖς {π6 ἀϊβοίρ]ε8 ννου]ά Ὀε τῆς ργαναι]πρ 
νἱηᾶ ἴοσι ἴῃς ποσί ῃ-εαξῖ, ἀγίνί προ τΠεπὶ 
ἴῃ δὴ ορροβίϊα ἀϊγεοϊϊΐοη ἄὐδῪ ἔγοπὶ 
Βειϊπβαίδα τονγατάβ ἐδε ννεβίεσῃ βῇοσα. 
ΤΒΐβ ἰ8 ἰδς νίενν δἀνοοδιεἃ ὈῪ Εὐστετ. 
Μιίάἀφ Ζεϊἐτελνὶε ες Ῥαϊὰ Ξἐϊτια- Μεγείης, 
Β. ἰϊ. (18)γ90). ἮοϊιΣ., Η. Ο., τπίπκβ τδὲ 
εἰμεν (18 νίενν τπλυδὲ θ6 δάορίῖεά οΥ ἴμ6 
ἔσυο τεδάϊπρ ἴῃ τε οἴαυδε τεξειτίηρ ἴο Β. 

τοῦδέ δ6 ἴπδξ τεργεβεηϊεά ἰπ βδοσης ἵ,αἰίη 
οορίεβ: “ἴγδηβ ἐγεΐυπη ὦ Βεάβαϊάδ," Ὁ. 
Μέετγοη. ; “ἃ Βειῃβαϊ 8," Ο. Μοπδο.---Ν ες. 
46. ἀποταξ , δΒανίηρ ἀϊβη)ίββεά 
τδεπ, ἐ.ε., ἴῃς πκυϊιϊευάς; 1Δῖς ατεεκ 
οοπάεχηηοὰ Ὁγ Ῥῆσγγη., Ρ. 23 (ἔκφυλον 
πάννυ).--νεῖ. 48. ἐν τῷ ἐλαύνειν, ἰῃ ρὑτο- 
ῬΕΙΠαρ (ἴδε βαρ νὰ ΟΔΓΒ) .---περὶ τετ. 
φνλ., αὔου!ξ τ86 ἔουτί νναϊοῆ, Ὀεϊννεθη 
ἴῆτεε δηά βἰχ ἴῃ τῆς τηοτηΐηρ, ἰοννατάβ 
ἄλνη.---ἤθελε παρελθεῖν, Ης νὶβῃεά ἴο 
Ρ4588 ἴΠεη--“ ργδαίοσίγε 6οβ,᾽" Ψυ]. ; ἴξ ἂρ- 
Ρεδγεά 80 ἴο ἴπεσῃ.-εσ. 5σο. Νοῖ αυϊίο 
δῃ ἰπβίδποα οὗ Ματγίκ᾽ β ἢδδϊξ οὗ ἰϊξεσαϊίοη: 
εχρ  δἰπβ ἤονν ΠΟΥ σαπηε ἴο τΠίπὶς ἰξ τγὰδ ἃ 
Ῥῃαπίδϑθπι. ΑἹ! βαὰὺνν ψνμαὶ Ἰοοκεά {6 
7εβυ8, γεῖ ἴδεν σου ποῖ Ὀεϊΐενε ἴξ τγᾶϑ 
Ηε, ἃ τεδὶ τηδῃ, ννδϊκίηρ οὐ δα νναΐεσ; 
τθογείοσε ἔθου ἴοοῖς πῖσῆς πὰ γαβμεὰ ἴο 
ἴδε σοποϊυδίοη : ἃ βρεςῖσε 1--- εσ. δὲ. 
ἐνῤπασεν, 858 ἴῃ ἷν. 30---λίαν ἐκ περισσοῦ, 
ΨΕΙΥ εχοεεάίηρῖν, ἃ ἄουδ]ε βυρετίαιίνε, 
ἃ πτιοβὲ {{κεὶγ οοτηδίηδιίου ἴος Μαῖκ, 
που ἢ ἐκ περ. ἰβ νναπτίηρ ἰπ βοσῦθ ἱπὶ- 
Ῥογτίδης Μ55. δπά οπιιεά ἰπ ΝΗ. 
ΟΥ. ὑπερεκπερισσοῦ ἰπ Ἐρῇ. [1]. 20.--- 

Ε΄. 52 τεῆεςίβ οἡ (ἢς δεβιοηϊβαγηεηϊ οἱ 
ἴδς Ὑνεῖνα 88 ὉΪατηθνγοσίῃυ ἰῃ νίαν οὗ 
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ἐθαύμαϊον.1 

ο(Ὰ. τς αὐτῶν 2“ πεπωρωμένη. 
χίϊ, 40. 
Βοος». χὶ. , 
δ᾿ (αι. προσωρμίσθησαν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΥἹ. 52---56. 

52. οὐ γὰρ συνῆκαν ἐπὶ τοῖς ἄρτοις - ἦν γὰρ ἡ καρδία 

53. ΚΑΙ διαπεράσαντες ἦλθον ἐπὶ τὴν γῆν δ Γενησαρέτ," καὶ 
54. καὶ ἐξελθόντων αὐτῶν ἐκ τοῦ πλοίου, εὐθέως 

ἐπιγνόντες αὐτόν, 55. περιδραμόντες ὅ ὅλην τὴν περίχωρον ὅ ἐκείνην, 
Ρ2 Ὅος. ἱν. ἤρξαντο ἐπὶ τοῖς κραββάτοις τοὺς κακῶς ἔχοντας ἢ περιφέρειν, 

ἰπειδΡρδ' όπου ἤκουον ὅτι ἐκεῖ Τ ἐστι. 56. καὶ ὅπου ἂν εἰσεπορεύετο εἰς 
κώμας ἢ ὃ πόλεις ἢ ὃ ἀγρούς, ἐν ταῖς ἀγοραῖς ἐτίθουν ἢ τοὺς ἀσθενοῦν- 
τας, καὶ παρεκάλουν αὐτόν, ἵνα κἂν τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ 
ἅψωνται - καὶ ὅσοι ἂν ἥπτοντο 10 αὐτοῦ, ἐσώζοντο. 

1 Μ4Β1Δ οπιῖϊ και εθαυμαζον, νν ΙΓ ἢ 15 Βυρεγῆυουβ. 

ΞΈἘοτ ἤνγαρ.. 

5 σπι τ᾿ γ. λθον ἴῃ ἐξ 3 Β1,Δ 33. 

4 εἰς Ὀεΐοτε Γεν, ἰπ . Β1,Δ 33. 

. ἄντων 3 Β1,Δ ἢδλνε αλλ ἡν, εἴς.) δἀηᾶ ΑἸΘΒΣ αντων ἡ καρ. 

δ περιεδραμον ἴῃ ΝΑ. ΒΙ.Δ 33 (Ἰἢ καὶ δείοτε ἡρξαντο). 

6 χωραν ἰπ 3 Β1.Δ 33. Ἰεκαι οτος  ΒΙ.Δ, 

δ εὶς Ὀεΐοτα πολεῖς ἀπά ἀγρους πη ΒΌΔ. 

9 ςτιθοσαν ἴῃ 3 Β1.Δ. 

τς τεςθηΐῖ [εεάϊπε᾽ οὗ τε πιυίταάε. 
Οπα πιϊρδὲ ταῖμπογ πᾶνε ἐχρεοίεὰ ἃ τε- 
ἔετεηςς ἴο ἴῃ6 5:ΠΠ|πὸ οὗἨ ἴῃς βίοσπι. ἰπ 
οτοββίηρ ἴο Ὀεοδροῖβ, Βυξ {πᾶΐ βεεπὶβ 
ἴο δᾶνὲ ἀρρεάγεά ἃ 8π18}1} τηδίϊεσ σοπι- 
Ῥατοά νὰ νναἰκίηρ οα ἴῃς βεᾶ. Τῆς 
ἐνδηρε ἶϊβε 5βεεπβ δηχίουβ ἴο δῆοιν δον 
τουςοἢ ἴπὲ Τινεῖνα πεεάςά {πε ἱπβέγυοτοη 
ἴο ψνῃϊςἢ ἐπ πα βεαμοὶ [εβὰ8 ρίνεβ Ηἰπι- 
δεῖ πιογε δπὰ πιοζε. 

γν. 53-56. ΤΊι ἰαπάϊηρ (Μι. χὶν. 34- 
6).--- ες. 53. πὶ ρμίσθησαν (πρὸς 
ρμίζω ἴτοπὶ ὅρμοι, πεν οᾶπηε ἴο δποῆοσ, 

οἱ ἰδηάεά οἡ ἴδε Ῥεδςῃ ; Πεῖδα ΟἹἱ]Ὺ ἰπ 
Ν. Τι-τνες. 55. ἐπὶ τοῖς κραββάτοις, 
ρου ἐμεῖς θεά, υἱάσ 1]. 4.---περιφέρειν, 
ἴο οαττυ ἀρουΐ ἔτοπὶ ρίδοα ἴο ρίαςβ. [ἢ 
πεν ἀϊά ποῖ Βπᾶ [6515 δῖ οπα ῃίαςο, ἘΠΕΥ 
ψεῖα ποῖ ἀϊξοουταρεά, ὕὰὲ σαγγεὰ πεῖς 
βἷοκ ἴο δποίῃες ρίδος πεσε Ηδ ννᾶ8 
1κεῖγ το δε. ὙπΠεῖτγ ἐπεσρυ, ποῖ 1658 ἴπδπ 
πε ννοτᾷὰ κραββάτοις, τες 815 [Π6 βίοσυ 
ἴῃ 11. 1-12.--- πον ἤκονον ὅτι ἔστιν, ποῖ: 
νυ εζενεῖ Ηε νναϑ-εὅπου ἦν, δυῖ : ΨψΠατ- 
ἐνεσ ἴδεν ψεῖε ἰοΪϊά Ηδ ννᾶβ8; ἐστιν, 
Ῥτγεβεηΐῖ, ἔοπὶ ἴῃς Ροίΐπε οἵ νίενν οὗ ἴῆοβε 
ΨὴῸ μάνα (πε ἱπίογπιδιίου ἱπ ἰηάϊσγεος 
ἀϊβοουτβα, Μέάδ ὁπ τῃϊ8, Βυτίοπ, Μ. δῃά 
Τ., 8. 351.-τνες. 56. κώμας, πόλεις, 
ἀγρούς : ροϊπί Ῥτο ΔΌΪΥ ἴο ἃ νος βρῆεγα 
οὗ δοιϊνὶν τμδη ἰδ8 ρῥ᾽αίπ οὐ αεππεαβᾶσεί. 
ὙΠὶβ νψγᾶ8. Ῥγδοῖς αι τε οἷοβε οὐ {πὰ 
Βοαδὶίπρ ταϊηἰβέσυ, ἰῃ ΜὨΙΟἢ τῆς ἐχρεςῖδ- 
ἕο δηὰ ἐδ οὗ τδ6 ῥορίε Μ σα ψουπὰ 
ὉΡ ἴο τᾶς δίρμεδι ρἰτο. 

10 ηψαντο ἴῃ Φ ΒΌΙ,Δ 33 αἷ. 

ΜΆΒΗΙΝΟ ΟΣ ΗλνΝηΒ. 
ΘΥΒΟΡΗΕΒΝΙΟΙΑΝ ΝΌΜΑΝ. Α ἤξαρ- 
Μυτξ Ἠξαυξρ.---νῆν. 1-23. Οὐπμεεγρῖ» ν᾽ 
εεγοπιοπίαὶ αδιίπέϊοηις (Μι. χν. 1-20).--- 
Ψες. 1. καὶ σοπηεςῖβ ννῆδῖ ἔο] ον νΕΓῪ 
Ἰοοβεῖγ νυ νυν δὶ ροε5 θεΐοτε : ποῖ ἔδωι- 
Ῥογδὶ βδεαυεποθα Ὀυϊ οοηϊγαδὲ δείννεθη 
ῬΠεποιηθηδὶ ρορυϊδγιΥ δηὰ Ποβε ν οἱ 
ἴδε τε] ρίουϑ Ιεδάεγβ οὗ ἴῃς ρεορίς, ἰπ ἴδε 
νίενν οὗ {πε ἐνδηρεῖῖϑε.---τινὲς τῶν γραμ.» 
εἴς., βδοῖὴς οὗ τῆς βοσγίθεβ ινῆο ἢδά σοπις 
ἥτοτα ]εγυβαίθη, οὕ. 11}. 22, ἀπ ἃ τεηηδεκβ 
ἴπετα.-- ες, 2. καὶ ἰδόντες : [6 δΒεη- 
ἴεπος δερίπηίηρ ἢ τΠ6868. ψογάβ ῥγο- 
ΡοΙν τὰπϑ οἡ ἴο ἴδε ἐπὰ οὗ νεσ. 5, θυ 
{πε σοηδίγυσιίοη οὗὨἨ 80 ἰοπῷ ἃ βεηΐεηςε 
ονοτίαχαβ ἴπΠ6 ρταπιπγδίοδὶ 5Κ|}} οὐἠἨὁ Ἐπ6 
ΑΥΟΙ, 80 1 ἰ8 Ὀσζοόκεη ΟΥ͂ υπδηϊβῃεὰ 
αἴτες τῆς Ιοηρ Ἔχρί δηδίοσυ οἴδιιϑα δδουΐ 
εν βῃ ουδβίοπιβ, νν. 3-4---α Κιηὰ οὗ 
Ῥδγεπίμεβί8--- απ ἃ πεν) βεπίεηος δαριη 
αἱ νεσ. στ-εδπᾶ βεείηρ, εἴσ (ἔοσ τς 
ῬΒατσίβεεβ, εἴς.), δηὰ ἐς Ῥῃδγίβεςβ δηά 
ΒΟΙΙΡε5 δ5κ; ἰπβίςδλά οὗ: {ΠπεῪ δϑβίς, εἴς. 
Τδε βεηῆβε ῥ᾽ δίπ ἐπου ρῃ, ᾿πουρὴ σταηι- 
ταᾶτ οτυάε.---τινὰς τ᾿ μαθ., το»ῖδ οὗ ἴπ6 
ἀϊδβοῖρίεβ, ποῖ 81]. μεη ἢ Οη {πεῖς 
ἐνδηρε εὶς ἰουτ (νεῖβ8 ; Ηοῖέζ., 
Η. Ο.).), Ννε μανβ πεῖς, 48 ἴῃ ἴ. 24, ἃ 
ςᾶ86 οὗ δἰίγδοϊίοῃ Ξε βεεῖηρ βοπὶς ἴδ 
ἴδεν εδὶ (ὅτι ἐσθίουσι, ΥΝ.Η.), ἔοτ βεείπρ 
ἔπαὶ βοπις εδῖ (ὅτι τινὲς ἐσ.).---ἀνίπτοις, 
την δβηῃεᾶ, δἀἀεά ἴο εχρίαίπ ἕος αςἊπεῖα 
τελάδσβ (πὸ [εοπηΐοα]ὶ ἵεται κοιναῖς Ξε ρτο- 
ἴδτια (ς΄. οπι. χῖν. 14).---νν. 3-. Εχ- 

ΟΠΆΡΤΕᾺ ΧΙ]. 
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ΨΙ]. 1. ΚΑΙ συνάγονται πρὸς αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι, καί τινες τῶν 
γραμματέων, ἐλθόντες ἀπὸ Ἱεροσολύμων 2. καὶ ἰδόντες τινὰς τῶν 
μαθητῶν αὐτοῦ "κοιναῖς 1 χερσί, τοῦτ᾽ ἔστιν ἀνίπτοις, ἐσθίοντας 1" Ἰὰς δ. 

ἄρτους 3 ἐμέμψαντοϑ" 3. (οἱ γὰρ Φαρισαῖοι καὶ πάντες οἱ Ἰουδαῖοι, 
1:4. Ἧεδ. 

ἐὰν μὴ " πυγμῇ νίψωνται τὰς χεῖρας, οὐκ ἐσθίουσι, κρατοῦντες τὴν, ἢ, 39. ον. 

παράδοσιν τῶν πρεσβυτέρων 4. καὶ ἀπὸ ἀγορᾶς, ἐὰν μὴ " βαπτί- « τ. χί. 

σωνται," οὐκ ἐσθίουσι " καὶ ἄλλα πολλά ἐστιν ἃ παρέλαβον κρατεῖν, 
ἃ βαπτισμοὺς ποτηρίων καὶ ξεστῶν καὶ χαλκίων καὶ κλινῶν ὅ ") ἃ (οἱ. ἱΐ, :4. 

Ἡδεθ. νί. 2; 

5. ἔπειτα δ ἐπερωτῶσιν αὐτὸν οἱ Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμματεῖς, ὁ ἀκιῖ αι. 
81. Κοιω. “Διατί οἱ μαθῆταί σου οὐ " περιπατοῦσι ἴ κατὰ τὴν παράδοσιν τῶν Τὴ ς, 

πρεσβυτέρων, ἀλλὰ ἀνίπτοις ὃ χερσὶν ἐσθίουσι τὸν ἄρτον ; " 6. Ὁ δὲ 
ἀποκριθεὶς 9 εἶπεν αὐτοῖς, ““Ὅτι καλῶς προεφήτευσεν Ἡσαΐας περὶ 
ὑμῶν τῶν ὑποκριτῶν, ὡς γέγραπται, “Οὗτος ὁ λαὸς τοῖς χείλεσί με 

1 οτι Ὀείοτε κοιναῖς 18 ἐσθιονσι ἴῃ δ ΒΙ.Δ 33 (Ν.Η.). 

3 τους Ὀσίοτε ἀρτους ἰπ  ΒΌΓΝΔΣ. 

8 Οπιῖξ ἐμεμψαντο ΑΒ1.Δ. [τ ν88 ἀουδε]εδ8 ἱπίσοδυοεά ἴο Πεῖρ ἔμ οοπειγαςείοη. 
4 ΝΒ δᾶνε ραντισωνται (Υν.Η. ἰεχι). 

δ και κλινων 8 οπηίττεά ἴῃ .Β1,.Δ (ΥΝ. Η. πλᾶγρ.), ὈυΣ Ἰουηά ἰη Ὁ. Τὰ τοῖρβε 81] 
οὐ ὈῪ 5 πη τ ἐπάϊηρ, δηὰ ννὰβ μαγάϊυ {κοὶγ ἴο Ὀς δάάἀεά 88 ἃ ρἷοββ. 

56 καὶ ἴῃ Ι ΒΟΙ, 33. 

Ἰὸον περι. οι μαθ. σὸν ἰῃ ΒΓΔ (Τίβοι., ΜΝ. Η.). 

8 κοιναῖς 'ῃ δὲ ΒῸ ἴοσ ἀνίπτοις, νυ οἢ δεετ8 ΔΠ Ἐχρ Δ Δίοσυ βυθδβείξαια, 

9 Οὐ εὰ ἴῃ 3 ΒΙ.Δ 33, 8ο οτι Ῥεΐοσε καλως. 

Ρίαπδίοσυ βίδίεπιθπε δρουΐ {πὴ 88 οὐ8- 
ἴοπιβ, ποῖ ἰπ Μι.---πάντες οἱ ᾿Ιονδ.: [π6 
Ῥμαγίβεεβ, ἴπ6 ᾿ποτουρῃ- ροίησ νἱτί οὶ 
ἴῃ σεϊρίοπ, ψψεῦς ἃ |ἰπιϊτεὰ παρε; θὰῖ 
πη 1ὴῖ8 δπὰ οἵπο στεβρεοίβ ἴδε 7ενν8 
Βεπεγαῖυ ΤΟ] ονγθὰ δηοίεπε ουδίοπι. ΤΏΘ 
ἐχργεββίοη γεπΊπᾶβ ὺ8 οὗ τῇς Εουτγίῃ 
αοϑρεῖ ἰπ [18 πιᾶππεσ οὗ τεξεγσίπρ ἴο ἴῃ 68 
Ῥεορῖε οἵ 1βγδεὶ---ἰῆς ενν5---ἃ 5 ζοσεί ριθγϑ. 
Ματκ βρεᾶκβ ἴτοπὶ (πε (επεῖα ροϊηΐϊ οὗ 
νίενν.---πυγμῇ. 1} ἴδε ἢδὶ, {π6 Ν υἱραῖς 
8ᾶ5 πεσε ογεῦγο, διβυνεσίηρ ἴο πυκνά, ἃ 
τεδάϊπρ ἔουπά ἴῃ ἃ. Μοβὲ σϑοεπὲ Ἰδιεῖι 
Ῥτείειβ ἱπίεγργεῖ πυγμῇ 48 πιεαπίηρ ἴπαὶ 
ἴδεν συῦθεά πατὰ τῆς ραϊπι οἵ οπα μαπά 
νυ τῆς οἴπος οἱοβεά, 50 88 ἴο πηδκα βιτα 
τῃδι τῆς ρασῖ ψῃο ἢ τουςπεᾶ ἐοοά Βπου]ὰ 
Ὅε οεἰεαη. (80 Βεζβ.) Εοσ οἵπεσ ἱπίεσ- 
τεϊδιίοηβ υἱάς 1ἰρμείοοι, Βεπρεῖ, ἀπά 

ἱμέγειν ψ οι, 4. ἀπ' ἀγορᾶς, ἴτοπὶ πιᾶτ- 
Καὶ (οοπιίηρ υπάετγβιοοά -- ὅταν ἔλθωσι 
ἷἱπ Ό), ἃ οοπιπιοη εἰ] ρ5815, Ἔχαιηρῖςβ ἱπ 
Ἑδρδεῖ, Κυρκε, δπὰ Βοβ, ΕἸ!]. Οσ., Ὁ. 98. 
--Ο ῤαντίσωνται (5 Β), ἐΠεΥ Βρτίηκ!ς. Τῆς 
τεδάΐηρ, βαπτίσωνται (Τ. .), πιᾶγ ὃς ἰη- 
τεσργείε εἰἴποσ ϑϑε- ἀϊρρίπε οὔ πε λαπάς 
(πογείοπενι τπαππηι, Τλρμπιίοος, Με εῖ- 
βίεἰη), οσ, Ῥδϊπίπρ οὗ τῆς τολοίε δοάνγ. 
(Μεγες. “"ἼὙΠε ϑιβῖεπιθηΐ ῥγοςεθάβ ὉΥ 

ΨΥ οὗὨ οἸἱπιᾶχ: Ὀεΐοτε εδιίηρ ΤΟΥ ΔΒἢ 
πε μβαπᾶβ αἰννδυγβ μεπ ΠΕ οοπλς 
ἔτοτῇ τηλεκαῖ ἴπεν ἴᾶκε ἃ Ῥδῖ Ὀείοτγα 
εαιίηρ.᾽")--ποτηρίων, ξεστῶν, χαλκίων: 
«ῃς ἐνδηρε δὲ ἐχρ] δἰπβ πον τπ6 [εννβ ποὲ 
ΟὨΪΥ οἸεαπβαὰ πεῖσ οννῃ ρδγβοηβ, θαϊ αἷβὸ 
811 βογίβ οὔ δουβεῃοῖϊά υϊϑηβ:18---]το- 
Εεῖμεσ ἃ βεγίουβ Ὀυδβίπεββ, [παὶ οὗ ρτγα - 
δεινίπρ' σεγεπιοηΐδὶ ρΡυγίγ. Τῆς ἴνο 
Ἄτϑὲ ατιοῖεβ, οὰρβ δηὰ ἰπρθ, ψουά δὲ 
οὗ νοοᾶ; δαγίπδη νϑβϑεὶβ ψῆῇοη ἀεῆ]εὰ 
δαά το 6 Ὀγοκθὴ (ἴεν. χν. 12. Τῆς 
βεοοπᾶ ψοσζὰ, ξεστῶν, ἰβΒ 4 [,αἰὶπίδτη Ξε 
δεχίμϑ οἵ δόχέαγίηξ, ἃ Ἐοσηδῃ τηξᾶβυσα τὸ 
τὰ Ἐπρ 88 ρἱπίβ; πε υδοὰ νἱδουξ 
τείεσγεπος ἴο ςοπίδηϊβ:ε νγοεης ἰη Ναυΐρ. 
-χαλκίων -- νεββεὶβ οὗ Ὁσαββ. Τῆς καὶ 
κλινῶν, ἀἀεά ἴῃ δοτης Μ59., νν]]] πιθδῃ 
σΟυοΠ 68 ἴογ πιραὶβ οὐ Ψῃΐϊοῆ ἀἰϊδβεαϑεᾶ 
Ρειβοὴβ σηδ πᾶνε ἰαΐπ (][ἐρετβ, εἴς). 
πτν ες. 5. Αἱ Ἰαϑὲ ννεὲ οοπῖε ἴο ἴῃς ροϊπῖ, 
ἴῃς σοπιρίαἰπε οὗ τῆς ἰεαίουβ συατάϊαηβ οὗ 
7ενίβῃ ουδίοηι, 88 πδηάδεὰ ἄοννῃ ἔτοτι 
16 εἰάετβ (κατὰ τὴν παράδοσιν τ. π.), 
δραίηβὲ ἴῃς ἀϊδοῖρ]ε8 οὗ [6β8, ἀπά ἰη- 
ἀϊγοςεγ ἀραΐηβε 1ε8θὺ8 Η πιβε]:.---διατί 
οὐ περιπατοῦσι κατὰ: ίος (ῃΐ5 Μι. 
βυδδιίτυϊεβ δ. παραβαίνουσι. 

γν. 6-13. Τὰε γεῤὶγ ο7 σεις. 1ι οοη- 



488 

ΠΙΒΕῚ ἜΝ 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΜΙ, 

τιμᾷ, ἡ δὲ καρδία αὐτῶν πόρρω ἀπέχει ἀπ᾿ ἐμοῦ. 7. μάτην δὲ 
σέβονταί με, διδάσκοντες διδασκαλίας, ἐντάλματα ἀνθρώπων " 8. 
᾿Αφέντες γὰρ τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, κρατεῖτε τὴν παράδοσιν τῶν 
ἀνθρώπων, βαπτισμοὺς ξεστῶν καὶ ποτηρίων, καὶ ἄλλα παρόμοια 

ΣῊΝ 1, τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε." 32. 0. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ““ Καλῶς ΄ ἀθετεῖτε 

τὴν ἐντολὴν τοῦ Θεοῦ, ἵνα τὴν παράδοσιν ὁμῶν τηρήσητε. 1ο. Μωσῆς 
Δ νὰρ εἶπε, “Τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου "᾿ καί, “ὁ 

κακολογῶν πατέρα ἢ μητέρα θανάτῳ τελευτάτω" 11. Ὑμεῖς δὲ 
λέγετε, Ἐὰν εἴπῃ ἄνθρωπος τῷ πατρὶ ἢ τῇ μητρί, Κορβᾶν, (δ ἐστι, 
δῶρον,) ὃ ἐὰν ἐξ ἐμοῦ ὠφεληθῇς " 12. καὶ 5 οὐκέτι ἀφίετε αὐτὸν οὐδὲν 
ποιῆσαι τῷ πατρὶ αὐτοῦ ὁ ἢ τῇ μητρὶ αὐτοῦ," 1.3. ἀκυροῦντες τὸν 
λόγον τοῦ Θεοῦ τῇ παραδόσει ὑμῶν ἢ παρεδώκατε " καὶ παρόμοια 
τοιαῦτα πολλὰ ποιεῖτε." 14. Καὶ προσκαλεσάμενος πάντα ὅ τὸν 
ὄχλον, ἔλεγεν αὐτοῖς, ““᾿Ακούετέδ μου πάντες, καὶ συνίετε 1ς. 
οὐδέν ἐστιν ἔξωθεν τοῦ ἀνθρώπου εἰσπορευόμενον εἰς αὐτόν, ὃ δύναται 

1 γαρ οπχϊτιεὰ ἰῃ ἐ3Β1,Δ. 

3 ΑΙ] αδες ἀνθρωπων ἴδ ουὐγίἰοὰ ἰπ ΒΠ.Δ, δπὰ ἰβ οὈνίου δι ἃ ρῖοββ ἑδίκδση ἄοπι 
νεσ. 4. 

8 Οπξ και 3 Β0Δ. 4 ΒΌΙ, οπιῖὲ ἀντου ἱπ ῬΟΙΩ Ρίδςςδβ. 

δ παλιν ἱπείεδά οὗ παντα (δυδδιίτυϊεά ἔος ἃ ννογὰ ποῖ υπάοσζβίοοά) ἴπ Μ ΒΌΙ,Δ, 
Μαυΐς. ΟορΡ. 

4 ακονυσατείη ΒΌΪ, ἀπά συνετε ἰη Β1.Δ, Τῶδε ρῥσχεβεηΐβ ίη Τ. . ὅσο ἄοση Μι. 

εἰκῖβ οἵ ἃ ρεορβεῖίς οἰιδιίοῃ δηὰ ἃ ςουπέοσ- 
οδδῖρε, ξίνεη ὉΥῪ ΜΙ. ἴῃ δὴ ἱωνετίεά 
οτάεσ. οτηστηεηίδίοτβ, δοοοζάϊηρ ἴο 
«δεὶν Ὀίαβ, ἀϊεσ δ ἴο νυ ϊοἢ οὗ {πε ἔννο 
νεσβίοῃβ 8 βεοοηάδσυ.---ν ες. 6, καλῶς: 
τος υϑεά ἰῃ ΜΚ. (νεῖ. 9), πεγε Ξξ ἄρρο- 
εἰτεῖγ, ἰῷ νεὲσ. 9 ἱγοῃίοδ! νυ τε Ὀγαναῖυ, 
βηεῖγ. ὙΤδε οἰκαίίοη ἴτοπὶ βαίδῃ. ἰβ 
εἰνερ ἱπ ἰάεπεῖοδὶ τετπὶβ ἰῃ ἴῃς ἔνο 
ϑοοουηῖδ.---Ν εσ. 8. Αἱ τϊ8 ροϊπε ΜΚ. 8 
δοοουηξ 866 ΠῚ8 δεοοπάδσυ 88 Ἷοοπηραγεὰ 
νἱτἢ Με. 8. ΤῊΪβ νεζβε οοπίδίπβ ΟἸ τῖβι 8 
φοπηγηθηξ οη ἴπε ῥγορῃεῖίς ογδοῖς, ἔμβεη, 
νεῖ. 9, δ ξοθεβ. οὔ ἴο ΒΑῪ ἴδε 8ᾶ8π|6 
τοῖηρ ονες δραίη.--- ετ. το. Μωσῆς, 
Μοσες; αοὰἁ ἴῃ Με., ἔπε βαπὶς ἱπίηρ' ἴῃ 
7ον 8 ἐβίεεμμ.---  εσ. α1. Κορβᾶν: Μκ. 
ἧνεβ ἢτβεε ἰῆς ΗἩεῦτγενν ννοσά, τῆεπ ἰϊ8 
εοἷς εαυϊναϊεηῖ.---Ν ες. 12. εις ἀραΐῃ 

τὰς οοπβιίχυςίοη 1ἰπὶρ5; ἰξ ννουϊὰ να 
Ῥεδη ἰῃ ογάες ἰξ ἔδεσε μά Ὀδεη πο λέγετε 
δῆει ὑμεῖς αἱ Ῥερίπηΐηρ οὗ νεσ. 1 τ-- Ῥυῖ 
δ, ΠΟ ἃ ΠΊΔΠ 8408, εἴο., ἄο ποῖ δ11ονν 
πὶ, εἰς.--- ες. 13. παρεδώκατε, 

ΜὨΐοἢ γε βᾶνς ἀεἰίνετεά. ὙΤἼα τεςεΐνειβ 
δια αἶβο ἰγδηβποτβ οὐ ἴπῸ ἰγαάϊτίοη, 
δάάϊηρ {πεῖς αυοίδ ἰο ἔπε ννεῖρῃὲ οὗ 
Δυϊδοσίευ.---παρόμοια τοιαῦτα πολλὰ : 
ΤΏΔΩΥ 500 ἢ δἰ πη αγ {Ππίπρβ, ἃ τῃείοσί ον 

τεδυπάδπε ρέταβε (:νμοά, εἰνεξ αν) εχ- 
Ρτεβεῖνε οἵ οοπίεπηρέί. Οὐ ΟΟϊ. 1]. 21, 
ἮεὉ. ἰχ. το. 

γν. 14.-.τ|6.50 Τε ῥεοῤῖε ἑαΐδη ἱπέο ἐΐε 
αϊξοιςοίοη. --- προσκαλεσάμενος :Ὁ [τε 
[80 ἴε πιυϑὲ δᾶνε τγεϊγεᾶ ἃ {{{π|6 ἰπῖο ἴδς 
Δοκρτουπά, οὐδ οὗἨ τεβρεοῖ ἔοσ ἴπε 

7εγυβαῖεπὶ πιδρηδίεβ.---άκκούσατε μον, 
εἴς., Πδδσ πὲ δ]Ϊ γε, δπὰ ἀπαρενιδηε, ; 8 
πλοτς ροϊηϊεὰ ἀρρεαὶ τπᾶπ Με.᾽8: δεᾶσγ 
πὰ υηδετβίδηά.---Ν τ, 15. ΤὨΐβ βαυίπρ 
ἐβ ςα]Π1εἀ ἃ ρᾶγδῦϊε ἰη νεζ. στ7, ἀπά νγ εἶββ 
Τοπίεηἀκ παι ἰἰ πιαδὲ ὃς ἴλη βίσ ΟΕ 88 
βυςσῇ, ἑ.6., 88 τηεδπίπρ {δδι ἰξ 18 ποῖ οοάβ 
ξοϊηρ ἱπίο ἴδε βοάν του τπ6 πιουτῃ 
τῆαι ἀδῆϊε οεγεπιοηίδ!γ, Ὀυϊ οοτταρέ 
πιδιίετβ ἰδβυίηρ ἔτοπὶ ἴπ6 ὈΟΑῪ (88 1π 
Ἰεργοβυ). ἨἩοϊιζτηδπη, Ἡ. Ο., οοπουζβ. 
ΘοῦδηΖ ἀϊββεπίβ οὐ ἔπε ρτουπὰ παῖ οἡ 
1η18. νίενν (ἢς ςοππεοιίοη υνἱτ υὑποΐοδδῃ 
Βαπάβ ἰ8 ἄοπε ΑΔῪ ΨΉ, ἃπὰ ἃ αυΐτα 
ἐοτεῖστι ἐπουρῆς ἱπισοάδυςεά. Με., τὲ 18 
οἴδαγ, 85 ποῖ 80 υπάετβιοοά ἴδε βαγίηρ 
(χν. 11, δπὰ ψῆϊε πα αἷ8ο οδ1᾽15 ἴὲ ἃ 
ῬαγαΌΪα (νεσ, 1σὴ πε εν ἀθηιν τηθδηβ 
{ποτε ῦν δα οὔδουτς, επὶρτηδιοαὶ βαγίηρ, 
πεεάϊπρ ἐχρ᾽πδίίΐου. ὙΝῺΥ δββυπια (πδὲ 
ΜΚ. τηεδῃβ δηγτῃίπρ τιοσε ἢ ὙΤτυς, ἢδ 
τηδίκεβ [68:15 βᾶῪ, ἢοῖ ἴπδε ψὩοἢ σοπιεῖα 



7-33. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

αὐτὸν κοινῶσαι ἷ- ἀλλὰ τὰ ἐκπορευόμενα ἀπ᾽ αὐτοῦ, ἐκεῖνά 3 ἐστι 

τὰ κοινοῦντα τὸν ἄνθρωπον. 16. εἴ τις ἔχει ὦτα ἀκούειν, ἀκουέτω. 
17. Καὶ ὅτε εἰσῆλθεν εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου, δ ἐπηρώτων αὐτὸν οἷ ε 08. χί. ορ. 
μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ τῆς παραβολῆς. 18. καὶ λέγει αὐτοῖς, (τινά τὴ 
“Οὕτω καὶ ὑμεῖς "ἢ ἀσύνετοί ἐστε; οὐ νοεῖτε ὅτι πᾶν τὸ ἔξωθεν " Βοια. ἱ, ε:, 

εἰσπορευόμενον εἰς τὸν ἄνθρωπον οὗ δύναται αὐτὸν κοινῶσαι; “ΤῊ 
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19. ὅτι οὐκ εἰσπορεύεται αὐτοῦ εἰς τὴν καρδίαν, ἀλλ᾽ εἰς τὴν 
κοιλίαν - καὶ εἰς τὸν ἀφεδρῶνα ἐκπορεύεται, καθαρίζον ὃ πάντα τὰ 
βρώματα." 20. Ἔλεγε δέ, ““Ὅτι τὸ ἐκ τοῦ ἀνθρώπου ἐκπορευόμενον, 
ἐκεῖνο κοινοὶ τὸν ἄνθρωπον. 21. ἔσωθεν γὰρ ἐκ τῆς καρδίας τῶν 
ἀνθρώπων οἱ διαλογισμοὶ οἱ κακοὶ ἐκπορεύονται, μοιχεῖαι, πορνεῖαι, 
φόνοι, 22. κλοπαί,ὁ πλεονεξίαι, πονηρίαι, δόλος, ἀσέλγεια, ὀφθαλμὸς 

πονηρός, βλασφημία, ὑπερηφανία, ἀφροσύνη. 23. πάντα ταῦτα 

τὰ πονηρὰ ἔσωθεν ἐκπορεύεται, καὶ κοινοῖ τὸν ἄνθρωπον." 

1 κοιγωσαι αντον ἰη δ 1,.Δ (Β το κοινουν α.). 

3 τα εκ του ανθ. ἐκπορ. ἴῃ 3 ΒΌΙ.Δ 33, ἀπά εκεινα οτηϊοὰ ἴῃ ἐ3Β1.Δ, 
5 Οπϊξ Ποῖα νοσβα 9ΒὈ1Ι,. [τ 18 ΡΟ ΔΌΪΥ ἃ 6]οβϑβ. 

4 τὴν παραβολὴν ἴο᾽ περι της. π΄ ἰπ ΜΙ ΒΌΙ.Δ 33. 

δ καθαριζων ἱπ ΑΒΓΔ αἱ., Οτΐξ. (πιοάοτη εἀϊεϊοπΒ). 
5 πορνειαι, κλοπαι, φονοι; μοιχειαι ἰῃ ᾿3Β1.,Δ. 

οὔς οὔἴδε "πονέλ, δὰ τπ6 τηρ8. ψ ὨΙο ἢ 
ςοπὶς ουξκ οὗ ἴδ »παη. Βυῖ ἰξ Ης παὰ 
τηεδηΐ ἴδε ἰπιρυγα τηδίΐετβ ἰββυϊηρ ἴτοπὶ 
τῆς θοάγ, ψου]ά Ης ποῖ πᾶνα βαϊὰ ἐκ τοῦ 
σώματος, 80 48 ἴο πιᾶκε Ηἰβ πιεδπίηρ 
Ὁπτλ βία ΚΑῦϊς ἢ Οη (ἢς ψνδῇοῖς, ἴῃς πιοβὲ 
Ῥιοῦδῦϊε νίενν ἰ8 (παῖ Ἔνθ ἰπ νεσ. 15. πε 
τπουρμὲ ΟΥἨ [6518 τῆονεβ ἱπ ἴῃς πιοζδὶ 
βρδεσζε, δηὰ τῃδὶ ἴῃς πιεδηΐπρ '5: πε ΟὨΪΥ 
ἀεβ]επιεπε ψοσιῃ βεγίουβ σοπϑίἀεγδίίοη 8 
ἴδαῖ σδυβεὰ Ὁν {86 εν] Ἡΐσἢ σοπηε8 ουξ 
οὔ ἴῃς ἀξαγέ (νεῖ. 21). 

Ὗν. 17-22. Οοπμυεγεαΐξίοπ τοῖἐμ ἐφ 
ἀἰφοὶῥ[ε5.---εἰς οἶκον ἀπὸ τοῦ ὄχλου -- 
Δίοπε, δραστὲ ὅτοτῃ ἴδε Ἵοτοννά, δὲ μοπΊιε, 
ΨΥ Ώεγανεσ ἴῃς ποῖης, ῥγο ἐέηε., ταῖρ με Ὀ6. 
Ὑνμδίενες ννὰβ ϑαϊὰ οὐ ἄοης ἱπ ρυδὶῖς 
Ῥεοᾶτης Πδδίζυα!ν ἃ βυδῆεοῖς οὗἨ ςοη- 
νεγβδέίοη θεΐνεεη [6808 δηὰ τῆς Ὑννεῖνα, 
δηὰ {πεγείοσε οὗ σουτβα [158 τειηδσκδῦϊα 
ΒΑΥΪΏΡ.-- ετ. 18. Ἡδετα, 48 ἴῃ νὶ. 52, 
ΜΚ. ἰδίκεβ ραΐὶπβ ἰο τηδίκα ργογηϊπεπὶ ἴμ 8 
βία ρί ἀἰ ἀπά ςοπβεαυεηῖΐ πεεὰ οὗὨ ἰπ- 
δβισυςτίοη οὗ ἴδς Ὑνεῖνε.--οὕτω καὶ ὗ.; 
εἴς. : ὅτε γς, ἴοο, 80 υπἰ πίε! ρεηὶ 848 ποῖ 
ἴο υπάετοίαηἃ ψῆδὲ 1 πᾶνε βαϊὰ: παῖ 
τ8δὲ ψ Ἐς σοί ἱπίο τπῸὸὶ πιᾶῃ τότ 
νους οαπηοὶ ἀεῆϊε ὃ---νεσ. το. ὅτι 
οὐκ. .. εἰς τὴν καρδίαν : [π158 περαῖνα 
βἰαιεπηεπὶ ἰδ ποῖ ἰη Μι. ΤΒε οουίταβὶ 
ΤΏΔΚεΒ ἴδ ρμοίπε οἴδασεσ. Τμὲ ἰάεα 

τπτουρδουῦς ἰδ ἔπαξ εἰ ῖςα] ἀεβ]επιθηξ ἰδ 
δίοπε οἵ ἱπιρογίδπος, 411 οἴπεν ἀεβϊεπιθης, 
ΨΒεῖδες τπε6 βυδήεος οὗ Μοβαὶς Ἴεγε- 
τηοηΐαὶ Ἰερ 5] διίοι οσ οἵ βογίδε ἰγδάϊίοη, 
ἃ τεῖνί4] αθαλῖσ.0 1688 Βεσα ἰβ ἃ ογίεἰς οἱ 
Μοβεβ 858 ννε]} 48 οὗ ἴπε βοσζίδεβ, δηὰ ἰπ- 
ττοάμποεβ ἃ τεϊρίουιβ σενοϊυξίοη, ---καθα- 
ρίζων (ποῖ -ον) ἴ8 Δοσερίεά ρΈπεγα!ν 88 
ἴδε ἴσγὰς τεδάϊηρ, θὰ πον ἰβ 1 ἰο ὈῬε σο- 
βία 88 δις ΠοπΙμδεγϑον Δὐοβοϊυῖα 
τοίεγσίηρ ἴο ὥνα, ρἰνὶπρ τς δεηβα: 
ἐὐπέμαίθη Ῥάξεου τῆε Ὀοὰγ ἴτοπι 4]1 
ταλίίεσ ἴξ σᾶηποὶ δϑβϑίπηϊδῖε ἢ 50 πιοβὲ 
τεοεηξ σοτητηοηΐδίοτβ. Οἵ οὐυρῆί ννὲ ποῖ 
ἴο τεγηγίπαῖς ἴῃς ννογὰβ οὗ [εϑ8ι8 δὲ ἐκ- 
πορεύεται ἡ ἃ πιδτῖς οἵ ἱητεσσορδιίοπ, 
δηὰ [ἀκα τνῆδὶ 10] ονν8 88 ἃ ςοστηγπηδηῖ οὗ 
ἴδε ενδηρεῖίδε ἡ ΞξΞ ἐκπορεύεται ;---καθα- 
ρίζων, εἴς. : τ1ῃ18 Ης 5βαϊ]Δ, ρυγρίηῃρ 41] 
ταεδῖβ ; πηδκίηρ 411 πχεδίβ οἰςδη, Δ00118}- 
ἴηρ ἴδε Τεγαπιοηίαὶ ἀϊβεϊποιίοπβ οὗ 1π6 
1ιεντεῖςα] αν. ὙΤΠΐβ νίενν ννα8 δάοριεά 
ὃν Οτίρεηῃ δηὰ Οβγγυβοβίοπι, ἂπὰ ἰβ 
νἹρογουβὶν ἀείεπδεά ὃν Εἰεῖϊά, Οἐΐηρε 
Νον., αὐ ἴοο., ἀπὰ ἵανουτεὰ Ὀγ ἴῃς ϑρΚ., 
Οονιμιεμίαγγ. ΜΜεἰζβᾶςϊκες δάορίβ ἴξ ἱπ 
88 τιδηβίδιίοα : “80 βργδοῦ ες 4116 
ϑρείβεπ γεΐπ ᾿᾿ς,--τ νεῖ. 2ο. ἔλεγεν δὲ; [86 
υ86 οὗ [Π8 ρῆγχαϑε πεῖ ἕδνουσβ ἴπε νἱενν 
τιδῖ καθαρίζων, εἰς., ἰ8 Δη ἱπίεγροϊαιοάᾶ 
τειηδσκ οἱ (πες ἐνδηρεῖίδε (ΕἸς14).--νν τ. 
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24. Καὶ ἐκεῖθεν ; ἀναστὰς ἀπῆλθεν εἰς τὰ μεθόρια 2 Τύρου καὶ 
Σιδῶνος. δ καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν 4 οἰκίαν, οὐδένα ἤθελε γνῶναι, καὶ 

δι ἢ ἐλεα κεῖ οὐκ ἠδυνήθη ὅ ' λαθεῖν. 25. ἀκούσασα γὰρ γυνὴ περὶ αὐτοῦ, ἧς 
16. 4 Ῥεῖ. εἶχε τὸ θυγάτριον αὐτῆς πνεῦμα ἀκάθαρτον, ἐλθοῦσα ’ προσέπεσε 
ραρ εῦ. ἡ πρὸς τοὺς πόδας αὐτοῦ" 26. ἣν δὲ ἡ γυνὴ Τ Ἑλληνίς, Συροφοί- 

1 πἰιὰ προς γισσα ὃ τῷ γένει" καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα τὸ δαιμόνιον ἐκβάλλῃ 9 ἐκ 
δηάδοουδ. 
Βεῖο σαν, τῆς θυγατρὸς αὐτῆς. 

1 φκειθεν δὲ 'π 38Β1,Δ. 

27. ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 10 αὐτῇ, “Αφες πρῶτον 

3 μεθορια 15 4η ἱπιετργείδιϊνς Παγπιοπί βίης (Με. χν. 22) φυδϑείζυϊς ἴοσ ορια ἱπ 

ΜΒΌΓΚΔ (Τίβοι., νΝ.Η.). 
5 ὉΓΠ,Δ οπῖς και Σ. (Τί5ς.}.), ἔουπά ἴῃ δ3Β (ΥΝ. Η. Ὀγδοκεῖ). 

4 Οπιῖε τὴν ΑΒΕ, εἰς. 

δ ηδυνασθη ἴῃ δ) Β (ΤίΞοι., ΥΝ. Η.). -ηθη Δ (Ττρ., ΕΙΝ.). 

5 αλλ᾽ ευθυς Ῥείοτε ἀκουσασα ἰηβιεδὰ οἵ γαρ ἰπ ἐ3Β1.Δ 33, 

7 δε γυνὴ ἣν ἴη ΜΙ ΒΟΓΔ 33. 

8 Σνραφοινικισσα ἴῃ Β δΔηά τηΔηΥ ΟἴΠες υποϊαἷβ -- Συρα Φοινικισσα, 

9 ἐκβαλη ἴῃ ΦΑΒΌΓΑΣ αἱ. 

10 Εοσ ο δε Ι. εἶπεν . ΒΙ,Δ 33 δᾶνε και ἐλεγεν. 

21. Αῃ επυπηεγαιίοη οὗ ἴῃς τπϊηρ 8 Πΐοἢ 
ςοπῆὰ ουἢξ οὗ ἴπ6 πιδῃ, ἔσοπὶ ἴῇς ποατῖ; 
Βτβὶ εἷχ ρίυγαὶβ, πορνεῖαι, εἴς. ; [Π6Π δἰχ 
δίηρυ]αγβ, δόλος, εἴς. (νατ. 22).--- ἐσ. 23. 
Οοηποϊυάίηρ, τειεοιτίοη : 411 {π6566 δαά 
τῆϊπρβ σοπῖθ οὐξ ίτοσὶ πη δηὰ ἀθῆ]ε 
186 τῆᾶπ, Οοπιπιοηρίδος πον, γπαὶ ἃ 
δίδει πρ οτἱρίπα! εν τπεπ 1 

γν. 24-3.θ. Τῆς ϑγγοῤ]ιεπὶείαη τοοιπαη 
(Με. χὶ. 21-28).---ἐκεῖθεν δὲ ἀναστὰς 
Ῥοϊπίβ ἴο ἃ οὔδηρε ἴγοτῃ (πε σοπιραγαενεϊ Υ 
βιδιϊοηδγυ 1 ὈΥ τῆς βἤογεβ οὗ {Π6 ἴδκβ 
ἴο ἃ ρεγιοά οἵ ψδηάεγιπρ ἰῇ υηννοπίεά 
δοεηθβ. ΟΥ̓ χ τ, ψἤετε ἀναστὰς ἰ5 υβεὰ 
ἴπ τείεγεμος ἴο τῆς ἤπαὶ ἐεραγίυσγε ἔγοτη 
αδ11|ες το {πὸ βου. Τδδ δὲ, ᾿ἱπβίεδά οὗ 
16 τῆοσε υϑι8] καὶ, ἐπιρμδβίβεβ {Π|8 
οἤδηρε.---εἰς τὰ ὅρια Τ΄, ποῖ ἐοτσαγάς 
{Ἐππεζβο θέ), Ῥυῖ ἐιέο τῃς Ῥογάεγβ οὗ Τγτα. 

Βεσς οδὴ 6 πὸ ἀοιδι παῖ ἰπ ΜΙ. 5 
παγγαῖίνε ]ε818 οὔοββεθ ἱπίο μεδίπεη 
τογχϊοσυ (ο΄. νετ. 31). [π᾿ νίενν οὗ τπ8 
Βενεσζδὶ ὑπϑισςοαββίῃ! διϊειηρίβ πιδάβ ΟὉΥ 
7Ἔβι5 ἴο Ἔβοδᾶρε ἔγοιῃ (ἢ ογοννὰ ἱπῖο υΐϊεὶ 
Δηὰᾶ [εἴϑυτα, 80 οάγεν ἱπάϊςαϊεὰ Ὁγ 
ΜΚκ., {Π158 αἰπιοβῖ ροθβ ψιίπουϊ βανίηρ. 
Ἑδιΐηρ ψἱΐη Πεννιβῃ τεγγίτογυ, Εἰς 15 
ἐοτοθὰ ἴὸ ρὸ ψπουῖ, ἰπ πορα ἴο ρεῖ 
δβοπι υπἰπτεγγυρίεά Ἰείϑυγε ἔοτ σοη β ἀεη 18] 
ἱἐπίεσοουσβα ΠῚ τῆς Ὑνεῖνα, τεηδεγεά 
811 τῆς πῖοσε πγρεηΐ ΟΥ̓ ΒοΕπ68 [ἷκε {παῖ 
ἦμ5ε σοπβίἀετεά, ννῃϊοἢ ἰοο Ρ]αἰΠῚν σἤοιν 
παι Ηἰ5 εἶπηα νν}}} Ὀς 5ῃογί.---εἩἰς οἰκίαν, 
ἱπίο ἃ ἤουβε, σοπβίἀεγίηρ ΟἾτίβι᾽ 5 ἀεβὶγα 
ἔος ρείνδου, πιοσε {ἰκεὶν ἴο ὃ6 τπαὶ οἵ ἃ 

Βεδίμεη βίγαησεσ (ΟΝ εἰ88) (πδπ ἔπδὲ οὗ ἃ 
{ἰεπὰ (Μεγαγ, Κεῖ). --- οὐδένα ἤθελε 
γνῶναι, Ης υνἱϑπεά πὸ οπε ἴο Κπονν (Ης 
νν 85 ἴπεσοῦ; ἴο Κπον πὸ οπε (ΕτίΖβο με), 
ςοτῆ65 ἴο ἴ[16 βαπια (Πίηρ: ἀεβίγεβ ἴο 06 
Ρτναῖθ, ποῖ ὑνϑᾶσυ οἵ ννε]]-ἀοίηρ, Ῥὰξ 
δηχίουϑβ ἰο ἄο οἴδοσ ννοσκ δι Πογίο πλυο ἢ 
Ηἰπάετγεά.---οὐκ ἠδυνάσθη λαθεῖν, Ηε νν28 
ποῖ δδῖε ἴο ἐβοβρθ ποῖίςε ; ποῖ Ἄνθη δογεῖ 
πτνεγ. 25. εὐθὺς : ἄοεβ ποῖ ἱπηρὶν ἔπδὶ 
(Π6 ννοιπδὴ πεαγά οὗ Οἢσίβευ 8 γγίναϊ 88 
ΒΟΟΠ 85 ἰζ Παρρεπεά, Ῥυῖ {πᾶΐ, αἴεσ 
Βδδγίηρ, 586 ἰοβὲ ΠΟ {{π|6 ἴῃ σοπληΡ᾽ ΞΞ ἃ5 
Βοοῃ 88 8ὴε πεαγά, Ὑδῖ βογζον, [ἰκ6 τῃ8 
ἁἀεπιοηΐδοβ, ννὰ5 αυΐοκ ἴο ἰεάση οἵ Ηἰβ 
Ρτέβεηςαθ. --θυγάτριον ; Δηοίπες οἵ ΜΚ. 5 
αἰπγϊπυτίνεβ.---νεσ. 26. Ἑλληνὶς, Σύρα, 
Φοινίκισσα, 4 ἀτεεκ ἰῃ σεϊϊρίοη, ἃ ϑυτίδῃ 
ἴῃ. ἴοηραθ, ἃ Ῥμεπὶοίδη ἴῃ τὰοα (Ευίῃγ. 
Ζὶρ.). Τῇ ὕνο δὲ ερίτπεῖ8 σςοπιρῖποά 
ἰηἴο οἣς (Σνυροφ.) ννου]ὰ ἀεβοσῖρε μεσ δ8 
8 ϑυτορῃεπιοίδη ἃ8 ἀϊβιίποε ἴτοπὶ ἃ 
Ῥῃαηϊςίδη οὗ σδγίπαρε. ΜΣΚκ. 18 σαγείῃϊ 
ἴο ἀεῆπηε (πΠ6 παιίοπδι εν ἀπά σε]! ρίοη οὗ 
πε ννοπιδη ἴο ἴῃγονν ᾿ρμς οα ἴπε βεαυεὶ. 
τονε. 27. ἄφες πρῶτον, εἴς. : ἃ πη]ἀες 
ννοσά {π8π τπαὶ ἱπ Με. (νεγ. 26); ἰτ ἰ8 
Πετα ἃ πιεσε αυσβείοη οἔογάεσ: ἢγβι [εἰνϑ, 
ἴπεη αεπηϊεβ, 51. Ῥδυ}}5 ῥγορταπΊπιε, 
Κοπι. ἱ. τ6. [π Μὲ. 'νυς τεδά, οὐκ ἔστι 
καλὸν, ἰξ ἰ8 ποῖ τἰρῆϊ, βεαπην, ἴο ἴδκα 
1π6 σμ]ἀτεπ 8 Ὀγεδά δπά ἴο ἴσον ἴὲ ἴὸ 
της ἄορβ. Μᾷ. αἰβδο [88 115 ννοσὰ, θυὲ 
ἷῃ ἃ βυρογάϊπαϊε ρίαςε, δηὰ βἰ πρὶν 88 ἃ 
ταάϑοη ἴογ ἴῃς ρῥτίοσ οἰ αἱπὶ οὗ ἴῃς οι ίάγεη. 
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Χορτασθῆναι τὰ τέκνα" οὐ γὰρ καλόν ἐστι λαβεῖν τὸν ἄρτον τῶν 
τέκνων, καὶ βαλεῖν τοῖς κυναρίοις. 1 28. Ἦ δὲ ἀπεκρίθη καὶ λέγει 
αὐτῷ, “Ναί, κύριε" καὶ γὰρ3 τὰ κυνάρια ὑποκάτω τῆς τραπέζης 
ἐσθίει ὃ ἀπὸ τῶν ψιχίων τῶν παιδίων." 29. Καὶ εἶπεν αὐτῇ, “Διὰ 

τοῦτον τὸν λόγον, ὕπαγε" ἐξελήλυθε τὸ δαιμόνιον ἐκ τῆς θυγατρός 
σου." 4 30. Καὶ ἀπελθοῦσα εἰς τὸν οἶκον αὐτῆς, εὗρε τὸ δαιμόνιον 
ἐξεληλυθός, καὶ τὴν θυγατέρα βεβλημένην ἐπὶ τῆς κλίνης. 

31. ΚΑΙ πάλιν ἐξελθὼν ἐκ τῶν ὁρίων Τύρου καὶ ὁ Σιδῶνος, ἦλθε 
πρὸς τὴν θάλασσαν τῆς Γαλιλαίας, ἀνὰ μέσον τῶν ὁρίων Δεκαπόλεως. 
32. καὶ φέρουσιν αὐτῷ κωφὸν μογιλάλον,Ἷ καὶ παρακαλοῦσιν αὐτὸν 

1 εστι καλον ἰη ἢ ΒΌ1.Δ δπὰ βαλεῖν ἴεν τοις κυν. ἰη δ Β. 

3. γαρ οπϊεξεὰ ἴῃ 9 ΒΌ 33. 11 οοπλεβ ἔτοπὶ Μι. 

3 ἐσθιει ἃ στδιησηδιϊοδὶ οοτγεςίίοη ἴοσ ἐσθιουσιν ἰπ  ΒΌΓ,Δ αἱ. 

4 ΒΠΔ Βᾶνα τὸ δαιμ. αἴτεῖ εκ της θυγ. σον. 

δ ΒΙ.Δ ἱηνεγ {πὸ ογάεγ οὗ ἴπε ἕδοϊβ, το δαιμ. εξελ. δὲ {πε ἐεπᾶὰ. ΤΈΣ οσάεσ ἰπ 
ΤΑ. 18 ἄπε το πε ἔεοϊηρ παῖ ἰδ νγᾶβ πῖοσγε παῖυγαὶ : ουγα ἤγβε, φυΐεὶ γεϑεηρ ἰπ θεὰ 

[οι] ον. Ἐος τὶ θνγ. βεβλημένην ΜΙ ΒΙ.Δ 33 πᾶνε το παιδιον βεβλημένον (Τί5.}., 
ΝΗ... 

δ ηλθε δια Σιδωνος εἰς ἴῃ  ΒΗΌ1.Δ. 

Ννε ποίς αδἷβο ἴῃδὲ Μῖίς., υβυ δι] 80 [01] ἴῃ 
ἢἰ5 πδσταϊίνεβ οοτηρασεὰ ἢ Μι., οπλῖβ 
{πε ἰπτετοεββϑίοη οὔπετΤινεῖνε ἢ ΟἸσίβε᾽ Β 
τερῖγ (Μ|. νν. 23, 24). Υεῖ ΜΙκ.᾿ὄ 8, “" ἢγβε 
τς ΟΠ] ἄγθη,᾽" 15 σϑλὶῖν εαυϊναίεπε ἴο “1 
πὶ ποΐ βεηῖ,᾽" εἰς. ἼΠ6 ἔοσγγηδσ ἱταρ] 168: 
“ γΟῸΓΣ χη νν}1}} σοτης ̓ ; ἴπ6 Ἰδιίεσ; “τὸ 
τηϊηϊϑίεσ ἴο ὑοῦ 18 ποῖ νην νοοσδίίοῃ᾽"᾿. 
ΤὨΐθ8 ννοτᾶ, ργεβεγνεὰ τη Με., Ῥεσοπηεβ8 
1ε88 Πάσβῃ νεη ἰοοκεὰ δὲ ἱπ ἴῃς Ἰἰρδϊ οὗ 
ΟἸσίβι β ἀεβῖσγε ἴογ χυΐεξ, ποῖ πηεπιϊοπϑά 
ἰπῃ Με. ]16β8118 πιδᾶς (ἢε πιοβὲ οὗ {πε 
ἴδοι τ[ῃδι Ηΐ8 ςοπηπιϑδίοη ννᾶ8 ἴο [ενν8. 
11 δαβ δε τπουρδὲ {πδξ, ᾿π σοτηρτγίβοη 
νὰ Με,, ΜΚ. 8 τεροσὶ οἵ (ἢ γιϑι᾿ 8 ννοσά8 
ἴ8 δεοοῃᾶδιν, δάδρίεοὰ ρυγροβεὶν ἴο 
Αεμες τεδάεγβ. Ῥιορδῦϊυ ἔπδὶ ἰ8 {16 
ο856, Ὀυξ, οη [ἢς οἴπεῖ Πδηά, ἢδ ρῖνεβ ὰ8 
ἃ ἴατ οἴεᾶγεσ νίενν οὔ τῆς ἐχίεπε δπά αἰτὶ 
οὔ ἴδε ἐχουτβίοη ἴο ἴῃς Νοζίῃ, ςοποεγηίηρ' 
νοῦ Με. Ππαᾶ8, δπὰ ρίνεβ, πο δάεαυδλίβ8 
ςοποερέίϊοη.---Ν τ. 28. ἀπεκρίθη, δοτίδι, 
Βἰτποτῖο ἱπιρεγίεςε. γε σοπια πον ἴον δὶ 
ΜΚ. ἀεαπιβ ἴπ6 τηδίη ροὶπε οἵ {Π6 βίοσυ, 
τὰς ΜΟΙ Δη 8 βίη νοτά.-- ὑποκάτω τ΄ 
τραπο, ἴῃ6 ἀορβ μπάδγ ἐλε ἰαδίε, νναϊιὶπσ 
ἴος πιοῖβεῖβ, ἃ τσϑαὶ ἰβεῖς τουοῆ.--τῶν 
Ψιχίων τ΄ π.» ποῖ τηεγεῖὶν [Π6 ογυπι 5 
ΜΈΙΟΝ ὈΥ οἤδηςα [411 ἔτοπὶ ἴῃς ἰδ Ὁ]ς, μὰς 
ταοτβα 8 βυγγερι  Ου 5} ἄγορε Ὁγ ἴῃς Οἢ]]- 
ἀγεπ(" φυϊ ραπαπιβᾶερε ρτοάϊριηι," Βεηρ.) 
ἴο τπεὶς ρεῖβι ΗἨουβεμοϊὰ ἄορϑ, ραᾳγὶ οὗ 
τῆς τΑπϊν, ἰονεὰ Ὀγ τῆς οὨάγθη ; ασάὰ 
δηὰ ἔλβι ᾿ἰπὸ οὗ βεραγδίίοη ἱπῃροβϑβίδ]ε.--- 
Ψψετσ. 29. διὰ τ. τ. λόγον, ἔος τηϊ5 τσογά, 

ΤΉΊΦΒΌΔ Βαᾶνε και Ῥεΐοσε μογιλαλον. 

ΜΒΙοἢ δμονεά ἐπ αυΐοκ ψνἱὶ οὗ ἐῃς ζαἰέλ, 
ΜΠΐοἢ Με, βρεοὶῆεβ 85 ἴῃς γεάβοη οὗ ἔπα 
ἐχοορίίοη πιδάθ ἰπ μεσ ἕδνοιυτ.---Ν ἐσ. 30. 
βεβλημένον: {πε ἐπηρἢ 818 1168 οπα (ἢ 8 
ννογὰ γδίμοσγ ἴἢ8π οἡ παιδίον (Βεηρεῖ), ἃ5 
Ἐχργαϑδίηρ ἴπ6 οοπάϊιίοη ἴῃ Ἰνμῖο ἢ τμ6 
ταοῖπες ἰουηὰ Πετ ἀδυσῆῖεγ: ᾿γΐηρ φπίσέϊν 
(“ἴῃ Ἰδοῖο πιο! τεσ συ θαπίαπὶ δῖπθ 018 
ἡαςοτδῖίοπα,᾽" ατοιίυ 8). 

11 ἰβ ργορδῦϊθ τμδὲ τΠ 18 ἱπιεγεβεπρ ἰη- 
οἰάεπε ςαπποῖ Β6 ΠΥ υπάογβιοοά υυἱέπουξ 
τακίηρ ἱπῖο οοηϑι ἀδγδιίοη οἰγουπιβίδηοαϑ 
ποῖ πιεπιίοπεά ἴῃ τῇς παγαῖιϊνεϑ, δηὰ 
ΜΙ ἢ, ἐπετείοτα, ἴε ἄοεβ ποῖ Ἃ4]] το 18. 
ἐχροβίίοσς ἴο γείεσ ἴο. Οἡ {18 υἱάδ ΤΥ 
Ῥοοκ, {ψὲ8 Οὐεπ Εασε, οἴ Ρ. νἱϊ. 

γν. 31-37ω. Ομγὲ οὗ α ἀεαγεπιμίε, 
Ρεουϊας τὸ ΜΚ. Με. δι85, ἱπβίθδά, ἃ 
τοηενναὶ οὗ {π6 Πεδ]ηρ πιἰ πἰβῖσυ οἢ 8Π 
εχίεηβίνε βοδίθ, {πῸ τπϊηρ [6518 ἀεβίσγθά 
ἴο ἀνοϊὰ (χν. 29-31).---Ν ετ. 31. Αἴεσ [Π6 
ἰηβίσαςτνα δρίβοάς [6808 σοπιηυεά Ηἰβ 
Ἰουτπαν, ροίηρ ποσίῃννατβ τὨσουρἢ (διὰ, 
υἱάε οτιιὶς] ποῖε5) 8: άοη, {θη πιακίηρ ἃ 
οἰγουϊξ 50 88 ἴο ἀγγῖνε Ὡγουρ ΠδοδροΙ 5 
δῖ {πὲ 568 οἵ ἀδ11Πὲ6. Τῆς τουΐα ἰβ ποῖ 
ποῖα ἀεβηίιεῖν ἱπάἀϊσαϊεά ; ΡογΏΔΡΒ ᾿ξ νν8 
δίοηρ ἴῃς "ἰσναν ονεῦ πα ᾿οδάπου 
ταηρεῈ ἴο ᾿απιᾶβοιβ; ἱξ τῇδυ οοποεὶν-. 
ΔΌΪ ἢᾶνα ἰουςπεὰά δὶ ἀποίθπε οἱἐγῦ, 
ΜΠΙΟΠ, δοοογάϊπρ τὸ ΡΙηγν (Η. Ν., ν.ν 
16), νγὰ8 ἱποϊμιἀεὰ ἱπ Πεοδρο 8 (υἱάδ 
Ἡοῖϊζ,, Η. Ο., απὰ ϑομᾶσγεσ, Ὀῖν., ἰἰν 
νοΐ. ἷ.,) Ρ. 95).--Νεῦ. 32. μογιλάλον, 
βρεδκίπς ψ ἢ ἀϊθῆουθιν ; ΣῈ Παῖς ἴος 
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κοινα, γα ἐπιθῇ αὐτῷ τὴν χεῖρα. 33. καὶ ἀπολαβόμενος αὐτὸν ἀπὸ τοῦ 
Ὁ ὄχλου κατ᾽ ἰδίαν, ἔβαλε τοὺς δακτόλους αὐτοῦ εἰς τὰ ὦτα αὐτοῦ, 

μΑ σα τ. καὶ "πτύσας ἥψατο τῆς γλώσσης αὐτοῦ, 34. καὶ ἀναβλέψας εἰς 

“ ἀγξαυο νοίχθητι." 45. Καὶ εὐθέως 1 διηνοίχθησαν 2 αὐτοῦ αἱ ' ἀκοαί - καὶ 
δἰ θραα Εν, λύθη ὁ δεσμὸς τῆς γλώσσης αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει ὀρθῶς. 56. καὶ 
ἔο τ διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ εἴπωσιν" ὅσον δὲ αὐτὸς 4 αὐτοῖς 
πράνκορες, διεστέλλετο, μᾶλλον περισσότερον ἐκήρυσσον" 37. καὶ " ὑπερπερισ- 

τ οοαῖί, ΟΕ. σῶς ἐξεπλήσσοντο, λέγοντες, “Καλῶς πάντα πεποίηκε" καὶ τοὺς 
τως κωφοὺς " ποιεῖ ἀκούειν, καὶ τοὺς ὃ ἀλάλους λαλεῖν." 

1 φυθεωᾳ 8 οτηϊ τε ποτα ἴῃ 3 ΒΌΙ, 33 δηὰ ἱπβεγίεά Ὀεΐοσγε ελυθη ἰπ δ 1,Δ; να 
Βετε αἷβο ἱπ ΒῸ ἱέ. (ΥΝ. Η. οπιῖε θοιἢ). 

3 ηνοιγησαν ἱπ ΑΙ ΒΌΙ,.. ΤΙΝ. Δββι πη] δεβ ἴο νοσ. 34. 3 ν ἰπ ΜΒΙ, 33. 

4 ΝΜ ΒΓ.Δ οπιῖε αντὸς δηά ἰηβεζὲ δὴ αυτοι Ὀείοτε μαλλον (Τίϑο!., ΝΝ.Η.). Τα 
ΤΑ. ἰδ δῃ δἰ(επιρὶ δὲ ἱπιργονίηρ ἴδε βέγὶς. 

δ τονᾳ οτηἱὶ ΒΔ 33. 

ἄυιρ. ΟΥ. ἀλάλους, νετ. 37, υδεὰ ἴῃ 

ϑερῖ,, 18. χχχν. 6, ἴοσ Ὁ ΡΟΝ ἅἄυπιῦ, ποτα 

ΟὨΪ ἱπ Ν.Τ.---ν τεσ. 33. ἀπολαβόμενος, 
εἰς., νὴ βάγανπρ Πἰπὶ ἔτοπὶ ἴ8ς οτονὰ 
δρατὶ. Μδηγ γτεββοῃβ ἢᾶνεα Ὀεεπῃ δεββίρτιεά 
ἔοσ {π|8 ργοοεάυσε. ὙΠ6 ἴσῃ στϑᾶβοῃ, 
ἀουδεῖεββ, ἰ8 ἔβαὶ [6818 ἀϊὰ ποῖ νυ ἱβῇ ἴὸ 
ὃς ἄγαννη ἱπίο ἃ πδνν τη: Βίσυ οὔ αὶ πρ 
οὐ ἃ ἴαῖρε βοαὶς (νγ εἶββ, ϑ.ῇῃδῃη2).-- 
ἴδολε τοὺς δακτύλους, εἴς. : οης ἤπρετ οὗ 

α σίρῃε μπαπὰ ἱπῖο οπὲ δᾶσζ, δῃοῖπεσ οὗ 
τῆς εἴς Βαπὰ ἱπίο {πὸ οἴπεσ, οα δοοουπὲ 
οὗ ἴῃς παεγοννῃθ88 δηᾶ ἀερίῃ οἵ ἰῆς πεδγ- 
ἱπρ ἴδουϊιν, ται Ηδ πιίρῃε ἰους ἴἐ 
(διὰ τὸ στενὸν καὶ βαθὺ τῆς ἀκοῆς ἵνα 
θίξῃ ταύτης, Εὐτηγ. Ζίρ.). ᾿εαΐηεββ ἰ8 
δτβὲ ἄδαϊε ἢ ; [εἰ νὰ8. ἴΠπ6 ῥγίτηδγυ ὃν]. 
-πτύσας, 5βρίττηρ; οἡ ψπδέ, 6 ἰοπροα 
οἵ (δε ἀυπιῦ πΊλη 845 ου ἴδε ευδδ οὗ τς 
δΙϊπὰ (νἱ 1]. 23) 850 Μεγδθσγ. Οἵ οἡ Ηἰβ8 
οι ἤπρετ, "ἢ νυ μίο Ηδ ἴπδπ τους μεά 
ἴε ἰτοηρυο 80 Ννεῖβθ, ϑοῆδηζ, 
ΚΙοβίεσ., Ηοΐιζ. (Η. Ο.), Κεὶ. Μμκ. 
ΙεανῈβϑ ι.8 ἤεᾶγ ἴὸ οὺὖςσ οὐγῃ Ἴςοπ)εοΐῃγαϑ, 
88 4'8ο ἰπ σείεσεποες ἴο ἴῃς ἱπηροζί οἱ 
ἴεβα βίπρυϊασ δοῖβ οὗ [εϑυ8. Ῥγορδθὶν 
Πα Ψετε τηεᾶπὶ ἴοὸ τοῦδ ἱπίεγεδὲ δηὰ 
αἰά (αἰτὰ ἴῃ τ1π6 ἀ.}} δου] οὗ τ1π6 βυβέετεσ, 
(Μέ4ε Ὑτεποῖ, Νοίες οα ἐμε Μίγαοῖε5.) 

ψεσ. 34. ἀναβλέψας, ἐστέναξε : [65ι1.5 
Ἰοοκοά ἃρ ἴῃ ράγεσ, δπὰ ἰρῃεὰ οἵ 
Ετοδηβᾶ ἴῃ βυτηρδίῃυ. [π᾿ {||8 οᾶβε ἃ 
ὨυΠΊΡΕΙ οὗ δοῖβ, Ὀοάϊγ δηᾶ τηεπίδὶ, τα 
δβρεοϊβεά. ψνετα {πεβε ρεου ᾶγ ἴο ἰΐ, ΟΣ 
ἅἄο νε Βεζτε μεῖ ἃ ρ᾽ϊπηρβε ἱπῖο Ὁ γίβ᾽β 
νιοάμς οῤεγαμάϊ π᾿ τλᾶῦΥ υπτεςογάεά 
ξςαβεβὴὺ Οη δε ἰδίίϊεσ νἱεὲνν οὔς οδπ 

υπδετβίαπά ἴῃς ἐχδαυδείηρ παίυσα οὗ ἴδε 
Βεδ!ηρ πιϊηϊβευ. [ τηθαηξ ἃ ρτεδὶ 
ταθηϊδὶ βἰγαίη.- -φφαθά, δἂπ Ασαπιδίς 
νοτζὰ τὸ 88 ΜΚ. Ἔχρίδίπβ, διανοίχθητι; 
ἀουθεῖεββ ἴῃς ᾿νογά δοῖπδ!ν βροίεη τὸ Βα 
ορεπαά, ἰῃ τεΐεσεηςα ἴο ἴΠ6 δᾶζβ, που ρἢ 
τῇς Ἰοοβίηρ οὗ ἴδ ἰοησιδ νν88 ραγί οὗ 8 
ταβῸ]ς επβυΐηρ.--- ες, 35. αἱ ἀκοαί, 
᾿πτέγαῖν, τὰς Πεαγίπρβ, πέτα ἴῃς ἱπβίσυ- 
ταεηΐβ οἱ πεαγίπρ, ἴπε δβᾶσβ. 80 οἤξη ἴῃ 
οἰαββίςβ.--λάλει ὀρθῶς, ἢς Ὀεραη ἰο 
ΒΡΕΔΚ ἱπ ἃ ῬΤΟΡΟΥ ΟΥ ΟΥΑΙ ΠΑΓΥ ΠΊΔΠΠΕΟΣ, 
ἱπιρὶνίηρ {πδὲ ἴῃ Πἰ8 ἀυπι σοπάϊεϊο Βα 
μιαά Ὀεδη δθϊς οπἷγν ἴο πιακε τπαγιϊουϊαῖς 
βουπά8.---Ἶ ἐγ. 36. μᾶλλον περισσότερον, 
ἃ ἀουδῖε οοπιραγαῖίνε, ἑοσο ον τεηδοσεὰ 
ἱπ ΑΟΝ., “80 πιο τ(ῃς πιοῖθ, ἃ ρτϑαῖ 
ἄεΑ]". ΟἿ. 2 Οος. νἱϊ. 1:3. ΤΒΐβ ὑβς οἵ 
μᾶλλον ἰο 5ιτεπρίμεη Ἴοπιραγδεῖνεβ ἰ8 
ἔουπά ἰπ οἰαββίοϑ, ἰπϑίδηςεβ ἱπ Βδρδεῖ, 
Απποη., αὐ ἴος., απιὰ Ἡδττηδπη ΒΒ Μέρενγ, 
Ῥ. 719.--- τ. 37. ὑπερπερισσῶς, 8υρεῖ- 
Δουπάαπεν, ἃ ἀουδῖε βυρετίδιϊνε; Πεῖα 
δαῖγις καλὸς κπ. πεποίηκε, Ἧς δδιἢ 
ἄοπε 811 «πίπρβ νεῖ]. ὙΤἢϊ8 Ιοοῖβ {|Κὲ ἃ 
τεβεςιοη οἡ ῥΡδϑὲ 48 ννε]] 858 ργεβδεηξ; ἔς. 
βίου οὗ ἰῆς ἀεπιοηΐδο, 6.0. Οὔϑεγνς (868 
ποιεῖ, ργαβεπῖ, ἱπ πεχί οἴδυβε, γείδσσίηρ (Ὁ 
πε οὐτα ͵υδὲ εβεοίεά, [τ Ὠαρρεπεᾶ ἴῃ 
ὨὈεκαῤοὶϊς, ἀπὰ ψὰ βεεπὶ ἴὸ 86εε τῆς ἰῃ- 
Βαθιἰαπῖ8 οἱ τπᾶὶ τερίοη Ἂχ εἶπ ἃ 
ποῦΐες τηοοῦ ἔπδη ἴῃ οἤδρ. ν. 17. ΟΣὨ 
σοῦτβα, ἴΠπθτα Ἰναγα ΠΟ βϑυνῖπα ἰοβὲ οἡ (δ ὶ8 
οοςαβίοπθ. ὙΠεῖσ δβίοηβῃπιεης δὲ ἴδ6 
τηΐγϑοϊα τυ 5εεπὶ οχίγαναραπε, Ὀυϊ ἴδ 
τηυβὲ θὲ σεπιεπιρεσγεὰ τῆι [ΠΥ πᾶνε πδὰ 
1π||6 ἐχρεγίεπος οὗἩ Ομ τῖβι᾿ 5 βεδηρ νογκ; 
{Πεῖγ οἵνη ἴδυΐϊε. 
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ΝΠ. σ᾿ ἘΝ ἐκείναις ταῖς ἡμέραις, παμπόλλου 1 ὄχλου ὄντος, 

καὶ μὴ ἐχόντων τί φάγωσι, προσκαλεσάμενος ὁ Ἰησοῦς 3 τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ λέγει αὐτοῖς, 2. “ Σπλαγχνίζομαι ἐπὶ τὸν ὄχλον - ὅτι ἤδη 
ἡμέρας ὃ τρεῖς προσμένουσί μοι, καὶ οὐκ ἔχουσι τί φάγωσι 3. καὶ 
ἐὰν ἀπολύσω αὐτοὺς νήστεις εἰς οἶκον αὐτῶν, ἐκλυθήσονται ἐν τῇ ὁδῷ" 
τινὲς γὰρ αὐτῶν μακρόθεν ἥκασι." 4 4. Καὶ ἀπεκρίθησαν αὐτῷ οἱ 
μαθηταὶ αὐτοῦ, “ Πόθεν δ τούτους δυνήσεταί τις ὧδε χορτάσαι ἄρτων 
ἐπ᾽ ἐρημίας ;" ς. Καὶ ἐπηρώτα αὐτούς, “Πόσους ἔχετε ἄρτους ; "ἢ 
Οἱ δὲ εἶπον, “ Ἑπτά." 6. Καὶ παρήγγειλεϊ τῷ ὄχλῳ ἀναπεσεῖν 
ἐπὶ τῆς γῆς καὶ λαβὼν τοὺς ἑπτὰ ἄρτους, εὐχαριστήσας ἔκλασε 

καὶ ἐδίδου τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἵνα παραθῶσι ὃ καὶ παρέθηκαν τῷ 

ἀ παλιν πολλον ἱἰπ ΜΒΌΓΔΣ 33. Ὅλλον 58 ἃ οοη͵εοίυγαὶ οπιεπδιϊοη 
βυρρεβίεά ὈγῪ ἴδε ἕλοι οὗ ἃ βτεαὶ σγονψά, απὰ ρεγρίεχίν οδυβεά ὃγ παλιν Βεῖὰ ἃ8 ἰῃ 
νἱ!. 14. 

ΣΜΑΒΌΙΙΔΣ 33 ἰξ. νυΐξ. ΟΟΡ. οπιῖε ο ἴησονς, 80 ΦΌΙΔΣ οπιίξ αὐτον αἴει 

8 ἡμέρα -Ξ ἃ ρτδιωγηδίῖς αὶ οοτγεςιίοη ἔοσ ἡμέραι (Ν 81, εἴς.), οΥ ἡμέραις τρισὶν ἰη Β. 

4Έος τινεξ γαρ. .. κασι τεδὰ και τινες (ΒΙ.Δ) αντων ἀπο μακροθεν 

(3 ΒΌ.Δ), εἰσιν (Β[.Δ). 
δοτι Ὀεΐοτε ποθεν ἱπ Β1.Δ. 

Ἴ παραγγελλει ἴῃ ἢ ΒΌΓΔ. 

Οβάρτεᾷ ΝΊἼΙ]. ϑΈσοΟΝ ἘΈΕΡΙΝΟ. 
ΘΙΟΝ ῬΒΟΜ Ἦβανεν. ΟὔΒΕ ΑἹ ΒΕΤΗ- 
ΒΑῖρα. ΟΑΕΒΑΚΕΑ ΡΗΙΠΙΡΡΙ.--νν, 1-10. 
δϑεροπά {εεάϊηρ (Μι. χν. 32-39).--- ες. 
1. ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις: ἃ νᾶρυς 
Ῥῶσγαβθ, υβεὰ ΟἿΪΥ οπος ἀραίῃ ἰῃ [δ ΐ8 
(οϑρεὶ ([. 9, ἰῃ τείεσεπος ἴο [εβὺ8 βροίῃβ 
ποτ Ναζαζείῃ ἴο ὃὈς θδριϊβεά), ἱηἀϊςδεῖπα 
ἸΠΔΌΠΠΠΥ το δββίρῃ ἴοὸ τῆς [0] νη, 
ἱποίάεπε ἃ ὑσζεοῖβε Ὠἰβίοσίοδὶ ῥίδοα. ΟΡ 
Με. ἰἰϊ. σ᾿ ἴοσ βίγαασ νασυς ὑδ6 οὗ ἴῃς 
εχρζεββίοῃ.--πάλιν πολλοῦ ὅ, ὅ. ΤΗΐδ 
ψνοἰ]-αἰτεβέεά τεδάϊηρ ἰ8 ἀποίμος ἱπάϊςα- 
ἕο οὗ τῇς δνδηρε δι᾽ 8 Π6Ι ρΙ εββη 6858 88 
το διἰβέοτίςδὶ Ἄοοηῃπεςιίοη : ἔπεσε Ὀεΐη 
αἀραΐη ἃ δτιεαὶ οτονά. ΨΝῺΥ ἡ ψῃετε 
ποῖ ἱπάϊοαϊεαά, ἀπά ννε δε ποῖ Ἵπεεεά ἴὸ 
δβϑοεῖ ἰδὲ τς δβδοθης οὗ ἴῃς δνεηὶ ννᾶ8 
Βεοδροῖίβ, ἀπά ἔπε οσςαβίοη ἴδε πεδὶπρ 
οὗ τῆς ἀεαξιηυῖε. Τα βίογυ [8 ἴῃ ἴῃ68 
αἷς, δηὰ τΐβ 18 οπα οἵ (ἢ ἔδοῖβ ἐπαὶ πᾶνε 
ἴο ὃς τεοκοηεᾶ υνἱτ ΌΥ ἀείεπάοιβ οὗ {πε 
ΤΟΔΙν οὗ ἴπε βεοοπὰ {εεάϊηρ δραϊπβι 
ἴδοβε ΨὯο πιαϊπιδίη μαὲ ἰξ ἰβ ΟἿΪΥ ἃ 
1ϊεταγυ ἀυρ!οαῖς οὗὨἨ [πε ἔτϑε, ἀπε ἴο τῆς 
εἰτουπχδίαπος ἔπαῖ ἴπε Ῥεϊγίπε νεγβίοῃ οὗ 
ἰξ ἀϊετεά ἵπ βοπχς ρατιϊουϊαγβ ἔγοτὰ ἴμδὲ 
ἴῃ τῆς Σορία οὗ Μαίπεν. Οὐ {ῃὶ8 
Βυ ες 1 ἄο ποῖ ἀορπιδιΐίβθ, Ὀυὲ 1 σαπποῖ 
Ῥτεϊεπά ἴο ὃς ᾿ἰπββηβιῦ]ε ἴο τῆς ἀϊ βῆου11|68 
ςοπηεοιεὰ νντἢ ἰτ, --ὄχλον, ἃ ρτεδῖ σγοισά 

δηρωτα ἴῃ ΜΝ. Β1.Δ. 

8 παρατιθωσιν ἰῃ  ΒΟΙ(Δ 33. 

αραΐὶπ. Ηον οἔεπ [πὰ οσονὰ ἄρυγεδ ἴῃ 
6 ἀνδηρεὶίς βίοσυ [τὲ ἰβ ἴδ οπβ 

τηοποίομοιβ ἔδαϊισα ἴῃ παζγαιίνεβ οὗ 
{ΠΥ Πἰπρ ἱπέεγεβί.- τεσ, 2. Μιά6 ομ 
Με. χν. 32. ---νεσ. 3. ἐκλυθήσονται, 
ΠΟΥ Ψ1]1 ἰαῖπι. ὙΒὶβ νογ ἰβ υδβεὰ ἰῃ 
Ν. Τ. ἴῃ πιίἀάϊε οὐ ραββίνε ἱπ ἔς βεῆβα 
οὗ Ῥεΐπρ ἴδίπξ οσ ὑνεδγυ ἷἱπ ϑοάγ οσ τηϊπὰ 
(( 8]. νῖ. ο, Ηεῦ. χίΐ. 3).---καί τινες... 
εἰσίν, ἀηὰ βοπια οὗ πεῖ ἃἵὲ ἴζοπιὶ ἃ 
ἀϊβίδπςα, ρεουϊ ας ἰο Μασ. ὙΤῇὸ τηδδη- 
πᾷ ἰ8 ἴῃαξ βισ, ὄἜνεη ἰΓ 'ἱπ νίφουσ δὲ 
βἰαστίηρ, ψουϊὰ Ὅς εχμδυβίοά Ῥείοσε 
τεδοπίπρ τπεὶς ἀεβιϊηδείοη. Βυὲ οουἹά 
ἴδεν ποῖ ρεῖ ἰοοά ὃγ {πε ψδν ὃ---ν ἐσ. 4. 
πόθεν, ψὮεηςα. ΤὨβ δάνετο τγαᾶβ υδεᾶ 
Ὁγ τὰς ἀτεεῖκβ, ἱπ βρεδικίηρ οἵ ἴοοά, ἰῃ 
τοίεσεπος ἴο ἴδε βουγος οὗ βυρρ]γ-- 
πόθεν φάγητε -- ““ὑπάς οἴδυπι ροιειτὶ 
8.118". ἘΧδτηρίεβ ἰῃ Κυρκε, Ἐδρβεῖ, 
Ῥαϊδίγει.---π᾽ ἐρημίας, ἴῃ ἃ ἀεβεσῖ, ΤῇἊς 
δβοεης οὗ ἴῃς ὅτϑε ἰεεάϊπρ' ἰ8 ἃ ἀεβετέ υἷδοβ 
Αἶδο (οδαρ. νἱ. 32). Βυὲ ἱπ (δαὶ σαβα 
ἰοοὰ νν»ᾶβ ρυγοπαβαῦὶς τ π ἃ τϑαβοη- 
ΔΌΪς ἀϊδίδηοςε ; ποῖ δο δεῖα.--- ες. 6. 
Οοπιρᾶσε τῆ6 τηξᾶρτε βίδίεπηεπε ἤεσα 
ν ἢ τᾶς ἰίοτοθαας ἀεϑβογίρείοη ἰπ νὶ. 
38-.40ώ. ΤῊ ενδηρε ἰβεὲ βεεπιβ ἴ0 Ἰδοὶς 
ἱπίεγεδι ἰῃ δε ὑνὶςο-το]ἃ τα]6. ες. 7. 
ἰχθύδια : δΔποίπει οὗ Μαγκ᾽β ἀἰϊπιϊπυεῖνεβ, 
δυῖ Μαίίπεν μ88 ἰξ αἷβο (χν. 34), οορίεὰ 
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ὄχλῳ. 17. καὶ εἶχον ἰχθύδια ὀλίγα - καὶ εὐλογήσας εἶπε παραθεῖναι 
καὶ αὐτά."1 8. ἔφαγον δέ," καὶ ἔχορτάσθησαν ᾿ καὶ ἦραν περισσεύ- 
ματα κλασμάτων, ἑπτὰ σπυρίδας. ἧσαν δὲ οἱ φαγόντες ὃ ὡς τετρα- 
κισχίλιοι - 9. καὶ ἀπέλυσεν αὐτούς. 

1ο. Καὶ εὐθέως ἐμβὰς εἷς τὸ πλοῖον μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ» 
ἦλθεν εἰς τὰ μέρη Δαλμανουθά. 11. καὶ ἐξῆλθον οἱ Φαρισαῖοι, καὶ 

ἤρξαντο συζητεῖν αὐτῷ, ζητοῦντες παρ᾽ αὐτοῦ σημεῖον ἀπὸ τοῦ 
οὐρανοῦ, πειράζοντες αὐτόν. 

αὐτοῦ λέγει, “Τί ἡ γενεὰ αὕτη σημεῖον ἐπιζητεῖ“; 
ὑμῖν, εἰ δοθήσεται τῇ γενεᾷ ταύτῃ σημεῖον." 

12. καὶ ἀναστενάξας τῷ πνεύματι 

ἀμὴν λέγω 

18. Καὶ ἀφεὶς 
αὐτούς, ἐμβὰς πάλιν εἰς τὸ πλοῖον, ὁ ἀπῆλθεν εἰς τὸ πέραν. 

14. Καὶ ἐπελάθοντο λαβεῖν ἄρτους, καὶ εἰ μὴ ἕνα ἄρτον οὐκ 
εἶχον μεθ᾽ ἑαυτῶν ἐν τῷ πλοίῳ. 15. καὶ διεστέλλετο αὐτοῖς, λέγων, 

1 Κεδά και ἐυλογησας αντα εἰπεν και ταυτα παρατιθεναι (δ ΒΓ[,Δ). 

3 και εφαγον ἱπ 9 ΒΟΌΙ,Δ. 

4 ζητει σημεῖον ἰπ  ΒΟΌΓΔ 33. 

8 Ομηξ οι φαγ. 3 ΒΙ.Δ 33. 

5 ΒΙ, οπιῖξ υμιν (ΥΝ.Η, ρυὲ ἰῃ πιασρίη). 

ὁ Ἀεδά παλιν ἐμβας, ἀπά οπιῖϊ εἰς το πλ. (9 ΒΟΙ.Δ, ΤίβοΒ., ΝΝ.Η.). 

ΡΓΟΌΔΡΙΥ ἴο δῖ. [π ἴπεβεὲ ἵψὸ 
ΡΙδοςβ οπῖγ.---νεσ. 8. περισσεύματα 
κλασμάτων, {πε τεπιδὶ πῃ ἄεγβ οἱ [πΠ6 Ὀτοκεη 
Ρίεςθβ. Μαῖμειν υ865 {πε βίη συϊατ πευΐετ, 
τὸ περισσεῦον, ἰπ Ὀοτῃ ἐεεάϊηρ58.-σπυρί- 
δας: ἴῃ ὈοΕ ἀσοουπηῖβ Οὗ βεοοπῃά [εεάϊηρ, 
κοφίνους ἴῃ Ῥοτἢ δοςοιιπί8 οὗ ἤτβι (κόφινοι 
ἰπ [Κ6)}. Οπ πε ἀϊῆετγεηςε ἴῃ πιεδηίΐηρ, 
υἱάε ποῖεβ οαυ Με. χὶν. 20.--- εσ, τὸ. 
Ηεζα 88 ἴῃ οδξε οἵ ἤτδι {εεάϊησ πεγε ἰβ 8 
οσοββίηρ οὗ ἴῃς ἴϑκα ἱπηπηεά διε ν δον 
(εὐθὺς, ΠΙοἢ 45 δη οὈνίοιβ γϑᾶβοῃ ἴῃ 
βτβὲ οδβ6). Τηΐβ εἰπῆς 1ε88 δηά {8 
ὙὝνεῖνε δηΐεσ ἴῃς Ὀοδῖ τοσεῖπετ, δὲ ἰεδϑὲ 
ἰπ Μαγκ᾽ 8 παιγαῖῖνε (μετὰ τῶν μαθητῶν) .--- 
Δαλμανουθά, ἱπ Μαῖπενν Μαγαδάν; οί 
δἰΐκα ἀπκπονη : ἀποῖπεσ οὗ ἴδε ἐδδίασεβ 
ἐπ τῃ18 παιγαῖῖνα τίς ρῖνε ἃ παπάϊε ἴο 
οτἰεἰςαὶ ἄουδι. ϑοπῖε μίδος ἴὲ ου πα 
Μαβίοσῃ 5ῆοσε πῃ πε ρἰδίη οἵ ἀεηπηεβᾶγεῖ 
(Εὐττασ, “ Οη τπε κἰῖς οἵ Κπαπ Μίπυεῃ 
ΙΔῪ οὔςς Ῥδπηδπιῖθα," Ὑγαμάσγεπρει, 
.369}; οἴπετβ ἴο τῆς βουϊῃ-εαϑὶ οἵ {πε 

[κι δᾶ τῆς Ἰυποιίοη οὗἩ τῆς Ὑδγηυΐκ 
ψ ἢ τῆς ]οτάδη (εἰ πεπλίγεῖ,, Ἐοδίπβομ, 
Β. Β., (11..264). ὙΝ εἶ88 (1π Μεγετ) δάορὶβ 
198 νῖεν. ἩΗοϊισπιπη (Η. 6.}, νν8}]8 
Ἰεδηίης ἴο τε ἐογπηεσ αἰϊεγηδιῖνε, Ιεανθβ 
τῆε πιαιέεσ ἀουδι[α]. ν 

Νν. 11:12. Ῥλαγίξφες σεεὰ α εἰρη 
(Με. χίϊ, «-4}.--ονετ. τι. ἐξῆλθον οἱ Φ., 
τῆς Ῥῃαγίβοοβ ψψεηὶ οὐ, ἔτογη {πεῖς βεδὶ 
ἰπ τὴ6 Ηοῖν 1ᾶπὰ ἱπίο ἴπς μεϑίμεη 
Ῥεολροϊίβ, οἱ πεγννῖϑε σαγε ἢ] ϑῃυπηεά, 
ἰπ ἐπεῖς σεδὶ ἀραίηβι 16508. 950 Ννεῖβ8 
(πὸ Μεγεῖ).---νες. 12. ἀναστενάξας, 

ΤΟΙ ΠΙηΡ ἃ ἄθδρ βίρῃ, βεσα οἠἱγ ἴῃ Ν. Τ.; 
π᾿ ϑερῖ., Ιναπγεηξ, ἱ, 4, ϑίγαςῃ, χχν, 18, 
εἰς --τῷ πνεύματι α., ἰπ 1118 βρίτίε, ὙΠ 
5 ἢ ΡΠ βίο, [8 σαιι56 βρίτἰτια]---ὰ 56 η88 
ΟΥ̓ ἱγγεσοποι 0] 6 εηπηϊν, ἱπνίποῖδῖς ἀπ- 
Βεῖίεξ, ἀπά σοπιίης ἄοοπι.-- εἰ δοθήσεται, 
Γι Πογα 8.411} θ6 ρίνθη Ξξ ἴπεγα 5.41} ποῖ 
(οὐ) 6 ρίνεηῃ «4 Ηδεῦὑσαϊβιϊς ἔοσπὶ οἱ 
Εὐρ δεῖς παραιϊνα Δϑβεγίίοη. ἼΠς βὺρ- 
Ρτεϑβδεὰ δροάοβϑίβ 18: τῇδ 1 ἀϊε, οσ αοὰ 
Ῥυηίδι πε. ΟἸΒεῖ ἰηβίδπος ἴθ ΗΘδ. ἐπ. 
τ, ἰν. 3, 5. [ἡ Μαγκ ἔπεσα 18 δὴ αρϑβοϊυϊα 
τεῦι58] οἵ ἃ βίσῃ. [ἡ Μδίδενν {πε γεΐαβαὶ 
15 φυλ!ῆεά Ὁν οὔεσ οὗ ᾿οπδᾷ. Βυῖ τῆδιὲ 
ν 85 πῃ δοβοίττα τεῆιβ8] οὗ βίρῃβ ἐπ ἐλεὶν 
ΕΣ 

γν. 113-21. Ἡαγηΐηρ ἀραὶμεὲ εὐἱΐ 
ἰεαυοης (Μι. χνὶ. 40-12).---ν ἐγ. 13. εἰς τὸ 
πέραν, ἴο τῆς οἴπεῖ εἰάβ ; 'νῃϊοῆ, δεαβὶ οσ 
ννεβεὺ Ηετα δραίη ορίπίοπ 18 ἀϊν ἀεά. 
Τῆς τείεσεηςα ἴο Βεοιῃϑαϊάδ, νϑῖ. 22, 
ταῖρι Ὀ6 οχρεςοίςά το ἀεοϊάς, Ῥυῖ ἐδεη 
πεῖ ἰ5 ἴπηΠ6 ἀϊδρυῖϊς αὔοιξ ἴῃς ἕτσο 
Βειπβαϊδβ; Βείῃβαϊ ἷα [υἱὰ8, πὰ 
Βειῃβαϊάα οἡ ἴῃς ννεβίειῃ βῆοτε. Ὑῇεβα 
Ῥοίπιβ ἃγε δπηοηρ ἔπε οὔβουτίτ68 οὗ ἐπα 
ϑυπορίίοαὶ παγγαῖϊνεβ νυ 6 ἃτα 
ταὶ ποῖα ΠΕ ν σοτηρο ες το Ἰεᾶνς ἰῃ τυνΠρῆς. 
πινεσ. ᾿4. εἰ μὴ ἕνα ἄρτον: ἃ ουτγί ΟΌ 5] 
Ἔχϑοῖ σαπλἴβοοποα ἤεγε 80 πιο ἢ εἶδα 
πὶ ββθπὶβ ἴο 08 πΊοτε ἱπηροσίδῃξ [8 ἰεἰξ 
νᾶρυς. Βυξὶξ βῆονβ τῃδὲ ννὲ βᾶνε ἴο ἀο 
ΜΠ τϑδΠγ, ἕογ ἴῃς βϑυρρεδβιίοπ οὗ τῆς 
Τὐδίηρεη οτεῖςβ παι ἴτ 18. ἃ πηεγα δἰξ ο 
μοτγὰ ραϊπείηρ 8 ποῖ οτεάϊθ]6. ΤΏ οπ8 
Ἰοδῖ βεεπὶ8 ἴο υνἱῖποςβ ἴὸ ἃ ΟἘγίβι- 1 κ6 



ΠῚ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

“Ὁρᾶτε, βλέπετε ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων καὶ τῆς ζύμης 
Ἡρώδου." τό. Καὶ διελογίζοντο πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες, “Ὅτι 

ἄρτους οὐκ ἔχομεν." 5 τή. Καὶ γνοὺς ὁ ᾿ἸΙησοῦς ὃ λέγει αὐτοῖς, “Τί 
διαλογίζεσθε, ὅτι ἄρτους οὐκ ἔχετε; οὔπω νοεῖτε, οὐδὲ συνίετε ; 

ἔτι ὁ πεπωρωμένην ἔχετε τὴν καρδίαν ὑμῶν; 18. ὀφθαλμοὺς ἔχοντες 
οὐ βλέπετε; 

10. ὅτε τοὺς πέντε ἄρτους ἔκλασα εἰς τοὺς πεντακισχιλίους, πόσους 

κοφίνους πλήρεις κλασμάτων δ ἤρατε ;" Λέγουσιν αὐτῷ, “ Δώδεκα." 
20. “Ὅτε δὲ τοὺς ἑπτὰ εἰς τοὺς τετρακισχιλίους, πόσων 
σπυρίδων πληρώματα κλασμάτων ἤρατε;" Οἱ δὲ εἶπον, “Ἑπτά. 

καὶ ὦτα ἔχοντες οὐκ ἀκούετε; καὶ οὐ μνημονεύετε ; 
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21. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “ Πῶς οὐ ἴ συνίετε; ἢ 
22. ΚΑΙ ἔρχεται ὃ εἰς Βηθσαϊδάν - καὶ φέρουσιν αὐτῷ τυφλόν, καὶ 

παρακαλοῦσιν αὐτὸν ἵνα αὐτοῦ ἅψηται. 23. καὶ ἐπιλαβόμενος τῆς 

1 Οπις λέγοντες (Δη ἐχρ᾽απδίοσυ ψοτγά υβε4) δ ΒῸ. 
3 Β πδ5 ἐχονσιν, δΔἀορίεά ὃν Ττρ. (τεχ). Ν.Η., Ν 8., Τίβοῃ., δπὰ ΕΙΥ, τϑιαὶῃ 

ἐχομεν. 

8 Οπιϊῖ ο |. ΒΔ. 

δ κλασματων πληρεῖς ἴῃ  ΒΟΙΔ 33. 

ΦΜΒΟΡΙΓΔΣ οπιΐε ετι. 

8 και λεγουσιν ἴῃ ΜΙ ΒΟΙ,Δ, 

ΤΒ δᾶ5 πὼς ουὅ γοειτε. πὼς ον ἴ8 ἴο ὃς ρτεοϊειτεὰ ἴο ουπω (3 1,Δ) οὐ πωξ ονπω 
(Ὀ), 848 ἐχργεββίνε οὗ νϑχδίίοῃ. Τίβοῃ. δπὰ ἿΝ.Η. δάορι ονπω. 

δ ξρχονται ἰπ ΒΟΏ1.Δ. ΤΠε βίη. (Τ. Κ.) 18 δὴ δδαρίατίοη ἴο αντω. 

εαϑγτηϊπάθάπεββ 8485 ἴο ἰοοά ἵἱπ [πε 
ἀϊξοῖρ!6- οἶγοῖε. 1,μεἰ το-πιοσσο ἰοοΐς 
δἤεσ ἰΐβεῖε1-- - ετ, 15. ἀπὸ τῆς ζύμης, 
εἴς. : ἐτῦο ἰἴεάνθῆβ, οὔς οἵ Ρ]ιαδγίβεεϑ, 
Δηοῖμογ οἵ Ἡετοά, γεῖ ρἰδοθὰ τορείποῦ 
Ῥεσδιιβα ποσὶν ακίη πὰ σοϊποίάδης ἴῃ 
Ῥτδοιῖςαὶ οὐοοπιθ. Κ 46 ποῖεβ οὐ δῖ, 
χνὶ, 1τ-6.-τντετς. τό. πρὸς ἀλλήλους. 
Με. 848 ἐν ἑαυτοῖς. ὙΠΕ πιἰπὰ οἵ [6ϑ18 
Μ 88 ῥτγοίουπαϊν ργεοσσιριεά ἀν ἘΠ6 
οπιίπουβ ἀδπτδηά οἵ {πε βίβη-βεείκεγβ, ἀπά 
της ἀϊδοὶρ!ε5. πιρῆς τ} αυϊεῖὶν ἴο δας ἢ 
οἴπεσ υπποιϊςεὰ ὃν Ηἰπ|.--- ες, 17. 
γνοὺς: Ηε ἄοεβ ποίϊςε, βοννενεσ, δπά 
δαπηϊηϊβίεγβ ἃ ϑῇδγρ γοῦμκα ἴοσ ἐλεὶγ ῥτα- 
οσσυραίίοη ἰτἢ πιεγα τδτηροσγδ τῖε8, 5 
Φ ἰδεῖε ψψεσα ποιμίπρ ΠΙΡΠΕΥ ἴο Ὀ6 
τπουρῆξ οὗ τπαη ὀγεαά.---πεπωρωμένην, 
ἴῃ ἃ μαγδεπαά βίδϊε ; {πΠ6 νγοτὰ βίαπαάβ ἴῃ 
δι ἐπιρηδιϊς ροβίϊοθ. Εοσ {πε τἰπηα ἴῃ 6 
Ὑνεῖνα ἀγα ναυϑίάς ᾿δᾶγεγβ, ἢ Πδαγὶβ 
{κε ἃ δεδίεη ραδῖῃ, ἱπίο ψνῃοἢ τπ6 Πῖσπεσ 
ἀγα ἢ 5 σαπιιοῖ βίη 50 85 ἴο βεγηγίπαῖα.--- 
Μετ. 18 τερεδῖβ ἱπ σγείεγεθοας ἴο {π6 
Ὑνεἶῖνε {πα Πατά βαγὶπρ υἱτετεὰ ςοηςδγη- 
πα ἴπε πιυείτυἀθ οα τ1π6 ἀδν οἵ τπ8 
Ῥδγδῦΐεβ (ἰν. 12). [π νν. 19, 20 Ϊεξυβ 
Ρυῖβ τῆ Ὑννεῖνα Ἐπγουρἢ Ἐπεὶγ σαι ο ῖβπὶ 
ἴῃ ταίεγεηος ἴο δῆς γτεσεηξ (βεάϊηρβ, δηά 
ἴῆεπ ἱπ νεσ. 21 (δοσογάϊηρ ἴο τεδάϊπρ ἴῃ 
Β) αβκβ ἰπ (ς ἴοπε οὗ ἃ ἀϊβαρροϊηιεὰ 

Μαβῖεγ: Ηονν ἀο γοὺ ποῖ υπδεζβίδηά ὃ 
1 να πιδὺ επιρῃδβῖίβα (6 ἱπιρεγίεος 
ἴεπβε οὗ ἔλεγεν, Ηε 54ἰά {Π|8 ονεῦ δπὰ 
νοῦ ἀραίη, 41} βρεβίκϊπρ ἴο ἔμεπὶ, μα] ἢ 
ἴο Ηἰπηβοῖ; δηοίποσ οἵὔ ΜΚ. δ σϑδ᾽ βις 
ξεαίυγοβ. ΑἹ] Πἰ8. βῆοννβ μονν πγυσῇ τΠ6 
Ὑνεῖνε πεεάεά βρεςίαὶ ἱπβιγυςτίοη, δηά 
τ 18. οὈνιοιβν Μκ.᾿ 5 δἷτα ἴο σηβκα (18 
Ῥτοσληθηῖ,. δ βίγα ἔοσ ἰεἴβυσα ἴο διϊεηά 
ἴο 1Πεὶγ ἰπβίγαστίοῃ 18 ἴῃ Π8 παγγαῖῖνα [Π8 
ΚΕΥ ἴο τῆς εχουγβίοηβ ἴῃ ἴδε ἀϊγεοιίοῃ 
οἵ ὙΤυτα δπὰ ϑιάοη δηὰ ἴο Οβδεβᾶτει 
ῬΏΠΙΡρΡΙ. 

νν. 22-256.Ὑ. Α δἰ ν»ιαθ σμγεά αἱ 
Βειϊ]ϑοαϊάα, φῬεουϊίατ ἴο ΜΚ.--Ν τ. 22. 
Βηθσαῖδάν. 1! τῆοτα ᾿νεῖὲ ἵννο Βειῃ- 
βδιἀδβ, ννῃίοἢ οὗ τπ6ὸ ἔννο ὃ 1 ΟὨΪΥ οπα 
οἵ σουζϑβε ἰδ ννὰ8 Βειῃϑβαϊάδ [115. Βυῖ 
ἀραϊηβὲ 118. ὯΔ8 Ὀεεη οἰϊεά τΠ6 ἴεγῖη 
κώμη {ἰνίοα ΔρΡρΙεἀ το τὴ6 ἴονγῃ (νν. 23, 
26), ν ῃϊοῆ, πόνίενεσ, τῇδ 6 τεραγάςά 
48 58 ἰ5δοίογΥ ἐχρ] αἰπεὰ Ὁν Π6 γαπλδτκ : 
τ παι δδεμ ἃ ν Πᾶσα, ἀπά νν858 ἤσϑὲ τηδάς 
ἃ ἴοννῃ ὃν ΡΗΪΠΡ, τννῆο επϊλγρεᾶ δηὰ 
δθεδυκβεὰ τὲ ἀπ οαἰεὰ ἴε 7] 148 ἱπ 
Βοπουγ οὗἩ ἴῆς ἀδυρῃίος οὐ Αὐυρπυδβέι8 
(]οβερῆ., Β. 7.» 1.0, 9.1, εἴς). 80 Μεγεσγ. 
δηὰ οἴμεγβ.--- νεῖ. 23. ἔξω τῆς κώμης, 
ουϊδίάα τῃ6 νἱ]Παρα, ἰος [πε 88πὶ86 σθᾶβοῦ 
45 ἴῃ νῖϊ. 33, ἴο ἀνοϊά ογεδιίπρ ἃ τη οὐ 
Ηΐτα ἔοσ οὐγεβ. Ὑπεγείογε }εβὺβ Ῥεοοπεβ 



496 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΜΙ]. 

Χειρὸς τοῦ τυφλοῦ, ἐξήγαγεν Ἷ αὐτὸν ἔξω τῆς κώμης " καὶ πτύσας εἰς 
τὰ ὄμματα αὐτοῦ, ἐπιθεὶς τὰς χεῖρας αὐτῷ, ἐπηρώτα αὐτὸν εἴ τι 
βλέπει.2 24. καὶ ἀναβλέψας ἔλεγε, “ Βλέπω τοὺς ἀνθρώπους, ὅτι 

ὡς δένδρα ὁρῶ περιπατοῦντας." 25. Εἶτα πάλιν ἐπέθηκε τὰς χεῖρας 
ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ, καὶ ἐποίησεν αὐτὸν ἀναβλέψαι“: καὶ 
ἀποκατεστάθη,δ καὶ ἐνέβλεψε τηλαυγῶς 7 ἅπαντας.ὃ 46. καὶ 

ἀπέστειλεν αὐτὸν εἰς τὸν 5 οἶκον αὐτοῦ, λέγων, ““ Μηδὲ εἰς τὴν κώμην 
εἰσέλθῃς, μηδὲ εἴπῃς τινὶ ἐν τῇ κώμῃ." 1 

27. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὰς κώμας 

Καισαρείας τῆς Φιλίππου " καὶ ἐν τῇ ὁδῷ ἐπηρώτα τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ, λέγων αὐτοῖς, “Τίνα με λέγουσιν οἱ ἄνθρωποι εἶναι ;" 

1 ξξηνεγκεν ἴπ ΝΕ ΒΟΙ.Δ, τερ᾽αοςὰ ἴῃ Τ. . ὈῪ ἃ πιοζε οοσωχζηοῃ ψοσά. 

3 βλέπεις ἰπ ΒΟΌΔ (ΥΝ.Η. εχ!) τηοσε ἐχργεβδῖνε ἔβδη βλεπει (δ 81,, Τίδο Β.). 
8 ξθηκεν ἴῃ 81, (ΥΝ.Η.. 
4 ἕοσ ἴδε ἐχρίδπδίογυ ξ[088 και ἐπ. α. ἀανγαβλεψαι ΒΟΙ,Δ Οορ. Βανε και διεβλεψεν. 

δ απεκατέστη ἰῃ  ΒΟΙ.Δ (Β αποκ.). 4 εγεβλεπεν (ἰπ1ρ.) Β1.Δ. 

τ ΝΟΙΔ Βανε δηλανγως (Τίθ..). τηλ. ἰπ ΒΡ ΟΝ. εχὲ, δηλ, τηατρίη). 
δ ὅπαντα ἰπ ΜΒΟΡΓΔ. 
10 ΑΙ] αῆες εἰσελθης οπιῖ!  ΒΙ,. 

οοηάδυοῖος οὗἨὁ ἁ ἑἔδε ὈΓΠ᾽Ππᾶ πδη ΗΪἰπβοϊΐ, 
1δουρῇ Βα ἀουδι!εβδ πδὰ οὴς (ΥΝ εἰδβ8- 
Μεγει).---πτύσας, 5ρίτεπρ, ἱπ 118 οδ88 
Τεσίδί Υ οὐ ἴῃ ἀϊδεδβεὰ ραγίβι ϑρί{|ς 
88 τερασζάςά 88 ἃ τηξβῃβ οὗ οὐτε ὉΥ (ὃς 
δποίεηϊβ. Ἠοϊεζπγᾶπη (Η. Ὁ.) οἰξεβ τῃ68 
βίοσυ οἵ νεβραβίδη ἰπ ΑἸεχαηάσία πασγαιθὰ 
ΌΥ ἀ βοίευο (Ηἰεἐ., ἰν., 81). ὙΒδ ρῥγίπος 
ψ 88 δϑίκα ὦ τὸ βρυίῃκὶς ἴῃ Ἔεγεβ οὗ ἃ ὈΠπά 
τηδῃ “ Οσἱβ ἜἼχοσεπιθηῖο ᾽".---ἴ τι βλέπεις, 
ἄο γου, Ροββί θῖν, βεαὲ δηγιπίηρ ἡ εἰ ἢ ἃ 
ἀσθοει ὀργᾷ τἱάε, ψνίπεοτς, ἵνὶϊ., 2.--ν εσ. 
24- λέψας : ἴῃς πατγαῖῖνε ςοηίδίηβ 
ἴῶγες οοτηρουηἀβ οὗ βλέπω (ἀνὰ, διὰ, ἐν) ; 
(186 ἤτεῖ ἀδσποίεβ ἰοοκίὶπρ ὃρ ἰπ ἴδε 
τεηϊδιίνα τηᾶπηεὶ οὗ δ᾽πά πιοη, τδ6 
βεοοηά Ἰοοκίηρ τῆσουρἢ (4 πικῖδὲ 88 ἰϊ 
ὙΕΓΕ) 80 88 ἴο 8ες οἰεαεῖν, ἴῃς τηἰγά Ἰοοῖ- 
ἴῃ ἰπίο 80 83 ἴο δες ἀϊβιϊ ποῦν, 88. οπς 
8668 ἔπε εχαοῖ οὐ] πεβ οὗ ἃ πεᾶσ οὐ͵εςῖ 
(τ΄. ΜΚ. χίν. 67).---ὧς δένδρα, 88 ἴγεεδ, 80 
ἱπάϊβεῖπες 88 νἱβίοῃ ἃ8 γεῖ; γεῖ ποῖ 
ἴσεεβ, Ὀσξ τηθη δεοδιδε ν»πουΐηᾷ (“ποῦ 
διῦοτεδ, αυΐα διηθυ επί," Βεηρε). Ης 
Κηὸν ΨψὮδὲ ἃ πηδη ἰβ5 ἴἰκε, ἐμεγείοσα δς 
μὰ οὔἤσε βεεῃ, ποῖ θοσῃ δ]1πά. -- εσ. 25. 
Α βεοοπά ἰουοῇ ὑχίηρβ Ὀείζει νἱβίοῃ, 
80 παῖ διέβλεψεν, ἀηᾶὰ ἢε νν28 ποὺ 
τεβίογεά ἰο [Ὁ]1] υβε οὗ 8 ἐγεβ; [πε 
τεβυΐὲ δεὶπρ ρεγιηδπεηΐ ρεγίεοϊ ν] 8: οἢ--- 
ἐνέβλεπεν, ἰτηρετίεοι.---διέβλεψεν ροϊπίδ 
το ἔδε ἤτδὲ δοὶ οἵ ἀϊδβίϊποὶ ββεῖπρ.-- 
φηλανγῶς (τῆλε αὐγή Βετε ΟὨ]γ), δϊηϊησ 

9 Οὐγξ τὸν πιΔΠΥ͂ υποίαϊβ. 

ποτὶ αἴδλσ. Ης βανν ἀϊβίαπε οὐ]εςῖδ 
ἀϊδείπ ον 88 ἐξ ἘΠοῪ νεῖ πδᾶγ; ἀϊὰ τοὶ 
πεεά ἴο 5Ὸ πεϑῦ {πεπὶ ἴο 8ε6 {Πεπ.--- ες. 
26. εἰς οἶκον, Βοπιε.--μηδὲ, εἰς., 5Ὸ 
τοὶ ἰηΐο ἔπε νι Παρα ; το ἀνοϊὰ ογεδιϊηρ ἃ 
βεηβδίίοπ. [ξ πδ8 δεεη βυρρεβίδά (δαὶ 
ἴὰς φτιδάυδὶ γεδίοσαϊίοη οὐ βιρῃξ ἴῃ μΐ8 
΄ᾶ86 ννΑ38 τηεδπὶ ἴο βυτῃρο δε (ἢ βίονν- 
Ὧ688 οὗἉ ἴῃς Ἴ ννεῖνο ἴῃ αἰζαϊπίηρς βρί γι ταδὶ 
ἰηδῖσμε. ὙΠΕῪ ροὲ πεῖς ἐγθβ οροηεάᾶ 
ΨΕΙΥ ῥτδάυ δι κε τ(ἢς ὈΠπᾶ πίῃ οὗ 
Βειῃβαϊάδ. 80. ΚΙοβίεγπιδῃη. 
ν. 2γ-ἰχ. 1. Αὐ Οαέξαγεα Ῥλιϊῤῥὲ 

(Με. χνὶ. 13-28, 1ἱκ. ἰχ. 18-27).--- εσ. 27. 
καὶ ἐξῆλθεν: (ες καὶ ςοππεοίβ ΝΕΙῪ 
Ἰοοβεῖν ψῦ ψῆδὲ ροεθ Ὀεῖογσε, δυῖ 
Εἰ δϑυ τινὶ ἐξῆλθεν τεΐεγβ ἴο Βειμιβαϊ δ. 
ΒΕῪ ἰεᾶνα ἴξ δηὰ ρο πογίμιναγάβ ἑονναγάβ 

Οδεβασοα ΡὨΪ ρρὶ, υρ τς Ιογάδῃ νδί αν, 
8 ἀϊδίδηςς οὗ βοπης ἐνεηίγ-ἤνα οὐ ἘΠ ΓῪ 
τΩῖ1ε8.--ὦὅ Ἰησοῦς: [δαὶ 3ε808 8 Πεῖα 
ἘΧργαβϑῖυ παπιβὰ ἰ8 ἃ δἰπὲ {πδὲ βοπιε- 
τδιπρ νοῦν ἱπιροτίαηξ ἰδ ἴο Ὀ6 πατισζαίεά, 
δηὰ {πε τηεπίοη οὗ ἔπ ἀϊδοὶρ]εβ. αοηρ 
8 Ηἰπι ἱπάϊςδίεβ ἐμαὶ ἰξ οἱοβεῖγ οου- 
οεσπβ {πεπ|.---εἷς τὰς κώμας Κ. τ. Φ.; ἰο 
τῆς υἱδαρες οἵ Οδεβαγεα ῬὮΏΠΙρΡρί, ποῖ ἴο 
Οδεβάσεα ῬὮΏΠρρὶ ἰἴβοῖς τ. Πδ8 τὰ 
μέρη. Αρραγεηϊτὶν πεν ἀϊά ποὲ επίες 
ἴῃς οἰΐγ ἰδεῖ, [|εβὺ8 βεεπὴῆβ ἴοὸ ἤᾶνδ 
δνοϊἀεά [86 ἰοννηδ ἰη νος ἴῃς Ἡ ετοάίδη 
Ῥαβϑίοῃ ἴος δπ)δϊἰουβ ἀγοῃ!δοίυτε τνᾶ 
ἀἰβρίαγεά. Βεβίἀεβ δὲ πΐβ ἐπι Ηδ 
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28. οἱ δὲ ἀπεκρίθησαν, ““᾿Ιωάννην 3 τὸν Βαπτιστήν καὶ ἄλλοι 
Ἡλίαν - ἄλλοι δὲ ἕνα ὃ τῶν προφητῶν." 20. Καὶ αὐτὸς λέγει αὐτοῖς," 

“Ὑμεῖς δὲ τίνα με λέγετε εἶναι ;" ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὅ ὁ Πέτρος λέγει 
αὐτῷ, “ Σὺ εἶ ὁ Χριστός." 40. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτοῖς, ἵνα μηδενὶ 
λέγωσι περὶ αὐτοῦ. 

31. ΚΑΙ ἤρξατο διδάσκειν αὐτούς, ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
πολλὰ παθεῖν, καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ 
ἀρχιερέων καὶ γραμματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ μετὰ τρεῖς 
ἡμέρας ἀναστῆναι" 32. καὶ παρρησίᾳ τὸν λόγον ἐλάλει. Καὶ 

1 ευπαν ἄντω λέγοντες ἰη Ὁ ΒΟΙ Ὁ (Ὁ δδδ αἀπεκ. αντω λεγ.). 

3 οτι Ὀεΐοτα |. ἴῃ δ Β. 

4 «πήρωτα ἀντους ἴῃ ΒΟΌΙ.Δ. 

8 ὸσ ενα ΒΟΙ, Ββανα οτι εἰ. 

δ Οηε δε ΒΙ, (Τίεο"., ΝΗ). 

δυπὸο ΐη ΜΒ ΒΟΌΙ,; τ τῶν Ὀεΐοτε ἀρχ. (ἢ ΒΟ), ἀπᾶ Ὀείοτε γραμ. ( ΒΟΌΙ)). 

ἀεεἰτεὰ βοϊϊευάε.---ὸν τῇ ὁδῷ, οἡ ἔπ ΨΆΥ, 
ῬΙΟΡΑΟΪΥ μεη ἴτε οἷν οὗ Οδεβᾶγθα 
ῬΉΣΙΡΡΙ οαπὶς ἱπίο νίεν, Μὲέάε οἡ Μέ. 
χνΐ. 13. Βαυξ σοηνεγβδέίοη εδάϊηρ σΡ ἴο 
τῆς. οτἰεἶςα] δβυδήεοὶ ν Ῥερίῃ 88 βοοῃ 
85 ἴπεν δά ροὲ οἶεαγ οἱ Βειπβϑαίάα. Νοὸ 
εἶπις ἴο Ὀς Ἰοβὲ πον ἔμαι τῆς Μαβέεσ ῃδὰ 
δοιῖ ες Ὑ νεῖνα ὉΥ ᾿μεπηβεῖνεβ. Οὐ νν88 
ἴῃε Μαβίεσ, νεῦυ βιεηΐς οὐ ὑπαὶ ᾿ουτγπου, 
Ριερασγίηρ Ηἰβ οὐνῃ τηϊπὰ ἴον ψῃδὲ τνᾶβ 
σοχηΐηρ )---ἐπηρώτα, ἱπηρετέεςι, Ὀεσδυβα 
βυδοτγάϊπαϊε ἴο πε τορὶν οὗ ἴῃς ἀϊδοΐρ]ε8, 
πε πιδίη τίη ρ.---τίνα με, δἴς. : οἡ ἔδεα 
ἴοστῃ οὗ ἐπε 4υεβείοη υἱάς οπ Μί. χνὶ. 13. 
--Νν ες. 28. οἱ δὲ εἶπαν α. λέγοντες, [ΠΟῪ 
βαὶά, βαγίπρ, ἰδυΐζοίορυ, βογτηθνν αὶ κα 
ἴδε νυϊρὰς Ἐϊειϊδα ἰάϊοπι : Ηδ 8ἰά, βᾶγβ 
Ὡς; ἥχίηρ διϊεητίου οὐ ὑνμδὶ ἰβ βαὶά.-- 
Ἰωάννην τ. Β.: τῆς δοουβαῖίνε ἀερεηάϊηρ 
οῃ λέγουσιν οἱ ἄνθ᾽ ( σε εἶναι υηάετ- 
βίοοδ. ὙΤῃΐϊβ ἱπῆηΐϊείίνα Ὄςοπείτυοτίοη 
Ῥᾶββεβ ἱπίο ἀΐγεοϊ βρεεοδ ἰῇ ἴῃς ἰδβὶ 
οἴδυβε : ὅτι εἷς (εἶ) τ. προφητῶν. Τῆς 
ορἰπίοπϑ ταρογίεἀ ἃσα τη ἔπε βᾶπη8 88 
ἴῃ νῖ, 14, 15.---  εσ. 29. ὑμεῖς δὲ, εἴς.: ἃ 
ΨΕΙΥ Ροϊπίεά αιεβείοπ ρίνεη ΌΥ 41} {πε 
ϑυπορεῖδίβ ἰπ τῆς βαῖὴς ἰεηβ. Τῇδ 
ΤΕΡΙν, οὐ ἴ6 οἴδπεσ βαπά, ἰβ ἀϊεγεπὶ ἴῃ 
εξ... Μίάε οπ Μίῖ. χνί. τ6.---ἀποκριθεὶς 
λέγει: ψε ἢανα Πασα δὴ δοσίβε ραγίϊοἱρὶς 
οὗ ἰάδηςςαὶ δοϊίοη τ 4 ἢπίξε νετῦ ἴπ 
ἴδε ῤγέδεπέ ἴεπβθὲ. [δ υβυδ!ν ροαβ νυ ἱὮ 
1π6 δογίβ ((ὐ Μι. χνῖ. 17, ἀποκριθεὶς 
εἶπεν).---γεῖ. 30. ἐπετίμησεν, Ηε 
τηγεδίεηθα ἐπεπὶ, βροκα ἱπ ἃ ἴοπε οὗ 
τηδηᾶδςδ, 88 1 δητοὶ ρατηρ ἔσο  5ἢ: 1411 --- 
περὶ αὐτοῦ--αδουξ Ηΐπι, ἱ.6., αδουϊ Ηἰ5 
Ῥεῖηρ ἴῃς ΟὨγίβε, δδ ἰῃ Μὲ. Ὑῆὲ ρῥτο- 
Βιδιτοη τῖρε δανε ἃ ἄουδ]ς τγεΐδγεηςε : 
ἴο {δε ρεορίε, ἴο ργενεπέ ἴπε βργεαὰ οὗ 
«οτυάς ἰάξαβ 248 ἴ0 δε Μεββίδῃβηϊρ οὗ 

1688; ἴο ἔπε ἀϊδβοὶρίεβ, ἐμαδὲ τμπον πιῖρδὲ 
Κεαρ ἴῇς πεν ζδιπ ἐο {πεπιβεῖνεβ ΕἾ] 
ἴς ἴοοκΚ ἄδερ τοοῖ ἰπ ἐπεὶσ οὐνη δοιιΐβ, 
ΒδοΔ]] Οαγὶν]6᾽Β σουηβαὶ το γουπρ πΊΘΩ : 
ἱξ τᾷοὺ Παβὲ δὴ ἰάθα Κεὲρ ἰξ ο τδγβοϊξ, 
ἴογ 8ἃ8 βϑοοῦ 848 ἴοι δαβί βροΐκθη ἰξ ἴξ ἰβ 
ἀεδά ο πες (δέηριῤ Ογαΐον ἴῃ 1, αἰέν 
Ῥαν ῬανιῤἈίε(5). 
ν. 31-33. Εὶγεέ ἀππομποενιοπέ ο ἐδε 

Ῥαεεῖοη.---ετ. 31. καὶ: Με. Π48 τῆς 
τῆοσα δρῃαῖίς ἀπὸ τότε, ἰπἀϊςατίηρ ἐμαὶ 
πη Ῥερᾶπ δὴ δπιίγεῖ νυ πὲ ΨΆΥ οὗ 
βΒρεδκίῃρ 88 ἴο ἰῃς οοπιίηρ ἴδια οἵ [εβυ8. 
--διδάσκειν, ἰο ἐεαεΐ, πιοτε ἀρρτοργίαϊε 
ἰβΒ Μι.᾿Β ψοσγά, δεικνύειν, ἴο “ἡοῖυ. ἴΐ 
ν 88 ἃ βοϊεπΊη ἱπιϊπχαϊίοη σαῖποσ ἔπδη ἰπ- 
βιγυςτίοη {Ππαὶ τνᾶβ ρίνεη.---δεῖ, ἴἃ πχυδὲ 
Ῥε; ἰπ 411 (ἥσεε Ἴνδηρε  βῖ8. [ὃ ροἰπέβ ἴο 
πε ἱπανηδθίεπθββ οὗ ἴῃς δνοπῖ, ποῖ ἴὸ 
186 ταιϊίοπαία οὗ ἰ. Οηἡ τπδὲ βυδ͵εος 
]εβὺ8 ρᾶνεὲ ἰῃ ἴτε ἢἤγϑεὲ ρίαος πὸ ἰη- 
βίσυοστίοη.---πολλὰ παθεῖν: ΨΠετΕ ποῖ 
ἱπάϊςαιεά, 48 ἰπ Μι.---ἀποδοκιμασθῆναι : 
8ῃ Ἔχρσαβϑῖνα ννογὰ (κε ἔτοτῖ ΡΒ. οχν πὶ. 
22, Βιὶν ἱπαϊοαιίηρ τ[ῃ 6 ῥσγεοῖβα βῇασς οἱ 
ἴδε ταὶ! ρίουβ δυϊπογίεῖεβ ἱπ με οοσΐηρ 
ταρεάγ. Ὑπεῖσ ρατὶ ννᾶ8 δοϊ σΠΊΪῪ ἴοὸ 
ἀϊδαρργονε οὗ ἴῃς οἱαίπιδπε ἴο Μεββίδῃ- 
βῃϊρ. ΑἹ] εἶβε νγαᾶβ πε παίυγαὶ δεαμαὶ οἵὗἁ 
δεῖς ἃςξ οὗ τεεοκίοη.---τῶν πρ.; τῶν ἀρ.; 
τῶν γρ.: ἴῃς ατγιίοϊα δείοσε βοὴ οὗ τῇς 
ἔπεα οἰδβ868 παπιεᾶ, βαρ οἢ ἢ 
ἰἴἰ8 βεραγαῖθα σεβροῃβί ΒΠ|ν.--τν τ. 32. 
παρρησίᾳ: Ηςε βροῖε τῇς Ψοτὰ ῥίαϊπίν, 
ὉΠΠ) ΒΊΑ ΚΑΌΪΥ. ΤΠΐΒ γεπιδγικ νγᾶ8 τεπάεγεά 
Αἰπιοδὲ πεοδββάσυ ὉΥ τῆς οἱοῖος οὗ [88 
νοτγὰ διδάσκειν ἰπ νετ. 3:1. Με.᾽5 δεικ- 
γύειν ἱπηρ| 165 παρρησίᾳ. ΤΗΐδΒ νοτὰ (τοπὶ 
πᾶς, ῥῆσις) ἴπ οτάϊπατν ατεεκ ὑδαρα 
τΙλεᾶπβ8 ἔγαηκ, υπγεβεγνθά βρεεοῖ, 88 
ορροβεὰ ἴο ραγίϊδὶ ογ ἰοϊδὶ βίίεπος. Ηδτσο, 
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προσλαβόμενος αὐτὸν ὁ Πέτρος 1 ἤρξατο ἐπιτιμᾷν αὐτῷ. 33. ὁ δὲ 

ἐπιστραφείς, καὶ ἰδὼν τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, ἐπετίμησε τῷ 2 Πέτρῳ, 

λέγων, “Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ" ὅτι οὐ φρονεῖς τὰ τοῦ Θεοῦ, 
ἀλλὰ τὰ τῶν ἀνθρώπων." 

34. Καὶ προσκαλεσάμενος τὸν ὄχλον σὺν τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, 
εἶπεν αὐτοῖς, ““Ὅστις 4 θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, ἀπαρνησάσθω 

ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ, καὶ ἀκολουθείτω μοι. 

35. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, ἀπολέσει αὐτήν. 
ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ δ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ τοῦ εὐαγ- 
γελίου, οὗτος 5 σώσει αὐτήν. 36. τί γὰρ ὠφελήσει ἴ ἄνθρωπον, 
ἐὰν κερδήσῃ ὅ τὸν κόσμον ὅλον, καὶ ζημιωθῇ ὃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ; 
37. ἢ τί δώσει ἄνθρωπος ̓  ἀντάλλαγμα τῆς ψυχῆς αὐτοῦ; 48. ὃς 

ΟἿΑ, ἰκ, ἐδ. γὰρ ἂν "ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους ἐν τῇ γενεᾷ ταύτῃ 
Ἀορνν τ, τῇ μοιχαλίδι καὶ ἁμαρτωλῷ, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐπαισχυνθή- 

σεται αὐτόν, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ μετὰ τῶν 
ἀγγέλων τῶν ἁγίων." 

20 Π.᾿ αντον ἴῃ ΒΙ,. 

8 και λέγει ἰπ ΤΙ ΒΟΙ.Δ. 

3 Οπιῖὲ τῷ ἢ ΒΌΙ,. 

4 εἰ τις ἰπ  ΒΟΌΓΔ (ΝΗ). 

δ απολεσει ἴῃ ἐἢ ΒΟΔ αἱ. ; ἃ πηεοδηΐϊςαὶ σοπίογπιδιίοη ἴὸ ἐπε ρτεοεάϊηρ ἀπολέσει, 
ἘΠιη Κ8 ΝΥ εἰ58. 

δ ουτος (τοπὶ [,1ς.) ουχῖε 3 ΑΒΟΌΙ.Δ νεγδβ. 
8 ᾿ ση ζημιωθη οοπιῈ δοπι Με. ; 

αἰαλρδσῃ ἢ οἵ οουζδβε Οπχίκεἶηρ᾽ «αν. 

Ἴ ὠφελεῖ ἴῃ .ΒΙ,. 

τοδὰ κηρδησαι ζημιωθηναι τὐτὰ δ ΒΙ, 

ϑῃ τι δωσει αν. 8 Δποίπετ σοπίογηγδιίοη ἴο Μί,., τεδὰ τι γαρ δοι α. ἢ ΝΒ 
(Τίεοδ., ΝΝ.Η.). 

88 ἱπ ]Ιοβη χὶ. 14, χνὶ. 25, 29, ξ πιβᾶπβ 
Ῥίαίῃ δρεεοῖβ δἂ8 ορροβεὰ ἴο Ηἰϊπῖβ οσς 
νεϊεὰ 411 υ8ΐοηδ, δυο 845 [6805 πδὰ ὑγε- 
νἱουβν ρίνεη; 88 ἱπ ΜΚ. 1. 20 (Ὀγιάε- 

ὉΟΠῚ ἴβκεπ ανγαγ). [Ιἢ [Πἰ8 βεηβε ϑ8ι. 
δι] (2 (ος. ἐϊϊ. 12) οδίπιβ παρρησία ἴον 

τᾶς ΟΠ τί βείδῃ πλϊηἰβίσυ ἴῃ σοπίγδβι ἰο ἴΠπ6 
ταγβίασυ Ἴοηπεοιεὰ νυ ἴμε Ιεραὶ ἀϊΐδ- 

πβαίΐοῃ 88 βυπιροϊ ἰβεὰ ὃῪ τῆς νεῖ] οὗ 
οβεβ. Τῆε ἴοττὰ Ψ85 δάοριεὰ ἱπίο {πε 

Ἑδρθίπίοδὶ νοοδθυϊατγν, ἀπὰ υβεὰ ἴο δ'β- 
εἰν υπνεϊϊοά βρεεοῖβ 88 ορροδαὰ ἴο 
τηδίδριοσίςαὶ ΟΓΥ ρδγαῦοϊὶς δβρεεοῖ 

ἄπϑοῃς, Βεϊέγᾶρε, αὐ ἰος.).--- προσλα- 
μενος ὁ Π.: ναι Ρεῖαεγ βαϊά 18 ποῖ 

Βίνεη, Μ|κ᾿Β αἰπὶ Ὀεΐῃρ' βίιρΡῚῪ ἴὸ δῆονν 
ἴηι [εϑ08 πδὰ 80 βροκεη πδὲ τηϊδυπάεσ- 
βίδηδϊηρ οὐ νψῆαὲ Ης βαϊά νγᾶβ ἱπὶ)- 
Ῥοββίθίεὲ. ὙΤβαὲ τπεὸ πεννβ βῃουᾶά ὃὲ 
Ὀπννείοοπιδ 8 τεραγάθα 88 ἃ τηδίξεσ οὗ 
οουζδα.-- ες. 33. ἐπιστραφεὶς : [6 
ςοσπηρουπά ἰπείοδᾶ οὗ ἴῃς βιπιρὶθ νϑγΌ ἴῃ 
Μει., ννϊο ΜΙκ. ἄοεβ ποῖ υ6.---δὼν τ΄ 
ξο:: ἴᾶα τεῦυκα 18 δἀπικιπἰβίεγεά ἔος ἴῃς 

εῆλ οὗἉ 811, ποῖ πλεγεῖν ἴο ρυὲ ἄοννῃ 
Ῥεῖε. Τῆϊς τοδίβίδπος ἰο ἴῃς οσζοβϑ 

τηῦβέ Ὅς ρτδρρίεά ψὮ δὲ οπος δπά 
ἀεοϊϑίνεῖϊγ. δῖ Ρεῖεσ βαϊά, 411 {21}. 
[πη Μκ.᾿ 5 τεροτί οὗ ἔς τεῦυκε ἴπ6 νοσγάβ 
σκάνδαλον εἶ ἐοῦ 8τε οπιϊττεά. Οηἡ δε 
βαυΐηρ υἱάφ ἴῃ Μι. 

ν. 34-38. Εἰγβὲ ἰσδϑον ΟΝ ἐδ 07γ053.---- 
Μετ. 34. τὸν ὄχλον, (πε οτοψά. Ενεῃ 
ΒεΙΕ] Α βιγργίβε; ἰβ ἱξ ποῖ ἃ τηϊβίδκε ὃ 
50 ἈρΡΡεδσβ τὸ {πῖπκ Νγεῖίββ, ψῇῆο (ἷπ 
Μεγεῖ) δοοουπίβ ἴογ (ῃς τείδγεηςς ἴὸ ἃ 
«τοννὰ ὃγῪ βυρροβίηρ ἔμδὲ τς ννογάβ οὗ 
Με. χ. 38 δἵἊ ἰῃ ἢἰβ πιὶπά, ὑπο ἀγα 
δίνει ἰπ [κν χῖν. 25 85 βροόκεη ἴο ἃ ογονψὰ, 
ῬΕΘΡΕΡΙΥ Ὀεοδιβα ΤΠΕΥ ΜΈΓΕ 80 ρίνεπ ἰπ 
8 βοῦσοθ. εϑβι5 οεγίδί αν ἀεβίγεά ἰο ὃς 
Εν: δὲ {Π|8 ετἴπηε, απὰ ἰὼ ἴῃς πεὶρῃ- 
Οὐσῃοοά οὗὁἩ Ὀδεβάγεα ῬΏΠΙΡΡΙ ουρδὲ ἰο 

δᾶνε βυοςεεάεά,---Ν ες. 35. τοῦ εὐαγγε- ᾿ 
λίον : ἴῸΣ ΠΊΥ βακε δπά ἐλ Οοεῤεοῖ"ς, απ 
δάἀάϊιίοπ οὗ ΜΙκ.᾽8, Ῥοββϑί ΕΪγ ἃ ρίοβϑβ.--- 
σώσει, ἰπϑιεδὰ οὗἩ ͵τῃς πιοτα δηἱρτηβεςδὶ 
εὑρήσει οἵ Μι.---Ν εἰ. 38 τερτοάποαβ 86 
ἱορίοπ ἴα Με. χ. 33 Ἴσοποογηίηρ δεΐηξ 
αϑῃδτηρὰ οὗ [Ἔδυ8, ὑνὨΪοἢ ἄοα8 ποὶ ἢπά ἃ 
ΡῬίαος Ὠεσα ἰῇ Μι.᾿8 νεζείοῃ. [ἿἋἢ Μι.᾽9 
ἕοττηῃ ἰξ ἰ8 ες οὐϊννασά οβίεπεὶ 6 δοὲ οὗ 



ΙΧ. :---. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ΙΧ. τ. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, ““᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι εἰσὶ τινὲς τῶν 
ὁδὲ 1 ἑστηκότων, οἵτινες οὗ μὴ γεύσωνται θανάτου, ἔως ἂν ἴδωσι τὴν 

βασιλείαν τοῦ Θεοῦ ἐληλυθυῖαν ἐν δυνάμει." 

2. Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ἐξ παραλαμβάνει ὁ Ἰησοῦς τὸν Πέτρον καὶ 
τὸν ᾿Ιάκωβον καὶ τὸν ᾿Ιωάννην, καὶ ἀναφέρει αὐτοὺς εἰς ὅρος ὑψηλὸν 
κατ᾽ ἰδίαν μόνους: καὶ μετεμορφώθη ἔμπροσθεν αὐτῶν, 3. καὶ τὰ 
ἱμάτια αὐτοῦ ἐγένετο 3 στίλβοντα, λευκὰ λίαν ὡς χιών, δ οἷα γναφεὺς 
ἐπὶ τῆς γῆς οὐ δύναται ὁ λευκᾶναι. 4. καὶ ὥφθη αὐτοῖς Ἡλίας σὺν 
Μωσεῖ, καὶ ἦσαν συλλαλοῦντες τῷ ᾿Ιησοῦ. 5. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 

Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, “Ραββί, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι ̓  
καὶ ποιήσωμεν σκηνὰς τρεῖς, σοὶ μίαν, καὶ Μωσεῖ μίαν, καὶ Ἡλίᾳ 
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1 ὡδε τῶν ἴῃ ΒΡ; τῶν ὡδε ἃ οοττεςτίοη οὗὨ δίγ]ς. 

ἘΝΝΒΟΔ αἱ. ῥί. Βανε ἐγένετο ἃ8 ἰῃ Τ.Β., ψϑίοΒ πονεσίβοῖοδδ ἰδ ὑγοραῦγ ἃ 
φςοτγγεοίίοη οὗ ἐγένοντο ἱπ 1, ἴο βυϊξ μα πϑυξ. Ρ]. ποδὶ. 

8 ὡᾳ χιὼν ἰδ ἃ εἴο58 (Με. χχν!ϊ. 3); οἱ ἰῃ 3 ΒΟΙ,Δ. 

4 ουτως (ΟἸἸονΒ ἢ 3. ΒΟΙ.Δ, οπιϊεἰεὰ 88 δυρετῆμοι ἰπ ΤΙ, 

δχρεις σκηνας ἴῃ  ΒΟΙ.Δ 33. 

ἀδηί8] ἐπδὶ 18 αηἰπιδάνεγίιεα οη ; ποσὰ ἴπ6 
ἔδεϊϊπρ οὐ βἤῆδπιε, ψνῃϊ ἢ 18. [158 σλι86-- 
ἷχ. τ.---καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς: ἢ (ἢϊ8 
Ῥῆγαβε ΜΙ. πιᾶκεβ 84 πεὶν βίαγσι, δπὰ 
ἔωγηβ τῆς οἷοβε οἵ ἰῆς δεβάγεα ῬῃΠρρὶ 
οοπνεγδβδίίοη ἱπῖο ἃπ ἱπισοάδυςτίοη ἕο τῃ6 
Το] οννίπρ παγγαῖῖνα οοποεγηΐηρ ἴῃς ἴγαη8- 
Ἡρυταῖϊίοπ, ΔΡΡΑΓΕΠΕΪΥ βυρρεβίίηρ τμδῖ ἱπ 
1π6 αἰτίας ὄνεηὶ τπῈ ψογὰβ ἰουπὰ [πεῖν 
ΤΟΙ ΒΊπιεπι. Τΐδ ἱπιρτεββίοη, {1 εχ βιεὰ, 
ἄοεβ ποῖ δἰπά τῇς ἱπίεγργείεσ.---ἀμὴν, 
ἱπισοδυςί πε ἃ βοϊεπλῃ βίδιεπιεηϊ.- -ξωᾳ ἂν 

ν, εἴς. : [Π6 Ρτγοπιβεά νἱβίοη ἰ8 
αι εγεηεν ἀεβοσί θεά ἰη ἐπε ἴἄτεε ἀοοουηξδ, 
88 ἴπι18 :-- 

ΤΙΙ πεν 8ες : ἴῃς ὅοη οὗ Μδῃ ἼἽοπιίηρ 
ἔπ Ηἰἴβ Κίηράοπι (Με.). 

ΤΙΣ ἴμεν βεε: τῆς Κίηράοηι οὗ αοά 
Τοπια (ἐληλυθυῖαν) ἰῃ ροννες ἽΜΙΕ 
ΥῊΝ δε δα: ἔπε Κίηράοηι οὗ Οοά 

ΟΠΜΑΡΤΕΕΚΊΙΧ, ΤῊΞ ΤἈΑΝΒΕΙΟΌΚΑΤΙΟΝ. 
ΤῊΞ ἘΡΙΙΈΡΤΙΟ. ΘΕΈΟΟΝῸ Αννοῦνοε- 
ΜΕΝΥ ΟΡ ΤῊΒΞ ΡΑΒΒΙΟΝ. ἘΕΤΟΕΝ Τὸ 
ΟΑΡΒΕΝαῦΜΑΝ ΟΟΝΝΕΒΈΒΑΤΙΟΝ ΤΉΕΕΕ. 
--νν. 2:13. Τὰς ἱγαπεβριγαίίοπ (Μι. 
χνῖϊ. 1-13, ΓΚ. ἰχ. 28.36).---Ἶ εἴ. 2. 
ἀναφέρει ν»ἱτἢ ἀοουβαεῖνα οὗ ρεσγβοῃ τξ ἴο 
Ἰεδά, ἃ υϑᾶρε ὑπκηοινῃ ἰο (ἢ ἀτεεκϑ. 
80 ἰῃ Με.; ΓΚ. ἀνοϊ8. πα ἐχργεββίοη. 
-- κατ᾽ ἰδίαν μόνους, ἀρατὶ αἴοπε, ἃ Ρἷεο- 
Ὠδβη, γεῖ μόνους, ἰπ ΜΙὶκ. ΟἩἷγ, 8 ποῖ 
ΒυρεγῆυουΒ. [Ιὲ οπλρΠδβίδεβ (ἢ κατ᾽ 
ἰδίαν, ἀπᾶὰ εχριεββαεβ ἴδε ραββίοη ἴοσ 
βοϊτυάθ. ϑισίς ιν, ἴΕ τείεσβ ον ἴο ἴπ8 
ἴδγεα αἰδοῖ ρ᾽εβ δβ ορροβεά ἴο ἴδε πίπε, 

ὃυξ ἰξ τολ ΠΥ τοῆδοῖδ (Ὡς ἐεοϊπρ οὗ 6508. 
Ηἰβ8 ἀεβίτε ἰο δε δἷοπης ὑἱ τῆσος 
8εῖεςξ σοπιηρδηΐοηβ ἴοσ ἃ βεδβοῃ.---εσ. 3. 
στίλβοντα, εἰ ττετίπρ ; μετα Οη]γ ἰπ Ν. Τ᾿, 
ΠΟπΊΠΊΟΠ πῃ οἰαββὶοβ; ἰπ ϑερῖ. οἵ Ὀγίρδε 
Όγαϑβ (Εσσα νἱϊϊ. 27) ; “" βαβῃίηρ βνοσγά "" 
(ΒΕ. ν., Ναῆυπι 11. 3); ϑυπϑῃϊπα οἡ 
Βῃι1ε148 (Σ, Μᾶςς. νὶ. 30).---λευκὰ λίαν, 
ψΔτε σδγν. ΑἹ] ἰῃς ἐνδπρε  ἰδῖβ Ὀδοοπὶα 
ἀεδοείριϊνα. ΜΚ., 88 ννὰ8 ἴο ὃ6 Ἔχρεοϊεά, 
Εοε8 ἐεγοπά τῇς ἔνοὸ οἰπετβ.---ς χιών 
(Τ. Ε.) 18 ἃ ἰετηρείπρ δά ἀϊεῖοπ, δϑρθοία!ν 
᾿ Ἡεπηοῦ νγ88 τῆξις ϑξεπε, με ἴξ 80 
δάἀεαᾳυδίο! Υ ἜΧργο 9868 (6 Πίρπεβέ ἄδρτεα 
οὗ τ πκήξρν; ἴπδὲ αἱοπρϑίὰς οἵ ἱξ ἔων 
δηδ πὰς ἑο]]οννίηρ Ψψογάβ, οἷα, εἴς., 
τνουϊὰ Βανα Ὀδεεη βυρεγῆιοιβ.---γναφεὺς, 
ἃ ἔ]1εσ, μθσα ΟἿΪΎ ἴῃ Ν. Τ. (ἀγνάφον ἰῃ 
1, 21).---ππὶ τῆς γῆς, δυρρεβιίίηρ, ἃ οοη- 
ἔγαβὲ θεΐννεεη νῆδὲ Π]]εσβ οἡ τῆ 8. δάγῖῃ 
οδη ἀο ἰπ τς ΨΔΥ οὗ νμἱοηΐηρ οἱοίι, 
δηᾶ τῆς Πεανεη-ντουρῃὶ Ὀτρμίπεββ οὗ 
ΟἾτίβ 8 ραστηθηῖδ (Θ΄. ἢ Δη2).---ν ες. 4. 
Ἥλιίας συν Μ.: ΕἸΠΠ|4}} ἤτϑε, ποῖ δ ἴδε 
τοσε ἱπηροτίδηξ, Ὀυξ Ὀεοδιβε οὗ δ[8 
Βρεοῖϊαὶ β'ρηίῆσαπος ἰῃ οοπηδοιίοη τ 
Μεββῖδἢ᾽ 8 δάνεηϊ, νυν ἢ τν88 ἴῃς βυδ]εος 
οὗ βυδβεαυεηὶ σοηνετγβαιίοῃ (νεσ, 9 8..).--- 
γες. 5. 'Ραββί, Βαδὶ : φδς ἢ Ἔνδηροῖίβε 
888 ἃ ἀϊξετεης σννοσὰ ἤοσγε.---καλόν, εἴο. 
Οη {πἰ8 υἱάδ ποίε8 ἱπ Με.---ποιήσωμεν : 
Ιεῖ τς πᾶς, ποῖ Ἰδὲ 1:6 τῇδε δ8 ἰη Μί. 
(υἱάδ ποῖε8 ἔπετε).---σοὶ μίαν καὶ Μωσεῖ, 
εἰς. : Μοβεβ ποὺν ζοπΊαβ Ὀεΐοσγε ΕἸ1) ΔὮ.---- 
νε:. 6. τί ἀποκριθῇ, δε ἢς βδβουϊὰ 
Δηβυνοτ---ἶο ([Π6 νἱβίοῃ ; ἢς ἀϊά ποῖ ΠΟῪ 
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μίαν." 6. Οὐ γὰρ ἤἥδει τί λαλήσῃ ' - ἦσαν γὰρ ἔκφοβοι.2 7. καὶ 
ΑΙ. 45. ἐγένετο νεφέλη " ἐπισκιάζουσα αὐτοῖς - καὶ ἦλθε" φωνὴ ἐκ τῆς 
ἌΞΆΥ ΣΝ: νεφέλης, λέγουσα," ““Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός " αὐτοῦ 

ἀκούετε." δ 

ἀλλὰ τὸν ᾿Ιησοῦν μόνον μεθ᾽ ἑαυτῶν. 
8. Καὶ ἐξάπινα περιβλεψάμενοι, οὐκέτι οὐδένα εἶδον, 

9. Καταβαινόντων δὲ 5 αὐτῶν 
ἀπὸ Τ τοῦ ὄρους, διεστείλατο αὐτοῖς ἵνα μηδενὶ διηγήσωνται ἃ εἶδον, 
εἰ μὴ ὅταν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ. 10. καὶ τὸν 

λόγον ἐκράτησαν πρὸς ἑαυτούς, συζητοῦντες τί ἐστι τό, ἐκ νεκρῶν 
ἀναστῆναι. 

1 ᾳποκριθη ἱπ ΜΙ ΒΟΙ.Δ 33. 

11. Καὶ ἐπηρώτων αὐτόν, λέγοντες, ““ Ὅτι λέγουσιν οἱ 
γραμματεῖς, ὅτι Ἡλίαν δεῖ ἐλθεῖν πρῶτον ; ἢ 12. Ὁ δὲ ἀποκριθείς, 

3 Βος σαν γαρ εκ.  ΒΟΌΙ,Δ Βᾶνε ἐκφοβοι γαρ ἐγένοντο. 

8 ἐγένετο ἀραΐη ἴῃ ἢ ΒΟΙ.Δ; ηλθε ἃ οοτγοσείοῃ οἔἉ βέγίε. 

4ΒΟ αἱ. οπιῖξ λεγονσα (ἔτοπι Ρᾶτα]}.). 

δακονετε αντὸον ἰη ΒΟΛῚΙ, 33. 

ΤἼ ΒΌ 33 δανε εκ. 

ψῖδὲ εἶδε ἴο τηδίε οὗ ἰξ ἔβδὴ ἴδὲ Μοβεβ 
δηὰά ΕἸΠ}48 Πδά οοπὶς ἴοὸ βίαν. Τηΐβ 9 
Ῥιοῦδθὶν δη δροϊορεῖὶς σεπιαγκ δά θά Ὀγ 
86 ενδηρεῖίβὲ ἴο ἴῃς οτίρίηδὶ πδγγαῖϊνα. 
1. τερτοάυοεβ ἰξ 'π ἃ βοπιεν δὲ αἰϊεσεά 
ἔοστη.---ἔκφοβοι : ἴΠεῪ ννεῖς “γί ρλέεμδα 
ομῇ Ὁ ἐπεὶν τοὶἐς (ἀραὶπ πῃ Ηεθ. χίΐ. 21) ; 
εχρίδίηβ ἴῃς ϑιυρί ἀν οὐἨ Ῥεῖεσ. Τῇε 
ἔεδι οτεαϊεὰ ὈΥ [πε βυάάδη ρῥγεϊεγπδίυγαὶ 
δἰρῃε πιαᾶάς ἢὶπὶ ἴ8]}κ ποπβεηβ6ὲ. Με. 
τηᾶῖεβ ἴῃς ἐπαὶ ΤοΪ ον τῆς ἐΡ νίῃο ὑλτνμας 
--νες. 7. καὶ ἐγένετο, Ῥεΐοτε νε » 
πᾶ ΝΑ δείοτε ἐπὴν ἷπ δᾶςἢ Ῥίαα 
ἰπμβίεδὰ οὔ Μι.᾿8 ἰδοὺ ; ἱπ ὈΟΙΠ οαβε8 
Ῥοϊπείηρ ἴο βοπηείῃϊπρ σαηλδγκαῦῖε: δῇ 
ονεζϑμδάονίηρ οἱουὰ, δΔηᾶ ἃ πιγβίεγίοιβ 
νοῖςς ὅτοπὶ ἴῃς οἱουά,---Ν ες. 8. ἐξάπινα, 
βιάδάεξηϊν, ἃ ἔοτγτι Ῥεϊοπρῖπε ἴο ἰαῖα αἀτεεκ 
Ξεἐξαπίνης --ἐξαίφνης : παῖε ΟΠΪ ἴῃ 
Ν. Τ᾿; βενεγδὶ {ἰπιεὲ8 ἴῃ 5ερί. Κυρίε 
οἰξεβ Ὄχδπρίεβ ἴτοπὶ ἴῇ6 βδ]π)8 οὗ 
ϑοίοπιοθπ δπὰ [8π|0]ςῆυ8. ΤΒς νοσά 
δεῖς 4υ811ῆ:8 ποῖ περιβλεψάμενοι, Ῥυξ 
τῆς οἤδηρε ἴῃ τπε βίδα οἵ {πΐηρ8 ΨῃΪοΒ 
ἔδεγ ἀϊδοονετεὰ (εἶδον) οἡ Ἰοοκίπρ ἀτοιιηά, 
--οὐκέτι οὐδένα ἀλλὰ, εἴς. ; πο Ιοπρεῖ 
ΔΠΥ οπα εχοερὲ (ἀλλὰ--εἰ μὴ αῆεῖ ἃ 
περϑῖίνο).---τὸν Ἰησοῦν, εἴς. : [εβὺ8 
δίοηθ ἢ ἘΒαπηβεῖνεβ: ἰπῸ Ποῖς οε- 
1εβιϊα] νἱϑίοῃ βόπα 88 αυϊο κῖν 48 1: σᾶπια. 

νν. 9.513. Οοπυεγεαίίοη ἀμγίηρ ἐπα 
ΣᾺ οι εἶνε ᾿ Ἐν πλίς τ 1ο. τὰν 
λόγον ἐκράτησαν, ἔπεν Κερὶ τῇς ψοτσὰ ; 
ἐ.4.. 1 τὴ νοσῦ ὃς ἰΔκοη ἰη ἴα βεῆβς οὗ 
νἱἱ, 3, 4, 8, ὕᾶνε πεεά ἰο ἴδε Μαβίεσ᾽ Β 
ἘΘΡΘΙΠΟΒ οὗ βρεεοῦ οοποοσπίπρ δαὶ 
δὰ Ἶυ8ὲ Ὠαρρεπεά, δὲ ἰϑαβὲ {111 αἴτεσ ἴῃ 8 

δ και καταβ. ἰπ ΜΒΟΌΙΔ 33. 

8 ᾳ εἰδον Ὀεΐοτε διηγ. ἰπ 9 ΒΟΌΙ,Δ, 

τεβυσγεςι: οἢ---δισ  οΕἶγ οοτηρ!εὰ ἢ ΗΠ 8 
νἰϑῃ. 1 ψε οοππεςὶ πρὸς ἑαυτοὺς νἱῈἢ 
ἐκράτ.; ἴῃς τηεαπίπρ Μη] ὃς : πεν Κερὶ 
ἴδε βαγὶπρ' ἴο (11) τπεπιβεῖνεβ (Α. Ν.), 
οἵ ταῖμεσ, ακίπρ λόγον ἱπ [6 βδεῆϑε οὗ 
“πη, {πεν κερὶ τῆς »εαέξογ---δξ 
μαᾶά παρρεπεά--ἰο (πετηϑεῖνεβ: ἀϊὰ ποῖ 
8 ἄβρυι ἰ, ὙὯε βεῆβε ἰβ {πε βᾶπιδ 
ἴῃ εἴεςι, Ὀυῖ τς ἸΔιέες 8 βεγῆδρβ [ῃς 
Ῥεῖξες οοηπερςέΐοῃ οὗὨ ννογάβ, 88 1 πρὸς ἕ. 
ΜΕΤ ἱπίεπάςα ἴο ρὸ ψἱἴ συζητοῦντες 
'ε ψουἹά πλοῖε παῖυγα! Ἵν πᾶνε σοπὶε δίξες 
ἰτ.-. τί ἐστι τὸ, εἴς. : (δ τεΐεγεπος ἴο ἴῃς 
ταβυσγεσίίοη ἱπ ἐπε ῥγοῃι δι είου. οὗ δα 
Μαβῖεσ ρυζχίεὰ δπὰ ἱγουδιεά ἐπε ἰἄγες 
ἀϊβοῖρ!εβ : γεϑυσγεοιοη---Η|ἰβ ονη, δπᾶ 
8Βοοη, ἴῃ Οἱ ἔπι; δυὲ ἐπὶ ἱπηρ]168 
ἀεαίὰ Σ ὙΒεσεοῦ, ἰμάδεᾶ, Ης Ἰδιεἶν βροίκα 
ἴο τ18, δὰ μον Παγά ἴο γεοεῖνε  είεσ᾽ 8 
ταβίβίδηςθ, βυτηρδίῃϊβεδ ἢ ὈΥ Πἰ8 
Ῥγείβγεη, ποῖ γεῖ ονεζοοπις. ΤΠΕΥ βρεδῖς 
οὗ ἰξ ἴο οπε δποίδεσ, που ρῇ ποὶ ἀρδιη ἴο 
τῆς Μαβίεσ.---ψεσ. τσ. ὅτι λέγουσιν, εἴς. : 
18 τῆᾶν Ὅς ἰΔκδ ἃ8 δὴ ἱπάϊγεοξ οἵ 
Βιιρρεβίεα ταῖμες ἐμδπ δχργεββεὰ αιιεδ- 
κίοη, ὅτι Ῥεΐπρ' τεοϊαϊῖνα, 88 ἴῃ ἰ1. 16 
16 Ῥῃαγίβεεβ δηὰ βογίρεβ βδὺ, εἴς.,- 
Βονγ δρουῖ τπδὲ ) (Υν εῖββ ἱπ Μεγετ), οσ, 
ντιτηρ ποῖ ὅτι ὈυΣ ὅ, τι (πειΐεῖ οὗ 
ὅστις), 45 Δῃ ἰπβίδπος οὗ {π6 υ86 οὗἉ [πἰ8 
Ῥτοηοῦῃ 88 ἃη ἱπίεισοραίίνε ἰπ ἃ ἀϊγεςῖ 
ᾳυκδιίοη (Μεγεσ, ϑοῆδηζ, υἱάδς αἶδο Βυγ- 
ἴοη, Μ. δηὰ Τ.,98 349). Ηε ΥΝ εξξε ἰαῖκεβ ὅτι 
--τί ὅτι αἴες Βεζα απᾶὰ Οτοεξίυβ (νν8ο 
(8118. ἰξ οπα οὗ Μ|κς.᾽ 8 Ηθῦτγδὶ᾽ 518) .--- ἐσ. 
12. ὙΤΒα οοηβίτυσιίοη οὗὨ [μΐβ δεπίδηοθ 
αἶδο 8 δουηεννμδὶ ρυζΖιίηρ. Αϑδν Ἡλίας 
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εἶπεν 1 αὐτοῖς, ““Ἡλίας μὲν ἔλθὼν πρῶτον, ἀποκαθιστᾷ 2 πάντα " 

καὶ πῶς γέγραπται ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἵνα πολλὰ πάθῃ 
καὶ ἐξουδενωθῇ ὃ 13. ἀλλὰ λέγω ὑμῖν, ὅτι καὶ Ἡλίας ἐλήλυθε, 
καὶ ἐποίησαν αὐτῷ ὅσα ἠθέλησαν," καθὼς γέγραπται ἐπ᾽ αὐτόν." 

14. Καὶ ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητάς, εἶδεν δ ὄχλον πολὺν περὶ 
αὐτούς, καὶ γραμματεῖς συζητοῦντας αὐτοῖς.ὅ 15. καὶ εὐθέως πᾶς 

ὁ ὄχλος ἰδὼν Τ αὐτόν, ἐξεθαμβήθη,7 καὶ προστρέχοντες ἠσπάζοντο 
αὐτόν. 16. καὶ ἐπηρώτησε τοὺς γραμματεῖς, “Τί συζητεῖτε πρὸς 

ΤΈΟν αποκ. εἰπεὲν ΒΟΙ,Δ Πᾶνα 5ἰπιρὶν εφη. 

3 αποκαθιστανει ἴῃ ΑἸ(Δ (-τισ΄. ἴῃ Β, ΝΗ. «τασ΄- ἰη Π). 

8 Μ᾽] 6 Ὀεῖονν. 

δελθοντες, εἰδον ἰη .Β1,Δ. 

ὁηθελον ἰπ  ΒΟΌΙ,. 

δπροᾳ αντους 'π ΜΙ ΒΟΙ,Δ, 

Ἰ δοντες, ἐξεθαμβηθησαν ἱπ  ΒΟΙ.Δ (εθαμβησαν ἰη Ὀ). δ᾿ ΒΌΙΔ Βανε ἄἀντους. 

σομεβ8 μὲν ἱπ ἴῃς δεβὲ Μ58., ταϊβίπρ 
ἐχρεοϊδϊίοη οὗ α δὲ ἱπ (6 δροάοβίβ, 
ἰηβίεδά οὔ ψῃϊο Ψψὰ πᾶνε καὶ (πῶς 
γέγραπται). ἘΕχαπρίεΒ οἵ βυς ἢ βυδ- 
βιϊτυκίοη οοοὺγ ἰῃ οἰδβϑίς δυίδοῦβ ; οοη- 
σεγηίηρ ννῃϊοῆ ΚΊοιΖ, θευαγ., Ῥ. 659, τε- 
τλᾶῖκβ: θη καὶ, τὲ, οὐ ἴῃς [κα ἃᾶγὰ 
Ῥυῖ ἴοσ δὲ ες μὲν, ἴξ 18 ποῖ ῬγορεῦΥ 
ἃ οῶβὲ οἵ οοποίγιςτίοπ, δυὰς ταῖπογ: 
" ἡμαράδηι 4υδβὶ Ἰερίτἴπια οταξϊοηβ ἀνα- 
κολουθία ". ῬεΙῆαρβ νν6 ᾶἃγα δὲ ἃ ἰοβϑ 
ἴτοπὶ τηργεῖν γεαάϊηρ ἴὰς ψοτά8. ἰπβιβαὰ 
οὗ Βεαγίηρ ἵβεπὶ βροόκαπ νυ ἃ ρᾶυβα 
Ῥεΐνεεη ἢγθι ἂἀπά βεοοπὰ ἢ] οὗ βεη- 
ἴδηςα, {ππ|8; Εἰ145, ἱπάδεά, σοπιίηρ ἢγϑί, 
ταβίοσγειἢ 411 (μη ρβ (80 [Ἔϑοῦ {Π|6 βου 68) 
---ηὰ ἢον βίαπάβ τὶ νυγτεη ἀδουῖ τπ6 
ϑ8οη οὗ Μαη ὶ--ἰῆδλὲ Ηξς βῃουϊὰ βυῆδι 
τάϑην τίη ρ5 δπὰ δε βεῖ δἱ πουρῃς 1 Τῆς 
Αἰπὶ 18 ἴο αινακεη ἐπουρῆξ ἴῃ ἴῃς πίη οὗ 
ἴῃς ἀϊδοὶρ᾽εβ ὈῪ ρυϊιίπρ τορεῖμεσ τηϊπρ8 
ἱποοηρτυουβ. ΑἿΙΊ ἐπίηρβ ἴο δὲ τεβιογεὰ 
ἴῃ ῥγερασγδιίίοπ ἴον Μαεββίδῃ ; Μεββίδῃ 
ΗἰπλβοὶΓ ἴο βυθεσ δἀπά ὃς βεῖ δὲ ποιρῆῖ: 
Μηδ τηεη οδη πε τααὶ ζυποϊίοπ δηά ἴδια 
οΥ ΕἸ) δῇ 1πε τεβίοσγεγ ὃε ὃ ὙΠΟ ἐς ἘΠ) 4} ὃ 
--ὠὀξουδενηθῇ : (μἷἰ8 ἔοτπι, ἰουπὰ ἰπ ΒῸ 
δηὰ δἀοριεὰ ὃν ὟΝ Η., ἰβ8 τᾶγθβ ΤμἊς 
νεσ οσουτθ ἰπ τῆτες ξοτπιβ---ἐξουδενέω, 
ἐξουδενόω (Τ..), ἐξουθενέω ; τ[ῃς Ἰαίίεῖ 
ἴννο ἴῃ πῖοσε σοπιπηοῃ 186. Τῆς Μοτγά ἴῃ 
ΔΩΥ ἴοττη ἰβ ἰδῖε ἀτεεῖκ. Κι 46 (τὶ πιπι᾿ 5 
1 εχίσοη, ἀπιὰ 1 οθεοκ, ΡΏγγῃ., Ρ. 181 (το πὰ 
ἐξ, οὐδέν οἵ οὐθέν -- το ἱτεδὲ ἃ8 που ρῇι).--- 
ες. 13 οοηπίδίπβ Οἢγίβι 5 οὐνῃ νῖενν οὗ 
ΕΠ} 458 ςοπιίηρ, ΜΠ ἢ ἀϊ ετβ Ὀοῖῃ ἔτοτι 
ἴδαῖ οὗἩ τἢς 5ογίδεβ δηά ἔγοπὶ ἴπαϊ οὗ ἴῃς 
ἀϊβοῖρ᾽εβ, ννῆο ἰουπάὰ ἱε τγεδ βεὰ ἴῃ ἴῃς 
νἱβίοῃ ου τῃς ΠΠ].---καθὼς γέγραπται ἐπ᾽ 
αὐτόν : τῇς τείεγεπος ἰβ ἴο ἴΠπΠ6 Ῥεγβεου- 
ἰἴοη οὗ ΕἸ)4ἢ ὉΥ ]εζεδεῖ, τπ6 οὈνίουϑ 
ἱπιεπιίοη Βδίπρ τὸ βυρρεβὲ ἴπε ἰδεπεῖῆοα- 

τἰοη οὗ τῆς ἐχρεοίεά ργορῇεϊ ψἱεἢ {Πα 
Βαῤέϊςέ. ΑΙ Ροϊπείηρ ἴο οπε οοποϊυβίοη 
--βυβετίηρ τη6 δρροϊπιεὰ ἴοῖ οὗἨ τδς 
ἔαιτηὰ] βεγναπίβ οὐ αοά ἴῃ πῃ 8 δον] 
ψοσϊὰ ; ΕΠ] ἢ, ]οῆπ, [|εβ08. Ὑπδῖ, ἐλδ 
ἰεββοῃ [685 νυν βῃεά ὉΥ 411 πγεᾶπβ ἴο ἰπ- 
ουϊοαῖς : τῆς δεῖ πολλὰ παθεῖν, πονν, 
δηὰ Πεηρςείοσις, ἴο ἴῃς εηά. 

νν. 14-2 Τε εῤιἰεῤίϊς δον (Μι. 
χνὶϊ, 124-21, υκ. ἴχ. 37-43). ὙΤΏς Βίοτγυ ἰ9 
τοϊὰ ἴθ Μαγίκ ψυἱῖἢ πιο ρτεδίεσ 1 πη 688 
ἴδαπ ἴπ ἴῃς ράᾶγβ}]ε]5.--τνεσ. 14. ὄχλον 
πολὺν: ες ρτεδῖ οσονά δπὰ τς ἔδει 
τῆαῖ τς ἀΐδβοιρ]ε8. δὲ ἴῃς ἰοοὶ οἵ [πὰ ἈΠ], 
18ὲ πῖπε, μαὰ θεδὴ δεκεὰ ἴο δὶ 8 
βυῆετγοτ, δα ἴῃ ἔανουγσ οὗ {Π6 νίοινν (δὲ 
ἴῃς 5βοεπε οἵ {πὸ ἐγαηβῆρυταιίοη νν88 [688 
ταπηοὶβ ἴπᾶπ Ηεδσπιοη ἔτοτι ἴῃς ΓἈΓΉΠΠΑΓ 
τπεαῖτα οὗ τπὴ6 Πδαϊηρ πιϊπἰβίγυ οὐ [658 
δηὰ Η!8 ἀϊβοὶρίεβ.--- γραμματεῖς συζητοῦν- 
τας π΄. α.7) 5οτῖρε8 ψνγαπρ]ηρ ΜΠ} δι, 
τῆς ηἷπθ. ὙΤ8 8 ρεουϊασ τὸ Μασκ, θυὲ 
16 βἰτυδίίοῃ 18. εαϑιν σοποείνδοϊε : τῆς 
ἀϊβοῖρ]ε5 βανε {τεὰ ἴο πθαὶ ἴπε ον δηὰ 
[αἰεά (νετ. 18); πε βογίθεβ, ἀοϊ!ρῃιεά 
ψνἢ τη6 ἐαίίατα, ἰάὰπς τ 6 πὶ ἢ ἴξ, πὰ 
δυρρεβὲ ὉΥῪ ΨΔΥ οἱ εχρίδηπδιίίοη ἴΠ8 
ψνϑηϊηρ Ῥόοψοῦ οὗ ἴπΠ6 Μαβίεσ, Ποβα 
πᾶπὶαὲ {ΠπεῪ Πμδά ναίηϊν αἰϊεπιρῖεὰ ἴο 
σοηΐυτε ἢ. ὙΠ Ῥαβῆεά πἰπα πιᾶκς 
πε Ὀεβὲ ἀείδηςε πεν οᾶπ, οὔ ρεσῆδῃ8 
᾿ἰβίδῃ ἰπ βίϊεηςβ.- τ ασ. 15. ἐξεδεμβήβ - 
σαν, ψψΕΙῈ Οἱτευῖν διηαζεὰ, υϑεὰ ὉΥ 
Μαῖκ οηἷγ ἰπ Ν, Τ᾿, πεγε, δπά ἰπ χῖν. 33 
δηὰ χνὶ. 5 ἴῃ σοηπαοίίουβ ᾿νῃϊς ἢ ἀεπιαπὰ 
ἃ ΝΟΙΥῪ Βίτοηρβ 8εη86. Ὁ δῖ ννὰ8 ἴπεγα ἴῃ 
οοπιτηοῃ ἱπ ἴπ6 {ἢτεα βἰειδεοπβ: {8 
τεϊυτηεὰ Μαβίεσ, τῇς ἀροῦν ἱπ [Π8 
ραγάςη, δπά {πῸ ἀρρελζάῆος οἵ ἴδ δηρεὶ 
δῖ ἴδε τεβυτγγεσείοη ἡ Α βυγργῖβε; ᾿ς ἢ, 
ψΠεῖδες βογγοιν[υ οσ Ἰογίαϊ!, αἴνναγβ ρῖνεβ 
ἃ ςεγίδίη ἐπτοϊΐοηδὶ βῆοοκ. Τῆς Μαϑῖεσς 

26 
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αὐτούς; 17. Καὶ ἀποκριθεὶς 1 εἷς ἐκ τοῦ ὄχλου, εἶπε, “’ Διδάσκαλε, 
ΒΌμι νι. ἤνεγκα τὸν υἱόν μου πρός σε, ἔχοντα πνεῦμα " ἄλαλον. 18. καὶ 

εἶκε κοά ὅπου ἂν αὐτὸν καταλάβῃ, ῥήσσει αὐτόν - καὶ " ἀφρίζει, καὶ τρίζει 
ΨΕΣ. 20. 

ἀ Βεσε ουϊγ. Τοὺς ὀδόντας αὐτοῦ,2 καὶ " ξηραίνεται " καὶ εἶπον τοῖς μαθηταῖς σου 

ὁ“ ΟΒ, να, ἐγα αὐτὸ ἀκβάλωσι, καὶ οὐκ ἴσχυσαν." 109. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ, 
{ Ῥασα!}. λέγει, “Ὦ γενεὰ ἄπιστος, ἕως πότε πρὸς ὑμᾶς ἔσομαι ; “ἕως πότε 

ὉΒῺ χ. 24. 
εν. νἱ, ἀνέξομαι ὅμῶν ; φέρετε αὐτὸν πρός με." 

πρὸς αὐτόν καὶ ἰδὼν αὐτόν, εὐθέως τὸ πνεῦμα ἐσπάραξεν “ αὐτόν " 
καὶ πεσὼν ἐπὶ τῆς γῆς, ἐκυλίετο ἀφρίζων. 

1ο (ἕως 
πότε). 

20. Καὶ ἤνεγκαν αὐτὸν 

21. Καὶ ἐπηρώτησε τὸν 
πατέρα αὐτοῦ, ““Πόσος χρόνος ἐστίν, ὡς τοῦτο γέγονεν αὐτῷ ; " 
Ὁ δὲ εἶπε, ““ Παιδιόθεν δ 22. καὶ πολλάκις αὐτὸν καὶ εἰς πῦρϑ 
ἔβαλε καὶ εἰς ὕδατα, ἵνα ἀπολέσῃ αὐτόν ἀλλ᾽ εἴ τι δύνασαι, 7 

1 απεκριθὴ αντω ψἱϊμουΐ εἰπε ἱπ ΘΙ ΒΌΓΔ 33. 

3 Οπὶξ αντον ΘΙ ΒΟΌΙΔ 33. 

4 τὸ πν. ευθυς συνεσπαραξεν ἰπ  ΒΟΙ.Δ 33. 

δ αντον δεῖ καὶ 6.8 πνρ ἰη .Β01.Δ. 

τολρρεᾶσβ, ψβεη Ης ἰβ ποὲ ἰοοκεά ἔοσ, 
ψπεη Ης ἰ8 πεεδεά, ἀπ νἤεπ Ηἰβ πδπι8 
ἰ8 δείπρ ἰακεη ἰῃ νδίη, ρεσβδρβ ποὲ νντἢ- 
ουξ ἃ ςετίδίῃ βυτρδίῃυ οἡ ἴπε ρασί οἵ (88 
νοΐϊδηϊε οσγονὰ ποὶ δοουδίοπιεά ΠἰΠετίο 
ἴο πικίδοιλζτίαρε οὗὨἨ ἁ αἰεη)ρίβ δἱ βεα!ηρ 
ψ Βεη ἰἢς πᾶῖης οὗ [6818 ννᾶβ ἱπνοκεά. 
Ιῃ τπδὲ οαβε {πεῖν ἔδεϊηρ τννουὰ Ὅς ἃ 
οοπιρουπὰ οὗἩὨΘ σοηπιβίοη δηὰ ρ΄δάπεβ8--- 
δεμαπιεά δά γεῖ ἀε!ρῃιςὰ το βεε Ηἰπι, 
ῬοΙΒ Ῥεϊγαγεά ἴῃ {πεῖς πιδηπετγ.---  εσ. 16. 

ἐν αὐτούς, Ης δϑοκεά {Πεπὶ, ἱ.Ζ., 
τὰς Ρεορῖβ ψῇο ἱπ πυτηθεῖβ γῃ ἴο τηδεῖ 
Ἡΐπι. Ϊεβὺβ μδά ποιϊςεά, ἃ8 Ηε ἅγενν 
θᾶσ, τμδὲ ἔπδτα ννὰ8 ἃ ἀϊΐβριῖς ροίΐῃρ ου 
ἰῆ ψηϊς ἢ τῆς ἀϊδοίρ᾽εβ νεσς οοποεγηςὰ, 
δηὰ ποῖ Κπονίηρ ἴπε σοτηροβί τίου οὗ τπ6 
οτονά, Ης ργοοβεάβ οἡ ἴῃ δββιιπηριίοῃ 
ἰδαΐῖ τῆν Βαά 411 ἃ βῆαγε ἰπ 1 -- τῇς 
οτοννὰ 88 ἃ ννῃοϊε υέγφμς ἴπε πίπα.---Ν εγ. 
17. Τῆς δῖπεσ οὗ ἴῃς βῖοκ ῬΟῪ δηβινεῖβ 
ἔοσ δ οοσηρδην, Ἔεχρί δἰ πίπρ {πε βἰπδείοη, 
Ἰαγὶπρ τ πχδίῃ βίγεββ οὗ οουγβε οἡ [Π6 
ἁερίοσαδίς οοπάϊιίοη οὗ 115 ο 1] ἅ.---πρὸς 
σέ, ἰο ἐΐεσ, ποῖ ἄννᾶγεὲ {παὶ [6588 ννᾶδ 
ΔὈβεηΐ.---πνεῦμα ἄλαλον, ἃ ἀππιῦ βρίτϊς ; 
τὰς ῬοΥ ἀυπιῦ, δηὰ ἐπεγείοσε ὃν ἱπέδγσεηςς 
τς βρί γί, τινες. 18. ὅπου ἂν α. κατα- 
λάβῃ, ψπεγενεσ ἴξ Πρρθβ ἴ0 βεῖζβ Πίπι. 
ΤΒε ροββεβείοῃ (ἔχοντα, νεσ. 17) [5 ςοῃ- 
᾿εἰνεά οὗ 45 ἱπιογπητίοηξ; “186 ννὺ οὗ 
ἴδε πρίγιε ἱπέεσγεά ἔγοπὶ ἴῃς ομαγαςίεγίβεὶς 
Ῥδεπογηεπα οὗ ἴδε ἀΐβεαξε" (Τλε Μίγα- 
εμίοις Εἰοριεπέ ἱπ ἐδ Οοεῤεὶς, Ρ. τϑι). 
ΤΉεπ ο] ον ἃ σταρμῖς ἀεβοσίριίοη οὗ 86 
εηβυΐηρ Βυπιρίοπηβ: βρϑβπὶβ (ῥήσσει, ἃ 
Ἰαῖς ἔοστῃ οἵ ῥήγνυμι), ἐοαπηίηρ (ἀφρίζει 

8 αντοις ἰη ΑΒΟΌΓΙΔ 33. 

δ εκ παιδ. ἰῃ ΜΙ ΒΟΙ(Δ 33. 

1 ὄνγη ἴῃ ΜΒΌΙΔ. 

ΠΝ : Βα, ἴδε ὕογ, ἐοαπιεῖδ), 
δεϊπάϊηρ οὗ τ86 δες (τρίζει τ. ὁδ.), (Πϑ ἢ 
ἴις ἤπδὶ βίαρε οἵὗἨ πιοϊίοπ!εββ βίυ 
Ἐταρ Ϊ αν ἀεβοσίρεδ 88 τὶ βοτίηρ (ξη- 
ραίνεται), ἔος νος! Ευΐδγ. ρῖνεϑ 88 δπ 
εαυΐϊνα!επε ἀναισθητεῖ, ἀπὰ ν᾽ εἰσβᾶςϊκες 
“υπὰ ν τὰ φέαν»γ"". 

γεῖ. το. Τὰδ εονιῤ᾿αὶπέ οΥΓ ϑἕσδιις, 
υἱάε οπ Μαιίΐεν,. ---Οὔβεσνε τὰς πρὸς 
ὑμᾶς ἰπδιεαά οἵ Μαίεδενν᾽Β μεθ᾽ ὑμῶν. -Ξ 
Βονν ἰοπρ' 8Π811}1 θὲ ἴῃ τεϊδιίοπβ νυνὶ γοῦ, 
μᾶνε ἴο ἄο τἱτὰ γοῦ ἢ---Ν ἐσ. 20. 
ΤΊΔΥ 6 [ΏΚΕΠ 88 τγείοστίηρ ἕο ἐῆς δον 
(ϑοβδηΖ), ἱπ νοι οδ86 ννὲ βμουἹὰ δᾶνδ 
8 δηδοοϊουῃίδεϊς ποιηίπδεῖνε ἴος 186 
δοοςυβαῖῖνα, (δε νυτίϊες μανίηρ ἴῃ νἱεν ἴο 
Ἔχρσεββ ἢἰ8 τηεδπίηρ ἱπ ραββίνεβ (ἐκυλ- 
(ετο) ; οἵ ἴο ἴπε Ἄεῤῥγιέ (πνεῦμα) ὈῪ ἃ Ἑςοη- 
βιγιοίίοη αὐ 5εηϑμρι τὸ [6 δρίγιε βεείηρ 
76βι8 πιδάς ἃ 1αϑὲ αἰίδοκ (ὙΝ εἶββ ἰὴ Μογεοῖ, 
εἰ αἰ.). Ὑΐδ ἰ8 πηοβῖ ἴῃ κεερίηρ νυ ἱτὰ (Πα 
τοοάς οὗ σοποεϊνίηρ ἴῃς πχαῖίες πδίυζαὶ ἴὸ 
ἴῆε ἐνδηρε δι, ἼὙπα νίϑ:0]ς ἕδος ννὰβ ἃ 
πεβῇ ἢϊ, δπὰ τῆς εχρίαπαδιίοη, ἴτοπὶ {8 
Ῥοββεβδίοῃ ροϊπε οὗ νίεν,, ἔμδϊ ἐῆς ϑρί σι, 
βεεῖπρ [ε5ι8, ἀηὰ Κπονΐηρ [Πδῖ Εἰ ροννεσ 
ΜΆ8 δῖ ἂἃπ ἐπᾶ, πιδάβ ἃ ἤπαδὶ δββδυ].--- 
Ψεῖ. 21. ὧφ: ἃ ραγεϊοϊς οἵ {ἰπ6, πεσε 88 
ττεαυςπεῖν ἰη Γυκε ἀπὰ ]οἤη - βίποα, οσ 
ψΒεη.--ὸδκ παιδιόθεν, ἐκ τεἀυπάδληξ, 
δἰπηϊατ τὸ ἀπὸ μακρόθεν (ν. 6).--- ες. 
22. εἴ τι » 1 ἼΠου ςαηβὲ ἄο δηγ- 
της (Α. δὰ Κὰ. Κν.), ος δεῖϊξεγ, 1 δῃγ- 
Βονν Του οἀπβι μεῖρ. Τῆς ἔδίδες βρεαίκβ 
ἀπάᾶεσ τῆς ἱπηρταβϑίοη ἔδαὲ ἴδε οδδβ6, 88 6 
848 δὲ ἀεβογίδεά ἰξ, ἰβ οπβ οὗ ρεουϊίας 
ἀπ ηουεν ; ἐπεγείοσα Ψ ΏΠς τῆς Ἰερος βαἱά 



ἐγεξαῦ, ΕΥΑΓΓΈΛΙΟΝ 

βοήθησον ἡμῖν, σπλαγχνισϑεὶς ἐφ᾽ ἡμᾶς." 243. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν 
αὐτῷ, “Τό, εἰ δύνασαι πιστεῦσαι, πάντα δυνατὰ τῷ πιστεύοντι." 

24. Καὶ 3 εὐθέως κράξας ὁ πατὴρ τοῦ παιδίου, μετὰ δακρύων ὃ ἔλεγε, 
“ Πιστεύω, Κύριε," βοήθει μου τῇ ἀπιστίᾳ." 25. ᾿Ιδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς 
ὅτι ἐπισυντρέχει ὄχλος, ἐπετίμησε τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, λέγων 
αὐτῷ, “ Τὸ πνεῦμα τὸ ἄλαλον καὶ κωφόν,δ ἐγώ σοι ἐπιτάσσω," ἔξελθε 

ἐξ αὐτοῦ, καὶ μηκέτι εἰσέλθῃς εἰς αὐτόν." 426. Καὶ κράξαν, καὶ 

πολλὰ σπαράξαν αὐτόν, ἐξῆλθε: καὶ ἐγένετο ὡσεὶ νεκρός, ὥστε 

πολλοὺς Τ λέγειν ὅτι ἀπέθανεν. 27. ὁ δὲ Ἰησοῦς κρατήσας αὐτὸν 
τῆς χειρός,δ ἤγειρεν αὐτόν - καὶ ἀνέστη. 

48. Καὶ εἰσελθόντα αὐτὸν " εἰς οἶκον, οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπηρώτων 
αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν, “Ὅτι ἡμεῖς οὐκ ἠδυνήθημεν ἐκβαλεῖν αὐτό ;" 
29. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Τοῦτο τὸ γένος ἐν οὐδενὶ δύναται ἐξελθεῖν, 
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εἰ μὴ ἐν προσευχῇ καὶ νηστείᾳ." 10 

1 ει δυνὴ νἱίπουϊ πίστενσαι (ἃ 5]058) ἰῃ 9. Β0Δ (ΟΙ, δυνασαι νήἡϊπουξ πισι). 

3 Ογΐξ και ΒΙ,Δ. 

4 Οηϊΐε Κυριε  ΒΟΌΙ,. 

5 Οπηῆξ μετα δακ. ΨΙΒΟΙ,Δ (ΤίεοΒ,, ΜΗ}. 

δ τοπνευμα Δἤεῖ κωφον, ἀπά σοι ἤει ἐπιτασσω ἰη ἢ ΒΟΙ.Δ 33. 

ΘΊΦΒΟΘΙ, Βᾶνε κραξας, σπαραξας, ἀπά οπιῖξ αντον. 

Ἴτονᾳ πολ. ἴῃ ΑΒΙ.Δ 33. δ τᾷ χεῖρος αντον ἰη  ΒΌΙ,Δ, 

3 εισελθοντος αντον ἰη ἢ ΒΟΌΙ,Δ, 4180 κατ ιδιαν Ὀεΐοτε ἐσπηρωτων. 

10 39. οπιϊξ και νηστεια, τ οἢ οοτηεβ οπὶ Με. (Τ. Ε.). 

ΦἸΓΎΒου εοἱ δ," Βς βᾶγβ “ἱΣΎΒου σαηςέ 
τι τοΐδγθηςς ἴο ἴδε ἔογη δύνῃ, ΡΏγγη. 
ΒΆΥ8 ἴδιαι ἰὲ 18 τίρῃε δἴτεγ ἐὰν, πὶ ἔπδὲ δὲ 
τῆς Βερίππίηρ οἵα βεηΐεηςε δύνασαι πιυδὲ 
Ῥε υδεά (ρ. 359).---γεσ. 23. τὸ εἰ δύνῃ, 
ποηλϊηδείνε δοβοϊυΐε : 88 ἴο ἰῃς “ἸΎΒΟου 
ςαπβὲ".--πάντα δυν., αἰΐ, ἰῃ ΔηΈ Πεβῖ8 
το ἔδε τι οὔ δε ἔδίδεσ.-- τεσ. 24. κράξας: 
εδρετ, ἔεασ- βϑέγ σΚθη οσυ ; πηδκίηρ ἔπ πηοβὲ 
οὗ δ΄5 {π||6 (δ, ἴο δῆβυσγςε (ες Ὀεηδῆϊ, 
δηά δἀάϊπρ ἃ ῥγᾶγεσ ἴοσ ἱποσεᾶβε οὗ 181 ἢ 
(βοήθει, εἴο.} ννἱἢ τπ6 ἰάδα πὲ ἴ ψουἹά 
Βεῖρ ἴο πηᾶῖκε ἴδε οὐγα οοπηρίεῖθ. ΤῊΘ 
ξλιΠοτ᾿β ἰονε δὲ ἰδαβϑὲ νν88 ἄρονε βυϑρίςίοη. 
Μεγεσ δηὰ ΔΝ εἰβ8 τεηἄδσ "" Πεῖρ πὲ ἐνεη 
1 υπρεϊ!ενίπρ,᾽ ἀγρυΐπρ πὶ τπε οἴπετσ, 
τῆοσα σοσηπιοη τεηάδεγίηρ 8 δ νδγίδπος 
τ ἴη6 πιεδηΐϊηρ οὗ βοήθησον ἰπ νετ. 22. 

νν. 25-290ϑ. ΤἼε εμγό.---ἐπισυντρέχει 
(ὅπ. λεγ.) ἰπάϊςαίεϑ ἴπδὲ ἐῆς οσοννὰ ννᾶβ 
ςοπβίδηαν ἱποσθαβίηρ, 80 Ὀεοοηγίπρ ἃ Πα 
Ἵτοννὰ (ὄχλος νἱϊπουῦς ἀτί.); παέυγαὶ ἴῃ τῆς 
οἰσουπ)βίδποςβ. [6811 βθείηρ ἐπῖβ ργοςεςάβ 
τὸ οὔτε ηἰίδουῖ παγίπεν ἀεῖαν. ΤὨε 5ρίτῖε 
8 πον ἀεβοσί δε 48 ὑποίδδη δηὰ, ν ἢ σο- 
ἔεγεπος ἴο ἔπε ὈΟΥΒ βυτηρίοπιῃβ, δοῖἢ ἀυπλῦ 
δηὰ ἀοαῖ.---κηκέτι εἰσέλθῃς, δηῖο, ποῖ 
αραΐη. ΤὨΐΒ ννὯ8 ἴδε δββεηξίδὶ Ῥοῖρε ἱπ 8 
οδδε οἵ ἱπιοστηϊτοπὶ ροββεβϑίοω, ΤΏ βρίσιε 

ψοηῖ ουξ δὲ [ῃς δηᾷ οὗ δας διίδοῖς, δυὲ τὸ- 
τυτηδα δραίη.--- ες. 26 ἀεβοσίθεβ ἃ βηαὶ 
Βῖ, ἀρραγθηεῖν ἡοσβα ἔπη ἴΠ6 Ρτεοδάϊηρ. 
Ιε 88 εν ἀθηεῖν δὴ ἀρριαναίεὰ ἐγρε οὗ 
ερίϊορϑυ, δὲ το]οννίηρ οα ἢξ δπὰ γγο- 
δυοίηρ υἱέες ἐχμαυβέίου. Μαγκ᾽β εἷα- 
Ῥοτγδίβ ἀεβογίρείοιῃι βεεπὶβ ἴοὸ εἰ ον 188 
τϑοο ]θοϊίοπβ οὗ οὔθ οὐ ψῃοπὶ τἢς οα86 
μδά πιδάς ἃ ρτγεδὶ ἱπιργεβϑβίοῃ. --ν ες. 28. 
εἰς οἶκον: ἱπίο ἃ Ὠου8ε, ΘΠ ΟΥἩ ΨὮΟΒα 
ποῖ ἱπάϊοαιεά, ἔδ6 οἣς ροϊπὲ οὗ ἱπίεσεβδέ 
ἴο τῆς ἐνδηρεῖδε ἰ8 τῃδὲ [388 8 ΠΟΥ 
δἷἴοπε στ Ηἰ5 ἀϊδοὶρ]ε8. ι, τεοϊ δεῖνα, 
ΒΕΙΕ 88 ἴῃ νεσ. ἱσ, ἱπίσοάμποςβ ἃ ϑυρρεβίεἁ 
αυεδέίοη : ΜῈ ὑνεσα ποῖ δ0]6 ἴο οδβέ ἱξ 
οὐἱ--ν ἣν ὃ-νεσ. 29ς. τοῦτο τὸ γένος, 
εἴο. : ΤΗΪ8 ἰβ οπς οὗ με ἐεχίβ Ὡς ἢ ΝΕΣῪ 
δοοη Ῥεσδης στηϊδυηάεγβίοοάδ, ἔπε δβοεῖία 
δἀάϊείοη, καὶ νηστείᾳ, Ὀείπρ δὲ οποα ἃ 
Ῥῖοοί δηὰ ἃ οᾶυβς οὗ πιἰϑυπἀετίαπάϊηζ. 
δε σδάϊείοηδὶ ἰάθα μ88 δεεη ἐμὲ 1688 

Βεῖα Ῥγαβοσίδεβ ἃ ςεγίβίη ἀϊβοὶρ! πε ὉῪ 
ΜὨΙοἢ τῆς ἐχοσοῖϑε οουἱά ρψαΐπ ροννεῦ ἴὸ 
ΩΟΡ6 βυςοαβδ ν γἘὮ ἐῃε τιοβὲ οὐβείηδῖα 
(4868 οὗὨ ροββεββίοῃ, ἃ Ἷουσβα οὗ ὑσγᾶγεσ 
δΔηά [αβίίηρ. ΤηβΒ ἰάεα οοπεπυοβ ἰὸ 
ἀοπιίπαίε τῆς πιπᾶὰ ἐνεῇ ἤδη δα 
δϑβοειὶς δἀὐάϊείοη ἴο τς ἰεχὲ 888 οοπῖα ἴο 
Ῥὲ τερατάεἃ 88 ἀουδεί; νἱίπαβα (8 



404 ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ ΙΧ. 

30. ΚΑΙ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες παρεπορεύοντο! διὰ τὴς Γαλιλαίας " 
καὶ οὐκ ἤθελεν ἵνα τις γνῷ. 31. ἐδίδασκε γὰρ τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, 
καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “Ὅτι ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται εἰς χεῖρας 
ἀνθρώπων, καὶ ἀποκτενοῦσιν αὐτόν: καὶ ἀποκτανθείς, τῇ τρίτῃ 

ἡμέρᾳ ὃ ἀναστήσεται." 
αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

32. Οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ ῥῆμα, καὶ ἐφοβοῦντο 

33: Καὶ ἦλθεν“ εἰς Καπερναούμ": καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ γενόμενος, 
ἐπηρώτα αὐτούς, “Τί ἐν τῇ ὁδῷ πρὸς ἑαυτοὺς ὅ διελογίζεσθε ; ἢ 

1 ΒΌ δᾶνε ἐπορενοντὸο (ΝΗ. ἰεχ), παρεπ. ἰη ΜΝ ΟΤ,Δ (Τί5.8.). 

3 γνοι ἰπ ΒΒ ΒΟΌΙ,. 

480 ἐπ ΟἿ.Δ, ηλθον ἴῃ δὴ Β (Τίβοϊι., νν.Η.. 

τοῖα: “ὙΒῈ αὐϊποτίβαϊςίοα, ἤονύνανοσ 
ἴοσ οπιἰτεἰηρ καὶ νησ΄.), 15 ποῖ δυβῆοϊςμπε, 
αἴ ὄνϑη 1 ἴὲ ψεσα ονοσνν πεϊγηίησ, ,αϑέ- 

ἡηρ Μουἱᾶ, ἐπ [ἐ5 ἐδεέποό, Ὅς ἱπιρ!εὰ "ἢ 
(Μοτίβοη οὐ Μαγκ). νηδὲ 7}εβὰ8 βαϊά 
ἀουδῖῖεββ νᾶ: “ΤΠ β Κιπὰ σδη ρὸ ουἱ 
ἰπ (οη ἔπε ρτουπά οἵ) ποιμίπρ εχοερὲ 
Ῥίαγοσ,᾽" δπὰ Ηἰβ πιεδηΐηρ παῖ ἔπαγε ννὰ8 
ΠΟ δορβε οὗ βυοοθβ8 δχοερὲ 1Ὠγουρῃ ἃ 
Ῥεϊονίηρ (οὗὨ οουτδε ἔδιι ἢ ἰ8 ἱγαρ!ϊε) 
ἌΡΡΘδ] ἴο ἴπε δἰπιρμν ρόννεῦ οὗ σοά. 
Ιε ψᾶ8 ἃ ἰδουρῃς οὗ {π6 βαπὶῈ Κίηὰ 88 
παῖ ἴῃ Με. χίχ, 26 (ΜΚ. χ. 27): ἴπ8 
ἱτηροβϑίδὶς ἕογ πιᾶῃ 18 ροβϑβϑίδ]ς ἔος αοά. 
ΟΥ̓ οουζδε ἴῃ τῃς νῖίενν οὗ ΟἸγίβὲ, ργαγεσ, 
Ἄλιτἢ (υἱάε Με. χνῖϊ. 20), ῬοΙἢ π᾿ Πδαῖεσ 
δηὰ ἴῃ Πεαϊεά, νγὰ8 πεεάζι] ἴῃ 41} οδ568, 
θυ Ηε τεςορηίββὰ [πδξ ἵπεσα ψεσα σεσίδὶη 
ρεταναιεὰ ἴγρεβ οὗ ἀΐβθαβε ([Π6 ργεβεηῖ, 
οδ οἵ {πεπὶ) ἱπ νηοῦ (πὰ βεπϑθεὲ οὗ 
ἀερεπάεξηςε δπὰ ἰσγυβῖ νγ88 νεσν βρεοῖδ!ν 
τεαυϊγεά. Ιπ {π6 σΑ856 οὗ [ἢ6 ερι]ερεῖς 
ῬοΥ {π|8 μδά Ὅεεη ἰδςκίὶπρ Ὀοΐῃ ἐπ της 
{αϊμοτ δηᾶ ἱπ τς ἄϊβοϊρ]ε8. Νείϊξπες ἢς 
πος {ΠῈῪ ἡνεγα Πορείμ] οὗ οὐγα. 

γν. 30.32. δεζροπά αππομπροεηισηὲ Οὗ 
ἐὰλο Ῥαδεῖοη (Μι. χνῖ!. 22, 23, [Κ. ἰχ, 
43-45).---Ν ἐσ. 30. καὶ ἐκεῖθεν ἐξελθόντες, 
δοίης ἔοι ἴτοπὶ ἔπεηοα, ἱ.6., ἔτοπὶ 1Π 68 
806πὸ οὗ (πε ἰδϑὲ ουγα, νογενος [δῖ νν858: 
τ πιῖρθς Ὀ6 ποσί οσ βουτῇ οὗ {πεῖς ἀ68- 
εἰπαϊίίοη ((δρεγηδαπι)---Οδαβαγεα ΡΠ ΠρΡΡὶ 
οἵ Ταῦοι.---παρεπορεύοντο, ἰπεν ραβϑεὰ 
ἰοηρ νἱίπους τἀγγγίηρ ἀγννῃοσα. ϑοῖης 
ἴακε ἴῃς παρὰ ἱπ πε σοτηρουπὰ νετὸ 
ἴο πιθᾶπ, ψψεπὲ δίοηρ Ὀγ-ναυβ, ἴο ἀνοϊά 
ΡῬυδ!οῖιν: “ ἀϊνεγιίουϊο ἴθαπὶ, πη νία 
τερία,᾽" ατοιίυβ. Ι{ [8 σεγίδίν γα τπδὲ 
7εβὺβ μαδᾷά Ὀεοοπὶα 80 ψγ6ὲ}1} Κπουγη ἴῃ 
6 411|ες ἰδδὲ ἰτ ννουἹά Ῥς ἀϊβίσυϊε ἴος Η!τὰ 
ἡ ἴδε ἐπογουρἕδγεβ ἴο Ἔβοᾶρε τεσορπηὶ- 
οῃ δ Ἂς νἱβμεά (οὐκ ἤθελεν ἵνα τια 
γνοῖ).--ες. 31. ἐδίδασκε γὰρ, εἰς. : 
Εἶνεβ 186 τϑᾶβοῃ ἴοσ πῖβ υνἱϑῆ. [ 88 

ὃ μετα τρεῖς ἡμέρας ἱπ ΜΙ ΒΟΌΙΔ. 
δ Οπιξ προς εαν. ΒΟΌΙ,. 

δε τεᾶβοη ἴοσ ἴδε ᾿δοῖς οἵ ἔς τϑοθηϊ 
Μδηδογίηρ ουϊδίάς ΟΔ1|||δ: ἰἢ6 ἀδβίγα 
ἴο ἰπβίσιςε {πε Τνεῖνε, ἀπὰ Ἐβρεοῖδι!ν ἴο 
Ῥίθραᾶγε ἵπεπὶ ἕοσ {πε ἀρργοδοῃίηρ οτβίβ. 
--καὶ ἔλεγεν ἱπιτοάιιςε5 ἴῃς ρἰβι οσ τηδίῃ 
1πεπῖα οἱ {πε56 ἱπβιτυοιίοηβ, Τῆς ψνογάβ 
ΤΟ] οννίησ : ὅτι ὁ νἱὸς, εἴς., ἂτε τῆοτγα ἴπλπ 
8η δΔηποιπηοεπΊοηΐ πηδᾶς ἰῃ 50 πΊλην ϑνοσὰβ 
Οῃοδ ἴοσ 81}: ἴπεν ᾶγὲ τδῖῃεγ 1ῃε ἰεχὶ οἵ 
ΟΠ τῖβῖ 8 νος τδ1κ ἢ Η18. ἀϊβοῖρ εβ 85 
ἴΟΥ ψψοπὶ δίοπρ. Ης Ψ85 50 βαυΐπϑ 
(ἔλεγεν, ᾿τιρετίες) 411 ἐπε εἴπας, ἱπ εἤεςξ. 
-παραδίδοται, ἰξ Ὀεϊγαγεά, ργεβεπε; ἰξ 
18. 85 σοοὰ 485 ἄοπε. ΤΠε δείγαγαὶ ἰβ {1π6 
πονν ἰεδῖαγε ἰπ {πε βεςοηὰ δηπουποοπθηΐ, 
πτνεσ. 32. ἠγνόουν : {πεν πὰ πεατά [ῃς 
βίαϊεπηεηξ Ὀεΐογα, ἀπά πδὰ ποῖ ἰοστροίϊίεη 
τῆς ἴαλςξ, ἀπά τῃεἰγ Μαδβῖεσ πδὰ βροκεη ἴοο 
ΘΧΡΙΙΟΠΙν ἕος τπεπὶ ἴο ΡῈ ἰπ δΔὴγ ἄουδὲ 
88 ἴο Ηἰβ πιεαηίπρ. ὙΝμδὲ {ΠῸῪ ᾿νεγα 
ἱσπογαπηὶ οὗ ννδβ πε ψνῆγ, ἴῃ δεῖ. ΜΜΙΝ 
4}1 Ηε μά βαϊά, [ε8ι18 παά ποῖ γεὶ Ῥδεη 
δος ἴο τπῖακε ἰπᾶὶ ρἱαϊη. ὙΠενῪ ΜῈ] 
πανας Κπονν {Π} τῆς Ῥαββίοη μ88 θεοοπὶς 
ἃ ἴδοι δοςοπηρ  ϑπεά.---ῥῆμα, ἃ 5Βο]6πιπ 
Ππᾶπηε ἔοσ ἴῃ6 υἱΐεγαπςα (υἱάε Με, ἵν. 4) 
πε ογδασυϊαγ, ρτορμεῖιο, πὰ ὑἱτδδὶ 
νεϊγᾶ, τηγϑίθσίουβ ννογά οἵ ἀοοπι.---ἐφο- 
βοῦντο, {πεν ἐδαγεὰ τὸ δβϑί, ἴπεν ἀϊὰ ποῖ 
ννῖσἢ ἴο υπάοτειαπά, 1ΠΕῈῪ ἱνουϊά ᾿νε οα 
ἰπ πόρε ἴδαῖ πεῖς Μαβίεσ ννὰβ ὑπάεσ ἃ 
Βα]! υς!παιίοη ; ἴσας ἴο ΠυπΊδη πδΐυγα. 

γν. 33-5.οβ. Τὰε Τισεῖυε αἱ τελοοὶ (Μι, 
χυῖ!. τττο, Τκ, ἰχ. 46-50, εἴς.).-νεγ. 33. 
Καπερναούμ: δοπηε ὃ ΤΠΐβ βιδιεπιεπέ, 
ποτε [ἢΔη λυ ίπρ εἶβε ἰῃ ΜΚ., ρίνεβ 
1ῃς ἱπιρτεββίοη ἕπδὲ Οδρεγηδυπὶ Ῥγ88 ἃ 
ΚΙπά οἵ βοπης ἴοσ [εβι18.---ν τῇ οἰκίᾳ, ἴῃ 
τῆς ἄσμς, ορροβεά ἴο ἐν τῇ ὁδῷ, δυϊ ῥὑχο- 
ὈΔΌΪΥ ροϊπειηρ ἴο ἃ ραγιίουϊαγ Βοῦδα ἴῃ 
ΨΠΙΟἢ [6505 τνᾶ8 νοηΐ ἴο βῖδυ.---τί. ... 
διελογίζεσθε, γαῖ Ψψεῖε γς ἀϊβουβδὶηρ ὃ 
]εβὺβ ἀϊὰ ποῖ αἰννανβ ψψὶκ Ὀεβίάς Ηΐβ 
ἀϊδβοῖρ᾽εβ (υἱάε χ. 32. ΠῚ ψεπὶ Ῥεΐοσα, 



30--ο ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 4ος 
34. Οἱ δὲ ἐσιώπων - πρὸς ἀλλήλους γὰρ " διελέχθησαν ἐν τῇ ὁδῷ, Ε Ἀδτο ἰη 
τίς μείζων. 35. καὶ καθίσας " ἐφώνησε τοὺς δώδεκα, καὶ λέγει βόνέτα, 

αὐτοῖς, “Εἴ τις θέλει πρῶτος εἶναι, ἔσται πάντων ἔσχατος, καὶ ἐροΝ 

πάντων διάκονος." 46. Καὶ λαβὼν παιδίον, ἔστησεν αὐτὸ ἐν μέσῳ εὐ 
αὐτῶν" καὶ ' ἐναγκαλισάμενος αὐτό, εἶπεν αὐτοῖς - 37. “Ὃς ἐὰν] ἂν Εἰ τέ ξὼ , 

τῶν τοιούτων παιδίων δέξηται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται - καὶ δ Ὁ 
ὃς ἐὰν 1 ἐμὲ δέξηται,2 οὐκ ἐμὲ δέχεται, ἀλλὰ τὸν ἀποστείλαντά με." 

38. ᾿Απεκρίθη δὲ ὃ αὐτῷ ὁ ̓ Ιωάννης, λέγων,δ ““ Διδάσκαλε, εἴδομέν 

τινα τῷ ὀνόματί ὁ σου ἐκβάλλοντα δαιμόνια, ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ ἡμῖν δ " 
καὶ ἐκωλύσαμεν ὅ αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ 6 ἡμῖν." 39 Ὁ δὲ Ἰησοῦς 

εἶπε, “ Μὴ κωλύετε αὐτόν - οὐδεὶς γάρ ἐστιν ὃς ποιήσει δύναμιν ἐπὶ 

τῷ ὀνόματί μου, καὶ δυνήσεται ταχὺ κακολογῆσαί με. 40. ὃς γὰρ 

1 ΒΌΓΔ Βδνε ἂν ἴῃ ὈΟΓὮ ῥδςεβ, 0 ἴῃ τῆς ἢγβε ρίδος. 

3 80 ἰπ ΟΌΔΣ αἱ. ΜΝ ΒΙ, μᾶνε δεχηται (Τίβοξ., ΝΝ.Η.). 

8 Ἐο: απεκ. δε Μ᾿. ΒΔ δανε εφη δπά οὔ λέγων. 

4 ΜῈ ἐν ρσεῆχεά ἴῃ Θ ΒΟΌΙΑΣ. 

δ᾽ ΤῊΪΐΒ οἶδυβε ος.. 
τηοάεγῃ εἀϊζοσβ. τ πᾶν 
οτι οὐκ, εἴς.). 

. ἥμιν ἰδ οτηϊςά ἴῃ ΦΒΟΙ.Δ, ἀπά ἐτεαϊεἃ δ8 ἀουδεῆι ὉῪ 
αν Ῥεβθῃ οπηιεὰ το δνοϊά τεδυπάδπου (υἱάδ 1α8ὲ οἴδιιδε, 

Βυϊῖ δυςοἢ τεάυπάδλπου ἰ5 ομαγδοίεγίβεις οὐ ΜΚ. 

5 εκωλνομεν ἴῃ Ῥ ΒΌ1.Δ, δπὰ ἠκολουθει ἴῃ ΜΙ ΒΟΙ.Δ. 

τηϊηΚίηρ ΗἰΒ ἄδερ [που ρἢ(8, πον ἐο]]οννεὰ 
τοϊπκίπρ πεῖς νδῖπ τπουρῃῖβ Τῆς 
Μαβίεσ μαά ποιϊσεά δαὶ βογμει πίηρ 
ἀπυβυδὶ ψνὲ5 βροίῃρ οπἡ, ἀϊνίπεά σῆδῖ 
ἱξ ννα8, απὰ πον 85ΚΒ8.---Ν εσ. 34. ἐσιώ- 
πων, ἴπεν Κερὶ 5ἰίεπῖ, δβϑῃδπγχεὰ το 16]].--- 
Νες. 35. καὶ καθίσας, εἴο.: νεῖν ψοτάὰ 
Βεῖε Ῥεΐοκεηβ 8 ἀεϊδεγαῖς διϊετηρὶ ἴο 
Βοῆοοὶ {πε ἀϊβοὶρ]εβ ἱπ Ὠυπη  γ. Τῆδ 
Μαβῖεσ ἴακαβ Ηἰβ βεαὶ (καθίσας), ς4118 Η 8 
δοδοῖίδσβ Ἱ ἢ 4 τηδρίβίεσία! ἴοπα (ἐφώ- 
γησεν, ἴοτ νατίουβ Βεῆβ6 ἰπ ὑνῃϊοἢ υδβεά, 
υἱάφ τείετεηςεβ, Μί, χχ. 32) -ἴῆς Τισεῖνε 
(τοὺς δ.), οα!Πεὰ το Δη ἱπηροτίαπί νοσδιΐοπ, 
δηά πεεάϊηρ' ᾿πογουρῇ ἀϊβοὶρ!ης ἴο Ῥςὲ οὗ 
βεινίςα ἴῃ ἰξ.-- -ἴ τις θέλει, εἴς. τε ἀϊτεςὶ 
ΔΆΒΟΙ ἴο ἔπε φυεβιίοη ὑπάεσ ἀ βου ββιοη : 
ΨΠῸ 186 ρτεαδίεβι ὃ -- στεδίῃ8ββ σοτηββ ὈΥ͂ 
Βυπη (ἔσχατος), ἀπά βεσγνίςε (διάκονος). 
--νες. 36. ΤΒε οΠΠ]Δ, ργοάδυςεά δὲ ἴῃ 8 
οὐΐϑεῖ ἴθ Με., 8 πον Ὀτουρῃς οη τῆς 
8οθη8 (λαβών), ποῖ, Ποννενεσ, 858 ἃ τηοάεϊ 
(1πδὲ ἴῃ χ. 15), Ὁ 48 δὴ οδήεοϊ οὗ κὶπά 
τγοδίπιθηῖ..---ἐναγκαλισάμενος. ἰπ ΜΚ. 
ΟἿΪΥ - τακίπρ' ἴς ἰπίο Ηἰ5. δύτηβ, ἴο ϑυτη- 
ὉοΪΊ86 ἢονν 411 τ1πδὲ τπῸ οὨ]ἃ τεγγαβεπῖβ 
8ῃουϊά δε ἰτεδιεά..-- νεσ. 37). δέξηται ἱπ 
1πὸ ἤτβε τη θιλθεσ οὗ {Π6 βεπίεπος, δέχηται 
ἷπ 1πΠ6 βεοοπᾶ; {δε ἴογπιεσ (δοσγίϑι, βυδ- 
)εοεῖνε τἱῖῃ ἂν), (Πς τῆοσε σταρυϊα ἰπ ἃ 
οἴαυβε εχργεβϑίηρ διΐυτα ροββίθιΠγ. 
Μνίπες, χιτ, 30 (4). Ὅς 5εοοηὰ τηεπιθοῦ 

οἵ ἴδε βεηίεηςο ἰβ ποῖ ἰπ ἴῃς οοττεβροηά- 
ἱπρ' ρίαςε ἱπ Με., δυὲ 8 ρίνεη ἴῃ Μί. χ. 40. 

Ὗν. 38-4τ. Α γερεϊπίδοσπες (1,Κ. ἴχ. 
49-50. ῬΡτοῦαῦϊν δὴ ἱποίάεπε οὗ {π8 
δἰ] αη πιϊββίοπ, ἱπίσοδυςεά νψιϊβουξ 
ςοππεςίϊπρ Ραγιοῖς, τβοσείοσς (ὟΝ εἰβ8) 
ςοπηβοϊίοη ρυγοὶν ἰορίςδὶ ; βυρρεβίεά 
(ΗοἵιΖ., Η. (.) το τῆς ὄνδηρεῖ δε Ὁγ {πὰ 
εχργεββίοῃ ἐπὶ τ. ὀνόματί μον ἴῃ νεῖ. 37, 
Δηδινεσίπρ ἴο ἐν τ΄ ὁ. σ, ἴῃ νεσ. 38.-- 
ἐκβάλλοντα δ. : ἐχοτοῖΞ[5 ᾳ808}}Υ σοπ]υτεὰ 
ψν ἢ βοπλα πάπα, Αὐγαματη, ϑοϊοπηο : 
τῆ!|8. οὔς υδεὰ τῆε πα οὗ 76β8ι18, ἰπη- 
ῬΙγίπρ, βοπιὲ πιεᾶβυγε οἵ ἴδ ἰπ Ηἰ8 
ΨΟσ ἢ δηὰᾶ ροννεσ.---κωλύομεν, ἱπιρετίεςξ, 
1 κεη ὈΥῪ πιοβὲ 48 ἱσηρί γίηρ τερεαϊεὰ ἴη- 
τεγάϊςι5, δυῖϊ ἰἴἃ τῇῆᾶν δὲ πε οσοπδῖϊνα 
ἱπηρεσίεςϊ τὸ γα (τδὰ ἴὸ ργενεπὶ Ὠίΐτ.--- 
οὐκ ἠκολούθει, ῃε ἀϊά ποῖ οΙΠονν υ8; {π6 
τεᾶβοῃ ἴοσ ἴῃς ρσοῃ! τίοπ, ὙΠ δἱοοῦ. 
Π6585 οὗ τῆς Ἔχοζοίβε ἰβ τερτεβεηϊεὰ 85 8Ε}}] 
ςοπεϊπυϊΐηρ ἴῃ ἴπε τνοσγάβ ὃς οὐκ ἀκολουθεῖ 
Τ. )).-νες. 39. |εβὺ8 ἀϊβδ]])ονν8 ἴδε 
ἱπιοσάϊος ἔοσ ἃ σεᾶϑοῃ ἴῃδὲ ροεβ ἄξεερεσ 
ἰῆαπ ἴπ6 ρυγεῖν οχίασπδὶ οπα οὐ {δε 
αἰδοίῃ !ε8 ξ ποῖ οὗ οὺἵζ σοπΊρδῃν ὃ ννε]}, 
δυῖ Ψἱ 8. αἵ Πεατι.--δυνήσεται ταχὺ : 
Ῥοΐπῖβ (0 τογαὶ ἱπιροββί 11 : υ86. οὗ 
ΟἸγίβιβ παπλὲ ἱπ Ἴχοσγοίβγη ἱποοιιρϑεῖδία 
ψ ἢ Ποβεϊε οὐ ἱπαρριδοίδιϊνα τδουρδὲ 
δηἃ βρεθοῦ οὗ Ηἰπι.---ταχὺ κοῆεηβ (δα 
ἈΒΒΘΙΓΊΟΙ : ποΐξ 500):; Ὧξς πιᾶγ ἀο ἰζ, δυΐ 



406 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΙΧ, 

οὐκ ἔστι καθ᾽ ὑμῶν,1 ὑπὲρ ὑμῶν 1 ἐστιν. 41. ὃς γὰρ ἂν ποτίσῃ ὑμᾶς 
ποτήριον ὅδατος ἐν τῷ ὀνόματί μου,2 ὅτι Χριστοῦ ἐστε, ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν, οὐ μὴ ἀπολέσῃ ὃ τὸν μισθὸν αὐτοῦ. 42. Καὶ ὃς ἂν σκανδαλίσῃ 
ἕνα τῶν μικρῶν 4 τῶν πιστευόντων εἰς ἐμέ, δ καλόν ἐστιν αὐτῷ μᾶλλον, 

Ὁ, τοὶ α. εἰ ' περίκειται λίθος μυλικὸς ὁ περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ βέβληται 

20. Ἠεδ. εἰς τὴν θάλασσαν. 43. Καὶ ἐὰν σκανδαλίζῃ Τ σε ἡ χείρ σου, ἀπό- 
ΡΗΡΣ κοψον αὐτήν καλόν σοι ἐστὶ 8 κυλλὸν εἰς τὴν ζωὴν εἰσελθεῖν," ἢ 

τὰς δύο χεῖρας ἔχοντα ἀπελθεῖν εἰς τὴν γέενναν, εἷς τὸ πῦρ τὸ 
ἄσβεστον, 44. ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ 

σβέννυται.10. 45. καὶ ἐὰν ὁ πούς σου σκανδαλίζῃ σε, ἀπόκοψον 

αὐτόν - καλόν ἐστί σοι 11 εἰσελθεῖν εἰς τὴν ζωὴν χωλόν, ἢ τοὺς δύο 
πόδας ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν, εἰς τὸ πῦρ τὸ ἄσβεστον,13 
46. ὅπου ὁ σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται.10 

47. καὶ ἐὰν ὁ ὀφθαλμός σου σκανδαλίζῃ σε, ἔκβαλε αὐτόν - καλόν 

σοι ἐστὶ 15 μονόφθαλμον εἰσελθεῖν εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, ἢ δύο 
ὀφθαλμοὺς ἔχοντα βληθῆναι εἰς τὴν γέενναν τοῦ πυρός, 48. ὅπου ὁ 

τημων ἴῃ ΒοΙἢ ρΐδοεβ ἰη ΒΟ. 

3 ἐν ονοματι δἰ ΠΡ ἱπ ΒΟΙΙΣ (ΥΝ.Η.), ἐν ον. μου ἰη ΝΜ ῸΔ (ΤίβςἙ.). 

5 οτι Ῥεΐοτζε ον μὴ ἰπ ΘΙ ΒΟΌΙ.Δ. 4 τοντων δῇεζ μικρων ἰπ  ΒΟΌΙΔ. 

ὃ δεξιᾷ ἐμέ ΠΊΔΥ ΤφοΟπ)6 ἴτοπι Μί., (πουρῇ ἰξ ἰδ ἴῃ Δ ΒΙΣ; ναπιΐπρ ἱπ 8 Δ (Τί βοϊ., 
Δ. Η.). 
δ μυλορ ονικοᾳ ἰη ἡ ΒΟΌΓ,Δ πιᾶγ ὃς ἃ ςοπίογπιίηρς ἴο Μέ., Βυξ ΤΕ. τῆοσο ὑῬγοραῦυ 

ςοπίοστῃβ ἴο 1,Κ. 

ἿἼ σκανδαλιση ἴῃ δ. Β1,Δ. 

9 εισελθειν Ῥεΐοτε εἰς ἰπ  ΒΟΌΙ.Δ. 

10 Ψασ. 44 ἰδ νναπιίηρ ἰη ἢ ΒΟΙ.Δ, βοπια τηΐπαβο, δπὰ νεσβ8., 880 νεζ. 46. 

" σε ἴῃ ΦΑΒΟΙΔ. 13 Ομίξ εἰς το... ἄσβεστον  ΒΟΙ.Δ. 

15 σε ἐστιν ἰπ ἐ3Β. 16 τον πυρος οτχγῖϊέ  ΒΌ1,Δ (ΒΙ, οπίξ τὴν Ὀείοτγε γεενναν). 

δ εστιν σε ἴῃ ΒΟΙ.Δ. 

τεδάϊηρ, δα8 {δε βίσοηρ ρῆγαβε μύλο; 
ὀνικὸς ἴῃ οοπιποη ἢ Με. Ης ἰδ οοπ- 
ἴεπί, βοννενοσ, ἢ δα Ἔχργαββϑίοη “ ἴῃ 
τῆς 8ε8,᾽᾽ ἱπβιεδά οὗ Με. 8 “"ἰπ τῆς ἄδξερ 
Ῥασί οὐ (Πς 8ε8,᾿" (Πε δ" ἘΠ] τερτοάαυςιίοη, 
Ῥσοῦδδῖν, οὗ ννῃδὲ [εβὺ5 δοῖυδιν βαϊά.--- 
γες. 43. Τῆς οἥπεπάετς οὗ ἴῃς {π||6 πε 
ἰ8 81111} τιοσα δῇ οβεπάξι δραϊπϑὲ ΒΙπλβοὶΐ, 
Βεποθ (δ ἀΐδοουζδα ὈΥ ἃπ δΆ8γ ἰγαπϑβίτίοη 

ἴτ 1} πιεδη ἃ οδαηρε οἵ πιϊπά, ἀπά ἀϊΐδ8- 
υ86 Οὗ ΤΥ πᾶπΊ6.---  ετ. 40. ΤἼε οουπίετ- 
ρᾶτὲ ἐγυΐμ τὸ (μὲ ἱπ Μί. χ. 3.οθ. Βοιῃ 
τυ, απ βαϑὶγ Παγπιοηϊβεᾶ, [{ 18 ἴῃ 
ῬΟΙΏ οαβεβ ἃ αυδβίίοῃ οὗ ἰδπάδπου; ἃ 
{ππ||6 δυτηρϑίηΥ ᾿ποὶ πεΒ ἴο βτονν ἴο ΠΊΟΤΕ, 
80 4180 ἢ ἃ ἰδοῖκ οὗ Ξγπιραίην. Μνίάε 
οἡ Μῖ. χ. 30.--  εγ. 41 -- Μι. χ. 42, δὺς 
8 ἰαῖες δβεοοπάδχγυ ἔοτπῃ οὗ (Π6 βαγίῃρ : 
ποτήριον ὕδατος ἴοτ π΄. ψυχροῦ, ἀπὰ ὅτι 
Χριστοῦ ἐστέ ἰπειεδά οὗ εἰᾳ ὄν. ἴῃ τοῦ. 

γν. 42-48. Αἴϊες τἢς ερίδοάς οὗ ἴῃς 
εχοτζοῖϑε με παγγαῖϊῖϊνε γεῖυγηβ ἴο {πε ἀϊ8- 
οουσβα Ὀσοόκεη ΟΥ̓ δὶ νεσ. 38. Ετοπὶ 
τερεϊνίπρ {{π||6 ΟΠ ]Πἄγθη ἀπά 411 ἔμεν τε- 
Ρτεβθηῖ, [δβὺ8 ρΆ5868 ἴ0 βρεᾶϊς οἵ ἴῃε βίῃ 
οὗ οαυβίπρ ἴπεῖὰ ἴο βίυγ]ε.---νεγ. 42. 
καλόν, εἰς. : ννΕ]}] ἕο Ὠϊπι; ταί μοσ Ξε δεϊίζεσ. 
Ἑλοΐ ἐνδηρο δε 88 πἷἰβ οὐνπ ννογά Ὦδσε: 
Με. συμφέρει, [κ. (χνί!. 2) λυσιτελεῖ; 
ὕυ: Μκ., δἼοογάϊπε ἴο ἔπε ὕδξὶ διϊθβιεὰ 

ῬΆ55868 ἴ0 Θονη86}8 ἀραϊπβι βυιοἢ {011Υγ. [πα 
Μ᾿ βνογβίοη {πεβς ἅσγε ρίνεη ἴῃ ἃ πιοβῖ ρᾶσ- 
εἰσυ!ασ ννᾶγ, παπᾶ, ἔοοξ ἀπὰ ἐγε δείηρ δαςΐ 
υδϑεά δεραδγδίεϊυ ἴο 11 υβίγαϊς (πε σοτησηοη 
δἀπιοηϊτίοθ. [Ιπ Με. μαπὰ δπά ίοοϊς δῖα 
οοπιθίπεά. [π (δε τῃϊγά ΠΠΠυϑιγαιίοη εἰς 
τὴν ζωὴν ἰ8 τερίδςεὰ ὃν εἰς τ. βασιλείαν 
τιθ. ὙΤῆο τείγαίπ : “ ἤεῖα {Π6 ννοσπ, 
εἴς.," 18. τερεαϊβά ἰπῃ Τὶ. Ε. ψἱἢ βοϊεπιῃ 
εἤεος δἵϊεσ δδοῦ δχᾶτωρὶς, Ὀὰξ τῆς επί 
Μϑ95. πᾶνε ἰξ οὐΐυ δἴϊασ ἴδ (Ὠἰσά, νν. 
44, 46 ὑείπρ τπ8 οπητεά (Ε. Ν.). 



41---50. 

σκώληξ αὐτῶν οὐ τελευτᾷ, καὶ τὸ πῦρ οὐ σβέννυται. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 497 
49. Πᾶς γὰρ 

πυρὶ ἁλισθήσεται, καὶ πᾶσα θυσία ἁλὶ ἁλισθήσεται.: ξο. καλὸν τὸ 
ἅλας ἐὰν δὲ τὸ ἅλας ἄναλον γένηται, ἐν τίνι αὐτὸ " ἀρτύσετε ΣΚΤΑ, αἰν 

ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλας,2 καὶ εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις." 'ν. 6. 

1 ΤῊΪδβ 1αβὲ οἴδιιβε ἰ8 ογηϊειοά ἴῃ ἢ ΒΙ.Δ, στῦλον πιίπθδς. (Τίβοι., ΥΝ.Η., υἱάς Ὀεῖον). 

3 λα ἰη ΜΑΒΌΓΔ. 

γν. 49-5.θ. δαϊέϊιν ἱπεοϊἑαδίς απᾶ 
ἐπαϊοῤεηδαδί4. ἸὮεβςε νεγβδδ ἈρΡΡδδγ ΟὨΪΥ 
ἰπ Μὶκ. δ8 ρατὶ οἵ τι ϊβ ἀΐβοουτβε. Τῆς 
ἰορίοπ ἴῃ νεῖ. 50 οοσγεβροπάβ ἴο Μί. ν. 
13, Κ΄. χίν. 34-35.-- ες. 40 ἰ8 ἃ ΟΥ̓́α 
ἐπέεγῤγείμνι, πιὰ Ὧ88 ρίνεη τίβε ἴο στεδί 
ἀϊνειβιν οὗ ἱπιεγργείδείοη (υἱάς Μεγεσ, 
αὦ ἰοε.). ΤὮγες αυσδβείοῃβ πᾶν ὃς Δϑκεά. 
(1) ννῆδε ἰ8 1π6 σοσγεοῖ ἔοσπλ οὗ 186 βᾶυ- 
ἱπρ ὺ (2) ΝΥ δβ ἰξ βροίκοη δὲ (μἰ8 {ἰπιὲ ὉΥ͂ 
7εβυβὴ (3) {ἰδ ννᾶβ, δον ἱδ ἰξ ἴο ὃῈ 
ςοηπεοῖϊεά ψνἱἢ τὰς ρῥγενίουβ ςοπίεχι ἢ 
ΑΒ ἴο (1) βοπα ἱπηροσίδηε Μ53. (3 ΒΙ.Δ 
δηὰ {πΠῸ πεν ὅγγ. 8[:.) οσοῖε ἴμ6 βεοοηά 
ΠΑΙΓ οὐ ἐπε βεπίδθηςθ, σεϊδίῃὶπρῦ ΟΠΪΥ 
“ ΘΥΟΓΥ ΟΠ6 5841} Ὀς δαεὰ νὰ ἄτα 
Ὁ δῃηὰ βοῆς οορίςεβ οὗ ἴδε οἷά [,δὲ. οπχἱὲ 
ἴδε ἤσβε ραζὲ δπὰ τεϊδίη ἴδε βεοοπᾶ. ΚΝ. 
δηὰ Η. τείδίπ οὐἱν ραγτέ σ. δ γεἰββ. δπὰ 
ϑόθδηΖ ἐπίπκ τῆλε ἰἢς ἱεχὶ τισβὲ Ὀς ἴα κεη 
ἰη ἰϊ8 ἐπεϊγεῖγ, δπὰ ἴδαι ρατγὶ 2 ἔεϊ] οὐκ ὉῪ 
λονιοεοἐεϊμέον,, ΟΥ νγ88 οτηϊ τε Ὀδοδυβα οὗ 
118 ἀϊβίςυ!γ. Ηοϊσηδηπη, Η. Ο., ἰ8. ἰῃ- 
εἰϊπεά το ἔδνουγ ἴῃς τοδάϊηρ οὗ ἢ. [Ιξ ἰ8 
ἀϊῆουϊε ἰο ἀεςίάς Ὀαΐννοεη {Πεδε δἰΐεγπδ- 
εἶνεβ, ἐπουρῇἢ 1 ῬΕΓΒΟΠΑΙΥ ἰεδη ἴο (86 
δτβὲ οὗ δε ἴγες, ποῖ οπἱν Ὀεοδυδε οὗ 
τις νεῖρμεν ἰεχίυδὶ τεβεϊσιοηγ, ὃδυΐ, 88 
δραῖπβὲ Ὁ, οἡ δοοουηΐ οὗ (δ δβιδχι!ηρ 
Τἤαγδοῖοσ οὗ ἐπῆε ἐπουρδέ, βαϊεεὰ ννἢ 
ἢνγε, ἰδ νεσγ Ὀοϊἄπεββ ννϊιπαββίηρ ἔοι ἰϊ8 
δυϊῃεπείοῖγ. ΑΒ ἴο (2) 1 τίηϊς τὲ ΒΙΡΕΙΪΥ 
Ῥτοῦδθὶα τμδὲ βυςῇ τπουρῃβ 88 νν. 409-50 
οοπίδίη ΨεῈ βρόκεὴ δὲ .ῃϊ8 εἰπια ὈΥ 
71εβυ8β.ὡ Τῇε ἴνο {που δ, 88] ρ ἰη- 
εν 816 δπὰ βαϊ τη ἰράμοροπδᾶθΙς, ΜΕΘ 
τποτου Ὦ ἀρροβίϊε ἰο ἴδε βἰζυδίίοη: ἃ 
τηλβῖεσ ἰϑδοῃίηρ τηδη ἰπ ἄδπρες οὗ τηογδὶ 
βηϊρντθοκ ττουρῃ εν] ρδββίοη, δπά 
ὉΠ|688 ταϊογπιεὰ βυγα ἴο ὑζονε ὑπῆϊ ἴοσ 
1π6 ννοσκ ἰο βίο ἔμεν Ψνεγε ἀεβεϊπαά. 
Ι σδηποῖ ἐμεσζείοτα ἄρτεὶ ἢ ΗΟ] Ζπιᾶπη 
(Η. 6.) ἰδαι Μικ., πιϊϑιεὰ ὃν τς ψογά 
πῦρ ἰπ νεῖ. 48, 888 ὑγτουρδὶ ἰπ πεῖς ἃ 
ἰορίομ βΒροίεῃ δ βοπὶα οἵδεσ {ἶτπ6. Α8 
τὸ (3)1 8ε6 πὸ περεββίυ ἴὸ τεραγὰ γὰρ, 
νεῖ, 49, 88 δίπάϊηρ ὕ8 ἄοννῃ ἴο ἃ οἷοβε 
Ἔχοΐυβῖνα οοππεοιίοη ἢ νας. 48, ταο- 
αυϊτίης υ8 ἴο ἱπίεγργαῖ νεῖ. 4084 818: 
ἘΝΟΙΥ οπε ἐμαὶ ἄοεβ ποῖ ουϊ ΟΠ (δε 
οὔεηἀΐπρ πιετηθες 5.141] δε σαϊέφά Ὁγ ἰξς 
ἢτε οἵ ὮΕΙ͂Ι ; ἰἴ5εῖ( φυεηςοὮ!ςθ88, ἃπὰ ποῖ 

ἀεδβίγογίπρ ἰἐ8 νἱοεἶπι, 88 ἱξ ἰδ με παίυσε 
οὗ οτάϊῃ ἢτε ἴο ἄο, Ῥυὶ τϑῖμοσ ῥσδ- 
Βεσνίῃρ ὨΙπὶ ἴοσ οἴεγηδὶ ἰογπγεπέ, ἴ{ϊκ 
8811, ὙὍδυβ νίενεά, νοσ. 404 ἰ8 ἃ τΊοΓΘ 
Τοογηπηοηῖ οὐ 6 ψογάβ ο αι. 
Τῆς βαγίηρ βῃουϊὰ γαῖμα δ6 ἴδκεὴ ἱπ 
σοηποοίίοῦ ἢ τῆς Ψ ΠοΪῈ οουγβα οὗ 
τπουρμε ἱπ νν. 43-48, ἴῃ πο ἢ οδ86 ἱξ 
ΜΠ θεᾶσ 1818 βεπβε: “ δνθγυ οπα τηιδὲ δ6 
βαἰιεὰ δοριέλοιν, εἰἴμες ἢ τμ6 υη- 
αὐφηςπδῦῖο Βτς οὗ βεδεηηδ, οἵ ννἱτ τ86 
τὰ οἵ βενοσζε 586 ]{-ἀϊβοῖ ρ] πο. Ὑν 86 8 Β8 

Ὑ8Ο σβοοβοβ ἴῃς Ἰδίϊεσ αἰϊεγηδίίϊνε." 1 
Ψ6 ἵβποζς ἴῃς σοππδοίῖοη ἢ νοσ. 48, 
δΔηὰ ταβίσιοϊ πᾶς ἰο (δες ἀϊδβοίρ]6-οἴγοὶς, 
118 αἰϊεγηδῖϊνε σεηδοτίης νν"}}} Ὀς ἀνοϊάεά, 
δηά {Π6 ἰάεα νν1}} θὰ: ἜνΘΙῪ πιᾶπ ΜῆῸ ἰδ 
ἴο οοπὶς ἴο ΔηΥ͂ ξοοά, ΨΊ, τασδῖ, Ὀς 
βαιά ΜῈ ὅτο. ἴη τῆι οαβς, πονγένεσ, 
ἰξ 18 ἀϊβῆσυϊε το δοοουπὲ ἔοσ {π6 ὑπυδιυδὶ 
ςοτηρίπδιίίοη οὗ βαῖῖ δπηᾶά ἔσε, ννῆοβε 
ξαποιίίοῃβ δῖα 80 ορροβεά. 400 ἰβ οὗ 
αὐυἱία δυδοτάϊπαιςς ἱπιροτγίαπος, ΠΊΘΓΕΙῪ δὲ 
Ῥεβὲ ἃ ρδγδῦοϊὶς αἱά ἴο ἐβουρῃξ. ατοιΐίαβ 
δηά οἴδετῖβ ἀϊν!ἄς ἴῃς βδοσίςςβ ἱπίο ἔνὸ 
Οἰδββεβ δπδυνεσίηρ ἴο {πὸ ΝΟ ἔοσπηβ οὗ 
881ἰὴρ: Ῥυσης οἤετίηρβ ἐΥρί γί τμο56 
οοηβυτηδά ἰῃ Βε]}, ρεᾶςα Σελη 8 [056 
Ῥτεβεσνεά ὉΥ βε]- ἀϊβοί ρ]ΐης.--τνεσ. 50 
8εῖ8 ἔοσί 8 (π6 οἵδεγ ρτεδὲ ἰσυτῃ : βαϊείπς 
ἴῃ (86 ἔοττη οὗὨ β8ε1{- ἰβοὶ ρ᾽ πα ἐπάϊορέιν 
δαδὶε.---καλὸν τὸ ἅλας, δὴ εχοοίϊεηςὶ 
Κη ἰ8. 88]; ἃ πιοβὲ βεδβοηδῦϊα ἰσυτἢ 
7.βὲ τεη. ὙνΠδι ἐοἱ]οννβ βθεπ18 1688 80, 
88 ἰΐ Βίδπάβ ἴῃ ΜΙ. 8 ἴεχὲ, Α8 βροίκβη Ὁυ 
7εβυ8, ἢ να πᾶ δβϑιπα ἴμδὲ ἰξ ννᾶ5 
ΒρΡΟΚθῃ ου {818 οςοδδβίοῃ, ἰξ τηΐρμς σοπια 
ἴῃ αυϊῖα πδίυγαιγ. Τῆς ἴτας βου ρἢϊ8 
ἰπ τηϊβ νοῖβα : δαὶὲ ροοά, οᾶγα πλιιβὲ ὃς 
τάκοη ἴπᾶῖ ἐξ ἴοβε ποῖ ἰξ8 νίγειθ, ἢανα 
88}1 ἰῇ γουγβεῖνββ, ὩΔΥ 6 ΠΊΕΓΕΙΥ {Πα πλε8 
Ρδοκεά ἰορείπεσ ἴῃ ἃ βίηρὶε βεπίθπος, οἢ 
ΨΏΙΟΏ [6808 αἰβεοιινο δὲ Ἰεηρίῃ.--- 
ἄναλον, ἅπ. λεγ. ἱπ Ν. Τ΄, υδβεά ἰη Ιαΐες 
ατεεκ; βωρανθῇ ἱπ Με. απὰ ζκ 
ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς ἅλα: ἤᾶνε 881: ἰη γουτ- 
βεῖνεβ. [π|ῖῃε ἔνῸ ἔοσπιοσ οἰδυδβεβ 418- 
οἰρίεβ ἃγα ᾿πουρῆς οὗ, 85 ἰη Μί. ν. 13, δ8 
τπεπηβεῖνεβ δαὶ ἔος ἴῃῈ ννοσϊὰ. Ηεγε 
{πὲ δῖε νἱενεά δβ τς βυδήεοξ οὗἩ ἴδε 
βαϊείωρ ρσοσεββ. ὙΤΏΘΥ πιυδὲ Ὀς Βαϊ ἴῃ 
οτάδσ ἴο ὃὉ6 βαῖϊὲ ἴο ἔπε ινοτϊᾷ, ἰδεὶσ 



408 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Χ, 

ΣΧ, τ. ΚΑΚΕΙΘΕΝ 1 ἀναστὰς ἔρχεται εἰς τὰ ὅρια τῆς Ἰουδαίας, 
διὰ τοῦ 3 πέραν τοῦ Ιορδάνου - καὶ συμπορεύονται πάλιν ὄχλοι πρὸς 
αὐτόν - καὶ ὡς εἰώθει, πάλιν ἐδίδασκεν αὐτούς. 2. Καὶ προσελθόντες 

οἱ Φαρισαῖοι ἐπηρώτησαν ὃ αὐτόν, εἰ ἔξεστιν ἀνδρὶ γυναῖκα ἀπολῦσαι, 
πειράζοντες αὐτόν. 

ἐνετείλατο Μωσῆς ; ἢ 

3. ὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, “ Τί ὁμῖν 
4. Οἱ δὲ εἶπον, ““ Μωσῆς ἐπέτρεψε ὁ βιβλίον 

ἀποστασίου γράψαι, καὶ ἀπολῦσαι." 5. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς 
εἶπεν δ αὐτοῖς, “Πρὸς τὴν σκληροκαρδίαν ὑμῶν ἔγραψεν ὅμῖν τὴν 

1 και εκειθεν ἰπ Φ ΒΟΌΔ. 

3 και ἱπειεδά οἵ δια του ἰπ ΒΟΙ, ; πέραν νἱίπους καὶ ἰηπ ὉΔ. Το και οδυδεά 
ττουῦδ]ε ἴο βοσίδεβ, βοπης οταϊτοά 1 αἴας Μιῖ., βοπια βυϊδϑείυϊεά δια τον 48 ἱπ Τ.Ε. 

5 ΒΙ,Δ οπιῖξ οἱ (αἀδεά πεῖαὲ ἂἃ8β. υδι.8}), ἀπά ΒΟΌΙ,Δ μᾶνε (δε ἱπιρεγίδοξ 
ἐπηρωτὼν ἰπείεδά οὗ (ἢς Δοτῖδβι 80 οἴεη βυϊβεϊςυϊεὰ ἕοσ ἴξ ἱπ ΤΕ. (ἀραίη ἴῃ νεσ. το). 

4 «πετρεψεν Μ. ἰπ  ΒΌΙΔ. 

ΒΈοτ και... 

ὉΪοτῖος νοοδιϊοη. Μεληιίπηια ἃ πιοσα 
ἱπηγηεάϊαιε εἤεςε οὗ ἐπεὶγ Ὀείΐπρ' βαϊεὰ ἰ8 
Ῥοϊπιεὰ οὐἱ ἴῃ ἴπ6 οἱοβίηρ ννογάβ.- 
εἰρηνεύετε ἐν ἀλλήλοις : ὃς δ ρεᾶςε 
ΜΙ ὁπ δποίδεσγ; νῃίοἢ {πεν Ψψεῖα ποῖ. 
ΤΒς οαυ8ε οὗ ἀΐβρεδος νν88 δηιλδιτίοη. 
ΤΕ βαϊηρ νου] οοπβίδὲ ἱπ ρεϊτίηρ τι 
οὗ δας εν} δρίγι: δὲ ννμδίενεσ οοϑβί.--- 
εἰρηνεύετε: ἃ Ῥαιΐΐπε Ψοτγὰ, σεπΊδικβ 
ΗοῖιΖ. (Η. 6... Ττσυς, δυῖϊ ΨΥ ποῖ α͵8οὸ 
ἃ νοτὰ οὗ 7εβ8ι5 ἢ σεγίδί ΠΥ ΝΟΥΥ Δρροβίϊ8 
το ἴδε οςςδβίοῃ. 

Νοίε.--- ϑαϊτπρ οὐ ἀϊδοῖρ]εβ ἱπιρογίβ 
δυβετίηρ Ῥαΐη, θυῖ ἰβ ποῖ ἐο Ῥὲ ςοη- 
Τουηάεὰ ἢ τπ6 οτοββ- δεδγίηρ οὗ ἐδίιἢ- 
0] ἀϊεοῖρ!ε8 (ν1}}. 34). ΤῊ ἰΟγπΊοσ [8 τπΠ6 
ἀϊδοϊρ! πε οἵὐ βεϊ δ ἀθῃϊαὶ πϑοαββάσυ ἴο 
τ ᾶκα ἃ πιδη ἃ (οἱϊοννεσ οὗ (ῃσίβε οσῖῃυ 
οὗ ἴῃς παπιε. Τῆς ἰδίϊεσ ἰ5 (Π 6 τ υ]δτίοη 
τπδὶ σοπιθβ ου 811] πο ἴο]]οιν οἸοβεἰν ἴῃ 
τῆς [οοἰδίερβ οὗ ΟΠγίβι. ὙὍὙῆῃὲ ομβ 8 
πεοάδι] ἴὸ πηακα υ8 ΠοΙγ, πε οἵδε Ἴνεσ- 
18 Κ68 υ8 ἤδη δηᾶ Ὀεοδιιβα 6 δγα ΠΟΙ. 

ΟΗΑΡΤΕΚ Χ. ΜΑΒΚΕΙΑΟΕ ΟΥΈΒΤΙΟΝ. 
ΠΙΤΤΙΕ ΟΗΙΡΕΕΝ. ΟΥΕΒΤῚ ΑΕΤΕΚ 
Ετβενα, [1ΡῈ. ὙΨῸ 9508 ΟΡ 
Ζεβερυεξε. Βακτιμδλεῦβ.-- ὕεσ. τ. Τὰδ 
ἀεῤῥαγίμγε ἥγονι Οαἰδίεε (Μι. χῖχ. 1).--- 
ἐκεῖθεν ἀναστὰς, 485 ἰπ νἱΐ. 24, φιν.; ἴῃδτα, 
οὗ 4 ἀεραζγίυτε οσὰ Οδ111ὲ6 ψ Ὠϊσ ἢ τνα8 
[ο!οννεὰ ΡΥ ἃ τεϊυγῃ (ἴχ. 33), πεῖε, οὗ ἃ 
βηαὶ ἀεραζίυγε, 850 δσ 8485 ψὲε Κπον. 
ΒεΖᾷ ἢπαβ ἰπ ἴῃς ἐχργεββίοῃ ἃ Ηερτγαίβιῃ 
--ἰο εἷξ ἰβ ἴο τεπιαίῃ πὶ ἃ ρίδςς, ἴο σίβε ἰ8 
ἴο ἀερατί ἔγοσῃ ᾿ξ. Κυρκε γσϑηάεσβ, δέ ἱπάς 
ἀϊδοεάσης, απ ρῖναβ οἰαββίο Ἴχδῃλρίεβ οὗ 
1πευβᾶρε.---εἰς τὰ ὅρια τ᾿]. καὶ πέραν, εἴς., 
ἱπῖο ἴῃς ϑοσγάεγβ οὗ ̓ υάδεα δηά οἵ Ρετδββ; 
δον τοδοπεὰ ποῖ τηάϊοδιεά. Τδε τεδά- 
ἱπρ οἵ Τ. Β. διὰ τοῦ πέραν τ΄ |. ρίνεδβ [Π6 
τουῖϊθ. Μιάς οὐ Μῖ., αὐ ἴος., μετα {Π6 

εἶπεν τεδά υἱὲ  ΒΟΙ.Δ ο δε Ι. εἰπεν. 

καὶ (οὗ ᾿ ΒΟΙ)) 8. οπχϊεξεά.---συμπορεύ- 
ονται πάλιν, οτοννά8 δραὶπ γραίπεῖ.--- 
ὄχλοι, ἜΡΩΣ: εγα οηἶγ, Ψ ἢ τεΐεγεπος 
τὸ τῆς ἀϊεταπε ρίαςεβ ραββεὰ [Ὡγουρῇ.--- 
ὡς εἰώθει, 48 Ηε ννᾶβ ψοηῖ ; τεγηδγκαᾶ 
οπ, δεσαυβε ἴῃς Παῦὶς μδᾶ θεεῃ βυβρεπάεὰ 
ἴος ἃ βεάβοη ἀυτίηρ ψῃϊοῃ ἢ Ποῖα 
αἰϊεπτίοη οὗ [68:8 Πδὰ ὕεεπ ἀενοῖεά το 
τῆε Ὑνεῖνε. ὙΠπαῖ σοπεπυεβ ἴο ὃς ἴτας 
οδβε "παϊηἷν 581}}}. [π᾿ ἐνεγυ ἱποίάθεπὶ τ88 
Μαβῖεσ 88 δἃῃ ευὐς ἴο ἴῃ ᾿εββϑοη ἔογ ἴδ 8 
ἀϊβεῖρίεβ. Αἀπὰ πε ενδηρει δε δίκαϑ 
Ραΐῃβ ἴο στῆδκε ἴπε ᾿εββοπ ρῥγοσηϊπεπί. 
Ῥοβϑβϑίδὶν 15 ἱποίάεπὲβ ᾶζε βεϊεοιεὰ δηά 
στουρεά ψἱῖ τπᾶῖ ἴῃ νίενη; τηδγγίαρε, 
ΟΠ άγεη, πιοῦμε, εἴς. (8. εῖββ ἰῇ 
Μεγει).---ἐδίδασκεν, Ης οοπιϊπυεὰ ἐεαολ- 
ἵπρ, 80 4͵50 ἰῃ νὶί. 34. [τ Ὀοτῃ ρίδοςβ 
Με. (χῖν. 14, χίχ. 2) βρεᾶκβ οἵ λεαϊ- 
ἵπρ. Ὑεὶ Μκ.᾿8Β αἀοβρεῖ ἰβ ἃ ροβρεὶ οἱ 
αεἰίς, Μι.᾽8 οὗ τὐσογάς. ἙδοὮ ἰδ οατγοζαυΐ 
ἴο τῇδε ργοπιίπθηϊ, πῃ ρϑηεγαὶ ποίϊοαθβ, 
νας δε. οοπιραγαϊίνεϊγν περίεςϊβ ἱπ 
ἄειδι}. 

γν. 2-12. Τὴε φμεξέϊοπ οὕ ἀΐνογεο (Μι. 
χίχ. 3-12).- -άκπολῦσαι: (ἢς αιεδίίοη 18 
Ρυϊ δὐβοϊυζεῖγ, ἴπ6 αυδιγίηρ οἷδιβα 
κατὰ πᾶσαν αἰτίαν ἰη Μι. δεῖπρ οτηϊτεά, 
Τῆυβ ρὰς (π6Ὸὸ αυσβίοη ῬγαβιρΡΟΒβα8 
Κπονϊεάρε οὗ ΟὨγιβυ β ΒΡ ἀοοίσιπα 88 
ἴο πιαττίασε, αηὰ ἰβ δη δίϊεπιρὲ ἴο Ὀσίπρ 
Η πὶ ἱπῖο οοἹ βίου τυ 6 Μοβαῖς Ἰᾶνν, 
88 ΔΌβοϊυζεῖυ ἱπιεγάϊοτπρ νμδὲ ἱξ ΔΙ] οννεά. 
-πνεσ. 3. τί ὑμῖν ἐνετείλατο Μ. : Βεῖα 
7εβὺ8β ἢὰ8 ἴῃ νῖενν ποῖ δὲ Μοβεβ 
αἰϊοισεά ἴθ Ὡδυξ, χχῖν. τ, Ὀυς ν δῖ Ἐς ἴῃ 
Οεπεςὶς δη]οϊπεά 88 ἴῃς ἰάδαϑὶ βίδίς οὗ 
τπίηρβ (Μοβεβ ἔγοπὶ ἰἢς [6ννῖδῃ Ροίΐης οὗ 
νίενν δυῖμοσ οὗ τἴπε Ῥεπίδιευοἢ δηά 41] [8 
Ἰερίβ᾽διοπ). ΤΟΥ παίυγα!γ βυρροβεά Ηθ 
μιδά ἴῃ νίενν ἴῃς ἑοστησὶ (νασ. 4).---  εσ. 5. 



:---ιΆ. ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἐντολὴν ταύτην 6. ἀπὸ δὲ ἀρχῆς κτίσεως, ἄρσεν καὶ θῆλυ ἐποίησεν 
αὐτοὺς ὁ Θεός. 7. “ ἕνεκεν τούτου καταλείψει ἄνθρωπος τὸν πατέρα 

αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα: καὶ προσκολληθήσεται πρὸς τὴν γυναῖκα 
αὐτοῦ,2 8. καὶ ἔσονται οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν. ὥστε οὐκέτι εἰσὶ 

δύο, ἀλλὰ μία σάρξ. 9. ὃ οὖν ὁ Θεὸς συνέζευξεν, ἄνθρωπος μὴ 

χωριξέτω." το. Καὶ ἐν τῇ οἰκίᾳ δ πάλιν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ τοῦ 
αὐτοῦ ἐπηρώτησαν 4 αὐτόν. 11. καὶ λέγει αὐτοῖς, ““Ὃς ἐὰν ἀπολύσῃ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμήσῃ ἄλλην, μοιχᾶται ἐπ᾽ αὐτήν 12. καὶ 

ἐὰν γυνὴ ὅ ἀπολύσῃ τὸν ἄνδρα αὐτῆς καὶ δ γαμηθῇ ἄλλῳ, μοιχᾶται. 
13. Καὶ προσέφερον αὐτῷ παιδία, ἵνα ἅψηται αὐτῶν οἱ δὲ 

μαθηταὶ ἐπετίμων τοῖς προσφέρουσιν δ 14. ἰδὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς 
ἠγανάκτησε, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “ἋΑφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός 
με, καὶ μὴ κωλύετε αὐτά - τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ 
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1 Οπιξ ο θεος ΒΟΙ.Δ. Ὁ 888 ο θ.; αηὰ οπιῖῖβ αντους (ΥΥ.Η. οπιε ο θ. δηὰ 
Ῥγδοκεῖ αντον!). 

3 και προσκ. .. 
ϑερί. 

δ εἰς τὴν οἰκιαν ἰπ Ὁ ΒΌ1.Δ. 

.«ἀντου, οπιϊιεὰ ἴῃ ΜΒ, ἰ8 ΡγοΌΔΡΪνΥ ἂη δά άϊείοη οτὰ ΜΈ, οὗ 

4 οι μαθ. περι τοντὸν ἐκηρωτων ἴῃ δὴ (τουτωνὶ) ΒΟΙ.Δ (ΤίΞς"., ΝΝΗ.). 
δΈΟΣ γυνὴ απ. ΜΒΟΙ,Δ πᾶνε αντὴ ἀπολυσασα νἱΐδουϊ και, ἀπά ἔοτ 

ἄλλω, γαμηση αλλον (80 4150 Ὁ : Τίδοϊ., ΝΝ.Η.). ὙΡΡΝΝ 

ΘΊΒΟΙΔ Βᾶνε αντων Ὀεΐοτες αψηται, ἐπετιμησαν ἴοτ ἐπιτιμων, Δπὰ αἀντοις ἴος 
τοιᾳᾷ προσφέρουσι (ΥΝ.Η.). 

7 ΒΔΣ οπιῖξ και, νος σοπιεδ τοπὶ ρᾶσαὶ!., δμὰ ννεκοπβ τἰῃς ἴοσος οὗἩ 86 ᾿ψογάβ, 
Μία Ὀεῖον. 

Βοιῖδ δνδηρεο 58, νυν 116 ναγγίπρ οοπδίάοσ- 
ΔΌΪΥ ἱπ (πεῖς γερογίβ, σϑγε ἢν ργεβεγνα 
118. ἱπιροτίαῃς ἰορίο ἃ8 ἴο ἰερίβδιίοῃ 
οοηάϊιϊοπεὰ ὉΥῪ πε πἀίεγοκαγάϊα.--- 
ταύτην: αἱ τς επᾶ, ΨΨΠ ἀπιρἢδβίβ ; 
ἐπὶς ρατείσυϊασ σοτηπιαπά ἴῃ σοπιτδάϊοιίοη 
τὸ πα ἔπδαὶ οτίρίπαὶ οπδ.---νεσ. 6: “Βυῖ 
ποῦλ ἴδε ερίπηΐπρ οὗ ἴῃς οτεδιίοη (ἰ 
ΤῸΠ8) “ Π1416 δηἀ ἐετηδλῖε πγδάς Ηδ {Π6π|,᾽ ᾿" 
ἄρσεν καὶ, εἰς., Ῥεΐπρ' ἃ αυοϊδιίοη ἔτοτα 
ϑερῖ, (6 εη. ἱ. 27), νν. 7, 8 δείπε δποῖμοσ 
(υἱάς ἀεη. 11. 24), ν τ} ΟΠ τΙβι᾽ 5 ςοπηπΊεηξ 
ἴπ ἴῃε 1.8ὲ οἴδυδβε οὗ νεσ. 8 δηά ἴῃ νεσ. 9 
Δρρεπάεά. Οη ἴδ ἱπιρογὶ οἵ ἴῃ 6 ψνογάὰϑ 
τἱάε ἰπ Με,., αἀ ἰοο.---ν. 10-12 ταροσί 88 
Βροίκεη το ἔδα τινεῖνε ἐμ ἐπ ἀομδθ (8 
οφροβεά ἴο (δς τσᾶν ἱπ Ὑ] ἢ ἴπὰ 
Ῥματγίβθοϑθ ἅγζγε βυρροβεά ἴο δβαᾶνεὲ εη- 
οουπίεγεά [68518} ννῆδὲ ἰπ Μ|ι.᾿Β νεγβίοῃ 
ΔΡΡεδΙΒ 8ἃ8 (ὃς ἰαϑὲ ψογὰ ἴο (86 ἰη- 
τετσορδηίβ (νεσ. 9Κ)ὲ. Ὑνο νατίϑίίοῃβ ἃτ6 
ποιίςοδδις: (1) ἴ86 δῦβεπος οὔ [(ῃς 
φυδϊϊγίπρ᾽ οἶδυβε εἰ μὴ ἐπὶ πορνείᾳ, ἀηὰ 
(2) τῶε δἀάϊιϊοπ οὗ 4 οἶαιιβε (νεσ. 12) 
διδίίϊηρ ἰδ ἴανγ ἱπ 18 Ὀελτίης οὐ {86 
ΜΟΠΊΔῃ τ ἰῇ βδς ρυξ ΑΨΔΥ παῖ Πυθραπὰ 
δηὰ τρδσγυ Ἀποῖμεσ, 88ὲ 15 δὴ δά υϊτεγεββ. 

ἴῃ ἴδε ἔοσσηθσ οαβε ΜΚ. ργοῦον τὰ 
ΠΟΥ δὲ ΟΠ γίβὲ βαϊά, ἴῃ τῆς ἰδιίες 
Ὡς Ππ885 δάδδὰ ἃ ρἷοββ 50 88 ἴο πιᾶκα 
Ο τίβεβ ᾿εδοῃίπρ ἃ ρυϊάε ἕος ἢἷβ ἀεπεῖα 
τεδάεγϑβ. 7εννίϑῃ νοπιεπ σου]ά ποῖ ἀΐνοτοςα 
τηεῖς Πυβραπάβ. Τῆς ἐπ’ αὐτήν δὲ {ἴα 
εηὰ οὗ νεσ. 11 ΠΊΔΥ πλεδη εἰἴπεσς δραίηϑβί, 
ἴο ἔπε ρῥτγοιάϊςς οὗ, μὲσ ({πὲ ἢσβὲ νν]ε), 
οσ ἢ ΠΕΣ (ἴῃ βδεοοπἅ). Ὑδα ἔογπιο 
νίενν ἰ8 (κε Ὁγ (ἢς ᾿εδάϊηρ τηοάεγη 
εχερεῖεβ, τῆς ἰδίίεσ ὃν ΜΝίοϊος Αηΐ., 
Ευξῆγ., ΤΠΕΟΡὮΥ., ἀπά, ἀπιοηρ τπηοάδσῃβ, 
Ἐν δά δηά ΒΙεεκ. 

γν. 13-|6.. δι.2.2 7) ἐδε οἷ ἐἰάγεν (Μι. 
χίχ. 13-15, ΓΚ. χνίϊ, 15-17).--ν τ, 13. 
παιδία 848 ἱἰπ Μὲ. [κι μαβ βρέφη Ξ 
ἰπέδηιϑ οαγεὶεὰ ἰῃ ἀσῖη8. Νοίς [Π6 υ8ὲ οὗ 
της σοπιρουπά προσέφερον ; εἰβεννθοῖα 
δε 5 πιρὶ6 νεγρ. ΤΗε ννογά 18 σοτῃπιοη 
υιϑεὰ οὗ βδογίῆςεβ, ἀπά βιισρεβῖβ ἤδγα ἔῃ 8 
ἰἴδεα οἵ ἀεαἰριιέίον:. -ξήηται, ἑἐομεῖ, 
τηεγεῖγ, 8ἃ8 1ξ 1ῃδι δίοπβ ννεσε Ἔἐπουρῇ ἴὸ 
δ ῖε55 ὃ Ῥτάνεσ τιεθ οπξα ἴῃ Μι.--τοῖς 
προσφέρουσιν (Τ. Π.), ΡτοθΔὈΪγ ἱπέογρσγεῖβ 
{πε αὐτοῖς (ΚΝ. Η.) αἴτες ἐπετίμησαν.-- 
γεν. 14. ἠγανάκτησε, “νγᾶ8 πιονεὰ 
στ ἱηάϊρτιδίίοη " (Κ. Ν᾽.) ἰβ ἴοο βίγοῃς, 



41ο ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ Χ. 

Θεοῦ" 15. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ 
Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν." τό. Καὶ ἐναγκαλισά- 
μενος αὐτά, τιθεὶς τὰς χεῖρας ἐπ᾿ αὐτά, ηὐλόγει αὐτά.1 

1. Καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ εἰς ὁδόν, προσδραμὼν εἷς καὶ 
γονυπετήσας αὐτὸν ἐπηρώτα αὐτόν, “Διδάσκαλε ἀγαθέ, τί ποιήσω 
ἵνα ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω ; ἢ 
“τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ Θεός. 

18. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, 

19. τὰς 

ἐντολὰς οἶδας, Μὴ μοιχεύσῃς : μὴ φονεύσῃς ἦ: μῆ κλέψῃς μὴ 
ψευδομαρτυρήσῃς ̓  μὴ ἀποστερήσῃφ᾽ τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν 

μητέρα." 20. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν ὃ αὐτῷ, “Διδάσκαλε, ταῦτα 

α ε΄ Ο. χίν. πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου." 241. Ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς "ἐμβλέψας 

τ, ταὶ δι. " αὐτῷ ἠγάπησεν αὐτόν, καὶ εἶπεν αὐτῷ, ““Ἕν σοι ὁ ὑστερεῖ " ὕπαγε, 
ὅσα ἔχεις πώλησον, καὶ δὸς τοῖς ὅ πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν ἐν 

1 Ἰηβίεδά οἵ τιθεις. 
ἐπ᾿ αντα (ΤίβοΣ. ὟΝ. 

᾿ ἤνλογει αυτα Ι͂ ΒΟΙ,Δ ἢᾶνε κατενλογει τιθεῖς τα! χειρας 

3 μη φονευσης δείοτε μη μοιχευσης ἰη ΒΟΔ (ΝΗ. ἰαχι). 

8 Ἐο: ο δε ἀποκ. εἰπεν  ΒΟΔ Βᾶνε ο δε εφη. 

4σεΐῃ ΝΒΟΙ,. 

ἘΣ γΔΒ τυ οὗ ἀϊδρίεαβεά ᾽" (Α. Ν.) ἰ8 Ὀεϊίετς, 
“ενγ88 Δηπογεᾶ ᾿" 18 θείας 511}]} ("“ψασά υπ- 

. ΜΗΠρ," Νννεἰζβδοκει).---μὴ κωλύετε, καὶ 
οὗ Τ. Ἑ. Ῥείοτε μὴ ἰ5. πιο δεϊίες ἰεξξ 

᾿ οαξ: Βυθες [μδπ ἴο σοπα ; ἀο ποῖ πίπάεσ 
ἴδ; δῇ εχργεδβδῖνε σϑγμάείοθ. ΤὨὶβ 
βαγίῃς ἰδ {πε πηδίπ ροϊπὶ ἴῃ Π6 βίογυ ἴοσ 
τὰς ἐνδηρεῖίβε, ἤεπος ἰἢς ἱπιρετξεοίβ ἴῃ 
νεσ. 13. [ἐ ἰβ ἃποίδεοσγ ἰεββοη ἴος ἴπ6 
81} δρί συλ] οτυάς ἀϊδοίρ᾽εβ.--- ἐσ. 
15 ΔΏβψνειβ ἴο ΜΙ. χνίϊϊ. 3. ΑΒ [6818 
βάν Βενεσὰὶ! ἰθββδοῦβ οὔ Ὠυγ τ ἀπά 
Ἰηάτεὰ νἱτίυεδβ, ἱπ ̓ σαρεγπηδυπι, μεῖς, ἀπά 

ου ἴδε ΨΆΑΥ ἴο 7ετγίοδο (χ. 35 {), ἰξ ἰδ ποῖ 
ἴο 6 ᾿νοπάετεά αἱ ἰξ ἰῃς βαγίπρβ βροίκεῃ 
ἴῃ τς βενεζαὰὶ ᾿ἰεββοὴβ βοὶ δβοῃγηθννῃδῖ 
τηϊχοὰ ἱπ τῆς ἰγαάίεῖοπθ. [16 ἄοεβ ποῖ 
δεν τηδιΐες πο ἘΠΕΥ̓ Μετὰ υἱζεγεά. 
Ὅς τῆΐπρ ἴο Ὀς ἘΠδη κι] ἴοσ 18 {μεἰσγ ρτα- 

βεσναδίίου.--Ν εσ. 6. ἐναγκαλισάμενος, 848 
πῃ ἰχ, 36. 7εβὺβ ἴοοῖς εδοῖ Ἵομὰ ἴῃ Η18 
ΔΙΙΏΒ, Οπ6 ΟΥ̓ οπα, πὰ ὑ]εββεὰ ἰἴ: 
κατενλόγει, ἱπχρετίεο. Ὑπεὲ ρῥτοςεββ 
ψου]ά ΙΔ8ὲ ἃ νυ 81]6, θὰ: [εϑὺ8 ψουϊά ποῖ 
Βοοη ᾿ψαᾶσυ πῃ δυο ψοσκ. Τῆς σοηι- 

υπὰ νετῦ κατευλόγει (Φ ΒΟΙ,, εἰς.), 
οῖς οἷν, δῶ8 ἱπίεηδίνβ ἴογτος ἱἷκα 

καταφιλέω ἱπ Μι. χχνί. 40 (υἱάδ ποῖεβ 
ἴδετε δηὰ Μδοίεασ ἱπ Ὁ. 6. Τ᾿). 

γν. 17-22. ΘΟπεφέ αὔίεν εἰεγηαὶ 1 
(Με. χίχ. τό-30, 1κ. χνι!. χτ8-30).--- ἐγ. 
Σ7. ἐκπορενομένον α. εἰς ὁδὸν: [(ἢε 
ἱποίάδης ἴο Ὀς τγεϊδιεὰ Πᾶρρθπβ 88 }εβϑὺ8 
ἰβ Θοπηΐπρ ουἱ ἔτοπὶ βοπὶς ἤουβε ἰπῖο (ῃς 
δίψανναγ, δ ννδὲ ρῥγεοῖίβα ροϊπὶ οπ ἴΠῈ 

5 ΒΔ αἱ. οτηῖε τοις (ΝΗ. ἱπ Ὀγδοϊεεῖδ). 

ουσπεν ΜΚ. πεῖῖδες κποννβ ΠΟΙ ΟΆΓΕΒ. 
ἴδ Ἰάδοιίος δἰρτιίβοδηςς οὗὨ δε βὶ 
δἴοης ςοποοτη8 Ἦϊπ|.---διδάσκαλε ἀγαθέ 
παῖ τπ6 εριπεῖ ἀγαθός ννᾶ8 ταδὶ] ν υϑεὰ 
ὃν {πε πιδῃ 18 ὨίρἢΪν ργοραῦὶθ. Μίάε οα 
Με.-νεσ. τ8. τί με λέγεις ἀγαθόν : οῃ 
πε ἱπηροτί οὗ (ἢϊ]8 αυδδιίοη υἱάς ποῖεβ θα 
Μι.--νες. το. Τῆς οσοπηληάτμηεηϊβ οὗ 
ἴλε βεοοηά ταὐϊα επυπιεγαῖεἃ δῖ δχ- 
Ρτεββεά Ὀγ βιυδ)υποξῖνεβ νυ ἱἢ μὴ, ἱπδιοδὰ 
οὗ διίατε ἱπάϊςαιῖνεβ ἢ οὐὔ. ὙΜΒ1ε Μι, 
[ι88 ἴπε δι ρεγηυπιδγαγυ, κ ἴον τῆ πεὶρῃ- 
Ὁουτς," ΜΚ. 848 μὴ ἀποστερήσῃς, ν᾿ΠΙΓἢ 
ῬΓΟΌΔΟΪν [88 ἴῃ νίενν τς Ὠυπιδηα ἷανν ἱπ 
Ῥευῖ, χχίν. 14, 15, ἀρδίπβι ορργεββίηρ οὕ 
ΜΠ οΙ ἀΐπρ; ᾿ναρεβ ἔγοπι ἃ πίγεά βογνδηῖ; 
8 τῆοῖς βρεοίῆς ἴογῃ οὗ ἴῃς ῥ'εξερε: 
ἴονε ΕὄῪ πεῖρῃθους 848 (ἢ γ5ε}, δηὰ ἃ 
ταοβὲ δρροβίϊε σγεπιίπάεσ οὗ ἄυν 88 δᾶ- 
ἀγεββεὰ ἴο ἃ ψεαιΥ πιᾶη, ἀουδε]658 δη 
εχιθηβῖνα Ἔπιρίογεσ οἵ ἰδῦουσ. [τ βδῃουϊὰ 
δ6 τυηρ ἱπ (ἢ6 δαγβ οὗ 411 ψουἹά-δ68 
ΟὨἸγίβείαηβ, 'ἱπ δἰ πη βοςῖαὶ ροβίτίοῃ, 
ἴῃ οὖ {ἰπ|6:; ἀείταυά ποῖ, ὑπάεγραυ 
ποῖ.- ες. 21. ἠγάπησεν α.: οἡ [δε 
ἱπηροτί οὗ ἴῃς βἰδίεπιεπὶ ἰπ γείεσεπος ἴὸ 
1ῃ6 πηδὴ υἱάδ οὐ Με. 7|εβι8 Ἰονεὰ ἢϊ8 
τῆδη. ἀτοῖξίιβ γαπηαγκβ: [6808 ἰονεὰ ποῖ 
νἱγίυεβ οἷν, Ὀυξ «εεάς οὗὨ νἱτῖιιεβ (“ εἴ 
βεηιίηδ νἱγίαυτ ᾽). Εἰεϊά (Οἐΐννε Νον.) 
τεπάετθ “ οδγεββεὰ ", Βεηρεὶ ἴδλκεβ 
ἐμβλέψας ἠγάπησεν 85 ἃ ἕν διὰ δνοῖν, 
δἃπά τεηάεγβ, αθριαμέερ ἀϑῤεχὶέ τε Ἰονί ΡΥ 
τερατάςαἃ Πἰπι--ἦν σε ὑστερεῖ. ἴῃ ΜΚ. 
7εδυ5, ποῖ ἴδε ἱπαυίΐτεσ, γεηαγκβ ου {6 



15---127. ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΝ 

οὐρανῷ - καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι, ἄρας τὸν σταυρόν." 22. Ὁ δὲ 
στυγνάσας ἐπὶ τῷ λόγῳ ἀπῆλθε λυπούμενος - ἦν γὰρ ἔχων κτήματα 
πολλά. 23. Καὶ περιβλεψάμενος ὁ ᾿ἸΙησοῦς λέγει τοῖς μαθηταῖς 
αὐτοῦ, “ Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ χρήματα ἔχοντες εἰς τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ εἰσελεύσονται." 24. Οἱ δὲ μαθηταὶ ἐθαμβοῦντο ἐπὶ τοῖς 
λόγοις αὐτοῦ. ὯὉ δὲ ᾿Ιησοῦς πάλιν ἀποκριθεὶς λέγει αὐτοῖς, “ Τέκνα, 
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πῶς " δύσκολόν ἐστι τοὺς πεποιθότας ἐπὶ τοῖς χρήμασιν 3 εἰς τὴν Ὁ Βετο οηΐγ. 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 2. εὐκοπώτερόν ἐστι κάμηλον διὰ 
τῆς ὃ τρυμαλιᾶς τῆς 8 ῥαφίδος εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν 
βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν. 426. Οἱ δὲ περισσῶς ἐξεπλήσ- 
σοντο, λέγοντες πρὸς ἑαυτούς, “Καὶ τίς δύναται σωθῆναι;" 
27. Ἐμβλέψας δὲ αὐτοῖς ὁ ᾿ἸΙησοῦς λέγει, “ Παρὰ ἀνθρώποις 
ἀδύνατον, ἀλλ᾽ οὐ παρὰ τῷ Θεῷ" πάντα γὰρ δυνατά ἐστι ὃ παρὰ 

1 αραξ τ΄. σ΄ ͵β ἃ 5088 ἔτοτῃ ΟἿ. νυἱϊ!. 34, οπιίετεὰ ἴῃ ἃ ΒΟΌΔ. 

λους πεπ... του! . χρημασιν ἰ8 ἃ ρ'ο88 ννδηϊτίπρ ἰη δ ΒΔ; οἱάδ Ὀεῖονν. Οπιϊββίοῃ 
ὉΥ δἰ πα επάϊηρ (ΑἸέογά) 8 δοϑίγαοεϊΥ ροβϑβίθϊδ. ὸ 

8 τῆς ἰ8 ἐουπά ἱπ Β ἰπ ὈοΙδ ρίδςε8 (ΝΥ. Η. πηατρίη), δας οπιϊτεὰ ἰπ τῆδην πηοίαϊ δ. 
4 διελθεῖν ἱπ βοπγε οορίε8 (ὟΝ. Η.). 

ὃ αντον ἰπ ἃ ΒΟΔ. ὁ οπῆς δὲ ΜΒΟΔ. 
7 Οπιξ τω  ΒΟΔ. Β οπιβ 6 βεςοπά τω δὲ επά οὗ βεπίεησε (ΝΗ. ἴῃ Ὀσγδοῖκς δ). 

8 εστι οτἰτεὰ ἱπ 3 ΒΟ αἱ. ; πιοζγε Ἔχργεββῖνε νἱμπους. 

δεῖ; ἰῃ Με. τῆς τενεγβε ἰβ (ἢς ἴδοϊ : ἴῃς 
ΤτλΔῃ ἰ8 οοπϑβοίουβ οὗ δῖ8 ἀεΐεοϊ, δῇ 
ἱπιροτίδηξ ροΐπὲ ἴῃ δἰβ βρίσιυδὶ Ἵοη- 
ἀϊειοη.---δεῦρο, εἴς. : ἔτοπὶ ἴπὸ ἰπνίἑδτίοη 
το Ἰοίπ τῆς ἀϊβοῖρίε Ῥαπά Νγ εἰ8β8 (Μεγετ) 
ἱπέδγβ τπαΐ τη6 ἱποίδεπε πηυβὲ ἤᾶνα δᾶρ- 
Ῥεπαά Ρεΐοτε δε οἴγοὶε οὗ ἴδε Τνεῖνα νγ88 
εοτηρίεῖε. ὝὕὨε ἴΔ8ὲ οἶδυβε ἴῃ Τ. Κ᾿ ἀρουξ 
πα ογοββ ἴβΒ δὴ οὑνίουβ ρῖοββ ὉΥ 8 βοσίδε 
ΜΠοβε τηϊπὰ τιν88 ἀοπιίηδίεά ὈΥ βίεσθο- 
τγρεά γε]! ρίουβ σοταπηοηρίδς68.---  εσ. 22. 
στυγνάσας: ἰῃ Μί. χν!. 3, οὗ ἴπ6 8ΚΥ, 
δέτε, οὗ {πε ἴδςε, λυπούμενος, ζο] ον! ΠΡ. 
τεξεσγίηρ ἴο τῆς πιϊπά : τ 88δἀ ἴδος δπὰ 
ὮεανΥ Ὠεατσῖ. ᾿ 

γν. 23:22. ΤὰκΎκ νιογαὶ οΥΓ ἐδ 5ίουγ 
εἰυεπ γον ἐπε δοπεβέ οΓ ἐδε αϊδείῥίες, 
περιβλεψάμενος (ἰἰΐ. 5,34), Ἰοοκίηρ ἀτουηά, 
ἴο 5εῈ ψηδὲ ἱπιρσγεββίοῃ ἔπε ἱποϊάεηι πδὰ 
τηδὰς οὐ ἴῆε ὙἸνεῖνε.---πῶς -- ἀληθῶς, 
Ευτῆγ.---πῶς δυσ., ν ἢ ννῆδι ἀἸ οὐ] 1--- 
τὰ χρήματα, τνελῖτ ΤςοἸ]εοενεῖν πο ἃ ὉῪ 
ἴδε τί ἢ ο1458 (Μεγετ).--- ἐσ. 4. ἐθαμβοῦν- 
το, “νετὲ ςοπίουπάεά.---πάλιν ἀποκριθεὶς 
Ρτερᾶγεβ υ5 ἕοσ τερεττίοη νντἢ αππιτραϊεά 
βενεσίευ, γαῖ μος ἴπᾶπ ἰοπίπρ ἄοννη, νυ ἢ 
8 δὲ νὰ βᾶνα ἰπ Τ᾿ Ε., [Ὡτουρῃ ἴπε 
αὐάδεά ψοτάβ, τοὺς πεποιθότας ἐπὶ τοῖς 
χρήμασιν, δυρρεβιίπρ, δὴ ἰάεα πιοσα 
ΜΟΓΙΏΥ οὗ ἃ βοσίδε ἴπδπ οὗ Τεβυβ; ἔοσ ἴἴ 
ἰβ ποῖ πηογεῖν ἀππῆσυϊε ας ἱπιροββίθὶα ἴοσ 

οπς ἐγιδέϊηρ ἴῃ τίομεβ ἰο επίεσ ἔπ Κίηρ- 
ἄοτμῃ. Ὑεῖ {πἰβ ἰβ οπβ οὗ ἴῃς ρίδοββ 
ψ Βεγα {πῸ ϑῖπ. ϑυγίδς ἄρτθεβ υνἱτἢ {86 
Τ. Κ--Νεγ. 25. 1η τῃ 8 ργονεσθϊαὶ βαυΐ πα 
πε δνδηρε ἰδῖ8ϑ νΆΌῪ ἰπ εχργεϑβίοῃ. ἴῃ 
τείδειεπος ἰο ἴῃς πεεάϊε δηὰ [πε περάϊε- 
εγθ, ἱπουρ οπα πιὶίρῃὲ ἢανς Ἰοοκεά ἔοσ 
δβἰεγεοίγρεδ ρῆῃγαβεοϊορυ ἱπ 8 Ῥσζόνεῖρ. 
Τῇ ἕδος ροἱπέϑ ἴο ἀϊβεγεπε Οσεοκ ταπάοσ- 
ἰῃρ8 οὗ ἃ βαγίπρ οτίρί παν ρίνεπ ἴῃ ἃ 
Βεπιὶς ἰοπραε.--τρυμαλιᾶς, ἔτοπι τρύω, 
ἴο τὰν (ὠτουρῆ, 80 848 ἴὸ τῆδκε ἃ Βοῖε. 
᾿Ασοοτγάϊηρ ἴο ΕὨτγετ, ρσονοσθβ δδουξ ἴπ6 
σΑπιεὶ ἀπά τῆς πεεάϊς- γε, ἴο Ἔχργαβ8 [8 
ἱτηροββϑίθίε, ἀγα 5861} ουγγεπὲ δπιοηρ ἴῃς 
Ατδρβ. Ε.Ρ.» " Βυροογίτεβ ρὸ ἱπῖο ρᾶγαάϊβα 
88 ΘΑΒΙΪΥ 88 ἃ σᾶπιοὶ [γουρῇ ἃ πεεάϊο- 
Ἔγα "ἢ; “ΗςἜ 88 οἵ ρεορῖς [πὲ ἴ8ογ οοη- 
ἄυοε ἃ οαπιεῖ τπγουρῃ ἃ ποβάϊε- γε " 
(απάενμπρέη, Ὁ. 330).-τ νεῖ. 26. ΤΠ. 
ἀϊδβεὶρ]6β, δπιαζαὰ, δδί : καὶ τίς δύναται 
σωθῆναι; τίς ἄρα, εἰς., ἰπ Με. ΤΠπε καὶ 
ταϑυπΊ65 ναὶ ἢ48 ὕδεη δα, απὰ ἅγαννβ 
ἰοτὰ ἴδ δη ἰηίεγθηος πιοᾶηξ ἴο 0811 ἰἰ8 
«τὰ ἢ ἰπ φυεδείοη (ΗοῖιΖ., Η. Ὁ.) τὰ ψῆο, 
ἴῃ ἐπδὲ οᾶϑε, οδῃ δε βανδὰ ὃ---Ν εσ. 27. 
ΤΗΪβ βαγίηρ ἰβ φίνεῃ ἀϊνεγβεῖυ ἱπ (86 
ἴὔτεα ρᾶγβὶεῖβ; πιοβὲ ριεμν ἱπ Με., δπὰ 
ῬΕΙμαΡρΒ πεᾶγεδὶ ἴο ἴπ6 οτίρίπαι. Εος 
τῆς πιεαηίηρ νἱάφ οη Μι. 

γν. 28-.31:. Ῥεέεγ' 5 φμεείϊο (Μῖ. χίχ. 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Χ. 

τῷ Θεῷ." 28. Καὶ ἤρξατο ὁ Πέτρος λέγειν αὐτῷ, ““᾿Ιδού, ἡμεῖς 
ἀφήκαμεν πάντα, καὶ ἠκολουθήσαμέν 2 σοι." 20. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὃ 
᾿Ιησοῦς εἶπεν,5 ““᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, οὐδείς ἐστιν, ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν, ἢ 
ἀδελφούς, ἢ ἀδελφάς, ἢ πατέρα, ἢ μητέρα,, ἢ γυναῖκα,ῦ ἢ τέκνα, 
ἢ ἀγρούς, ἕνεκεν ἐμοῦ καὶ δ τοῦ εὐαγγελίου, 30. ἐὰν μὴ λάβῃ 

ἐ Βσαι. (Η. ἑκατονταπλασίονα νῦν ἐν τῷ "καιρῷ τούτῳ, οἰκίας καὶ ἀδελφοὺς 

ΚΉΡΕΊΣ καὶ ἀδελφὰς καὶ μητέρας ἴ καὶ τέκνα καὶ ἀγρούς, μετὰ διωγμῶν, 
καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ ζωὴν αἰώνιον. 31. πολλοὶ δὲ ἔσονται 
πρῶτοι ἔσχατοι, καὶ οἱ ἔσχατοι πρῶτοι." 

32. ἮΣΑΝ δὲ ἐν τῇ ὁδῷ ἀναβαίνοντες εἰς Ἱεροσόλυμα - καὶ ἦν 

προάγων αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐθαμβοῦντο, καὶ δ ἀκολουθοῦντες 
ἐφοβοῦντο. καὶ παραλαβὼν πάλιν τοὺς δώδεκα, ἤρξατο αὐτοῖς 
λέγειν τὰ μέλλοντα αὐτῷ συμβαίνειν" 31. “Ὅτι, ἰδού, ἀναβαίνομεν 
εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδοθήσεται τοῖς 
ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς γραμματεῦσι, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτὸν θανάτῳ, 
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[ 

1 λεγεῖν Ῥεΐοτε ο Π. ἀπά πιϊΐβουϊ καὶ Ὀεΐοτε ηρξ. ἱπ Ὁ. ΒΟΔ. 
Ὁ ηκολονθηκαμεν ἴῃ ΒΟΌ. 

δΈΟΙ αποκ.. .. 

4 μητερα ἡ πατέρα ἴῃ ΒΟΔ. 
εἰπεν Ν᾽ ΒΔ Οορ. πᾶνε ἐφηο Ι. 

5 ΜΒΌῸΔ οπῖξ ἡ γνναικα, νὨ ΟΝ ΡτοΟΡΑΡΙΥ σοπιεβ ἔσο [κ, 

4 και ενεκεν ἰῃ ΝΟῸΔ (Ἢ ἱἰπ Ὀγδοίκεῖβ). 

180 ἰῃ ΒΔ, Ῥυὶϊ ΟΡ δᾶνε μητέρα, ἃ οοττεοϊίοη (ΝΥ... πιατρίη). 

δ οι δε ἰη ΜΙ ΒΟΙ,Δ; ποῖ υπἀετγβίοοά, τπετείογε καὶ βυδβεϊτυξεὰ ἰῃ ἰδία πποία! 8. 

427-30, 1. χνὶ!!. 28-30).--Ν ες. 28 ἴη- 
πτοάυοςβ ἴπε ερίβοὰς νυ ἱπουῖϊ ΔηΥ οοη- 
πεοείπε ψψοτά βυςἢ δβ τότε ἰη Μι. ἰδού 
Ῥεῖσαγβ βεϊ οοπβοίουβηεββ, αἷβο ἴῃς 120]- 
Ἰονίπρ ἡμεῖς. Ὑεῖ, νἡτ 411 Πίβ βε]- 
ςφοπβοϊουβηδββ, Ρεΐοσ, ἱἰπ ΜΚ. δοςουπῖ, 
[1ᾶ8 ποῖ οουγᾶρε ἴο βπίβῃ δἰ8 αυδδιίοπ, 
βιορρίηρ βῃπογὶ νυν ἴῃς βιδίεμηεπί οἱ ἔδςῖ 
ου ΨὨϊο ἰξ 18 θαβεὰ -Ξ βεῃοϊὰ 1 τέ ἤαᾶνα 
1εῖ 411 ἀπά ἐοϊοννεὰ Τῆεε )---ἀφήκαμεν, 
δοτὶβξ, γείοσβ ἴο δη δοὶ ἄοπε οὔσε ἴοτ δ]], 
ἠκολουθήκαμεν, ἴο ἂπ αδιάϊπρ οσοπάϊείοη. 
--νε τσ. 29. 1εβ05, βεεῖπρ Ρεΐεγ᾽ 8 τιθδη- 
ἷπρ, ριοοεεάβ ἴο ρῖνε, ἤγβῖ, ἃ βεπεζουβ 
δῆβννοσ, ἰπδη ἃ ψογὰ οἵ ννασηίηρ. [Ἃπ 86 
εηυτηετδιίοη οὗ ρεγβοηβ ἀπά {πίπρβ ἔογ- 
Βακεη, “᾿νε ᾽" 15. οπηἐεὰ ἴῃ ἱπιροτίαπε 
Μϑ93. (Νν.Η..). ὙΤῇπε οπιϊββίοῃ 8. ἔγιια ἴὸ 
τῆς ἀεϊ!οαῖε {δεἰπρ οὗ ]εβὺ8. 1 πλᾶγ ἢᾶνα 
ἴο ὃς ἄοπε, δὰ Ηε ννουἱὰ ταῖπεσ ποῖ 88. 
ἰτ.--τ- τοῦ εὐαγγελίον: ἃ ρμἷοβθ ἴο 5υϊῖ 
ροβίοϊϊς {ἰπιὲθ δηὰ οἰγουπιεῖδηςεβ.--- 
νεῖ. 30. νῦν: (πε ρῥγεβεπὶ ἰἰπ|ὲὰ ἴῃ6 
βρῇεγε οὗ Ἴοπιρεπβδίίοη ; ἐκατονταπλα- 
σίονα (1.Κ. νἱ!1. 8): π6 τπηδάβυτα σμαγαςίογ- 
ἰδεῖς! ν ᾿ἰρεγαῖ; μετὰ διωγμῶν: (δα 
παῖαγαὶ φυαδ!βοδίίοη, βεεὶπρ ἰὲ 15. ἐπ (818 

ννοσ]ὰ (Πδὲ (Π6 πιοταὶ ςοπηρεπβαιίοη ἰδκαβ8 
Ῥίαςε, γεῖ ποῖ ἀϊπιϊηβῃίπρ {πε να]ὰε οὔ τῆς 
ςοπιραπϑβδίίοῃ, γαῖπεσ ἐπῃαηοίηρ ἰϊ, 88 ἃ 
το 5ἢ ; ἃ ἐοσεβδῃδάονίηρ τῃϊ8, ρεῖθαρβ ἃ 
τγαηβογρῖ, οὗ ἀροβιίοἱίο Ἔχρεσίεηςε.- -  εσ, 
31. Οπ (Πϊ8 ἀροΐδπερτη υἱάδ οὴ Μι. 

νν. 32-34. Τλὶγι ῥγεάϊείϊοπ οΥΓ ἐλε 
Ῥακεῖον (Μι. χχ. 17-1ο, υκ. χν]. 31-34).-- 
γες. 32. εἰς Ἱεροσόλυμα, ἴο Ϊετυ 4] 6πι 1 
Τῆς ἔδοϊ ἐπὶ πεν ψψετε δὲ 1αϑὲ ου {πε 
τΊϑτΟ ἢ ἕο ἴῃς ΗοΪγ ΟἸτγ 8 πιεπεοηδὰ ἴὸ 
ἐχρίδίη τπε τηοοά δπὰ τηᾶππεῖ οὗ [68118.---- 
προάγων. [εϑ08 ἰη φἄνδηςε, 411 τῆς τεβὶ 
Το]οννίπρ δὲ ἃ ταεβϑρεοιΐῃ! ἀϊβέδπος.--- 
ἐθαμβοῦντο: {πε ἀϑιοπίβῃπιεπε οὗ {ῃ8 
Ἴνεἶνε δπὰ τπ6 ἔξασ οὗ οἴπεβ (οἱ ἀκολ. 
ἐφοβοῦντο) ννετε ποὶ ἄιϊι ἴο {πα ἕλοι ἐπαὶ 
7έβυβ πδά, δραίπβι {πεῖς ννϊβἢ, οἤοβεη ἴὸ 
δο ἴο [ετυϑαΐθπὶ ἱπ βρίϊε οὗ δρρτεμβεηάθά 
ἄδηρε (Νν εἰβ8). Ὑπεδα {εεϊηρβ πλυξὶ 
δᾶνα θεδη ἀνδκεπεὰ ὈΥ ἴτε νιαηπθγ οὗ 
7655, 85 οἵ οπβ ἰδαδουγίπρ ὑπάεσ βίσοηρ 
ἐπιοϊίΐοη. Οηΐϊγ 80 οδῆῇ ΜῈ δοοουηΐ ἔοσ 
τῆς {ξᾶγ οὔ τε οσονά, ννῆο ψεσζε ποῖ, Κα 
τῆς Τννεῖνε, δοφυδϊπιεὰ νὰ ΟἾτίβε 8 
οτεδοάίπρβ οἵ ἀεαῖῃ. Μεπίογυ δηὰά εχ- 
Ρεοιαίίοη ψεῖε δοῖ δοῖϊνα δὲ Πδἱ 
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καὶ παραδώσουσιν αὐτὸν τοῖς ἔθνεσι, 34. καὶ ἐμπαίξουσιν αὐτῷ, 

καὶ μαστιγώσουσιν αὐτόν, καὶ ἐμπτύσουσιν αὐτῷ, καὶ ἀποκτενοῦσιν 

αὐτόν - καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 5 ἀναστήσεται." 

35. Και ἃ προσπορεύονται αὐτῷ Ἰάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης οἱ υἱοὶ ἃ μα σαΐν. 

Ζεβεδαίου, λέγοντες," “Διδάσκαλε, θέλομεν ἵνα ὃ ἐὰν αἰτήσωμεν, ὁ 

ποιήσῃς ἡμῖν." 46. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Τί θέλετε ποιῆσαί με δ 

ὑμῖν; 31. Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, “Δὸς ἡμῖν, ἵνα εἷς ἐκ δεξιῶν σου 5 

καὶ εἷς ἐξ εὐωνύμων σου καθίσωμεν ἐν τῇ δόξῃ σου." 438. Ὁ δὲ 

Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐκ οἴδατε τί αἰτεῖσθε. δύνασθε πιεῖν τὸ 

ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, καὶ δ τὸ βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπ- 

τισθῆναι ; ἢ 40. Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, ““Δυνάμεθα." Ὀ δὲ ᾿ἸΙησοῦς 

εἶπεν αὐτοῖς, “ Τὸ μὲν" ποτήριον ὃ ἐγὼ πίνω, πίεσθε- καὶ τὸ 

βάπτισμα ὃ ἐγὼ βαπτίζομαι, βαπτισθήσεσθε - 40. τὸ δὲ καθίσαι ἐκ 

δεξιῶν μου καὶ ἐξ εὐωνύμων μου,1ῦ οὐκ ἔστιν ἐμὸν δοῦναι, ἀλλ᾽ οἷς 

ἡτοίμασται." 41. Καὶ ἀκούσαντες οἱ δέκα ἤρξαντο ἀγανακτεῖν 

Ὁ εμπτυσουσιν ἰπ ἤτϑι ρίαςς, μαστιγ. βεοοηά, ἰῃ ΣΞ ΒΟΙ.Δ, 

3 μετα τρεῖς ἡμεραφ ἰπ ΣΙ ΒΟΡΓΔ. 

3 ΜΒΟΡΓ[Δ δἀά αἀντω. 
δος ποιῆσαι με Β [48 με ποιήσω. 

4ΜΑΒΟΙΔ δἀά σε. 
ΟἿ τοσγεοὲ ὉῪ οπιίτείπα με, ΑἸΔΣ ὉΥ 

οδαηρίπε ἱπίο ἱπῆηίεῖνε νἱτἢ δοουβαῖίνα 48 ἱη ΤΕ, 

δ σον εκ δεξιων ἱπ 3 ΒΟΙ.Δ. 

Τ εξ αριστερων (νἱϊπους σον) ἰπ ΒΙ. Δ. δὴ ἰπ ΜΒΟΡΙΚΔ, 
9 μὲν τνναπείηρ ἱπ ΒΟΙ.Δ., ΤΕ. 8 ἃ ρταπιπιδίίςαὶ σοτγεοιίοη, 

ἸῸῃ ἴοσ και, ἀπά μον ἀῇοτ ενων. οπγϊειεᾶ, ἴῃ ΣΙ ΒΌΠΜΔ, Βεβίάεβ ἐβεβα ΑΟΣ αἱ. 
οὔ! βεοοπά μον. 

τοογηεηῖ, ρῥγοάδυοίπρ ἰορεῖμες ἃ δίρῃ- 
βίσιπρ βιδῖβ οὗ τιὶπά : Ρεγαβα, ]1}0ἢπ, 
Ῥαρείβπι 'π πε ]ογάδη, δὲ τ θερίπηΐπρ ; 
7εγαβαῖθπι, ἴμς ῥγίεβῖβ, {πε Ἵγοβϑ, δὲ 186 
ἐπάϊ! ΕἸΠεὦ ἢ ἀπε νατίοεὰ ἔεε! πη ρ8 
ἐχοϊτβά ὉῪ ἴπεβε βδογεὰ γεςο]εοϊοηϑ ἀπά 
«ταρὶς δπεοϊραιίοπβ, Η6 ὑναῖκβ δοης ὉΥ͂ 
Ρτείδσοποθ, ϑίερ ἀπά ρεβίυσε τενθαὶπρ 
ψῆδὲ ἰ8. ψοσκίηρ τντῆπ ἀπά ἱπβρίσίπρ 
να -- “τα υπά επίβοίοββεη," 
Θοῆαηζ; ἢ “ πΊΔ) ΕΒ δηᾶ Πεγοίβπὶ,᾽᾿ 
Μοτίβοη; “ἰδηίο δηΐϊσηῆο ἰδηίδαια 
αἰδοτίιαις," ἘΕΐβηεσ; “πιοῦσα ἱπίσγεριαϊ 
ἀυςίβ,"" ατοῖία8. ΤῊΐβ ρἱοΐυγε οὗ [ε8ι8 
ἰῃ δἄάναπος οἡυ ἴτε ΨδὺῪ ἴο 7εγυβαὶεπὶ ἰ8 
οπα οὗ Μκ.᾿8 τβδὶ ἰ8π18.---ν εσὶ 33. ὅτι 
ἰδοὺ, εἰς. : (ἰἢς τοῖτά ρτγεάϊστίοη Π45 ἴοσ 
ἐκ8 βρεοϊα  εἶἰεβ ἀε νογΥ ἴοὸ της Οεπηεβ8 
(τοῖς ἔθνεσι), ἀπὰ δη Ἔοχδοῖ βρεοϊ βοβδιίοη 
οἵ [ς ἱπάϊρπίεἰεβ το ὃς Ἵπάυγεά : τποοῖ- 
ἱπρ, βρίεἴπρ, βοουν ἵπρ. 7685 ῃδά Ὀεδη 
τηϊηκίης οἵ τπεβε τπίηρβ Ὀείογε Ηδ βροκε 
οὗ πεῖ; πδηςα Ὡς εχοϊϊεπιεπε οὗ Ηἰ8 
ΟΣ 

γν. 35-45. ΤΆιἉ 4ο0η5 οΓ Ζεδεάφε (Μι. 

χχ. 20-28), δον ίηρ [6 σοπιὶς 5'άς οὗ (ῃς 
ἀταπηδ.---νεγ. 35. [π ΜΚ., [310ὲ8 δπὰ 
]οῆπ βρεακ ἔοσ ἐπεπηβεῖνεβ: Διδάσκαλε 
θέλομεν, εἰς. Ιπ Μι. ἴπδ πιοῖπεν βρεᾶκβ8 
ἴοτ ἴδεπι.---νεσ. 36. τί θέλετέ με ποιήσω : 
τῃ18 τεδάϊπρ οὗ Β ἰ8 δοογεάίτεα ὃν [18 ΝΈΕΣ 
δτατηπηδεῖςαὶ ρεουϊαγίιν, ὑνὸ οοπδβίσυς- 
ὨοηθΒ Ὀεΐηρ οσοηΐιδεά ἰορεῖμεῦ; δῃ 
δοςυβαῖνε (με) [ο]οννεά, ποῖ ἃ8 Με ὄἼχρεοῖ 
ὉΥ ἴδε ἱπῆπίεῖνε, ποιῆσαι (Τ. Ε.), Βυξ Ὁ 
πε 800]. ἀε110., ποιήσω. ---Ν ες. 38. 
βάπτισμα: ἰπ ΜΚ. ἴδετε 18. 4 ἀουδ]ε 
ΒΥΠΊΡΟΪ18π| ἔοσ ἴῃ6 Ῥαββίοη, ἃ σρ δηὰ ἃ 
Ὀαριΐβπι; ἰῃ Μι.᾿8 σὰς ἰεχὲ οὐηΐυ {π6 
ἴογπιεσ. Τῆς οὺρ ἰβ8 δὴ ΟἹὰ Τεβίδπιεης 
Ἐπ Ί ἐπι; τ8ε Ὀαρείδημ ποῖ 80 οὈνϊουϑβῖγ, 
ὑεῖ ἰξ πιᾶν τεϑὲ οπυ ΡΒ. χἱϊὶ. 7, ἰχίχ. 2, 
οχχίν. 4-5. ΤΗΣ ςοποθρτίοη οὗ ΟΠ τ εἴδη 
θαρεῖβπι) 88 δδρεῖβπι ἱπίο ἀβαῖῃ ἰβ Ῥαυ]πθ 
(βοπι. νὶ.). νεῖ. 40, ἡτοίμασται 
βίδπὰβ δίοπα ἰῃ ΜΚ. ψἱπους {ΠῸ τείεγεποα 
ἴο ἴπε Εδίῃεοσ, νυ πίοἢ 18 ἰῃ Μι.---Ν εσ, 42. 
οἱ δοκοῦντες ἄρχειν, ἴπο86 ὙΠ0 ΡΔ488 ἴοτ, 
Δ1Ὲ εϑἰεαπιθά 858, συ ΐϊεγβ: “4108 ρεηῖεθ 
Βαῦεπὲ δὲ δρποβοιπὶ᾽" (Β6Ζ4); “ αυἱ 



ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ Χ, 414 

περὶ ᾿Ιακώβου καὶ ᾿Ιωάννου. 42. ὁ δὲ Ἰησοῦς προσκαλεσάμενος 
αὐτοὺς ἴ λέγει αὐτοῖς, “Οἴδατε ὅτι οἱ δοκοῦντες ἄρχειν τῶν ἐθνῶν 
κατακυριεύουσιν αὐτῶν. καὶ οἱ μεγάλοι αὐτῶν κατεξουσιάζουσιν 
αὐτῶν. 43. οὐχ οὕτω δὲ ἔσται 3 ἐν ὑμῖν - ἀλλ᾽ ὅς ἐὰν θέλῃ γενέσθαι 
μέγας ὃ ἐν ὑμῖν, ἔσται διάκονος ὑμῶν δ: 44. καὶ ὃς ἂν θέλῃ ὑμῶν 
γενέσθαι 4 πρῶτος, ἔσται πάντων δοῦλος" 45. καὶ γὰρ ὁ υἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε διακονηθῆναι, ἀλλὰ διακονῆσαι, καὶ δοῦναι τὴν 
ψυχὴν αὐτοῦ λύτρον ἀντὶ πολλῶν." 

46. Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεριχώ καὶ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἀπὸ “Ἱεριχώ, 
καὶ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ ὄχλου ἱκανοῦ, υἱὸς ὁ Τιμαίου Βαρτίμαιος 
ὁ τυφλὸς ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν. δ 47. καὶ ἀκούσας ὅτι 
Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖός δ ἐστιν, ἤρξατο κράζειν καὶ λέγειν, “Ὁ υἱὸς 
Δαβίδ, Ἰησοῦ, ἐλέησόν με." 48. Καὶ ἐπετίμων αὐτῷ πολλοί, ἵνα 
σιωπήσῃ " ὃ δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, “Υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με." 
49. Καὶ στὰς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτὸν φωνηθῆναι 3. καὶ φωνοῦσι τὸν 
τυφλόν, λέγοντες αὐτῷ, “Θάρσει - ἔγειραι,) φωνεῖ σε." 50. Ὁ δὲ 
ἀποβαλὼν τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ ἀναστὰς 10 ἦλθε πρὸς τὸν Ἰησοῦν" 

ἃ και προσκαλ. αντους ο '. ἰπ ΒΟΌΙ.Δ. 8 ἐστιν ἰῃ ἘΒΟΒΚΔ [μδ(. νεῖ. Ψυΐς. 
ὃ μεγας γεν. ἰπ  ΒΟΙ,Δ, αἶβο υμων διακ. ὁ εν υμιν εἰναι ἴῃ Ὁ ΒΟΙ.Δ, 
5Ὲ, “4. των Δ ΒΙ.Δ . Β. . 

ξέῶρα Τὴν οδον υἱὸς οὐ τ τα ἘΞ ΎΣΤ ΒΕ ΤΉ ΟΝ Νν σειν θεν 
4 Ναζαρηνος ἰπ ΒΙ,.Δ. Β ρΐδςς8 ἐστιν ἴτε Ιησονς. 

Ἧνιε (ἴοτ ο ν᾿) ἰῃ ΒΟΙΣ. 

δφωνησατε αντὸν πῃ ΒΟΙΔ 
ἀντον φωνηθηναι. 

9 ἐγειρε 'π ΦΑΒΟΡΌΙΔΣ. 

19.Α δπῖε δυξδβείζαϊα ἔος αναπηδησας ἰπ ΜΒΌ1,Δ, δο οπαζδοιεγί διεὶς οὗ ΜΚ. 

ομαπρεᾶ ἱπ ΤΕ, ἱπίο 86 πόσο σοπηπιοηρῖδοθ 

Βοποζοπὶ μαδεηξ ἱπιρεγαηάϊ " (τοιΐε). 
ϑοπια, 4.9., Ραϊαίτεῖ, τερατὰ δοκοῦντες 48 
τεἀάδυπάδαης, απὰ ἰακε ἐδε ρῆγαβε ἱπ ΜΚ. 
88 -- Μι.᾿8 οἱ ἄρχοντεΒ. ΚυρΚε τεβοῖνεβ 
ἰξ ἰηίο οἵ ἐκ ατός τινος ἄρχοντες -- 
“4αΐ οοπδιίςαι! βυπὲ αξ ἱπιρεγεπε"".-- 
ει. 43. ἐστιν (ΝΕ), ἴδ; τῆς “18 
ποῖ οἵ δοίυαίὶ ἴδΔεϊ, Ὀὰ οὗ (πε ἰάδ6α] βίδία 
οὗ τῃΪΏ ρ8.---ν τ. 45. Ρέας οα Μι. 

γν. 46-52. Βαγέϊνηιαεις (Μὲ. χχ. 290-34, 
1. χνῆϊ. 35-43).-- ες. 46. ἔρχονται, 
Βἰβιοσίοδὶ ργεβεπί ἕοσ εβεςς. ἐγίολο ΔῈ 
ἐπιροσίδηϊ ρίαος, δπὰ οὗ πιοῖβ ἱπίδγεϑδί ἰὸ 
186 παιταῖοσ ; τῇς ἰδβὲ βίδρε οὐ (πε 
7οῦσπεν Ῥείοσα ατείνίπρ δὲ χεγωβαίενι 

οἶδ ἱπ Μεγει).---ἐκπορενομένον α.: 
ε808 πιεπεϊοηεὰ Ἀγεῖ 88 τῆς ργίποϊραὶ 

ῬεΙδοῦ, ΟἹ 88 8.]} ροίπρ Ῥείογε, δε 
ἀϊδοὶρ!εβ δηὰ ἔς ογοννὰ πιεπιϊοηθά 8150, 
88 ἴΠΕΥ δᾶνα {πεὶς ραγὲ ἴο ἢΪΔΥ ἴῃ τπ6 
δεαυεῖ, πορενομένων υπάετρίοοά.---ὄχ. 
ἱκανοῦ : ποῖ ἱπιρί γίηρ [δα τἴῃ6 στον ἃ τνᾶβ 

ΟὗἨ νεῦὺ πιοάδεγαίθ ἀϊπιεηβίοπβ, δῖ τ ἃ 
ἰατρ Ἵοτονγά, ἃ8 6 βαῦ ςΟἸ]Ποαυΐα! 
“Ῥγεῖν ροοά᾽" ψἤεπ νὰ πιδδη “' 
οοά". ὙΤαμῖβ υβ6ὲ οὗ ἱκανός ῥτοῦΔΟΙῪ 
Ἰοηρεά το τς ςο]οαυΐα! ἀτεεκ οὗ τπ8 

Ῥεγίοά, Μέδε Ἀοπηεάν, ϑοιγοο ΟΥ̓͂Ν. Τὶ 
Ογεοκ, Ὁ. 70.---ὖὃ υἱὸς Τ. ΒΚ Μκ' Κποννβ 
16 πᾶτης, δηὰ ρίνεβ οί! πᾶπῃε, Βασιϊ- 
τηλει8β, ἂπά ἰἱπιογργειϊδιίοῃ, δὸὴὰ οἱ 
Τί πηδθιι8.---νεσ, 47. υἱὲ Δαβίδ: ἐμΐβ ἴῃ 
81] ἴἴγος παγγαῖίνεβ [8 ρορυΐαγ πᾶπια ἔοσ 
Μεββίδῃ.---Ν εγ. 49. φωνήσατε, φωνοῦσι, 
φωνεῖ: πο αἰίεπηρὲ ἕο δνοϊὰ πιοποίοην 
ουὲ οἴ τερατὰ ἴο βιγἷε. [{ 8 τπ6 ἄρρτο- 
Ῥείδξε ννοτά 411 τπσουρῆ, ἰο 9811 ἱπ ἃ ἰουά 
νοΐςς, δυιάϊ0]ε δὲ ἃ ἀϊβιαπος, ἰπ [8 ορεῃ 
αἷς (υἱάε ἰχ. 35).---θάρσει, ἔγειρε, φωνεῖ, 
οουγαρα, τσίβϑε, Ης οδ]18 γοῦ ; ρίξῆυ, πὸ 
βυρετῆποιβ ννογάβ, [.8ὲ ἤονγ ΠΟΥ ψνουὰ 
ΒΡΕΔΚ.--  ετ, 5οθ. αταρμῃίος ἀδβογίρείοη 
οἵ ἴῃς θερρατ'Β δᾶσεῖ γεβροπβο--τηδης 
ἰπγονγῃ ΟΥ̓, ἰυπιρίπρ ἰο δ ἔεεῖ, δα 
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51. καὶ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς,1 “ Τί θέλεις ποιήσω σοί ;" 
Ὁ δὲ τυφλὸς εἶπεν αὐτῷ, ““ἱΡαββονί, ἵνα ἀναβλέψω." ς2. Ὁ δὲ 
Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, “Ὕπαγε ἡ πίστις σου σέσωκέ σε." καὶ 

εὐθέως ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει τῷ ᾿Ιησοῦ ὁ ἐν τῇ ὁδῷ. 

ΧΙ. τ. ΚΑΙ ὅτε ἐγγίζουσιν εἰς Ἱερουσαλήμ, εἷς Βηθφαγὴ καὶ 

Βηθανίαν πρὸς τὸ ὅρος τῶν Ἐλαιῶν, ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν 
αὐτοῦ, 2. καὶ λέγει αὐτοῖς, ““ Ὑπάγετε εἰς τὴν κώμην τὴν κατέναντι 
ὑμῶν - καὶ εὐθέως εἰσπορευόμενοι εἰς αὐτὴν εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, 
ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς Τ ἀνθρώπων κεκάθικεδ - λύσαντες αὐτὸν ἀγάγετε.9 
3. καὶ ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, Τί ποιεῖτε τοῦτο; εἴπατε, Ὅτι 10 ὁ κύριος 

ἀαντω ο Ἶ. εἰπεν ἰπ  ΒΟΌΙ.Δ. 

Ξ εἴμ σοι θελεις ποιησω ἴῃ 'ΒΟΙ.Δ, οὈνίουβῖγ ργεβεγαδῖς ἰο ἴδ βῃιοοῖἃ γοδάϊης ἴῃ 

8 καὶ ο |. ἱη ΒΓΔ Οο». (ΥΝ.Η.). 

4 αντω ἴος τω ἰ. ἰπ ᾿ΑΒΟΡΙ(Δ αἱ. 1.41. νεῖ. νυἱρ. 

δ᾽ερονσαλημ ἰδ ποὶ υδεά πῃ ΜΚ. ΤΒδ ἴσὰθ ἔοιπιὶ δεῖ ἰδ ἱεροσολυμα 88 ἴῃ 
ΜΒΟΡΟΆΑΣ. 

6 Ὁ νεῖ, 1[κδὲ. Ψυΐγ. Βανε βίτυρῖν καὶ εἰ8 Βηθανιαν, ψ Ὡς Τίδο;. δὐορίβ. Ἴδα 
τελάϊης ἴῃ ΤΕ. ἰδ δαρροτιοά ὃγΥ ΜΑΒΟΙΜΔΣ αἱ. 

1 Αἀὰ ουπω, [ο]]ονίηρ ονδεις ἰπ ΒΙ.Δ; ἀῆες ανθρωπων ἴῃ ΝΟ, θείοτε ουδεις ἰη ΚΠΣ 
(ΝΝ.Η. ογάες σ, Τίβοξ. 2). 

δ έκαθισεν ἰη  ΒΟΙ.Δ. 

9 λυσατε α. και φερετε ἰη ΒΟΙ.Δ, Το ΤΕ. οοπέοτπιβ ἰο 1ἱκ, 
1ὸ Οπιὶξ οτι ψἱτ ΒΔ νεῖ. 1,δι. 

οοπιθβ, τῃ8, ἴο ]ςδυϑ8. ὙΒΟΌΡΉ ῬΙπά 
86 παοᾶβ πὸ ριυίΐάς (1,Κ. Ῥγονιἀεβ πὶπὶ 
ἢ οπε) ; Ἰοὰ Ὁγ δΒἰ8 δᾶγσ.---  εσ. 51. 
σοι θέλεις, εἰς.: Ψ παῖ ἀο γου Ψψϑπε: 
Δἰτη8 οἵ βίης ὃ---ῥαββονί : πιοτε τεϑρεοῖ- 
1] τῃδη ΚΑΡΌΙ (μετα ἂπά ἴῃ ]ομη χχ. 16). 
--ἶνα ἀναβλέψω: εἰρδί, οὗ σουγδα, ψν8ο 
ψουά πίη οὗἨ δϑκίπρ δπ δ᾽ πὶ8 οὗ Οπε 
Ψ)0 οου]Ἱὰ ορεη δ]πὰ εγεδ] 
Οβάρτεε ΧΙ. ἘΝΤΕΥ ἵΝΤῸ [ξβῦϑα- 

1ῈΜ. ΟΤΉΕΒ ἹΝΟΙΡΕΝΊΒ. Ἧν. 111. 
Τὰν «οἷδε ἐπίγγ (Μι. χχὶ. σιῖσ κι. 
χίχ, 20-44).---Ν ες. τ. [τ ἰ8β ἤγβε βίαϊεά 
Εβηογα ν ἐπδὲ ἘΠΕῪ ἀρΡργοδοῦ 1 6γυβδίθῃ), 
ἴδεη Βεῖδρμδρε δπά Βείμπδην ἅτε παπιδὰ 
το ἀεῆπε πλοσο Ὄχϑοῖν ἴπ6 ψΒοτγεδρουΐβ. 
Βοῖῃ νἱῖαρεβ παπιεᾶ ; ρδγιγ Ὀθοδυβο 
οἷοβες ἰορεῖμεσ, ρδγεῖν Ὀεοαυβα, Ὑἢ116 
Βείδρμαρε ννᾶβ ἴπε ἴαγρες δηὰ δεῖϊεσ 
Κπονῃ πρὸ, δηὰ ἐπετείοσε πιρῃς μανα 
βἴοοά εφἴοῃς 88 δὴ ἱπάϊσδιίοη οὗ ἰοςδι νυ, 
Βείμδην νᾶ8 ἴδε ρἷδος ψνπεγε ἐπε οοἷὲ 
ΨΆ5 ἴο ὃδ6 μοίὶ.-- ες. 2. κατέναντι ὕ., 
ορροβίϊες γου. ΤῊ δάνεσῦ (οτὶ κατά 
ἔναντι) ἰΒ ποὶ ἔουπηὰ ἰπ Οταεκ δυΐμοσβ, δαὶ 
Οὐουτβ τε] ΠΕ ἴῃ ϑερί.--ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς 
οὔπ. ἀν. ἐκάθισεν : (Πϊ18 ροΐπε, (δδὲ ἴῃς οοἷς 

δᾶ πενὲσ δεθη υδεὰ, ᾿ννουϊᾶά 5βδδπὶ οὗ 
νἱϊαὶ ἱτηροτίδποα δἢεγπαπά, ἄοπιὶ ἴδα 
ΟὨ γί βείδη ροίπε οὗ νίενν, ἀπά οὴς Ἴσδπποῖ 
ψοηάδγ (Πδὲ ἰξ ἸΟΟΚ ἃ βυτε ρίαςς ἴῃ {86 
ἐγδαϊείοη, 28 ενίποαά ὃν (δα παγγδῖνα 
ἴῃ ΜΚ. (οονεὰ ὃν [κ΄ Βυὲ ἱξ ἰδ Ρεσ- 
ΤΑ Β81016 ἴο γτοραζγά 118 8ἃ8. δἃπ Ἴχρϑῃβίοπ 
οὗ ψῆδὲ 7658 δοίυ λιν βαϊὰ, 6 ἰάεα 
υπάεγ γίπρ ἰβ ταὶ ἴος βδογεά ρυγροβεβ 
ΟΠῪΥ υπυβοά Δηίτηδῖβ πᾶν ὃς επιρίογεὰ 
(υἱάς Νυταρ. χίχ. 2, τ ϑαᾶγῃ. νἱ, γ).--- 
λύσατε, φέρετε: δοτῖίϑε ἀπά ρτεβεηξ; π6 
ἴοττηθσ ἀεποιίηρ ἃ τῃοπιεπίδσυ δοῖ, ἴῃς 
Ἰαϊξεσ ἃ Ῥσοςςβ8.--- εσ, 3. ὁ κύριος α. χ-. 
ἔχει : ἴῃς Μαβίες δδιἢ πεεά οὗ δίπι. γὲ 
οἡ (Πΐβ δἱ Μέ. χχί. 3.----καὶ εὐθὺς, εἴς. : δηὰ 
πεταιβινενναν Ηδ τεζυτηϑῖῃ Πίπι (Πα σο1}) 
δραίῃη.---πάλιν, ἃ ννγε]1-δειδβίβά σϑδάϊηρ, 
οἰεαυν ἱταρίϊεβ [18 πιεαπίηρ, ἱ.6., (δὲ 
7εβὺ8β δάἀβ Ηἰβ ἀϊβοῖρίεβ ργοπιἶβε τῆ 6 
ονσθεσ ἴπδε Ηδ ν7]]} τεϊυγη ἐπ οοἱὲ τἱὮ- 
ουὖὲ ἀεῖαγ, αἴες Ης μᾶ8 ῃαά Ηἰβ8 υβὲ οὗ 
ἱε. 80 νους Βεβιιδείοη ὙΝ εἶββ (πὶ 
Μεγεῖ) δὰ Ἡοϊεζπιδπη (Η. Ο.).. Μεγες 
τίη κβ τη18 ἃ ρδίυ {πίη ἕο ΟὨτγίδε τὸ 
ΒΑΥ, δηά τεϊεςίβ πάλιν 48 δὴ δάάίξίοῃ 
ἄυς ἰο πιϊϑιιπάἀεγβίαπάϊηρ. Βίδββεὰ ὉῪ 



4τ6 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΧΙ. 

αὐτοῦ χρείαν ἔχει - καὶ εὐθέως αὐτὸν ἀποστελεῖ ῖ ὧδε." 4. ᾿Απῆλθον 

δέ,3 καὶ εὗρον τὸν ὃ πῶλον δεδεμένον πρὸς τὴν ὃ θύραν ἔξω ἐπὶ τοῦ 
ἀμφόδου, καὶ λύουσιν αὐτόν. 5. καί τινες τῶν ἐκεῖ ἐστηκότων 
ἔλεγον αὐτοῖς, “Τί ποιεῖτε λύοντες τὸν πῶλον ;" 6. Οἱ δὲ εἶπον 

αὐτοῖς καθὼς ἐνετείλατο“ ὁ ᾿Ιησοῦς - καὶ ἀφῆκαν αὐτούς. 1. καὶ 
ἤγαγον ὅ τὸν πῶλον πρὸς τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἐπέβαλον ὁ αὐτῷ τὰ ἱμάτια 
αὐτῶν, καὶ ἐκάθισεν ἐπ᾿ αὐτῷ. 8. πολλοὶ δὲ ὃ τὰ ἱμάτια αὐτῶν 
ἔστρωσαν εἰς τὴν ὁδόν ἄλλοι δὲ στοιβάδας 9 ἔκοπτον 10 ἐκ τῶν 
δένδρων, καὶ ἐστρώννυον εἷς τὴν ὁδόν.10 ο. καὶ οἱ προάγοντες καὶ 
οἷ ἀκολουθοῦντες ἔκραζον, λέγοντες,} ““ὭὩσαννά - εὐλογημένος ὁ 

1 αποστελλει 'ἰπ ὙΕΙῪ ΤῊΔΩΥ τὑποίαῖϊβι ὙῊῈ πιοβὲ ἱπηρογίδπε νδγίουβ γσεδάϊηρ 8 

παλιν δες αποστελλει ἱπ ΒΟ" ΌΙ.Δ πιίπυξο. Οτῖρ. ; ἀουθεῖε88. ἃ ἔγυε τεδάΐηρ, 
τδουρῇ οπιϊτιεὰ ἴος Παγπλοη ες σεΆΒΟΠΒ ἱπ ΠΊΔΗΥ͂ ςορίε8. Β Ρἷδςεβ αντον ἰδϑῖ, αποσ. 
παλιν α. (ΥΝ.Η. πιατρ.). 

3 καὶ απηλθον ἴῃ ΜΙ Β[.Δ. 

8 ΒΌΙ, οπιῖξ τὸν ὑείοτε πωλον (Δ μαᾶνε ἰτ, Τί8.8.), ἀπά ΒΙ.Δ οπιε τὴν Ὀεΐοσε 

θυραν (ἴπ ΝΟ, Τίβοἢ.). 

4 εἰπεν ἰπ ἡ ΒΟῚ.Δ. 

δ φερουσιν ἰπδίεδά οἵ ηἡγαγον (ἔτοτ) Ρᾶγ811.)} ἱἰπ 9 Β1.Δ. 

4 επιβαλλουσι ἰπ 3 ΒΟΌΙ.Δ ἴον ἐπέβαλον, ν᾿ ἢ!ςἢ σοῃ ΟΓΠῚ8Β το ἤγαγον. 

Ἴςπαντον ἴῃ  ΒΟΌΓΔ. 5 καὶ πολλοι ἰῃ ᾿ ΒΟΙ,Δ, 

9 στιβαδας ἰπ πιοϑὲ υποία]5 (8 ΒΌ1.Δ, εἰς.). 

Ὁ Ἐοσ ἐκοπτον. .. οδον (υ΄. Μι.) 3 Β1.Δ μανὸ δἰ ΡΥ κοψαντεξ εκ των ἀγρων. 

1 Οὐ λέγοντες ΑἸ ΒΟΙ.Δ. 

186 βᾶπηε βεῆβεὲ οἵ ἀεοοσγυπι--“ δεῖονν 
[6 ἀϊρηϊν οὗ τε οσοδβίοπ δηά οὗ 
ἴ8ο ϑρβακεῖ"---ἴῆε ϑρεδκεγβ Οοπηπι. 
ομεσίβηεβ ἄουδὲ 45 ἴο πάλιν, 5πεϊτετὶπρ 
ἐεβεῖγ Ὀεπὶπά τα ἔδοϊβ ταὶ, ψ μῖς ἴῃς 
Μ5895. νος ἢ ἰπβεγὲ “ δραίῃ ᾿᾿ ἃγα βόπεῖ- 
ΔΙῚ τηογε τεπιδγκαῦϊε ἴοσ οπλββίοη8 ἤδη 
αἀάϊείοπδ, γεῖ ἰπ (Π15 ᾿πβίδπος ἔπον ἰδοκ 
ἴδιο δυρροτὶ οὗ δποίςπε νεγβίοηβ δηὰ δΑγΥ 
Ἑδίδεσβ. 1 ἄο ποὶ (εε] τῆς ἕογοα οὗ πε 
διρυπιαπὶ ἴτοπὶ ἄεοογαπ. [{ Ἰυᾶρεβ 
ΟὨτίβε᾽β δοιίοῃ ὃγ ἃ ςοπνεπιϊοηαδὶ βιδπά- 
διὰ. ΜῊ 5βῃουϊὰ ποὲ [}65ὺ8 ἰπβίστυςϊ 
Ηἱΐδ ἀϊδεῖρίεβ ἴο βαὺ “ἴτ Μη] θὲ τεϊυσπεὰ 
“ἰθους ἀοῖαν" 48 δὴ ἱπάυσεγηεπς τὸ 
Ἰεπὰ ἐς ἢ Ὀϊρπῖν  Ηονν τηυςῇ νν}}} παν 
ἴο ψο ἰξ τπδῖ ἰβ ἴο Ῥς ἰῃε τεβὶ οἵ Ὠἰβίοσι- 
οἷν 1 Ὑπεῖε νγὰ8 ποῖ οπἷν ἀΐρηΐ νυ θυ 
Βυχμ!]διίοπ ἱπ τπ6 τηᾶππαῖ οὗ επίδσγίπρ 
7εγυδβαίεπι: ἴῃ πεδα ἴογ τῇς οοἷξ, (6 τισα 
οὗ ἴτ, 1π6 ἴδοι ἰῃδὲ ἰξ δά ἴο Ὀς δογγοιτεειὶ 
411 επίε 45 οἰεγηεπῖβϑ ἰπ (Π6 ἰοννΥ βῖδις 
οὔ πε ϑοη οἵὕ Μδη. Οη ἴδε ννῃοΐε βυῦ- 
Ἶεοῖ νἱάς ποῖεβϑ ου Μι. Τῇὶβ 15 δποῖπεσ 
οἵ ΜΙ.᾽5 τοδί βγηβ, ᾿νῃϊς ἢ Μι.᾿5 νεγβϑίοῃ 
ΟὈΙἰεταῖθβ. Εἰεϊά (Οὐ ΝοΥ.), οἴϊεη 
δοϊὰ ἴῃ δί8β ἱπιογργεϊδιίοπβ, ἤεγα βυσουπηῦβ 

το ἔπε ἀεοογαπι ἀγρυπιεηΐ, πὰ ἰβ Ὀἱλββεᾶ 
Ὁγ ἰξ ἀραϊπβί ἴῃς γτεδάϊηρ πάλιν ςοπιαἰποὰ 
ἴῃ 80 τηδηΥ ἱπιροτίαπι Μ59. (υἱάε ἀθονε). 
πονεῖ. 4. ἀμφόδον (ἄμφοδον ἀπά -ος 
ἴτοτι ἀμφί Δηὰ ὁδός, πετε οπὶγ ἴῃ Ν. Τ.), 
ἴδε τοδά σουπὰ τῃὰ ἑαγπιγαγὰ, [πη 7εζ. 
χνίϊ!. 27, ϑερῖ., ἴἴ βεεπηβ ἴ0 ἀςποίε βοπη8 
Ρατῖ οὗ ἃ ἴοννῃ : “τε ρδΐδςεβ οὗ Ϊετιιβδ- 
16πὶ᾽" (ΒΕ. Ν.).-νν. 5.-6. ΜΚ. {6118 τῆς 
ΒοΟΣΥ ΨΕΤΥ͂ ΟἰΓΟΙΠΊΒιΑ ΠΕ ΔΙ : ἤονν (δα 
Ῥοορῖα οὗ {πὸ ρμίδος Ἴδα εηρσεά τῃςεὶς 
δοϊίοη ; δονν ἔπεν τερεδϊεά {πὰ της 
οἴ ]αβυβ; πὰ {πε βδιϊϑίδοίΐοσυ γεβυΐς. Με. 
(χχὶ. 6) 18 πλυ ἢ ΠΊΟΓΕ ΒΕΠΊΓΤΊΔΓΥ.--- ἐγ. 8. 
στιβάδας (στιβάς ἔτοπι στείβω, το ἰτεαά, 
ἤδηςα δηγιῃπίηρ ἱἰγοάάεπ, βυςἢ 88 βῖσγαν, 
τεεάβ, ἰεανεβ, εἴς. ; ἤεγε οἠἱγν ἱπ Ν. Τ.); 
“ἸΆγοιβ οὗ ἰεᾶνεβ," ΒΕ. Ν᾿, πιαγρίπ ; οἵ 
ἴανειβ οἵ Ὀγάπομεβ (κλάδους, Μι.) ον- 
ταϊπεά, 45 ΜΙ. Ὄχρίδίηβ, Ὁ. ουϊεϊηρ ἴσοτι 
πε Πε]ά5 (κόψαντες ἐκ τ. ἀγρῶν) .---στοι- 
βάς (στοιβάδας, Τ. ΚΠ.) ἰ5 Ῥτοῦ Ὁ ]Υ ἃ οοτ- 
τυρὶ ἔογπὶ οἵ στιβάς. Ἡδπγομίυβ ἀεῆπεδ 
στιβάς 85 ἃ δεὰ οὗ τοἄς ἀπά ρτεέη ρτῶββ 
δηὰ Ἰεᾶνεβ (ἀπὸ ῥάβδων καὶ χλωρῶν 
χόρτων στρῶσις, καὶ φύλλων).---Ν τ. 9. 
οἱ προάγοντες, τ|ἸοΞε ροίηρ Ὀείοτα; Ῥζὸ- 
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ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ 

10. εὐλογημένη ἡ ἐρχομένη βασι- 

417 

λεία ἐν ὀνόματι Κυρίου ; τοῦ πατρὸς ἡμῶν Δαβίδ: Ὡσαννὰ ἐν τοῖς 
ὀψίστοις.᾽" 11. Καὶ εἰσῆλθεν εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς, καὶ 3 εἰς 
τὸ ἱερόν - καὶ περιβλεψάμενος πάντα, ὀψίας ὃ ἤδη οὔσης τῆς ὥρας, 
ἐξῆλθεν εἰς Βηθανίαν μετὰ τῶν δώδεκα. 

12. Καὶ τῇ ἐπαύριον ἐξελθόντων αὐτῶν ἀπὸ Βηθανίας, ἐπείνασε " 
13. καὶ ἰδὼν συκῆν μακρόθεν,ὁ ἔχουσαν φύλλα, ἦλθεν εἰ ἄρα εὑρήσει 
τιῦ ἐν αὐτῇ " καὶ ἐλθὼν ἐπ᾽ αὐτήν, οὐδὲν εὗρεν εἰ μὴ φύλλα" οὐϑ 
γὰρ ἦν καιρὸς δ σύκων. 14. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ᾿Ιησοῦς Τ εἶπεν αὐτῇ, 
“Μηκέτι ἐκ σοῦ εἷς τὸν αἰῶνα ὃ μηδεὶς καρπὸν φάγοι." Καὶ ἤκουον 

1 Οπιξ τηϊ8 δεςοηᾶ εν ον. Κ, ἢ Δ ΒΟΌ1Δ. 3 Οπϊῖ ο Ι. καὶ ψἱ  ΒΟΌΙ,Δ. 

ΣΝΟΙΓΔ, Οτῖρ.ν» βαᾶνθ οψε (Τίβοι., ΝΝ.Η., ἑεχὲ, Ὀσαοκοῖβ), δυξ ΒῸ δηὰ οἵδει 
ὑπο 1853 Βᾶνα οψιαφβ. Β οὔγβ τη ρας. 

4 απὸ μακ. ἱπ ΤΏΔῺΥ υὑποῖ4}5 (ἢ ΒΌ, οεἰς.). δ σι ἐνρησει ἰπ ΝΙΒΟΙ,Δ. 
δ γαρ καιρος ονκ ἣν ἰῃ δ ΒΟΙ.Δ Τορ. δγξ. 

79 1. οὐχὶ ΦΒΟΌΙΔ ; αἷἶβο ἴῃ νεσ. 15. 

8 εἰς τὸν αἰωνα Ὀεΐοτε ἐκ σὸν ἰπ ἢ ΒΟΏ1.Δ. 

ὍΔδΙν ρεορῖε ψῇο δά ροπο ου ἔγοσῃ {πε 
εἶν ἴο πηεεῖ ἔς ρῥτγοςεββίοῃη.---  σ. Σὰ. 
εἰσῆλθεν, εἴς. : ([ἢε ρτοσεββῖοῃ πον 
ἄτορβ ουΐ οὗ νίενν ἀπά διϊεπιίοη ἰ8β ἄχεά 
ΟὩ [86 πιονεπηεηῖβ οὗ εβῃ8β. Ηδ επίειβ 
7οτυβαίθπ,, δηα Ἔβρεοῖδν τπῸ ἐεηρ ες, 
δηὰ βυζνευβ 411 (περιβλεψάμενος πάντα) 
ἢ ΚαδηΪΥ οὔβεσνδηὶ αγα, οὐ ἴῃς ουϊ- 
Ἰοοῖκ, κὸ 81. Ραὺ] ἂὲ Αἰἤδπβ, ποῖ ἔοσ {88 
ἰσζαγεβαυα, Ὀὰξ ἔοσ ἴῃς τῆοσαὶ ἂἀπὰ τα- 

[πείουβ εἰεπιεπ. ΗςἜς ποϊεά τῇς ἰγαῆῆς 
δοίης οα πίη {δὲ βαστᾶ ργεοίηςιβ, 
Ἐπουρῃ Ης ροβίροπεά δοϊΐοη {11 τῃ8 
τηοστονγ. Ἡοϊζπιδηη (Η. Ὁ.) ἐπί πκ5 τπδὲ 
τῃς περιβλεψάμενος πάντα ἱτηρ]1ε5. ἐμαὶ 
7εβι8 νγᾶ8 ἃ βίσδηρεσ ἴο [εγυβαίεση. Βαΐ, 
45 εἶβ8 τεπιαγκβ (ἴπ Μεγεῦ), ΜΚ. σδη- 
ποῖ Βᾶνς στηεδηὶ ἴὸ βυρρεδβὲ ἴπαΐ, Ἔνεῃ 
1 ]εβὺ8Β δβαά πενεσ νιβιιεὰ [6γυβδὶ ἐπὶ 
βἶποα {πῸὸ Ὀερίπηίπρ οὗ (86 ρυδ]ῖς 
τα ϊ ΠΙ ΒΈΓΥ. 

νν. 12-.|4. Τὴ7ἑαε Πρ ἱγές οἡ ἐμε τοὰν 
(Με. χχὶ. 1:8-10).---νετ. 12 ἴε]]8 ον 
ζτῖυε οοπηίηρ ἔτοπλ Βείῆδηγν, πεσε Ης 
δὰ ραββεὰ ἴῃς ηἰρῃς ἢ πες Ὑννεῖνε, 

ἔεῖϊ: ἤυπρετ. ΤὨΪΒ 8 δυγρτγίδίηρ, σοη- 
βἰἀεείπρ τπαῖ Ηδ ῥσοῦδθϊν βρεπὶ τῆς 
εἰρῶς πη ἐἢ6 πουβε οὗ Ποβρίἰδῦ]ε ἐτίεπά 8. 
Ηδὰ δε εἰρδιβ πὶ (ἢε τεπιρὶς ΚΙΠεὰ δεερ 
πὰ δρρειϊῖθ, δο ἴῃαι Ηε Ἰεἴς ΒεῖμδηΥ 
αἱϊπουῖ τακίηρ δὴν ἴοοά 3--- ἐγ. 13. εἰ 
ἄρα, ἰἔἴπ ἴῃς οἰγουπηδίδποεβ; ἰδᾶνεβ ἵποῦς, 
ογεαιίηρ εχρεςϊδίϊοη.---εὑρήσει : ἔαΐυτα 
ἰπάϊςατινα ; βυ δ) αηςεῖνα, ποτε τορυΐδσ.---- 
ὁ γὰρ καιρὸς, εἰς., ἴοτ [1 τνν88 ποῖ τῇς 
δεᾶβοῃ οὗ ἥρβ. ΤῆΪΐβ ἰπ ΜΙ. οπἷγ. Τῇα 

σΟΡΕῖ βεάϑοῃ ΨῈ8 [ππε ἕοσς [δε ἄγει: τῖρο 
88. Οπα ΠηΔΥ ὑνοπάεσ, ἔβθη, δον [{εδβι8 

ςουἹᾶ ἢανε δὴν εχρεςίδιίουβ, Βυξ Παὰ 
Ηεὺ Νὶοεῖος Απε. δηὰ Ευιῆγ. νἱεινεὰ 
18ε ἀππρεν 88 ἔεϊρτιεά. [ἐ ἰ8 πιοσε τεᾶβοη- 
ΔΌΪς ἴο ΒΌΡροβε [πδὲ τῃς ἢορε οἵ βπάϊηρ 
Βᾷβ οἡ ἴδε ἵἴσεε νν88, ἰζ ποῖ ἐεϊρπεά, δὶ 
Ἰεαβὲ Ἴχίγεγμεῖν ἰαῖπι. Ης τηϊρῆϊ ἤᾶνὸ ἃ 
βῃγενγὰ ρι1688 ἢονν (ἢ ἴδοϊ νν88, δά γεῖ 
ξο υρ ἴο ἴδε ἵγες 88 οπε Ψψῇο δδά ἃ τίρμς 
ἴο δχρεοῖ ἢἤρβ ψΠετα ἴπεῖα 8 ἃ τι οὗ 
Τοϊαρα, νΠὮ ἱπίθπε τὸ Ὁ 1186 ἴξ ἕοσ ἃ ρατ- 
Δδ]1ε, [0 Ηδ σουἹά ποῖ πὰ ἐγαϊξ οη ἰξ, [ἢ 
ἴποβε ἰδὲ ἄδνβ ἴῃς Ῥσορῃεῖὶς πιοοά νν88 
οη Ϊ6δβι5 ἰπ ἃ Πίρῃ ἄεστεε, ἀπά Η5 δοϊίοη 
ΜΟΙΪὰ ὍΘ. ΟἸΪΥ νΈΓῪ Ραγεδ!Υ υπάογβιοοά 
ὃγ τῃς Τυμεῖνε. --- ες. 14. φάγοι: {πε ορ- 
ἰφεῖνα οὗὨἨἁ νν 5 ῃϊπρ' ν ἢ μὴ (μηκέτι), 85 ἴπ 
οἰαβδίς ασγεεκ (Βυτγίοη, ΜΕΝ 8 476). 
ΤΠ ορίδεϊνε 8 σοπηραγαιίνεϊν γᾶγο πὶ ἴῃ 8 
Ν. Τ.--ἥκονον : ἴῃς ἀϊδοὶρίεβ πεαγὰ 
(ναὶ ΗλἊ βαϊά) ; {πῸῪ ᾿νεγα ποῖ ἱποῦ- 
βεγνδηῖ, ΗΒ πΠΊΔΠΠοσ ἡνου] ἃ αγγοϑὲ αἰΐδη- 
τίοπ. ὙΠδ σαπιαείς ργερᾶγαβ ἔοσ τνῆδε ἰδ 
τεροτίθα ἴῃ νεσ. 20; βεποα {6 ἱπιρετέεςξ. 

Ὗν. 15-190. Οἰεαπείηρ οὗ ἐδδ ἐφηιῤὶς 
(Με. χχί. 12-17, ὕκ. χίχ, 45-48). Τῃ6 
βίαιε οὗἉ εἰ πρ8 [6808 βᾶνγ ἰπ τ[ῃς τοΠΊρ] 6 
γεβίεσάαν ἢα8 Ὀδεη ἰπ Ηἰβ τηἰπὰ ὄνος 
βῖποθ : τῆσουρῃ ἴῃς πίρῃις νναῖομεβ ἴῃ 
Βεῖπδην ; ἰη Πα πιογηίηρ, Κι Πρ ἀρροῖίτε ; 
οὐ πε νυ, πε Κεὺν ἴο Ηἰβ επἱρτηδίϊςδὶ 
Ῥεπανίουγ τονναγάβ ἴπε ἢἣρ ἴγες.--- ἐσ. 15. 
εἰς τὸ ἱερόν, ἱπίο {π6 τεπηρὶς, {πδὲ ἴ8, ἴπ6 
ἰογτεοουτέ, ἔπε σοουτὶ οὗ τῃ6 αςη1|168.-- 
τοὺς π. καὶ τοὺς ἀ., ἐλι6 5611ετ8 ἀπά ἐλδ 

27 
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οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 15. Καὶ ἔρχονται εἰς Ἱεροσόλυμα " καὶ εἰσελθὼν 
ὃ Ἰησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας καὶ ἀγο- 
ράζοντας 1 ἐν τῷ ἱερῷ " καὶ τὰς τραπέζας τῶν κολλυβιστῶν, καὶ τὰς 

καθέδρας τῶν πωλούντων τὰς περιστερὰς κατέστρεψε. 16. καὶ οὐκ 

ἤφιεν ἵνα τις διενέγκῃ σκεῦος διὰ τοῦ ἱεροῦ. 17. καὶ ἐδίδασκε, 
λέγων 3 αὐτοῖς, “Οὐ γέγραπται, “Ὅτι ὁ οἶκός μου οἶκος προσευχῆς 
κληθήσεται πᾶσι τοῖς ἔθνεσιν᾽; ὑμεῖς δὲ ἐποιήσατε ὃ αὐτὸν σπή- 
λαιον λῃστῶν." 18. Καὶ ἤκουσαν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ ἀρχιερεῖς," 

καὶ ἐζήτουν πῶς αὐτὸν ἀπολέσουσιν δ" ἐφοβοῦντο γὰρ αὐτόν, ὅτι 

πᾶς δ ὁ ὄχλος ἐξεπλήσσετο ἐπὶ τῇ διδαχῇ αὐτοῦ. 
19. Καὶ ὅτε ὀψὲ ἐγένετο, ἐξεπορεύετο ὃ ἔξω τῆς πόλεως. 20. 

Καὶ πρωὶ παραπορευόμενοι," εἶδον τὴν συκῆν ἐξηραμμένην ἐκ ῥιζῶν. 
21. καὶ ἀναμνησθεὶς ὁ Πέτρος λέγει αὐτῷ, ““Ῥαββί, ἴδε, ἡ συκῆ ἣν 

 τονῃ Ὀείοτο αγορ. ἰη Ὁ ΒΟΙ, αἱ. 
5 ρος λέγων ΝΒΟΙ.Δ δανε και ἐλεγε. Β οπιῖίδ αυτοι!. 

ὃ πεποιήκατε πη ΒΙ.Δ (Τίδοϊ., ΝΝ.Η.). 

δ «πολεσωσὶιν ἰη ΦΑΒΟΌΙ, εἰς. 

Ἴ Ὅταν ἰῃ Ὁ ΒΟ1.Δ. 

ὁ παραπ. πρωὶ ἴη ΒΟΌΓΔ. 

Ῥυγετβ: δγιίοῖς δείογε ὈοιΒ (ποὲ ϑὸ ἱπ 
Μὲ), δοῖὰ ραὰὶ ἱπ [86 ῬΠΠΟΥΥ 88. αἰΐκα 
εν! ἴῃ τδεῖς ῥτδοιίος.--- εγ. 6. ἤφιεν: 
υἱάφ ἱ. 34. 6 ϑἰδίεπγεπε παῖ [6δι8 
ἀϊὰ ποῖ αἰΐονν Δ οπα ἴο σϑεγυ δηγιπίπ 
(σκεῦος, [,κ. ν"]ϊ. χ6) [Ὠγου σῇ {πε τεπιρὶς 
οουτὲ ἰδ ΡῬεουϊας ἰο ΜΚ. [ὲ ἄοεβ ποῖ 

πὲ ἰο δὴγ δἰίεπιρὲ δ νἱοΐεπὲ ῥγο- 
ἰριείου, Ῥυξ δἰτηρίν ἴο Ηἰβ ἔξεϊτρ 45 ἴὸ 
ἴδε δαοσεάποββ οὗ ἴῃς ρίδο5.Ό ΗεἜ οουἹὰ 
ποὶ δες ἴο δε6 {86 ἰσπιρὶς οουγὲ πιδάς ἃ 
Ὀγρϑῖὰ οσ ϑῃογῖ ου, ποῖ ἴο βρεαϊς οὗ [ῃ8 
ξτανει Δϑοτγηϊπδίίοηβ οὐ ἴῃς τἹ τσ ΠΆΓΥ 
τπιδῆς Ηδ μιδά βίεσζηϊυ ἱπίεσγυρίεά. [πῃ 18 
ξεεἰϊϊπρ [εβὺ8 ττ88 δὲ οὔθ νἢ ἴπ 6 ἘΔΡΡΪ8, 
δὲ ἰεαβί ἴῃ ἐμεῖς ἤδοσγ. κ᾿ Υ̓ μδῖ τανεγθηςα 
δ ἄυς ἴο ἴπε ἰεπιρίε ὁ ΤἼδὲ πο οπε ρὸ 
ἱπίο (δε τηουπίδίη οΟΥὗἨἁ ἴδε Βουβα (πε 
ςουτὲ οὗ τῆς α6ηῈ11ε5) ἢ 15. 8ιδῇἔ, 
8ῆοαβ, ρυ86, οἵ ἀυβί οη 8 ἔεεῖ, 1,εἴ πὸ 
Οὔς πιᾶκα ἃ ογοββίηρ τῆσουρῃ ἱξ, οσ 
ἅερταάε ἴξ ἱπίο ἃ ρἷδος οὗ βρι(ἰἰῃρ " 
(Βαδυ!. ᾿εναπιοία, ἱπ Σἱρμείοοῖ, αὐ ἰοε.). 
--νεσ. 17. Ἢ σονδγβ τίοτα ἴδῃ 
νι Ης βαϊὰ ἴυβὲ ἔπη, ροϊπεηρ ἰο ἃ 
οουζθα οὗ ἐδδοδίηρ (7. νεσ. 18 δπά ἵκ. 
χίχ. 47). Ἐδσετα δραΐη νγ ποῖς {πὶ ἢ 1]ς 
Με. βρεαΐβ οὗ ἃ ἀκαϊϊπρ' ταὶ αἰ ΒΊΣΥ ἴῃ ἴῃς 
ἐξπηρς (χχί. 14) ΜΚ. ρίνεβ ῥσγοπιίπδηςβ ἴο 
τεβοδίηρ. Ὑεὶ Με. ρίνεβ ἃ ἔδλγ ἤ}116ὺ 
τεροσὲ οὗ (δε νοτάβ βροκεὴ ὉΥ 6δι8 
δυτίης (6 15ὲ ννεςκ.- -πᾶσι τοῖς 
ἔϑνοσιν, ἰο 411 τπΠ6 ΟΘ΄επι]ςε8, 25 ἰπ 18. ἵνΐ. 

4 αρχ. Ῥεΐοτε γραμ. ἴῃ ἡ ΒΟΌΙ,Δ αἱ. 
δ πας γὰρ ἰῃ ΒΟΔ. 

8 ΒΔ δᾶνε εξοπορενοντο (ΥΝ.Η..,, ἰαχὲ, Ὀεαςκεῖ). 

7. οηχϊειεά ἱπ 86 Ῥαγαδ!]εῖ ; νον βυΐεδδ]6 
1ὴ νίενν οὗ πε ἕλος ἐπδὲ τῆς ἰτδῆῆς ψγοπὲ 
οη ἰπ {δε οουτί οὗ (Π6 Θεπεῖεβ. Α ἴοσε- 
βηδάονίηρ οὗἩἨ ΟὨγίδιίαπ ππίνεσθα ἴ8π).--- 
πεποιήκατε, γε πᾶνε τηδάᾶς ἰξ δηὰ ἰξ πον 
ἰ8,--τ ες. 18. πῶς. ἴΠ6 Ρρυγροβα ἴο 
τί οἵ 7εβὰβ χε, θυξ [86 ἀστσ ρυΖΖ]τηρ 
Ὀεσδιδε οὗ ἴῃς δβίθει ἰη ψῃϊοῦ Ης τγῶ8 
Βεῖά.---ἶεσ. το. ὅταν (ὅτε, Τ. ΚΕ.) ἰτρ! 168 
τερει οη οὔ τῃς δοίίοη. Ὗνε πᾶνε Βεσὸ ἄν 
τῇ τῆς ἰηάϊ! ςαιῖνα ἱπδιεδὰ οὗ πε οριδεϊνα 
ψίίπους ἄν 28 ἱπ ἴδε οἰδββῖςβ. ΕἸἰοϊὰ 
(Οἱ. Νον.) τερατὰβ ὅταν ὀψὲ Ἔτὸ 88 ἃ 
5οίεςἰβπιὶ ἄυς Ρτορδῦὶγ ἰο ΜΚ. Βἰπιθοῖ 
(45 ἱπ "]. σσ, ὅταν ἐθεώρουν), ἀπὰ πο 
τῆδιε τῃς σοππεοέίοη ἰπ Μ|ς. Β παγδῖναε ἰδ 
ἀεοϊἀεαγ ἱπ ἔδνους οὗ 4 βἰηρίε δοξίοῃ 
ἰηβίεδά οὗ, 48 ἰη 1Κ., ἃ ἀαἱἵγ ργαςξςε. 

γν. 20-25. Τλε αἰελεγ “ξ ἔνε ανά 
τείαειυε εοηϑεγϑαίοη {με χχὶ. 20-22).--- 

Εἴ, 20. παραπο, ι, Ῥαββίηρ Ὁ 
πε ἢρ ἴσος ἔπ {δ ΜΑΣ ἐρ. δὲ ἀβςαι 
πεχὲ τηοσηίηρ).-πρωΐ: τς ροδίξΐοη οὗ 
1818 ψνοτά δῆεσ παραπ.; ἰπείοδὰ οὗἉ θείοσες 
ἃ8 ἰῃ ΤΙΕ., ἰ8 ἱπηροτίδηε. [Ιὲ ρίνεβ ἱξ 
επλρ δϑὶβ 88 βυρρεϑιίηρ ἰδαὶ ἰὲ γγὰβ ἴῃ 
πε εἶδαν τεογπίηρ ἰρλὲ τμδὶ ἔμεν ποῦςεά 
1π6 δἰδίς οὔ τῆς ἴτβθὸὌ.0 [Ιξ τηΐρῃς πᾶνα 
Ῥεεη ἴῃ ἴπε βαπις ςοπάϊείοι ἴδε Ῥγενίοιιβ 
δνεηίηρ, δυῖ ἰξ ψουϊά ὃς ἀλτῖκ νυν ἤθη ΠΟΥ 
Ρδδδβεὰ (ἢε βροι.--- νεῖ, 21. ἀναμνησθεὶς, 
τεπλεπιθεγίηρς (νμδὲ τῆς Μαβίεσ παὰ βαϊὰ 
τὰς ργενίουβ πιογηΐηρ).- -ὦ Πέτρος: 



15-:δ, ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

κατηράσω ἐξήρανται." 4124. Καὶ ἀποκριθεὶς ἰησοῦς λέγει αὐτοῖς, 
“Ἔχετε πίστιν Θεοῦ. 23. ἀμὴν γὰρ ' λέγω ὑμῖν, ὅτι ὃς ἂν εἴπῃ τῷ 
ὄρει τούτῳ, ἼἌρθητι, καὶ βλήθητι εἰς τὴν θάλασσαν, καὶ μὴ διακριθῇ 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, ἀλλὰ πιστεύσῃ ὅτι ἃ λέγει 23 γίνεται - ἔσται 
αὐτῷ ὃ ἐὰν εἴπῃ. 24. διὰ τοῦτο λέγω ὑμῖν, Πάντα ὅσα ἂν 
προσευχόμενοι ὁ αἰτεῖσθε, πιστεύετε ὅτι λαμβάνετε, καὶ ἔσται ὑμῖν. 
25. Καὶ ὅταν στήκητε ὁ προσευχόμενοι, ἀφίετε εἴ τι ἔχετε κατά τινος " 
ἵνα καὶ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς ἀφῇ ὑμῖν τὰ παραπτώματα 
ὑμῶν. 26. εἰ δὲ ὑμεῖς οὐκ ἀφίετε, οὐδὲ ὁ πατὴρ ὑμῶν ὁ ἐν τοῖς 
οὐρανοῖς ἀφήσει τὰ παραπτώματα ὑμῶν.“ 

27. ΚΑΙ ἔρχονται πάλιν εἰς Ἱεροσόλυμα καὶ ἐν τῷ ἱερῷ περι- 
πατοῦντος αὐτοῦ, ἔρχονται πρὸς αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 
καὶ οἱ πρεσβύτεροι, 28. καὶ λέγουσιν ὃ αὐτῷ, ““Ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ 
ταῦτα ποιεῖς ; καὶ 9 τίς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ὅδωκεν,19 ἵνα ταῦτα 

1 γαρ οπχίεά ἴῃ  ΒΌῸ, 
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3 ὸσ πιστευση οτι α λεγει  Β1.Δ πανε πιστενη οτι ο λαλει (ΤίφοΣ., ὟΝ... 

8 Οηϊξ ο ἐαν εἰπὴ  ΒΟΌΙ.Δ. 

4 Ἐοτ οσα αν προσευχομενοι ᾿ ΒΟΌΓΦΔ Βᾶνε οσὰ προσενχεσθεκαι(Τίδοι. ὟΝ. Η.). 

δέλαβετε ἰη ΙΝ ΒΟΙ.Δ. ΤΕ. ἰ5 ἃ οοτχεοϊίοῃ. 
4 στήκετε ἴῃ ΟἿ], (Τίβοδ., ΚΝ. Η.), ΒὰῈ Β Βαβ στηκητε. 

ἼΨετ. 26 ἷβ οπγεὰ ἰῃ Ν᾿ Β1.Δ (ΤίβοΒ., ΝΝ.Η.). 
ἰτιᾶς δηάϊηρ. 

δΊΜΒΟΙ(Δ δᾶνε ελεγον. 

9 ἴῃ ΝΒ Δ. 

Βροκεβίδῃ 88 τδιδὶ; ἴμὩ6 ἀΐδβοΐρ᾽εβ 
Ἐπογα ΠΥ ἰῃ ΜΊ.--- ες. 22. ἔχετε πίστιν, 
να ,αἰ ἐκ. ὙΒα [Βουρδ(8 οἵ [6808 Πέτα 

18 Κ6 ἃ ἔχῃ ἴῃ ἃ ἀϊβεγεηὶ ἀϊγεςιίοη ἴο 
παΐ ΜῈ βδουϊὰ πᾶνε ἐχρεοῖϊοά. Ἧγ8ὰ 
Ἰοοῖκ ἴος εχρίδπαίίοηπβ 88 ἰο (δ τϑαὶ 
τηξαηΐηρ οὗ δῃ ἈΡΡΆΣΕΠΕΥ ὑγεβδοηδῦϊο 
δοϊίοῃ, ἴδε συγείης οὗ ἃ κ5'ὶ ἴσες. [ἱπϑίεδά, 
Ἧς ἔυσηβ δϑίάε ἰο [86 δυιδ]εοὲ οὗ ἐπε 118 
ΠΕΟΘΒΘΑΤΣΥ ἴ0 Ῥοτίογπ πλϊγασυΐουβ δος Οἢ8. 
Οδη ἴξ δὲ ἴδαι ἰδ ἰτδάϊτίοη ἰ8 δὲ ἔδυϊε 
πεγθ, οοππεοίίηνσ αἰης ψνοσάβ οὗ 28 
Μαβίες δδοιυὲῤ ἕαϊϊῃ ἀπά ργᾶγες ἢ ἃ 
οοπηραγαιίνεϊ Υ ππδυϊα δὶς ορσοδβίοη ὃ 
Οεγίδι εἰν ταῦθ οὗ ννδδὶ ἰ8 φίνεη μετα ἰδ 
ἴυυτ 4 ἴῃ οἵδε: σοππεοιοηϑ---νεσ. 23 ἰπ 
Μι. χνὶϊ. 20, 1. χνίϊ. 6; νας. 24 ἴῃ Μι. 
νἱΐ. γ, υκ, χὶ, ο; νεσζ. 25 ἰπ Μί. χνίϊ!. 35; 
οὗ οοὔσϑα ἰπ βοιηον δὲ αἰϊεγεὰ ἴοζπι. 
ΜΙκ. βϑϑη)β Βεσε ἴο τδκε σοοπὶ ἴοσ βοιηδ 
ἱπηροτίαηε νογάβ οὗ οὖζ [οσγἅ, ἂ8. ἴζ τὸ 
οοτηρεηδαῖς ἴοσ περίεοι οἵ ἴῃς ἀΐάαελδ 
ΒΙΟΒ ἢς Κπὸν ἰὼ ὃδ6 δὴ ἱπιροτίδης 
ξεδλῖυτα ἴῃ Ηἰ58 τηἰηϊβίγυ, ἀοὶηρ [Πϊ8, ἢονν- 
ἔνεῖ, 88 Μεδυεοσ ταπιδγκβ, ΟΥ̓ ΨΑΥ Οὗ 
τδουρδε τεάδοιίοα, πὩοὲ ὉΥ τλξγα 

γε ιβ8 (δίη κα ἰξὲ 88 ἔ]]16π ουξ Ὁγ 

λεγουσι οοπέοτη18 ἰ0 ἔρχονται ἴῃ νδσ, 27. 

10 ἐεδωκεν Ὀαίοτε τὴν εξ. τ΄ ἰῃ 3 ΒΟΙ.Δ. 

τδηάοσῃ ἰηβεσίίοη.--- πίστιν Θεοῦ, (αἰ ἢ ἐν 
Θοά, ρεηίεῖνο οὈ]εοῖῖνε 88 ἰη Εοπι. {ϊ. 22 
δηά Ηοῦ. νί. 2 (βαπτισμῶν διδαχὴν).- 
ες. 24. ἐλάβετε: (8 τοαάϊηῆς (9Β01.Δ) 
Ἐτίεζβομα ὑγοποῦποςβ αρβυσά, Βαξ ἰΐβ8 
ΜΕΥ αἰ ΠΠςΌ]Υ 88 σοπιρατεὰ νῖτ λαμβά- 
γετε (Τ. Ε.) ρυδταηίεεβ [8 ρεηυΐῃθη688. 
Απὰ ἰἱὲ ἰ8 ποὲ υηἰπιο!ἰρὶδ᾽6 1, τὰ 
Μεγεσ, γγὲ ἴδ κ6 [ἢς δογίϑὲ 85 γοίεστίῃηξ ἴο 
6 ἀϊνίπε ρυγροβδ, ΟΥὐὁ ανδῇ 88 ἴδ δοσίδι 
οὗ ἱπιπγεάϊαϊα οοηβεάθεποςθ, 88 ἰῃ [οδπ 
χν. 6 (ἐβλήθη). 80 Ὀς ΥΝείίο, ᾿σίάε 
γνίπεσ, β6ο. χὶ. α Ὁ. 
νν. 27-33. Β΄ τομαὶ αμέλογίέγ ἡ (Μι. 

χχὶ. 23-27, κ, χχ. 1-8).---Ν ἐσ. 27. ἐν, 
ἀραΐη, ἕο ἴμ6 τὨϊγὰ εἶπε : οα τἶο ἄδγ οὗ 
ττῖνδὶ, οἡ (ἢς δ οὗ 1Π6 ἐδῃιρ]ς οἴδδηβ- 
ἰπβν ἀπὰ οἡ {18 ἄδγ, {με ὄδνβηὲὶ οὗ ψ βίο 
ἰδ ἔπε ᾳυεδείοηΐπρ 88 ἰο δυϊμοσίευ.--- 
περιπατοῦντος αὐτοῦ, νὮ1]|6 Ηες ἰδ νγαῖκ- 
ἰηρ δϑουξ, γεηϊεῖνα δϑβοϊαῖς, ἱπδίεδά οὗ 
δοουβαῖίνα ρονετπθὰ ὉῪ πρὸς ; ῬΓΟΌΔΡΙΥ 
Βἰ ΠΊΡΙῪ ἀεβοσίρεϊννε (ΘΟ Δ η2) δηὰ ποὶ ἱπ|- 
Ρἰγίηρ δηγιδμίηρ οἴεπβίνε ἰῃ πιδηηοσ--- 
ννΑἸΚίηρ 88 16 Ης ψεῖς [οτὰ οὗ ἐδ ρἷδεο 
(ΚΙοβίεσ.) ; ποσ, ου ἔξ οἵδεσς απά, πδᾶπὲ 
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ὃ Οπΐξ ἀποκριθεις Ὁ ΒΟΙ.Δ 33. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΧΙ. 209-33. ΧΙΙ. 

ποιῇς; 209. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς ' εἶπεν αὐτοῖς, “Ἐπερωτήσω 
ὑμᾶς κἀγὼ 3 ἕνα λόγον, καὶ ἀποκρίθητέ μοι, καὶ ἐρῶ ὑμῖν ἐν ποίᾳ 
ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ. 30. Τὸ βάπτισμα ᾿ἸΙωάννου ὅ ἐξ οὐρανοῦ ἦν, ἢ 
ἐξ ἀνθρώπων; ἀποκρίθητέ μοι." 31. Καὶ ἐλογίζοντο“ πρὸς ἕαυ- 
τούς, λέγοντες, “Ἐὰν εἴπωμεν, Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διατί οὖν οὐκ 

ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 42. ἀλλ᾽ ἐὰν δ εἴπωμεν, ᾿Εξ ἀνθρώπων," ἐφο- 
βοῦντο τὸν λαόν,ὁ ἅπαντες γὰρ εἶχον τὸν Ἰωάννην, ὅτι ὄντως Τ 

προφήτης ἦν. 43. καὶ ἀποκριθέντες λέγουσι τῷ Ἰησοῦ, “ Οὐκ 
οἴδαμεν." Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς 9 λέγει αὐτοῖς, “Οὐδὲ ἐγὼ 
λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ." 

ΧΙ]. τ᾿. ΚΑΙ ἤρξατο αὐτοῖς ἐν π΄ ἧς λέγειν,10 «“᾿Αμπελῶνα 

ἐφύτευσεν ἄνθρωπος, καὶ περιέθηκε φραγμόν, καὶ ὥρυξεν ὑπολήνιον, 
καὶ φκοδόμησε πύργον, καὶ ἐξέδοτο 11 αὐτὸν γεωργοῖς, καὶ ἀπεδήμησε. 
8. καὶ ἀπέστειλε πρὸς τοὺς γεωργοὺς τῷ καιρῷ δοῦλον, ἵνα παρὰ 

3 καγω (τοπι ρᾶγαῖ].) οπιϊιιςά ἴῃ ΒΟΙ,Δ. 

8. γο Ὀείοτε [. πη ΘΒΟΌΙΔ 33. 

8 Οπῖὶ ἐεαν 'ΦΑΒΟΙ,Δ, Μιίάε Ὀεΐον,. 

Τόοντως οτι ἴῃ ΒΟΙ,. 

9 Οπὶ ἀποκριθεὶς  ΒΟΙΔ 33. 

4 διελογιζοντο ἰῃ ΒΟΌ1,Δ. 

4 οχλον ἰπ ΜΞ3ΕΞὉ0 (ΥΝ.Η.). 

8 τῷ 1. λεγουσι ἱπ ΜΙ ΒΟΙΔ 33. 
10 λαλεῖν 'ἴπ Ὁ Β1.Δ. 

Ἅ εξξεδετο ἰπ ΦΑΒΟΙ͂,, οδαηρεά ἱπίο {πε ποτα οοτγεοῖ ἐξεδοτο (Τ. .). 

ἴο οοηνεν ἴδε ἰάθα ἴπδὶ [Ἔβὺ5 νν88 ρίνί πα 
ὯΟ ἔγεβ οδυβε οὗ οἤεηςα, βία ρὶν τυ κί πα 
δῦους (ΥΝ εἰ58).---ν ες. 28. ἵνα ταῦτα 
ποιῇς: ἵνα ΜΠ δυδ)υηςοῖίνε δἤεσ 
ἐξουσίαν ἱπειεδλὰ οὗ ἱπῆηϊεἶνε Τουπὰ ἰῃ 
1. σο, 111, 1.5.--τν εγ. 29. Τῆς ρταπιπιδίϊςδὶ 
διγυςίυτε οὐ τῃϊ]8 δβεηίεποθ, Ἴογηραγεά 
φῇ τῆλὲ πῃ Με. χχὶ. 24, 18 Ἵσγσυάς-- καὶ 
ἀποκρίθητέ μοι ἱπειεδὰ οἵ ὃν ἐὰν εἴπητέ 

11 8. ςο᾽Ἱουία! ρταπιπηδσ, τῆς 
δΑΒΥ-ΒΟΪῃΡ βΤΆΠΙΓΠΑΙ ΟΥἨ ρορυϊαγ ςοη- 
νετβαδίοη.---ἧνα λόγον, υἱάς αἱ ΜΙ. χχί. 
24.---νεῖ. 30. ἀποκρίθητέ μοι, ΔΠΒΝΕΙ 
τὰς; βρόΐεῃ ἰπ ἴδε σοηβάδηϊ ἴοπα οὗ οπα 
Ὑο Κηοννβ {πεν οδηποῖ ἀπά υν}}] ποὶ ἰγγ. 
-τ-νῦν. 31-32 ρῖνε {πεῖς ἱπνναγὰ τπουρῃῖβ 
8ὲῈ ἀϊνίπεᾶ ὃΥ |εβ08. ὙΠεῖσ βροΐβη 
ϑηβννει ψγᾶ8 ἃ βίτηρίε οὐκ οἱ εν (νετ. 
33).-- ες. 32. ἀλλὰ εἴπωμεν, ἐξ ἀνθρώ- 
πων! τ Ὀυϊ ΒΌΡΡοΟβε ννὲ 54Υ, ἴγοπὶ πΊδῃ ὃ 
--ἐφοβοῦντο τὸν ὄχλον. Ηεῖε ΜΚ. 
Ἐδίπκ ἕοσ ἐπ απὶ ἱπβίεδά οὗἉ ἰειτἰηρ ἴμεπὶ 
τοίη ἔοσ ἐπεπιβεῖνεβ 48 ἱπ Μί. (νεσ. 26, 
φοβούμεθα) -- ---ἰΠον ἡγεῖτο δίγαϊά οὐ {πε 
ταῦ τυάε.- -ἅὅπαντες γὰρ, εἰς.: Πεῖα 
ἃραΐη ἰδῇς Ποπϑίσζυςιίοη ἰδ βογηεννῆδὲ 
«συάε-- Ἰωάννην Ὀγ αἰἰταςτίοη, οὈ͵εοὶ οὗ 
ἴδε νετῦ εἶχον ἱπβίεδά οὗ (δες 5υδ]εςί οὗ 

, 8ηά ὄντως ὉΥ ἰτα)εςιίοη βεραδγδίεά 
ἴδε νει [ξ φυδ!1ῆε5, ἦν, ξνῖπε τοϊθ 

φεῆβε : ἴοσ 411 μεϊά Ιοδπ ἐγυΐνγ (πὲ Βα 

νγᾺ8 ἃ ρτορῇεῖ -- ἴοσ 411 μεϊά ἐπδὲ Ἰοδπ 
ν»28 ἱπάεδά ἃ ργορβεῖ. 

ΟΗΆΡΤΕΕ ΧΙ. Α ΡῬΑΒΑΒΙῈ ΑΝΌ 
Βύνρευ Ὀαρτιοῦβ Οὐ βτιοΝΒ.-νν. 
1-12. Ῥαγαῦῖε ὁ ἐλέ τοϊεκεά υἱπεάγεσοετς 
(Με. χχί. 33-46, {κ. χχ. 9-10).--- εἴ. 1. 
ἐν παραβολαῖς: ἴῃς Ρἴυγαί! τλδῪ 6 υβεά 
ΒίτΊΡΙΥ δεσαυβε πεσε ἅγα πιοῦα ρασγϑῦϊεβ 
(ἤδη οπα ὄνεη ἴῃ Μκ., ἴα πιαίῃ οπς δηὰ 
παι οὗ τῆς Βε)εοιεά ϑίοπε (νν. 1ο, σα), 
Ὀυϊ ἴε 15. πιοσεὲ ργοδαθὶν ρεπεσίὶς τα ἴῃ 
Ῥδγδθοῖίς βέγὶς (Μεγεγ, ϑοῆδηζ, Ἠοῖιζ., 
Ἡ. 6.). 7]εδβὺ8 γεϑυπηεὰ (ἤρξατο) (8 
βίγὶες Ὀεσδυδε τς οἰγουπιδίδηοοθ σα] δὰ 
Του τῆς ραγαῦο]ς τποοά, ἐπαὲ οὗ οὔς 
“Φ ἤοβο ἤεαὶ ἰβ ομΠεὰ, ἀηὰ ᾿νὮοβα 
δρίγι: ἰ5 βαάδεπεὰ ὃν ἃ δεῆβε οἵ ἴοπεϊ!- 
658, Δηἃ νν8ο, τεϊϊτίηρ τἱιῖπ ΠΙπιβεῖξ, 
ὉΥ ἃ ρζοςβββ οὗ γεβεςιίοῃ, ἔγαπηθβ ἴοσ δίβ 
τπουρῆβ ἔοστηβ νν πο ἢ 841 σοηςοδὶ, 881 
τενεδὶ ἔποπ "--Τὰε ἘαταΡο ὶς Τεαολὶ 
7 ΟἈγὶςέ, Ρ. 2ο.---ἀμπελῶνα : ἃ νἱπεγατά, 
τς 1πεπὶς ἑαΐανιν παιηςεὰ ἢτβι.---ἄμπελος 
18 ἴῃς υδυδἱὶ νοτγὰ ἱπ ατεοῖς δυΐῃοσβ, θαξ 
Κγρκε οἶϊεβ βοπὶε ἱπβίδηςεβ οἵ ἀμπελὼν 
ἴῃ δῖε δυίμοτγβ.--- πολήνιον (Πεῖα οηΪγ), 
τε υπάετ ναὶ οὗ ἃ τννίπε ργεββ, ἱπῖο υἱοὶ 
τῆς 7υἱςε8. ἱγαπηρίεᾶ οὖ ἱπ ἴδε ληνὸς 
Βονεὰ.--ἐξέδετο (ΝΝ.Η.), ἃ ἀείεςιϊνα 
ἔοττη, 88 ἵἱΓ ἴτοπὶ δίδω ΟἿ ἀπέδετο, 
Ηεδ. χίΐ. τ6.--- ες. 2. τῷ καιρῷ: αἱ 



στ-ῖι, ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

τῶν γεωργῶν λάβῃ ἀπὸ τοῦ καρποῦ 1 τοῦ ἀμπελῶνος - 2. οἱ δὲ 
λαβόντες αὐτὸν ἔδειραν, καὶ ἀπέστειλαν κενόν. 4. καὶ πάλιν 

ἀπέστειλε πρὸς αὐτοὺς ἄλλον δοῦλον κἀκεῖνον λιθοβολήσαντες 8 
ἐκεφαλαίωσαν, καὶ ἀπέστειλαν ἡτιμωμένον.Σ ς. καὶ πάλιν ὁ ἄλλον 
ἀπέστειλε - κἀκεῖνον ἀπέκτειναν - καὶ πολλοὺς ἄλλους, τοὺς ὅ μὲν 
δέροντες, τοὺς ὁ δὲ ἀποκτείνοντες. 6. ἔτι οὖν ἕνα υἱὸν ἔχων 
ἀγαπητὸν αὐτοῦ, ἀπέστειλε καὶ αὐτὸν πρὸς αὐτοὺς ἔσχατον, λέγων, 
Ὅτι ἐντραπήσονται τὸν υἱόν μου. 17. ἐκεῖνοι δὲ οἱ γεωργοὶ εἶπον 
πρὸς ἑαυτούς, Ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ κληρονόμος " δεῦτε, ἀποκτείνωμεν 
αὐτόν, καὶ ἡμῶν ἔσται ἡ κληρονομία. 8, καὶ λαβόντες αὐτὸν 

ἀπέκτειναν, καὶ ἐξέβαλον ὃ ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος. 9. τί οὖν 9 ποιήσει 
ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος; ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει τοὺς γεωργούς, 
καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις. το. Οὐδὲ τὴν γραφὴν ταύτην 
ἀνέγνωτε; “Λίθον, ὃν ἀπεδοκίμασαν οἷ οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη 
εἰς κεφαλὴν γωνίας. 11. παρὰ Κυρίου ἐγένετο αὕτη, καὶ ἔστι 

421: 

1 των καρπὼν ἰπ Ὁ ΒΟΙΔ 33. 3 καὶ ἴοτ οι δε ἰη  ΒΌΤΙ,Δ 33. 

ΣΊΜΒΟΌΙΔ 33 οὔξ λιθοβολησαντες; ΙΒΙ, Βανε ἐκεφαλιωσαν; ἀπᾶ ἕο; καὶ 

ἀπέστειλαν ἡτιμωμένον,  ΒΙ, ἢᾶνε και ἡτιμασαν (80 αἷδο ὈΔ, ὕὰὲ τυῖτ ναγγίῃ 
Βρεϊηρς οὗ ΟΡ, λιθοβολησαντες οοσηα68 ἔσο Μι. Ξ 

4 Ομγίξ παλιν  ΒΟΌΙΔ 33. 

δ ους ἴῃ ῬοΙἢ ρίδοεβ Β1,Δ. Ὁ 188 ους ἰπ ἤτεξ, αλλους ἰη δεοοπά ρίαςο. 
ΒΈΟος «τι ουν... 

ἐσχατον προς αὐτοὺς »Π Δ. Β1.Δ. 

Τ᾿ προς εαν. εἰπαν ἱπ  ΒΟΙ.Δ 33. 

ἐσχατον τεδά ετι ἕνα εἰχέν νιον αγαπ. απεστειλεν αὐτὸν 

5΄ΒΟ ρΐδος αντὸον αἴϊεσ ἀπέκτειναν δπᾶ ἱπβεγὲ Ἀποίδει αντὸν δῖϊεγ ἐξεβαλον. 
9 Οπιῖξ ουν ΒΙ, ον». 

ἴδε βεᾶδβοῃ οἵ ἔγυϊξ, οσ δἱ ἴδε τἰπὶς δρτεεά 
ου; ἴδε νοὸ ργϑοιῖςα! οοἰποϊάεηξ.--- 
δοῦλον: ἃ βετνᾶηΐῖ, οπε δὶ ἃ {ἰπ|6, ἴἕγες 
ἴῃ βυσοοββίοη, ἔδεῆ πιϑηΥ ρτουρεά 
τορεΐμεσ, δαπὰ ἤηδην ἴῃς δου. [π Μι. 
τβὲ ομς 8βεῖ οὗ βεσνδῃίβ ἃτῈ βεηῖ, ἔπη ἃ 
ἴατρεσ πυπιρεσ, τπεῃ πε 8οη.---ἀπὸ τῶν 
καρπῶν : ἃ ρατί οἵ τῆς ἐγυϊῖ8, τεηξ ραίά ἴῃ 
Κιπά, α βῆαγε οὗ ἴπε οὔορ.- οσ. 4. 
ἐκεφαλί (αἰ, Τ. .) ὡσαν: οὐρᾷῇϊ ἴο πιεδῃ, 
δβυπιπηεά υρ (κεφάλαιον, Ηεῦ. νἱϊ!. 1 τε 
τῆς οσοόννῃ οὗ ψμβαὶ ἢ848 ὕδεη βροκβῃη), 
Ὀαΐϊ ρεπαγαιν ἰδκεη (ο πιδᾶπη “ βπιοΐθ οα 
18ε δεδά" (“ἴῃ ςαρίϊε νυἱπεγανογυηῖ," 
Ψυϊρ.). Α “ νετδῦ]ε βοϊεςΐ5πι,᾿" Μεγετ 
(“Μι. Ἤοοπίουπάεά κεφαλαιόω νυ 
κεφαλίζω ᾽". ΕἸεἰὰ βαγϑ: “Δ ᾽ε οδῃ ΟἿΪΥ 
οοπ]εςίυτα μὲ ἴῃς ἐνδηρε δὲ δάοριεὰ 
ἐκεφαλαίωσαν, ἃ Κποννη νοτὰ ἴῃ Δη τπ- 
Κποννῃ δεῆβα, ἴῃ ργείεσεηςς ἴο ἐκεφάλ- 
ὡσαν, οἵ ΨΒΙΟΒ ῬΟΙΏ βουπὰ ἀπὰ 5εηβα 
ψεῖο ὑπκπονη".-τνετ. 5. πολλοὺς 
ἄλλονς, πιᾶηγ οἴπετβ. Τα Τςοπβίγιςτοη 
ἰδ νεῖν ἰοοβε. νε παίυγα! ν (πὶ ηκ οὗ 

πολ. ἅλ. 48 ἀερεπάϊπρ οη ἀπέστειλε -- 
δε δεηΐὶ ΠΊΔΩΥ Οἴπεῖβ, δηἃ ροββί οἷν παῖ 
ΔΒ τε Πν ναὶ τς ἐναηρε δε μδὰ ἴῃ 8 
ταἰὶπά, τπουρῇ ἐς [Ο]οννίηρ ραγι οἱ ρ]εβ, 
δέροντες ἀποκτέννοντες, ξυρρεβὲ 4 νεῖ, 
μανίπρ ἴον 118 βυδίεος (πῈ ἀρεπίβ ἔβεβε 
ῬΑτιορΙε8β σεΐετ ἴο ΞΖ [ΠΥ πιαϊιγεδιεὰ 
ΤΑΔΩΥ Οἴδεῖβ, Ὀεδιπρ βοπια δηὰ Κι] 1πὶ 
ΒΟΠΊ6. 80 πιοβῖ τεςεπὶ υτἰϊεβ. Μέάδ 
Βυτίπιαπη, Ν. Τ.. Ο.» Ρ. 293. ΕἾδῃεῖσ βυρ- 
δεβι8 ἀπεσταλμένους αἴετ πολλ. ἄλλ. - 
Δηὰ τηΔΥ Οἴποῖβ, βεηΐ, {ΠΕῪ εἰζμεν θεᾶὶ 
οἵ βῖανν.---νεσ. 8. ΜΚ. βαγβ: ἴῃς βοὴ δπὰ 
μεῖς {πὸ Κι Πεἀ δπὰ ςαϑὶ ουὖἱ οὗ 86 νὶπε- 
τὰ, ΜΙ, απὰ 1,Κ. πιογα πδίιγα!ν, 88 

11 Β66ΠΊ8: ΤΠ6Υ οδδὲ οι δηὰ κΚι!εὰ. γε 
τηῦβὲ πη ἀετϑίαπὰ ΜΙ. ἴο τηβϑδῃ ςαβὲ ουξ 
ἀεαά (Μεγει, νν εἶββ, ϑ.ῃδηζ), οὐ τ 
Οτοιίυβ Με τηυβὲ ἰᾶΚε καὶ ἐξέβαλον 88 -- 
ἐκβληθέντα.- -Νετ. 1. παρὰ κυρίον, 
εἴς,, ἴτοπὶ οὐ σου ρῃ ἴδε Ιοτὰ ἴξ (86 
τεὐεςϊεά βέσποὶ. θεοᾶπια ἐπ ῖ8β νεσῪ της 
(αὕτη), υἱε., ἴῃς πεαὰ οὗ ἴδε οογηεῖ-- 
κεφαλὴ γωνίας.---Ν ες. 12. καὶ ἐφοβή- 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

θαυμαστὴ ἐν ὀφθαλμοῖς ἡμῶν." 12. Καὶ ἐζήτουν αὐτὸν κρατῆσαι, 
καὶ ἐφοβήθησαν τὸν ὄχλον ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν 
παραβολὴν εἶπε καὶ ἀφέντες αὐτὸν ἀπῆλθον. 

13. Καὶ ἀποστέλλουσι πρὸς αὐτόν τινας τῶν Φαρισαίων καὶ τῶν 
Ἡρωδιανῶν, ἵνα αὐτὸν ἀγρεύσωσι λόγῳ: 14. οἱ δὲϊ ἐλθόντες 
λέγουσιν αὐτῷ, “Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ἀληθὴς εἶ, καὶ οὐ μέλει 

σοι περὶ οὐδενός - οὐ γὰρ βλέπεις εἰς πρόσωπον ἀνθρώπων, ἀλλ᾽ ἐπ᾽ 
ἀληθείας τὴν ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκεις. ἔξεστι κῆνσον Καίσαρι 
δοῦναι 3 ἢ οὔ; δῶμεν, ἢ μὴ δῶμεν;" 15. Ὁ δὲ εἰδὼς αὐτῶν 
τὴν ὑπόκρισιν εἶπεν αὐτοῖς, “Τί με πειράζετε; φέρετέ μοι δηνάριον, 
ἵνα ἴδω." τ6. οἱ δὲ ἤνεγκαν. Καὶ λέγει αὐτοῖς, “Τίνος ἡ εἰκὼν 
αὕτη καὶ ἡ ἐπιγραφή; Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, “ Καίσαρος." τ7. Καὶ 
ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ““᾿Απόδοτε τὰ Καίσαρος ὁ 
Καίσαρι, καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ." Καὶ ἐθαύμασαν δ ἐπ᾽ αὐτῷ. 

422 ΧΙΙ. 

18. Καὶ ἔρχονται Σαδδουκαῖοι πρὸς αὐτόν, οἵτινες λέγουσιν 

Σ καὶ ἴοτ οἱ δε πη ΜΙ ΒΟΌΙ.Δ 33. 

Ξ δονναι Ὀείοτε κηνσον ἰη ὦ ΒΟΙ,.Δ. Ἐοσ κηνσον Ὁ [88 ἐπικαιφαλαιον. 
8 Ἐρε και ἀποι.. .. αντοις Β δ48 Βἰ Πρὶν ο δε [. εἰπεν. 

4 τα Κ, αἀποδοτε Κ. ἱπ ΝΜ ΒΟΙ.Δ. ΤΕ. οοηΐξοσηδ ἰὸ ΜΙ. 

5 εξξεθανμασαν ἰη ΜΒ. ΤΙΕ. - Μι. 

θησαν: καὶ ἰδ ἴο 411 ἱπίεπίβ δἀνεγβαῖίινα 
δεῖς, Ἰπουρῇ ρτατηπιδγίδῃβ ἄεην (παῖ ἴξ 
͵δ ἐνδῖ 80 υδεὰ (υἱάε ΝΝίΠοτ, βες. 111, 3. Ὁ) 
Ξε ἴ8ὸν δουρῶδλϊ ἴο ἴδ δοϊὶὰ οἵ Ηίπὶ, ὀνέ 
ἴδεν Ἰξασεά ἴῃς ρεορῖὶςε.--ἔγνωσαν τείει8 
ἴο ἴδε ϑγηεάτίβιβ (νν εἰββ, ΗοἱΖ.), ποῖ ἴὸ 
τς ὄχλον (Μεγετ). Ι{ ρῖνεβ ἃ τβᾶβοῃ δὲ 
οὔςε ἔοσ ἐμεῖς ἀδβῖσε ἴο αν μοϊὶά οἵ }εϑι8, 
δηὰ ίος {πεῖς ἔεαυ οὔ τπε ρεορῖε. ΤῇεΥ 
τουβὲ Ὀ6 ΟΔΓΟΙΙΪ 80 [0 δεῖ 8ἃ5 τ." ἴο σῤῥέεαγ 
ἴο δίς τῆς ραγδαῦϊς ἴο ἐποιηβεῖνοβ, ὩΣ ]6 
ἴδον ταν ἀϊά 80. 

ν. 13-1:). Τγίδμίς ἰο Οαεεαν (Μι. 
Χχίί. 15-22, [ζκ. χχ. 20-26).---Ἶ ες. 13. 
τινὰς : δοοοτάΐϊπρ ἴο Μὲ. πε τεργεβεηϊδ- 
εἶνεβ οὗ τῆς ῬὨδτγίβεςβ ννεσα ἀδεῤίες, ποῖ 
πιαβίοσβ ἃ οὐπηΐηρ ἀενίςς ἴῃ ἰἴβεϊε, 
Μιᾶς οὐ Μι. χχίϊ. τό.---ἀγρεύσωσι (Πετα 
ΟπΙν ἱπ Ν.Τ.), ἰδδῖ {πὸν ταῖρμς λιριέ οσ 
οδιςῖ ΗἰΣ, κα ἃ νὰ δηϊπιαὶ. Μι.᾽8 Ἔχ- 
τεβδίοη, παγιδεύσωσι, ἐαυδ!}ν ρτδρῃίο. 
ἵ, ἀνοϊάβ Ὀοιῃ.---λόγῳ: εἰπεῖ, {πεῖς 
υιοδείοη, ος Ηΐβ σερὶγυ ; ἴδε οπε ἱπνοῖνεβ 

οἴδετ.---ν ες. 14. ὙΤῇε βΒακίογίηρ 
οἷ ἰ8 ἀἰ εγεπεῖ ἀπά τλογε Ἰορίς δ! ν 

(δεβαπ:) εἰνεη ἰπ Με. Μίάε ποῖββ ἴβεγα 
οπ ἴδε νἱτίυεα βρεςϊβεά,.--ἔξεστιν, εἰς. : 
δι6 ᾳυεδιίίοη ἢον Ρυξ, δπά ἰπ ἵννο ἔοσπὶβ 
ἧπ Μι Εἰτβῖ, 8δβ ἰῃ Μι., ἰβ ἰξ ἰαννῆι, 
εἰς, ; δεςοπά, ἰπ ἴδε αὐ άἀεά ννοτά8, δῶμεν 
ἢ μὴ δῶμεν; Ὑπεδε Βᾶνα Ὀξεη αἰδβ- 

εἰηρυίϊδπεά δ5 ἔς ἐδεοτζοιῖίολὶ δηὰ ἴδ 
Ῥταςεἰςδὶ ἔογπι οὐ ῆς ηυεβείοη γεβρεο νεῖν 
(Μεγεσ, ΚΝ εἰβ8, ϑοβδηζΖ), θὰ ἔδετα ἴ8 ΠῸ 
168] ἀϊβετεποθ. Ὑεὶ 1ὲ ἰ8β ποὲ ἰάϊβ γθ- 
Ῥειτίοπ. Ὑδὲ βεσοπᾶ συεβίίοη εἶνε 
ὈΓΡΈΠΟΥ ἴο 6 πηδῖτετ. ὍΤΉΘΥ 8) 88 
ΤΏδη ὙΠῸ ῥγεβθ8 ἴῸσ δῇ ἌΠΒΨΕΙ ἴοσ {πεῖς 

Ἰάδπος (Ποϊῖ7., Η. Ο.).-νεσ. σδ. 
ηνάριον : ̓ηβιεδΔά οὗ ΜΙ.᾽ νόμισμα τοῦ 

κήνσον ; 85 ἃ πηδί(οΥ οὗ ἕλοι (ῃς ἀδηδτίυδ 
νγ88 ἴδε οοἰη οὗ ἰῆς {τήρυῖε.---ἶνα ἴδῶ, 
10.411 πηᾶῪ 866: 88 ἰζ Ηε πεεάεά ἴο βιυγ 
τῆς πιαίζεσ, ἃ ἰουςἢ οὗ πυπιουσ. Τῆδ 
αυεδιίοη ννᾶβ αἰγεδάν βείἰεἐ ὦ ὃν (ῃς 
εχίβίθηος οὗ ἃ οοἷη ὙΠ Οδεβαγ᾽β ἱπηαρα 
ου ἰϊ. ΤῊ Ϊ58 νετῦ ἂπά ἰῃς πεχῖ, ἤνεγκαν, 
δῖς ψἱδους οδ͵εθοῖ ; ἰδοοηὶς 581|γ]6.-- 
γετ. 17. ΟἸγίβι'β ΣΈρΙνῪ ἰ8 ρίνεη ποσὰ 
ΝΕΙΥ ἴοτγβεῖν Ξὸῷ ἰῆς τῆΐηρβ οὐ Οδοβᾶσ 
Τεηᾶσς ἴο Οδοβᾶσ, δἀηὰ ἴδοβε οὗ αοά ἴο 
αοά.---ξεθαύμαζον : (ῃἢς ςοπιρουπά, ἰῃ 
Ρίαςς οὗ Μι.᾽Β βἰπιρὶς νεγρ, βυρρεβίβ ἴδε 
Ἰᾶδθα οὗ ἜἼχο}βδῖνε δβίοηβῃπιεηῖ, ᾿πουρα 
ΜῈ πιυϑὲ ΔΙνγΑΥ8 δ᾽ονν ἔοσ ἴῃ ἰθπάθποΥ 
π ἰαῖς Οσθεῖκ ἴο δὲ σοτηρουπάβ. Ηοσα 
οηῖγ ἰπ Ν, Τ΄., οοςαβίοπαι ἴῃ ϑερῖ. 

νν. :8-27. Τὰς γεξεγγεοέίο φμεεέϊομ 
(Με. χχιὶ. 23-33, υκ. χχ. 27-20).--- εσ. το. 
ΎΠ6 οαδε 18 δυνά βίδίε Βοῖα 88 
ςοπηραγεὰ ν Με., Ἐπουρἢ 1,Κ. τοϊαίη 
τᾶς ννκυναγάμεβδ -Ξ {ξ τ86 Ὁσοίποτ οἱ ΔΠΥ 



τ2---26, ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 423 
ἀνάστασιν μὴ εἶναι -“ καὶ ἐπηρώτησαν αὐτόν, λέγοντες, 19. “Διδάσ- 

καλε, Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ὅτι ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ, καὶ 

καταλίπῃ γυναῖκα, καὶ τέκνα μὴ ἀφῇ,Σ ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ 
τὴν γυναῖκα αὐτοῦ, καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ" 
20. ἑπτὰ ἀδελφοὶ ἦσαν" καὶ ὁ πρῶτος ἔλαβε γυναῖκα, καὶ ἀποθ- 
νήσκων οὐκ ἀφῆκε σπέρμα" 21. καὶ ὁ δεύτερος ἔλαβεν αὐτήν, καὶ 
ἀπέθανε, καὶ οὐδὲ αὐτὸς ἀφῆκε σπέρμα" καὶ ὁ τρίτος ὡσαύτως " 
22. καὶδ ἔλαβον αὐτὴν οἱ ἑπτά, καὶ οὐκ ἀφῆκαν σπέρμα. ἐσχάτη 
πάντων ἀπέθανε καὶ ἡ γυνή. 422. ἐν τῇ οὖν Τ ἀναστάσει, ὅταν 
ἀναστῶσι, τίνος αὐτῶν ἔσται γυνή; οἱ γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν 
γυναῖκα." 424. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς,» ““Οὐ διὰ 
τοῦτο πλανᾶσθε, μὴ εἰδότες τὰς γραφάς, μηδὲ τὴν δύναμιν τοῦ Θεοῦ ; 
25. ὅταν γὰρ ἐκ νεκρῶν ἀναστῶσιν, οὔτε γαμοῦσιν, οὔτε γαμίσκονται,10 
ἀλλ᾽ εἰσὶν ὡς ἄγγελοι οἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς. 26. περὶ δὲ τῶν νεκρῶν, 
ὅτι ἐγείρονται, οὐκ ἀνέγνωτε ἐν τῇ βίβλῳ Μωσέως, ἐπὶ τῆς 1 
βάτου, ὡς 13 εἶπεν αὐτῷ ὁ Θεός, λέγων, “ Ἐγὼ ὁ Θεὸς ᾿Αβραάμ, καὶ 

1 φπηρωτων ἴῃ 9 ΒΟΌΙ,Δ 33. ΤΕ, ΞΞ μᾶζα]. 

3 μη αἀφη τέκνον 'π ΒΙ[.Δ, 8 Ουγῖξ αντον ΒΟΙ,Δ, 

4Ἐοζγκαι ονδε... σπερμα ΜΙ ΒΟΙ,Δ 33 μανε μὴ καταλιπὼν σ. 

δ Ἐο: και ἐλαβον. . . σπέρμα ἢ ΒΟΙ.Δ 33 Βᾶνε και οἱ ἐπτα οὐκ ἀφηκαν σπέρμα. 

6 οσ ἐσχατη. - . γυνὴ τεδά Ψ 1 9 ΒΟΙ.Δ 33 ἐσχατον και ἡ γυνη ἀπέθανεν. 

τ Οπιΐξ ουν ΙΒΟΙ,Δ, 
8 ΤΏς οἷάεϑὲ πποῖδ]8 οπνίε οταν ἀναστωσι, νηΐ ἢ πιΔΥ, ἃ8 νεἶβ8 βιρρεδίβ, δδνο 

{Ὰ]]επ οἱ ὉΥ δἰτλῖας ἐπάϊπρ' (αναστασει) (ΤίΞοὨ. ἰηδεγίβ, ὟΝ. Η.. οὔτ). 

9 ἕο και. .. ἄντοιῖς τεδά εἐφη αντοις ο [. ψἱὰ Ὁ ΒΟΙ.Δ 33. 

10 γαμιζονται ἴῃ δῇ ΒΟΙ.Δ (γαμιζουσι Ὁ). 

1 τον ἴθ ΜΑΒΟΙΙΔ αἱ. τὴς ἴῃ Ὁ (Ξ 1.1). 
13 πὼς ἴῃ ΒΟΙ,Δ, ὡς ἰη Ὁ, αἱ. 

οπα ἄϊς, δηά ἴεᾶνε ἃ ννῖΐε, ἀπά ἴεανα ποῖ 
οΒιάσγεη, ἰεὶ 8. (186 Ῥτοῖῃεγ᾽ 8) Ὁσοῖ πεῖ 
ἰᾶκε Βίβ νῖΐς δπὰ τγαῖβε Ὁρ βεεὰ ἴο [ί8 
Ῥγοῖβεσ. ΜΚ. ανοϊἀβ ἴς '᾿νογά ἐπιγαμ- 
βρεύσει (1π Μι.)). --- ες, 20: δὑγυρε 
βίδιοηθηΐϊ οὗ (ἢς οαβα, ννἱϊθουϊ σοππεοῖ- 
ἵπρ ρατξοϊς, δἀπά ἑπτὰ ρίδοε ἢἤγβε ἔοσ 
ΕπΊΡ ἢ 8185 --- ξσευεη: Ὀγοῖπεῖβ ἔπαγε ννοσς (ἴπ 
8ἃ ᾶ86 βυρροβεᾶ, οΥ ρῥγείεπάεαϊν σεδὶ, 
παρ᾽ ἡμῖν, Μι.).-Ν ες, 23. τίνος αὐτῶν, 
εἴς., οὗ νὨϊΟΒ οὗἩ ἐπεπὶ 841} δῇς ὃ6 ἴδε 
ψἶἴε ὃ (γυνή, ποῦς πε ἀτεῖς]ε, υἱάἐ ποῖε8 
οη Με.).---νεσ. 24. οὐ πλανᾶσθε, ἀο γε 
τοῖ εἰσ ὃ ποὶ ψψεᾶκεσ δυῖ βίσοπρεσ ἴπδη ἃ 
Ῥοβίεἶῖνα δββοσζίϊοη: “"Ῥτοὸ νϑῃθγηθητὶ δῇῃτ- 
ταδιίοης,᾽ Οτοῖίι8.---διὰ τοῦτο υιδυ81}ν 
τείεγβ ἴο βοπιεϊίπρ ροὶπρ Ὀεΐοτε, ἀπά τὲ 
ΤΩΔΥῪ ἀο 80 ἢεζε, ροιπιίηρ ἴο {Ππεὶγ αυεδίίοη 
85 ἱηνοίνίπρ ἱρπογαπί ργεβυρροβιιοηβ 
τερξδτάϊηρ ἴῃς ἔπαΐαγα δβίδῖθ, δὴ ἱσπόζϑηος 

ἄυς, ἱπ ἔυγη, ἴο ἱρπόγᾶποα οὗ ϑοσίρίυγο 
τεδοδίηρ δηὰ {πὸ ροννεσ οὗ ἀαοά. Βυὲ ἱξ 
ἰ8 ποτα πδίυγδὶ ἴο οοπηεοὶ ἰξ 18 τῆς 
Το! οννὶπρ οἴδυβε, 88 ἴῃ οαβε8 ἤδη τς 
ἐχργεββίοη ὑγεοδάεβ ὅτι, ἵνα, ὅταν, εἴς., 
ἴογ μὴ εἰδότες ἰ8 -- ὅτι οὐκ οἴδατε. 80 Ὠς 
ὙΝνεῖίε δπὰ οἴμεσβ, οἱάς Νν πο, δες. χχὶϊὶ. 5. 
πτνεσ. 26. ἐν τῇ βίβλῳ Μ.: ἃ ρεπεζαὶ 
τείεσεπος ἴο ἔπε Ρεπιίδιίθυςῃ, ἰῃς ο]]ονν- 
ἴῃ Ρῆσαβε, ἐπὶ τοῦ βάτον, ευρρὶ γίπρ ἃ 
τήοσγα ἀεβηίτα τεΐεγεηςε ἴο {π6 εχδςῖ ρίδοα 
ἵπ τῇς Ὅοοκ, ἔπ βεοϊίοη σεϊδτίπρ ἴο τπ6 
Ῥυδῃῆ. “Ατ τῆς Βυδῃ,᾽" {.6., ἔχ, 1], 
ΒΙΠΆΠΑΥΙΥ τείεγεπος πιρῃξ Ὀς πιδάθ ἴο 
Εχ. χν., Όν (6 τ|6: “4 {πε βοηρ οὗ 
Μοξβεβ ".- -(Ἰ᾿άτος ἰβ πιδβουϊπε Πασα 80- 
οοτάϊηρ ἴο πε Ὀεβὲ σεδάϊπρ ; ἐεηηϊπίηθ ἴῃ 
Πκ. χχ. 37. Τδε ἐεηγίηίης 8 Ἠεἰϊεπίδιϊς, 
τῆς πιδβου] πα Αἰὶς. Κις ὙΒαγεγβ 
Οτῖνινι. Ὑῆς ψογὰ οοουτα ἰη Ασδῖο 



424 ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ ΧΙΙ. 

δ᾽ Θεὸς Ἰσαάκ, καὶ ὁ 1 Θεὸς Ἰακώβ᾽; 27. Οὐκ ἔστιν ὁ 3 Θεὸς νεκρῶν, 

ἀλλὰ Θεὸς 8 ζώντων " ὑμεῖς οὖν ὁ πολὺ πλανᾶσθε.᾽᾽ 
28. Καὶ προσελθὼν εἷς τῶν γραμματέων, ἀκούσας αὐτῶν συζητούν- 

των, εἰδὼς ὅτι καλῶς αὐτοῖς ἀπεκρίθη, ἐπηρώτησεν αὐτόν, “ Ποία 
ἐστὶ πρώτη πασῶν ἐντολή δ; " 29. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίθη αὐτῷ,7 
““Ὅτι πρώτη πασῶν τῶν ἐντολῶν,δ “Ἄκουε, Ἰσραήλ Κύριος ὁ Θεὸς 
ἡμῶν Κύριος εἷς ἐστί. 30. καὶ ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐξ 
ὅλης τῆς καρδίας σου καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς 
διανοίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος σου.᾽ αὕτη πρώτη ἐντολή. 31. 
καὶ δευτέρα ὁμοία α! »ἶθ “᾿Αγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν." 

1 ΒΌ οαέε τς ατιίοϊς ἰπ ἐμ βε ὉνΟ ρίδοςβ. 
3 ΒΌ1,Δ οτηΐξ ο, ψνβῖοἢ 25 Ῥεδη ἱπισοάυοεὰ [ῃγοιρῊ θεὸς Ὀείηρ ἰακοη 88 βυ )εςί. 

8 Οπιΐξ θεος ΒΑΒΟΌΔΣ. 

4 ΒΟΓ(Δ Καὶ οορ. οπιὶξ νμεις ουν. Ῥὴάδ Ὀεῖον,. 

δ απεέκριθη αντοιῖς ἰπ ΑΙ ΒΟΙ.Δ 33. 

6 ἐντολη πρωτὴ πάντων ἰῃ Ὁ ΒΟΙ.Δ, ΤΕ. ἰ8 ἃ ρτατηγηδεϊοαὶ ςοτσθο 0}, 
Ἴ ἀπεκριθη ο |. ἰῃ Μ3.Β1,Δ 33. 

8Έοτοτι.. .. ἐντολων τεδὰ ψἹὩ δ ΒΙ.Δ οτι πρωτη ἐστι 
3 Οπιϊξ αντὴ π- ἐν. (ἃ ρ'088 ἔτοπι νεσ, 28) τ Ὁ Β1.Δ, 
Ὁ Ἑογκαι.. . . ἄντ Β1,Δ δᾶνα δβἰπιρὶγ δεντερα αντη (Τίβο;., ΥΝ.Η.). 

Ῥῆδηςβ δηά ἰη ἕῆς Ν. Τ΄ ; ῬΟΒΒΙΟΙΥ ο011ο- 
φυΐα! (Κεηπεάν, δομγοέ οΥ Ν.Τ.Ο.,». 78). 
-ινεσ. 27. πολὺ πλανᾶσθε, της ἢ γε 
εἴτ. Τηΐβ πὸνν ἂπὰ ἤπαὶ δβδβοσίίοη οὗ 
ἱξποάπος ἰβ νεσν ἱπιργαββίνε; βενέζδ, 
δυς Κιπάϊν ; τοῦθ ψεακεπεά ὈΥ δάάδϊηρ 
ὑμεῖς οὖν. 

νν. 28-34. Τὰε {π:π| εονπαπάνεπέ 
(Μι. χχίϊ. 34-4ο). Τῆς ΡῬεγπιαπεηΐ νδᾶῖυς 
οἵ {18 βεςιίοη [168 ἴπ ἔς ἄῆδυνεσ οὗ [688 
ἴο ἴδε ᾳυεδιίοπ Ρυὲ ἕο Ηἰπι, νης ἰ8 
ΒΟ δίΔη4}}Ὑ ἴ86 βαπις ἴῃ οὶ Μι. δπά 
Μκ. ὙΤῇε δοοουπίβ νϑσὺ ἰῃ τερασά ἴὸ 
ἴδε πιοῖίνε οὗ τῆς φυεβιίοπετ. [ἴῃ Μί. δα 
ςοπη68 ἴο ἰετηρί, ἰπ ΜΚ. ἴπ πορε οἵ ρεϊεῖπρ' 
οοπβτπιδίίοη ἴῃ ἃ πεν ΨΑΥ οὗὨ {πιηκίησ 
ου ἴδε βυδ]εςξ, βἰ πυῖας ἴο τ δὲ οὗ τῆς πδῃ 
πῃ φυεβὲ οὗἩ εἴεγηδὶ 1ξπ---ἰῃδῖ ὙνΒ] 8 Ρυῖ 
τὰς δἰἢἰςα] ἀδονε ἴδε τγἰῖαδὶ. Νὸ δηχίουιβϑ 
αἰϊεπιρί βῃουϊὰ Ὀ6 πιδάς ἴο τεπῖονς πε 
ἀϊβογερδηον. --- εσ. 28. προσελθὼν, 
ἀκούσας, εἰδὼς : τς Ξεοοηᾶ ἀπά τῃϊγτὰ οὗ 
1ῃόδβε τῆτες ραγεῖς! ρίεβτηδυ θὲ νἱεννεὰ δβ τῆς 

οὐηά οὗἩ ἴῃς ἔσεϊ τ οπε οὗ [πε βογίθεβ, 
ανίηρ Βελγὰ πε ἀϊβρυξίηρ, ἀπά θείης 

οοπβοίουβ ἐμαὶ Ης (]ε5.58) δηβινεγεὰ πο πὶ 
ψ Εἰ], ἀρρσοδομεά δηά δβκεά Ηίπὶ, εἴς.-- 
ποία, αι βοσὶ οὔ; ἴὲ 18 ἃ αυεβίίοη, ποῖ 
οὗ δὴ ἱπάϊνίάπια! ςοτητηδηάτηδηϊ, θυϊ οὗ 
οδατγδοϊετίβεις αυδ] εν. ΤῊ απεβιίοπεγ, 
88 ςοποεϊνεὰ ὉΥ Μζκ., Ῥγοῦδοὶν Πδάᾶ ἴῃ 
νἱίενν τἰῃς ἀϊδιϊπς τίου Ὀεῖννεεη τιῖιδὶ ἀπὰ 

εἰπίςα!, οσ Ῥοβίεῖνεα δηά πιοσαῖ. Τα 
τενδί επί ἰεπάεηου τν88 ἴΟ διδοῖ βρεοῖαὶ 

Ἱπιροτίδηςς ἴο ἴῃς ροβίεἷνε, δηὰ ἰο βπὰ 
ἔπε ρτεδῖ πηαιίεγβ οἵ {πε ἴδνν 'π οἰτουπηοί- 
βίοη, ϑαρθδιῃ-Κεερίηρ, ἴδε τε τεβρεοῖ- 
ἴπρ ΡΗγ]δοίεείεβ, εἰς. (Τἱρμείοοῦ). ὙΒε 
Ογροβίῖς ἐεπάεπουν, ἴο Ὄπιρῃαβίβε ἴδα 
εἰ ιίεαὶ, Γ5 ποὶ πητερσζαβεηϊεᾶ, Ἔβρες δ} 
ἴῃ [Π6 βοδοοΐ οἵ Η111εἱ, νυν δίς ἢ ἰδυρῆς τῃδὲ 
186 ἴονε οὗἩ οὐσ πείρῆδοιις 15. τῆς Κεγπεὶῖ 
οὗ {πε ἴανν. Τῇε αυεδβίίοπεσ, 88 ἢ 
ΔΡρεᾶζβ ἴῃ Μίκ., ἰεδηξ ἴο 1818 81ἀ6.---νοσ. 
29. ἅκονε, Ἰσραήλ, εἰς.; [18 πιοπο- 
τρεϊβεὶς ῥσείδοβ ἴο ἴδε σστεᾶξς ςοτησηδηά- 
τηδηΐ ἰβ ποῖ ρίνοπ ὃν Μι. Ῥοββίδιν ΜΚ. 
[848 δἀάδεά ἰξ ὉΥῪ ΨΔΥ οὗἩἨ ὡπιακίπρ πα 
υοϊδιίοη σοτηρίεῖς, Ὀυϊ πλοτα Ῥσγοῦ Δ ὈΪ 

ἤεεωῦ Ηϊγλβεἶξ αυοϊεά ἴὲ ἴο βυρρεβὲ {πᾶὶ 
ἄσιν, κε αοά, ννα8 οπε, ἰπ ορροϑβίκίοῃ ἴο 
ἴδε Ῥγενδι!πρ μαδίε οἵ νἱεννὶπα ἄστν 48 
ςοηϑβίβείηρ ἴῃ ἰβοϊαϊεὰ ὑσεοερῖβ.0 Μί. 
ςογηρεηβαίεϑ ἕοσ [Π6 οτγηϊββίοη ὉῪ ργδβεῖν- 
πᾷ ἴῃ8 τεβεοιίοη : “Οπ τμεβ6 ἵννο οοπὶ- 
τρδπάπηεη!5 πδηρεῖῃ τπ6 ννῃοῖς ἴανν δπὰᾶ 
ἴδε Ρῥσορῃεῖβ᾽. [πὶ ΜΚ. 86 Ῥοπά οὗ 
ἀπ ἰ8 Οοά; ἱπ Με. ἰουε.---Ψετ. 30. 
Ηεατέ, βουϊ, τηϊηὰ, βίγσεηρτῃ (ἰσχύου); ἴῃ 
Με.: δδαγῖ, βου], πιϊπᾶ; ἰπ ΓΚ. (χ. 27): 
Πεδγῖ, βουΐ, βίγεηρίῃ, τηϊπά; ἱπ Πευΐ, 
(νί. 4): Πεατγέ, βου], βίγεπριῃ (δυνάμεω!) : 
411 νατίεἃ ννᾶγβ οὗ βαγίῃρ “ ἴο ἴδε υἱΐοτ- 
τηοδὲ ἄερτεθ᾽" Ξξξ "41 ἰἢδὲ ἰ8 νυ ἱτμίη"; 



47--37. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Μείζων τούτων ἄλλη ἐντολὴ οὐκ ἔστι.’ 42. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ 

γραμματεύς, “Καλῶς, διδάσκαλε, ἐπ᾽ ἀληθείας εἶπας, ὅτι εἷς ἐστι 

Θεός, καὶ οὐκ ἔστιν ἄλλος πλὴν αὐτοῦ. 33. καὶ τὸ ἀγαπᾷν αὐτὸν 
ἐξ ὅλης τῆς καρδίας, καὶ ἐξ ὅλης τῆς συνέσεως, καὶ ἐξ ὅλης τῆς 

ψυχῆς," καὶ ἐξ ὅλης τῆς ἰσχύος, καὶ τὸ ἀγαπᾷν τὸν πλησίον ὡς 
ἑαυτόν, πλεῖόν 8 ἐστι πάντων τῶν ὁλοκαυτωμάτων καὶ τῶν θυσιῶν. 
34. Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἰδὼν αὐτόν, ὅτι νουνεχῶς ἀπεκρίθη, εἶπεν αὐτῷ, 
“Οὐ μακρὰν εἶ ἀπὸ τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ." Καὶ οὐδεὶς οὐκέτι 
ἐτόλμα αὐτὸν ἐπερωτῆσαι. 

35. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἔλεγε, διδάσκων ἐν τῷ ἱερῷ, “ Πῶς 

λέγουσιν οἱ γραμματεῖς, ὅτι ὁ Χριστὸς υἱός ἐστι Δαβίδ; 416. 
αὐτὸς γὰρ δ Δαβὶδ εἶπεν ἐν τῷ Πνεύματι τῷ ἉΑγίῳ, “ Εἶπεν ὁ Κύριος 
τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς 
σου ὑποπόδιον Τ τῶν ποδῶν σου. 47. Αὐτὸς οὖν 8 Δαβὶδ λέγει αὐτὸν 
κύριον - καὶ πόθεν υἱὸς αὐτοῦ ἐστι; " 

42: 

αὐτοῦ ἡδέως. 

ΣΊΜΑΒΙΜΔΣ αἱ. ομΐξ θεος. 

Καὶ ὁ πολὺς ὄχλος ἤκουεν 

3 Οὐχίξ 1818 οἴδυδε ἱπιροτίεά ἴτοτι νεσ. 30, πιὰ ἑουπὰ ἰῃ ΑΌΣ αἱ. 

3 περισσοτερον ἰῃ 3 Β1.Δ 33. 

4 Δαβιδ Βεΐοτε ἐστιν ἰη ΜΙ ΒΌΙ, 
4 καθισον ἰῃ Β (Ττᾷ., ΝΝ.Η., πιδγρ.). 

5 ..3.Β1.Δ οὔιίξ ουν. 

δηὰ ψἢ τς 1] ροίΐεπου οὐ πδὲ 
“41 Ἐπ Με. 32. καλῶς, ἐπ᾽ ἀληθείας: 
το θὲ ἰΔκεη τορεῖδεσ - ννεἶ] ἱπάεεά --- εἶς 
ἐστὶν: Ηε ἰ8 οπς (ἀοάὰ υπάετειοοά, 
βιρριεά ἴῃ Τ.Ε.).--τνεσ. 33: ἴῃς τηᾶπηεῦ 
οὗ ϊονίηρς αοά ἰ5 βϑιδιεὰ ὃν {πε βογίθε ἰπ 
γεῖ δποίμεσ ἔογσῃι οὗ ἰδηρυᾶρε: Ππεδτῖ, 
υπάεγβίαπάϊπρ (συνέσεωφ), πιίρῆι.--- 
περισσότερόν ἐστιν, εἴς., 18 τΏΟΓΕ, ΔΓ, 
ἰθδη 411 τῆς Ὀυτηὶ οἤεγίηρβ δπᾶάὰ ἴδε 
βδοσίῆςεβ (πιεαὶ οἤεσὶ πρ8) ΞΞ πε νος 
1μενϊεῖσα! ταδὶ. ὙΠΕσε 18 ἃ τἰηρ οὗ οοη- 
νἱςτίοη ἴῃ ἔπ ννογάβ. Τῆε νατίεὰ Ἔχργεβ- 
βίοη οἵ ἴῃς ἴανν οὗ ἴονε ἴο αοὰ (συνέσεω4) 
Αἶβο Ὀ6Δ15 ᾿νἱΠ6 858 ἴο βἰποαγίγ δπά ἴῃ- 
ἁερεπάεπε ἐπουρδί. --- ὁλοκαυτωμάτων 
(ὁλοκαντόω, ἴτοπ ὅλος, καίω), Βεῖε δηὰ 

πῃ Ηεῦ. χ. 6, τοπ ϑερῖ., ἕοσ ΓῚ ὅν, --ν ες. 

34. νοννεχῶς, ἱπιε] Πρ  ΠΕΪΎ, ἃ8 οπα ἡνῆῸ 
διδᾷ ἃ πιϊπά (οὗ ἢὶ8 ον), δηᾶ τσεδ!ν 
τθουρῆς ννμαὶ Πα βαϊά, ἃ γείγεβῃίϊηρ (πίπρ 
ἴο τπιδεῖ νἱἢ δὲ ΔῸΥ {ἰπ|6, ἀπ εβρεςῖδ! !Υ 
ἴδετε δπὰ ἔῆεη. Ἡξετζε οπὶν ἰη Ν.Τ. ε- 
γουνεχόντως ἴῃ οἰΔδ5ὶοβ.---οὗ μακρὰν, ποὲ 
ἔατ ; πϑᾶσ ΌΥ ἱπδβίρῃι ἱπίο 1ὲβ πδίυγε (δα 
εἰδῖςδὶ βυρσεπιε), δηα ἰῃ βρίτιι--- ἃ βίηςεσα 
τῆιηκΚεσ.--- ὐδεὶς οὐκέτι, εἴς. : αυσδίίοη- 
πα εἰνεὴ ἃρ ὈῬεσαυδβα βεδη ἴὸ ὃς νδίῃ, 

ΒΊΒΙ(Δ οπὶξ γαρ. 

Ἰνποκατω ἱπ ΒΌ 888. οορ, 

ϑαντου ἐστιν νιὸς ἰπ ΒΪ,. 

ΑΙνΑγ8 ἐπάϊηρ εἰῖβετ ἰπ ἴῃς σοηξιδίοη οἱ 
ἴῃ τῆς δοαυΐεβοεπος οὗ αυοβιίοπετβ (οἷ 
1Κ. χχὶ 40). 

γν. 35-3)2. Φαυϊά'ς ϑ8οη απὰ Παυΐα"ε 
Τιοογὰ (Μι. χχίϊ. 41-46, 1κ. χχ. 41-44). 
Οη ἴδε αἰπὶ ἀπά ἱπηρογὲ οὗ [ῃϊ8 ςουπίοζ. 
ἀϑεθεῖος υἱάε ποίεβ οὐ Μι.--- ες. 35. 
ποκριθεὶς, διδάσκων ἐ. τ. ἷ. : ἴπε8ε Ὸ 

Ῥαγιϊοῖρίεβ ἀδβογίρε ἴθ οἰτουπιβίδποαβ 
ὑπάογ ὑπο {πὸ αυεβίίοη ννὰ8 δϑκεά--- 
δἀὐάτεββεὰ ἴο βἰἰεποεά δπᾶ ἀϊβῃεασίεπεὰ 
ΟΡροπεηῖβ, δηά ἐοσπηίηρ ἃ μαζὶ οὗ ἴῃ8 
Ρυδ]ὶς ἱπβιγυςείοη :ε8π8 πᾶ Ὀεεη ρἰνίης 
1η ἴδε τοτρὶε; ἃ ἴαγρε Ὀοάν οὗ ρεορῖς 
Ῥτεβεηῖ.--- ες. 36.Ἡ αὐτὸς Δ, ΟοΟνες 
δραϊηϑι {πε ἀορπια οὗ ἴῃ βοσίὈε8, βιδιεὰ 
ἴῃ νεῖ, 35 8458 βοπιειπίηρ γε] Κπονσι (ἰπ 
Με, )6βὺ8 δβϑκβ ἔοσ τμεῖγ ορίπίοπ οπ 6 
τορίς), 5. 8βεὲ {π6 ἀεοϊαγαίίοη οὐ αν ά 
Βἰπιβεῖς, ἱπιγοάδυςεὰ τυῖῖδουϊ σοππεοξίης 
Δτιίοῖθ. αυϊά, ΜὯο οὐρδὶ ἴο Κπονν 
εἰξεγ ἴπδπ ἴδε δογίθε8..--ἂν τῷ τ τ. ἃ.: 
δροεαιν ἤδη ϑρεακίηρ, 88 ἴον νου] 
411 δἄπιῖ, ὃν ἱπεῤίγαξίοη.---αἶπεν, εἰς. : 
18 αυοίαιίοη 88 ρίνεη ἰῃ ΤΙ. ἐχδοῖν 
τερσοάυςεβ ἔπε ϑερέ. Τα οπχίββίοη οἵ ὃ 
Ὀείοτε Κύριος ἰπ ΒῸ ἔυγηβ ἴῃς ἰΔεῖεσ ἰπῖο 
ἃ γζορεζς πᾶπιὲ οὗ 6οά.---κάθον (κάθισον 
ἰπ Β) ἰ8 ἃ ἰαῖβ ος "" ρορυϊασ ᾽" ἔοσῶιλ οὗ ἔπ8 
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38. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς ἐν τῇ διδαχῇ αὐτοῦ͵] “Βλέπετε ἀπὸ τῶν 
γραμματέων, τῶν θελόντων ἐν στολαῖς περιπατεῖν, καὶ ἀσπασμοὺς ἐν 
ταῖς ἀγοραῖς, 39. καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ 
πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις - 40. οἱ κατεσθίοντες 3 τὰς οἰκίας 
τῶν χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ προσευχόμενοι - οὗτοι λήψονται 
περισσότερον κρίμα." 

41. Καὶ καθίσας ὁ Ἰησοῦς ὃ 
πῶς ὃ ὄχλος βάλλει χαλκὸν εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. 

ἐν τὴ διδ. αντον ἐλεγεν ἰπ 3 ΒΙ1.Δ 33. 

8 Ἐ διμδ κατεσθοντεξ. 

κατέναντι ὁ τοῦ γαζοφυλακίου ἐθεώρει 
καὶ πολλοὶ 

ΝΗ ΒΙ.Δ ςορ. οαΐξ ο Ι. 
4 80 ἰῃ ΣΦΑῸΔΣ (Τίβοϊ., Ν.Η.., ἰεχε, Ὀγαςκεῖ8). ἀπέναντι ἴῃ Β (ΝΗ. πἰᾶγρ.). 

ε ἱπηρεταῖῖνε οὗ -τνες. 37. 
τὰ ὦ πολὺς ὄχλος, μπὰς μετα τατηδγὶς 
ρους {πε ἴάγρε Ἵσοννά μος Βδά Ὀεεη 
Μϊηε88 (0 {Ππε8ὲ δποοιπίεγβ, 88 ἰὲ βία 8 
ἰῃ οὺν Ν. Τ΄ αἱ ἐπά οἵ νοσ. 37, δε6π)8 ἴὸ 
τοῖίεσ πεσεῖν τὸ Ὡς ςἰοβίηρ βοεης οὗ ἔδ6 
ςοηῆϊοι. Ργουδοὶν τῆς ἐνδηρεῖίβὲ πιδαηῖ 
τῆς τεβεςιίοη ἴο ἀρρὶν ἴο ἴδε ψδοῖε τὸ 
ἴδ6 πλᾶδδεβ επήογθὰ ΟἾγίβε'β νἱςἴοσυ 
νεῖ ἴπὸ οἴδβδβεβ, ῇο οὴς αἴϊεσ τῇς 
οἴδες τηεδβυγσεὰ {πεῖς νυ 18 δρδίηβι Ηΐδ. 
ΤΏς τοπιασκ 8 ἴσὰς ἴο [πες [τι ΤΗΣ 

Ρ]ε ρἰαάϊν πεῶσ οπα Ψῆο βρεᾶκβ8 
ἰοϊξουδῖν, τεδιῖεβ εδβϑιϊγ, δηά ἐβοᾶρεϑ 

ἀεχίεγουεῖν ἔτοπὶ ἴδ 6 παπάβ οὗ ἀεβίηιη, 
τῶβῃ. (ὡς ἡδέως διαλεγομένον, καὶ 
εὐχερῶς α ἀνατρέποντος, καὶ ὡς 
αὐτὸς ἀπηλλαγμένος τῆς βασκανίας-- 
Ἐπί. Ζίρ.) 

γν. 38-20οθ. Ἡ͵αγπίηρ ἀραϊηεέ ἐδφ ἴη- 
νδθμοδ ΟΥ̓ ἐλπε Ξεγίδος (1.Κ. χχ. 45-47). Α8 

1 δηοουγαρεά ὃν ἴδε πιδηϊεβὲ βυτηρδίην 
οὗ πε ογονά, ]εϑυβ ργοςθεάβ ἴο ψψᾶγῃ 
τδδηὶ ἀραίηβε τῆς δαΐε! ἱπβυσπος οὗ 
τμεῖς σεϊσίουβ συΐά68.--- νος. 38. ἐν τῇ 
διδαχῇ α-: {π|5 ἐχρτεββίοη δἷοης βυβῆςεβ 
βδον ἴῃαὶ δὲ ΜΚ. πεσε βῖνεβ 8 δυΐ ἃ 
τταρτηεηῖ οὗ ἃ ἴαγρεῖ ἀΐβοουγβε οἵ ἔμ βᾶπὶς 
ἴγρο--δὴ δηξὶ-βογῖραὶ τηδηϊίεδῖο. Ηετσε 

αἷῃ [6 δνδηρεῖ δὲ ὕεασβ {ἈΠ (ι] 
ΠΕ 58 ἰο ἃ ρτεδῖ Ὁοάγν οὗ διδαχή πε 
ἄοεβ ποῖ σεοοσά. Μι. χχίτϊ. βῇοννβ ἕονν 
τους Βα οπλβ δ {μΐ8 ροίηϊ.---ὄλεγεν : 
ἴδ6. ἱπηιρεσγέεςϊ βεῖα πιὰὺ 6 ἰδίκαση 88 
βυρρεβίηρ ἰμδὲὶ παῖ ΟΠ] οννΒ ἰδ δυϊ ἃ 
Βαιρὶς Ξξ Ἧς νν88 βαγΐηρ τίη ρβ {Κα τ 18. 
---Ἢβλέπετε ἀπὸ 85 ἴῃ νἱῖϊ. 15.--- θελόντων, 
ἀεβίσίη, ποῖ 80 τω πο ἢ οἰδίπλίπρ 48 τμεὶγ 
ῥείν!ερς (Μεγεῦ) 48 ἰακίηρ ἃ Ἴμ] ἀἸ5 ἢ 
Ῥίεαβυζε ἴῃ -- φιλούντων, [,Κ. χχ, 46.---ν 
στολαῖς, ἰῃ Ἰοῃρ τοῦ68, νοσῃ Ὁ Ῥαγβοῃβ 
οὗ ταῖς δηὰ ἀϊδβεϊποιίοη (““ ρταν δι 
ἱπάεχ," Οτοείι8), ρΡοββι ΕἾΥ τνοσῃ Βρθο δ! 
Ἰοῆςῷ ὉΥ τῆς βοῦῖθεβ ἔπαὲ ἐπα ἰδ58ε}β 
αἰταοποά τηΐρδε ἔγα! οὐ ἴῃς ρτουπά. 

80 Ὑγπβομε, αὐ ἰος. Μιάς Ρἱοΐυτε 
οὗ Ῥμαγίβες ἱπ δίβ τοῦεβ ἴῃ [Γυπά, 
Ἡεἰ ρεμῶνεεν. τς περιπατεῖν : ἰηδηϊξίνε, 
ἀερεπάϊηρ, οὐ θελόντων (ο]]οννεά ὃγῪ 
δοουβαίίνεΒ, ἀσπασμοὺς, εἴς., ἀερεπάϊηρ 
Οἢ 88π)6 ὑγογά : ογαέϊο υαγίαία, υἱάς Μι. 
χχίϊ, 6.---νει. 40. οἱ κατεσθίοντες: 
1πῖ8 νεσϑα 'ἰβ ὑγσοῦδθὶν 8111} το ὃς τεραγάεά 
85 ἃ ζοηίϊηυδιίοη οὗ ἴῃς ἀεβογιριίοη οἱ 
πε δογίδεβ ςοπιπιεποίηρ νὴ τῶν 
θελόντων, οπἷγ ἴῃς νυτίες 848 ἰοϑὲ {πε 
5Εη86 οὗὨἩ ͵{ῃς οτίρίπαὶ οοπείγυςτίοη, δπὰ 
ἰηδίςδά οὗ τῆς ρεηίεῖνα ρυ8 ἴπε ποπιΐηδ- 
να, 8ο ρἰνίπρ' ἴο ψνῆδὲ ἔο!]οννβ ἴῃς ἴοσες 
οἵ δπ ἱπάδβρεπάεηι βεηίεπος (50 ὟΝ εἶβ8). 
ατοκίυβ, Μεγοσ, δπὰ ϑοῆδηΖ ἴα νεῖ, 
40 8ἃ8 ἃ ΤΕΔΙΪΥ ἱπάερεπάδης βεπίεποα, 
ΓΚ βαῖ τς ῥσγεοεάδεμε ἕογ (δῖβ; ἴοσ, 
ΔΡΡΑΓΕΠΕΥ Πανίηρ Μίς.Β ἑεχὲ δείοσε Βΐπ), 
δε ἔστη οἷ κατεσθίοντεᾳ ἰηϊο οἷ κατεσθί- 
ουσι. Ηοϊιζηηδπη, Ἡ. Ο., 8 υπάεοϊἀοα 
Ῥεΐνεδη ἴΠ6 ἐννο νίανγβ. Αβ ἴο ἴῃς Β6η86, 
ὑνο ἔδοϊβ αγὲ βιδίδαὰ δδουξ ἔς βογίδεβ: 
{μεν ἀενουγεά {πε Βοιβεβ, 3 ῥσορεσιυ 
οὗ ννἱάοννΒ, ἀηὰ {πεν τηδάς ἰοηξ (μακρὰ, 
τυἱάσ οὐ 1,Κ. χχ, 47) ργάγεσβ ἰῃ 1ῆε ἤοσηθβ 
οὗ, δῃὰ ῥγεβυμηδοῖν ἔοσ, ἐπεβα τνϊάοννβ.--- 
προφάσει: τῇς τεαὶ αἰπὶ ἰο ρεξ πιοπου, 
186. ΙοπΡ ΒεαπλΡῚ ἔδγνθηῖ τάγεῖθ ἃ 
ὈΠπά το δΒίάς τπὶβ αἷπ. [τ ἷβ ποὶ 
ὨΘΟΘΒΒΑΤΥ 0 Βιρροβα {πμδὲ [6 στηοόπου- 
δειϊτίηρ ἀπά ἐπε ργαγίηρ ννεσὲ οοππβοῖδά 
Ὀν τερυΐασ οοπίγαος (580 Δρρϑγεπίὶγ 
Ἐπίζβομα, αἀπὰ ὙΝεἶβϑ ἰθ Μεγεῖ). Ἐὸς 
πρόφασις εἴ, ῬΆΪ. ἱ. 18 ἀπά εβρεοίδ!ν 
Σ Ὑδεβ8β. ἢ. 5.---οὗτοι λήψονται, εἰς. 
τιῖβ τεπηαγς ΔΡΡΙΪεβ βρεοία!γ το [86 
Ἄοοπάαςε [ι8ὲ ἀεβοτίδεά : οδιοδίπρ νυἱάοννβ᾽ 
βιιδδίαπος ΨΙῈΏ (ῃς Ὀαΐς οὗ ῥγάγοσ, ψ Ὡς ἢ 
16808 Ἄμαγασιεσίβιϊς!!ν ρτοπουποαβ εχ- 
ΤΠΘΡΈΪΟΠΔΙΥ ἀδτηπδῦς ἴπ νίενν οὗὨἉ 118 βῖεεκ 
ΒΥΡοοσίβυ πὰ ἴον ρτεδά. Ὑῆὲ δρρεηά- 
ἰῃρ οὗ ιμὶβ τεβεοίίου ἔδνουσβ ἴδε νίδνν 
δαὶ νεῖ. 40 ἰβ δἴζεσ 411 δὴ ἱπάδβρεπάδηξς 
βεπίεπος. ἴπ ἰξ ἀπά {με ἔνο ῥγβοδάϊης 
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πλούσιοι ἔβαλλον πολλά" 42. καὶ ἐλθοῦσα μία χήρα πτωχὴ ἔβαλε 
λεπτὰ δύο, ὅ ἐστι κοδράντης. 43. καὶ προσκαλεσάμενος τοὺς 
μαθητὰς αὐτοῦ, λέγει 1 αὐτοῖς, ““᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ἡ χήρα αὕτη 
ἡ πτωχὴ πλεῖον πάντων βέβληκε τῶν βαλόντων 23 εἰς τὸ γαζοφυλάκιον. 

44. πάντες γὰρ ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον - αὕτη δὲ ἐκ τῆς 

ὑστερήσεως αὐτῆς πάντα ὅσα εἶχεν ἔβαλεν, ὅλον τὸν βίον αὐτῆς.᾽ 

Δ φιπεν ἴῃ ΑΒΌΤΙΔΣ. 

3 Τ᾿ βεβληκε, ΑΒΌΙΔΣ 33 ἢδνε ἜΣ πὰ ἴοσ βαλοντων ΑΒΌΤΔΣ ἤδνα 
βαλλο: αλλ., ντων. ΤίδβοΒ. τεδά8 βεβληκεν τ΄ 

“6 ἢανο ἃ νΕΙΥ εἰἰρδξ γεῖ νἱνίἃ ρἱςΐατε οὗ 
Ῥμαγίβαϊὶς ρίε ιν ἰῇ ἰΐβ νδηΐϊυ, δναδσίος, 
δηα Ὠυροοσίδυ. 

γν. 41-44. Τὰε εὐἱάοιο' 5 οὔετγίηρ (Κ. 
χχί. 1-4). ΤῊΪδ ομαγγηηρ Βίογυ σοπλα8 ἰπ 
ὙΠ ἀγαπηδιῖς εβεςξ, αἴτει [πΠ6 τερυ]βῖνα 
ἰοίατε οὗ ἴῃε ρτεεὰν ργαγίπρ βογίθε. 
Ὡς τείξγθηοο ἴο ἴδε Νὴ οννβ νἱοτἰ δε 
(δε υροοτίςεβ δ πᾶνε βιρρεβίδα ἱξ 

Ἂ ἴδε ἐνδηρο δι᾽ 5 τηϊηά, [ΙῈ Ὅεάασβ ἴδ6 
Ὁπηγίβιδκαῦϊε βίδιῃρ οὗ δὴ δυϊμεηιίς τὸ- 
τηϊηίβοδηςθ, ἀπ οὔς οδη ἱπηασίπε ννδὲ 
οογηΐοσι ἱξ σουἹά Ὀτίηρ ἴο ἴδε ροοσ, Ψ8ο 
ςοπβεϊςυξεὰ ἐπα δ] οὗ ἴῃς εαγὶγ αδηεῖ]ς 
ΟΒυτοῦ (ϑομδη:).--- τ. 4:. καθίσας : 
1688, ἃ οἷοβε δῃὰἃ κεεη οὔβεγνεσ οὗ 8]] 
τηαὲ ψεηξ οἡ (χί. τι), 5ἰ[8 ἄοννῃ δὶ ἃ βροὶ 
ςοηνεηΐεηί ἔοσ ποιοίη ἴδε Ῥεορὶε οδϑιϊπρ 
τοῖν φομετιρυμοηδς "" ὩΣ ἘἰοτιρῖΘ 
τχεδβιγν.---γαζοφυ ν (γάζα, Ρετβίλπ, 
φνλακή-:Ξθησανροφυλάκιον, ΗεϑΥο ἢ 08). 
Οοπιπιεπίδίοσβ ἃ ἀρτεεὰ ἱπ τὨἰηκίηρσ 
τπδι τ86 τεΐδσεηςς ἰβ ἴο Ἐῆ6 ἰγεδβιιγυ ἴῃ 
1ῃε οσουτὲ οὗ ἴπ6 οπλεη, σοηβίβείηρ Οὗ 
ταἰγίδδη Ὀγάζεη ἐσιπιρεῖ-δῃαρεά τεςθρ- 
ἴδοῖεβ, δῇ ἀεβιϊποα ἴος ἰΐ8 ἀϊβείηςῖϊνα 
εἰῖ8, ἱπάϊςαιϊεὰ ὉΥ δη ἰηβοσίριίοη, 8ὸ 
ΤΩΔΩΥ͂ ἔοσ ἴπε ἐετηρὶς (ἰδαυῖς, ἀπά ΤΌΠΟΥ 
εἶδε ἕοσς ββαοσίῆςε ; οἴμειβ ἴοσ ἴποεῆβα, 
τνοοά, εἰς. ; 411 τ[ῃς εἰδδ Βανίηῃρ τείδσεηςβ 
ἴο δες βεγνίςς οαιτίεά οὐ. ΤΏΘ γἕ 8 ννεσα 
ῬεΟΡΙε᾿Β οἤδετίῃρβ, ξθπεσαῖ!γ τπηοάετγαίε ἰπ 
διηουπὲ: “(δε Ῥείει᾽᾿ δ ρβεῆζςε οὗ τῃ8 
εν8᾽ (Ηοἱέσπιδηη, Η..).---χκαλκὸν πᾶν 

ΤΩδΑΠΕ [ῸΣ ΠΙΟΠΕΥ ἰπ ραπεσαὶ, σορρεῦ 
τεργεβεπίίηρ 8} βοσίβ (Ετ  ἰσβοῆβ, τοί, 
εἰς.)}; Ὀυαϊ ἴμεῖα βεεῖὴβ ἰο ὃς πὸ ρμοοὰ 
ταᾶβοῦ ννὮν νγε Βῃουϊὰ ποὲ ἔδῖκε ἰξ βίο 
88 ἀεποιίπα οοπεγι δυκίοηβ ἴῃ σορρεσ, [6 
οσάϊμασυ, ᾿ξ ποῖ ἜἼχοϊυβῖνθ, ΠΊΌΠΟΥ ρἑτ8 
(Μεγεσς ; Ηοϊεζπιδηη, Η. Ο.).---πολλοὶ 
πλούσιοι, εἰς., ΠΊΔΩΥ τίσ νεσο οαβεϊπρ 
ἴῃ πλυοῇ : [6808 νγ8ἃ8 πεᾶζ δῃοιρῇ ἴὸ 5βε6 
παῖ, αἷϑο ἴο ποῖϊςε δχδοῖῖϊν ψῆδὲ ἴῃ 6 
ψίάον ρανεὲ. Ατηλοηρ ἴδε τίοβΒ. γίνει 
τοῖρμς Ὀ6 βοηβ οἵ τῆς ργαυίπρ βοσῖθεβ 
ψὯο Παά ἱπιροβεὰ οπ νἱάοννβ ὃν {πεῖς 
βδον οὗ ρίεςν, βυρρεδιὶπρ τοῆδοιοηβ οα 

ΝΗ. εβαλεν τ. 

πεῖς εν ρίνειβ ρμεῖ [6 ΠΊΟΠΕΥ 
{ΠΥ Ὀεδβίον" [ῸΓ Ρίουβ ρυγζροβεβ. Τῆδι 
ἰβ ποῖ ἃ τηδίίες οὗ ἱπαϊῆεγεποα ἴο της 
Κιίηράᾶἄοπι οὗ αοἅἄ, ν»ῃδίενεσ ἰξ τυ 6 ἴο 
Ὀεπεβοίαγίεβ.--νοετσ. 42. μία χ. π.» ὁπ6 
Ῥονετίγ-δίγίο κε νον. ὙΠ δὲ ἰη- 
ἴεπϑβε ἰηίεγεβὲ [εδ8 ψουϊὰ ψγαῖο ἢ Ποῦ 
τλονοιηεηΐβ, δίξες Ηἰβ εγε [6]] οἡ δεγί 
Ηον τπιυς 11 τὰς εἶνε )---λεπτὰ δύο, 
“ΝΟ πγἰεβ "; πκίηυϊς, οὗ οουτβα, πὲ 
ἕωσο: 86 ταϊρμὲ ἤν Κερὶ οπε οἵ ἐπεπὶ 
(Βεηρεῖ).---λεπτόν, 80 οαἰϊεὰ ἔτοτι ἰ(8 
ΒπΊΔ 1 Π 658 ; 8Π1811ε8ὲ οὗ Ὀγβββ Ἷοἱπϑ-- δὶρ- 
πἰβοδης οὗ ἀδερ ρονεσγίυ ; ἔννο ρίνεη, οὗ 
8 ὙΠΠπρ ταϊηά.---ν ες. 43. ἡ πτωχὴ, 6Π)- 
δαῖῖς---ἰῃς ρονεσιυ-ϑιεσίοκεη ; τηδηϊξεβε 
ὉΠῚ ΠΕΙ ἀγεββ δηὰ τνδειεὰ Ἰοοῖς.---Ν ε. 
.--ὐἠκ τῆς ὑστερήσεως, ἴτοπὶ ΠΕΙ βίδίε 

οὗ ψδηῖ, οἴ οὐ 1ἱς.---ὐστέρησις, Βεῖε 
δηὰ ἰῃ ΡΒΪ. ἵν. 11.-- πάντα ὅσα : [μΐ8 
ποῖ νἱβίῦ]ε ἴο {πε ουε; ἀϊνίπεά ὈῪ 86 
τηϊηᾶ, Ὀὰι ἤστγ δεϊϊενεά ἴο ὃ6 ἔγας, 88 
ἌΡΡδδσβ ἔἴγοῃχ ἴΠ6 τερειτίοη οὗ {π6 βέδίεἊ- 
τηεηΐ ἴῃ δποίδμεσ ἔογπ).---ὅλον τὸν βίον, 
δΒεσ ψοἷςβ πιεδηβ οὗ 16. Εογσ ἴδε υὑβὲ οὗ 
βίος ἰπ (μἷβ βεπβα υἱάς 1.Κ. νἱϊ!. 43, χν. 
12, 30 ; βἰπλϊασὶν ἰῃ οἰ αββίςβ. 
Ὑδουρὰ ἰξ Βα8 ποιδίηρ ἴο ἄο ἢ 

βισίςς Ἴχεραβῖ8β, 1 8π| ἱεπιρίεά ἴο ρῖνε ἢετε 
ἃ ῥγᾶγεσ ὉΥ ἴπδὶ [ε]Ἰοἰΐουβ ἱπέεσργεῖοσ δπά 
ἄενουξς πιοηκ, Ευϊζαγτηίβ Ζίραδοηυβ, 
Ὀαβεά οἡ {π|8 δια! Ὀοερεῖ βίογυ : 
“ΟΜΔΥ ΤᾺΥ 8080] Ὀθεοοπια ἃ ᾿νίάον οαβίΐη 
ουἱ τῃ6 ἀεν! το νυ ἢ ἰξ 18 Ἰοϊπεά ἀπ 
δβυδήεςι, ἀηὰ ςαϑβιίηρ ἱπῖο ἔπε ἐγεαβΌσυ οὗ 
αοά ἔνο ἰεῤῥέα, ἰλε Ῥοάγ ἀπά ἐπε τηϊπά; 
πε οπα πιδάς ἰΐρῃε (λεπτυνθέντα 
τετηρογδηος, Π6 Οἴασ ὈῪ δυπ, ]ΠἘν "". 

ΟμάΆρτΕεε ΧΙ]. ΤῊΞ ΑΡοσασυρτὶο 
Βιβοουββε. ὙΤηΐδ 18 ἐπ 580] Αγ ἰπ- 
βίδηοα ἰῇ ΠΟ ἴδ6 βεοοηᾶ δνδηρο  βὲ 
888 ρίνδῃ δὲ ἰεηρτῃ ἃ ἀΐβοοιγβα οὗ [6βυ8. 
ΤὨς δυΐη688 Ἡν ἢ νυ Πίομ ἴῃς δροςαίϊγρεὶς 
ἀϊδοουτθε ἰ8 τεσοοσάβά ἰβ 41] ἴῃς πος 
δισι κῃ σ, ἡ πδη σοπιγαβίεα νὴ ἴδε νεσῪ 
τῆδᾶρτα τερτοάυοιίοη οὔ δε δηςὶ- Ρμασίβαϊς 
ἀϊβοουγβε (χίϊ. 38-40. ὙΤῆς εδχοθριίοη 
τηδάς ἴῃ [18 ἔδνους νᾷβ ἀουθεῖς85 ἀπο ἴο 



428 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΧΙ. 

ΧΙΠ. 1. ΚΑΙ ἐκπορευομένου αὐτοῦ ἐκ τοῦ ἱεροῦ, λέγει αὐτῷ εἷς 
τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ““ Διδάσκαλε, ἴδε, ποταποὶ λίθοι καὶ ποταπαὶ 

οἰκοδομαί. 4. Καὶ ὁ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς 1 εἶπεν αὐτῷ, “Βλέπεις 
ταύτας τὰς μεγάλας οἶκ. 

ὃς οὐ μὴ καταλυθῇ." 
οὐ μὴ ἀφεθῇ 3 λίθος ἐπὶ λίθῳ, 5 5, 

3. Καὶ καθημένου αὐτοῦ εἰς τὸ ὄρος τῶν 

᾿Ελαιῶν κατέναντι τοῦ ἱεροῦ, ἐπηρώτων ὁ αὐτὸν κατ᾽ ἰδίαν Πέτρος 
καὶ ᾿άκωβος καὶ ᾿Ιωάννης καὶ ᾿Ανδρέας, 4. “Εἰπὲ ὅ ἡμῖν, πότε ταῦτα 
ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον ὅταν μέλλῃ πάντα ταῦτα συντελεῖσθαι; " 
5. Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀποκριθεὶς αὐτοῖς ἤρξατο λέγειν, “ Βλέπετε μή τις 
ὑμᾶς πλανήσῃ. 6. πολλοὶ γὰρ 8 ἐλεύσονται ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, 

1 Οπιῖξ ἀποκριθεὶς ννἱ 1} 9.81, 33. 

8 λιθον ἰη ΜΝ ΒΙ.Δ 33 (Τίβοι., ΝΝ. Η.). 

δενπον ἴῃ ΒΌῚΙ, 33. 

3. Αἀά ὧδε» ΒΌΑΣ (Ν.Η.). 
4 ξπηρωτα ἰη Ν᾽ Β1, 33 (Τίδοι., ΥΝ.Η). 
4 ταντα συντελ. παντα ἰπ ΒΙ,. 

ΤΉΊΜΒΙ, 33 Βανε ηρξατο λέγειν αντοις ψἱϊδουϊ ἀποκριθεις (Τί δοὩ., Ν.Η.). 

4 Οπιῖξ γαρ 3.8ΒΙ,. 

ΜΚ.᾽8 εβϑεϊπχαῖε οἵ 118. ἱπίετεβὶ ἀπά ναῖυς 
ἴοσ Πἰβ ἔσβι τσεδάεσβι Ῥογῆδρβ ες νν88 ἰη- 
βΒυεποεὰ ἴῃ μαζὶ ὃν ἔπε [Δβοϊπδιίομβ οὗ 
ῥγεάϊοίίοη. Ὑδε τεᾶὶ ἱπίεσεδι οὗ τ ἀϊ8- 
οουζβα δηᾶ πὸ ΚΕΥ ἴο ἰϊ8 ἱπίεγργεϊδίομ 
δις ἴο Ὀς ἐουπά, 85 Ροϊηϊεά οὐυξ ἰη τῆς 
ποῖδβ οἡ ἔδεε ξοπισέροηαιπα οδδρίεσ τῇ 
Μει,, ἰπ ἰξ8 δἐλίσαϊ αἴτη---" το ογοννάσηῃ δηὰ 
οτβασπὶ ἴῃε τεργεβεηίδιῖνεβ οὗ ἃ πεὲνν 
[αϊτἢ, 8ο πὲ ἔπεν πιϊρδς ποὲ ἴοβε {πεῖς 
δμεδάβ ος ἰδεῖς ἢςαγίβ ἰπ δὴ ἐνὶ] ρεγρί εχίπρ 
εἶπ: ποίθβ ου Μι. Ἐὸοσ ἃ {1} εχροβί- 
τίοπ οὗ {πε ἀΐδοουτβε ἰπ ἰἢς Ἰἰρδϊ οὗ {18 
αἰἷπὶ τεδάεσβ ἀγεὲ γείεγγεά ἴο {πε6ϑε ποίεβ. 

γν. 1-4. Τλε ἱμπέγοάμείίοπ (Μι. χχίν. 
1-3.; [κι χχί. 5-7)). -τ-τνες. τ. εἷς τ᾿ 
μαθητῶν, ο"6 οὗ ἰἢς ἀϊδβοῖρ[68; πε ἀϊ5- 
οἰρίεβ βεπογαῖ νυ ἱπ Μι.; ᾿ῆο, ποὶ βαϊά, 
ΠΟΥ ἔοσ ψνηδὲ πιοῖίνε ; ῥγοῦδοὶν ἴο ἀΐϊνετι 
τῆς Μαβίες ἴτοπιὶ βίοοπιν {πουρῆῖ8.--- 
ποταποὶ λίθοι, εἰς. : ννῆδὶ δβίοημεβϑ δηά 
ψ δαὶ θυ άϊπρ8] ἴπε ΤΟΓΠΊΟΙ στεπλδγΚῸ]ς 
ἔοτ 8ῖΖβ, 85 ἀδβογίρεά ὃὉγ Ἰοβερῆυϑ (Απεᾳ.» 
χν., 11, 3); ἴδε ἰαϊίες ἴοσ δεδυῖν. Οη 
ποταπός υἱᾶε αἱ Με. νἱϊ!. 27.---ἶν εσ. 2. 
βλέπεις : ἃ ᾳφυεβείοπ, ἄο γου 8εε ἢ (ο ἢχ 
αἰϊεπείοη οἡ δη οὔἱεςῖ ςοποετηΐπρ ὙΠΟ 
ἃ δβιδγι!πρ βἰδίεπιεπὶ 18 ἴο δα πιδάε.--- 

ας, ργεαέ Ὀυϊ]άϊπρ8, δοκπον]εάρίηρ 
δε ᾿πδίηε85 οὔ τῆς δἀπιιγαϊίοη ἀπά ροίϊηι- 
ἴῃρ ἴο ἃ ἐξαίυγε ψνίο ἢ πιρμς 8θεπὶ ἰπ- 
σοοσαρδίδὶς ννϊτἢ τε βιδιεπηεπὶ ΤΟ] οννίπρ : 
παῖ ναδβὲ βίτοπρ ρί]ς βυγεὶν ὑσοοῦ δραϊπϑὶ 
ἀδϑβιγαςίοη 1--τνετς. 3. εἰς τὸ ὄρος : ἱπι- 
ΡΙγίπρα ργενίουιβ τηοιίοῃ ἰονναγάβ, Ὀείογε 
δἰτιίηρ ἄοννῃ ου 6 Μουπὶ οἵ ΟἸίνεϑ.-- 
κατέναντι τ. ἷ., Ορροκῖϊς τῆς ἰεπιρῖὶε, 
νὰ τὰς δάτηϊτεά Βυϊάϊηρβ ἴῃ [0]] 
νίενν ; 1818. σταρῃϊς τουςἢ ἱπ Με. οηΐγ. 

--ἐπηρώτα (ΜΝ Β1.), πἰηρσυΐας : Ῥεῖες ἱπ 
νίενν 45 ἴ88 οἰίεῦ βρεᾶκεγ, ἐπου ρῇ δο- 
ςοπιρδηϊε ὃν οἴπεγ τγεε; ἱπιροτίεςξ, 
88 βυδοτάϊπαϊς ἴο ἤρξατο ἰπ νεῖ. 5. 6χ- 
Ρἰαἰπίηρ {πε οσοδβίοη οὗ ἴῃς ἀΐϊβοουγβα 
7εβθὺβ ἴῆεπ Ῥερδη ἴο ἀεϊίνοτι.---ἕ Πέτι 
εἰς. : πε ννεῖ1- Κηοννπ ἴἤγες, ἀπά ἃ γομγίᾳ 
π-Αηάτεν ; ἃ βεϊεοιίοῃ ἰουπὰ οἷν πετε. 
Μετε ἰῃε8ε 411 τπε ἀϊδοὶρίεβ ϑἱτἢ [6 808, 
811 ψνο ψεπὶ ἢ Ηἰτι ἴο Βείπδην ἰπ 
τῆς δνεπίηρβ, ἴπεὶ ταδὶ σεπηδιπίηρ ἰπ 
]ετυβαίεπι ἡ ὙΠα ἔννο ραΐγβ οἵ ὑγοίΐδμεγβ 
μεῖς ἴῃς ἢτϑὶ δ δὰ τὸ ἀϊβοὶ ρ!εβΐρ (ΜΚ, 
ἱ, τ6-20). ΤῊΐ5. ταπηἰπίβοεηςς ροϊπῖβ ἴὸ 
ἰπίεγηδὶ τεϊδιίοπβ ἴῃ τπ6 ἀϊδοίρ]ε-οἶγο] 6 
ἱταρογεο γ Κποντι ἴο υ8.--κατ᾽ ἰδίαν, 
ϑρδγῖ, ἐ. 4... ἴτοπιὶ ἴδε τεϑὶ οὗ (δε ἀϊβοῖρ]ςβ. 
Με. μαβ τς βδπιὲ ρῆγαβε, ἱπουρῇ δε 
ΔΒΒΌΓΊ6Β 411 [ἢ ς ἀϊξοὶρίεβ ἴο Ὅς ῥγεβαηΐ, 
ΨΒὶοἢ ἰ8 βυρρεβέῖνε οὗὨ ᾿Ππεγαγν ἀερεπά- 
εῆςδ.--Ἶ ετ. 4. Τῆς αυεκιίοῃ οὗ ἔπε ἔους 
[48 ἐχοϊ υδῖνε τείεγεπος ἴο (πῃ ργεάϊςιεὰ 
ἀεϑισυοσίίοη οὗἩἨ πε βαςγεά θυ !άϊηρβ. [τ 
Μι. ἴῆτεε φυεβεϊοῃβ ἃγα πιϊχεά ἰορεῖδεσ: 
υἱάξ ποῖεβ ἔπεσε. 

γν. 5-8, δίρης ῥγεϊνοϊτς οΥΓ ἐπε ἐπά 
(Με. χχίν. 15 ΓΚ. χχι. 8:11). [Θγιι8816π|᾿ 8 
Ἰυάρτηεηι-ἀδν ποὶ ἴο σοπῖς 1} οετίδίη 
τπίπρβ ἢᾶνῈ παρρεπεά: δάνεηϊ οἵ ζδῖβε 
Μεββίδῃβ, τίβε οἱ τναγϑβ.-- βλέπετε, Κα 
μεεά παῖ πὸ οπς ἐδεείυε γοὰ; [86 
εἰ δίοδὶ Καγ-ποῖς βίσυςκ δὲ οῆςε ; ἴδε δἱπὶ 
οὗ πε ψγβοῖς ἀΐβοουτβε ἴο Βεῖρ ἀϊΐβοίρ] ε8 
ἴο Καορ Βεδάβ ςοοῖ, δηὰ πεδγίϑ ὕγανε ἴῃ ἃ 
ξεθιοῦβ εν ]} εἴπη (υἱάδ ου Μι.).-ον ες. 6. 
γώ εἶμι, 1 πὶ (Ης, τῆς ΟἈτῖβ). [πνῃδὲ 

8δεῆβα ἴο ὃς υπάετβιοοῦ υἱάς οα Μὲ. Τῇ 
Μεββίδηϊς μορε πιϊξοςοποείνεἃ ννὰ8 (ἢς 
τυῖπ οὗἩἨ ἁ τῆς [εν βῆ ρῥδορῖς.---ν ες. 7 



ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΝ 

λέγοντες, Ὅτι ἐγώ εἶμι“ καὶ πολλοὺς πλανήσουσιν. 7. ὅταν δὲ 
ἀκούσητε πολέμους καὶ ἀκοὰς πολέμων, μὴ θροεῖσθε’ δεῖ γὰρ] 
γενέσθαι. ἀλλ᾽ οὕπω τὸ τέλος. 8. Ἐγερθήσεται γὰρ ἔθνος ἐπὶ 
ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν - καὶ 3 ἔσονται σεισμοὶ κατὰ 

τόπους, καὶ 3 ἔσονται λιμοὶ καὶ ταραχαί.8 ἀρχαὶ 4 ὠδίνων ταῦτα. 

9. Βλέπετε δὲ ὑμεῖς ἑαυτούς. παραδώσουσι γὰρ ὅ ὑμᾶς εἰς συνέδρια, 

καὶ εἰς συναγωγὰς δαρήσεσθε, καὶ ἐπὶ ἡγεμόνων καὶ βασιλέων 
σταθήσεσθε ἕνεκεν ἐμοῦ, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς - το. καὶ εἰς πάντα 
τὰ ἔθνη δεῖ πρῶτον 5 κηρυχθῆναι τὸ εὐαγγέλιον. 11. ὅταν δὲ 
ἀγάγωσιν ἴ ὑμᾶς παραδιδόντες, μὴ προμεριμνᾶτε τί λαλήσητε, μηδὲ 

μελετᾶτε ἀλλ᾽ ὃ ἐὰν δοθῇ ὑμῖν ἐν ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, τοῦτο λαλεῖτε" 
οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἱ λαλοῦντες, ἀλλὰ τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον. 12. 
παραδώσει δὲ" ἀδελφὸς ἀδελφὸν εἰς θάνατον, καὶ πατὴρ τέκνον " 

ΔΝ Β 888. ζορ. οπιῖξ γαρ. Μὲάς Ὀεΐον,. 

3 ΒΌΙ, οτχῖε ἴῃς ἢτβι και δηὰ ΒΙ, πε βεοοπᾶ. Μέάε Ὀεΐονν. 

5ΊΒΩΙ, νεῖ. 1[μαϊ. νυἷρ. οορ. οπλῖξ και ταραχαι (80 Ττρ., ΤίΒο., ΝΝ.Η.), δὰ ἴμ686 

:--2. 429 

ψνοσὰβ ΤΑΥ͂ δᾶνς [Δ]]16ἢ οὐ ὉΥ βίπιῖϊας ἐπάϊπρ (αρχαι, 80 ἣΝ εἶ88). 

4 ἄρχῃ ἴπ ΒΌΙ.Δ {τ ., ΤίβοΒ., ὟΝ. Η.), ψΒῖο ἢ πΊΔῪ 6 δὴ δβδί πιϊ]δείοη ἰο Με. 
ἀρχαι ἰῃ ΑΕΈΘΟΧΣΓΣ αἱ. (Υ εἶε8). 

5 Ομ γαρ ΒΙ, ςορ. 

Ἴ και οταν αἀγωσὶν ἴῃ  ΒΌΙ,. 

3 καὶ παραδωσει ἰῃ Ν᾽ ΒΌ1.,. 

πολέμονς: ἤτει ρβευάο- Μεβδβίαῃβ ργεδοῦ- 
ἱπρ παϊίοπαὶ ἱπάερεπάεηςε ; ἴμδη, παίυτ- 
Αἰΐν, 88 ἃ βεοοηᾶ σημεῖον, τοῦς, 8.11.4] 
οἵ ἰῃγεαίεπεὰ (ἀκοὰς πολ.).---μὴ θροεῖσθε: 
Βοοά οουπδβεῖ, σπεογίαϊ ἱπ ἴοπα, ἰδοοπὶς 
ἴῃ εχργεβδίοῃ τ Ὁ ποῖ βολεά; τῆεῪ 
τηυβὲ ἢάρρεη ; δι ἰἢε ἐπά ποῖ γεῖ. Τῆς 
ἀϊβεοππεοίεὰ βιγίς, πο γὰρ αἴεν δεῖ 
(98), βυϊϊβ ἴπες πιοίΐοπδὶ ρσγορβεῖίίο 
τηοοά. ---τὸ τέλος, ἴῃς οτ5ἰ8 οὗἉ 6γιι881 6 π|. 
--ν ες. 8. ἔσονται σεισμοὶ, εἰς., ἴπετα 
ΜΠ Ὀς φαγί βαθαῖκεβ ἱπ ρίδοςβ; ἔβεγε υν1}]} 
δε ἔλπιίπεβι Ἡσοσε δραΐπ ἐς ὕσίεξεβε 
τεδάϊηρ ψιπουξ Τοοππεοείηρ Ρδγίίςἷοβ 
(καὶ, καὶ) ἰ8 ἰο Ὀς ρῥτεΐετγεά, 88 βυϊπρ 
1δς αὐταρε βἰγὶς σοηρεηΐαὶ ἴο ἔπ ργο- 
δεῖς πιοοὰ. ὙὍὴε καὶ ταραχαί αἢεΓ 
μοὶ πα  μᾶνθ {Ἀ]1εἐπ οὐὔἕ οἱ ΦΒΌΙ, 

ὉΥ Ποπιοεοϊεϊευΐοη (ἀρχαὶ ἔο!]ονντπε; ἱπι- 
τηεάϊαίεϊν αῆεγ), δὰξ δἴεγ βαγίπαυδκεβ 
δηὰ [λπιίηθδ ἀϊδέμγδαποες Βεατηδ 8ῃ δητϊί- 
οἰϊπιαχ. 

νεῖ. 9.13. ΤΑϊγὰ εἰρη, ἀγατῦη ἴγομι 
αῤοςέοϊίς ἐχῥεγίεπεες (Μι. χχίν. 9-13, κ. 
χχί. 12-1090). Οπ ἴδε Πυροιῃαβίβ παῖ (Ὠΐ8 
ἷβ δῇ ἱπιεγροϊαιίοη ἱπίο ἴῃς ἀΐβοουγβε, 
Βανίηρ πὸ οτρϑηίς οοηηεοίίοθ υἱὲ ἰδ, 
υἱάδ ου Μι. Τῆς οςοπίοηίβ οὗ ἢ 18 ϑεςοιίοη, 
Ἐβρεοίδ!ν ἴῃ ΜΑ.᾽5 νεγβίοη, ςοσγσεβροηά 
«οἸοβεὶγ ἰοὸ Μὲ. χ. σ7.22. Βυὲ {πε 4υ68- 

δ πρωτον δει ἰπ ΒΡ. Δ ΈΤΑΕ, 

8ΊΝΒΌΙ, οπχίξ μηδε μελετατε. 

τἴοη, ἰπ ΒΊΟΝ οὗ ἰδς ἔννο ἀϊδοουγδεδ ἐδ 8 
Ἰορίοῃ 88 ἔπε πιογε ᾿ιἰβίογιοδὶ βειεηρ, ἰ8 
ποῖ {παγεὺν βεῖε]εά, ϑόπιε υἱέογαποα οὗ 
1Π6 ϑοσῖ ΨγΜᾶ8 Ἴδγίδί Υ ρεγπᾶπε ἴο {πὸ 
Ρτεβεηῖ δἰξυδιίοη. --νετ. 9. βλέπετε, 
εἰς. : ποῖ τηεδηξ ἴο βίγικα 8 ἀδργεββίπρ 
ποῖα, δυὶ ἴο δυρρεβὲ [πΠαὶ {πμ6 τηοβὲ ἰη- 
τεζαβίϊηρ οἴγεπβ βῃουϊὰ ὃς ἑουπᾶ ἰῃ τΠεὶς 
ον ἐχρεγίθησαβ Δ8 ἴἢς Αροβῖϊεβ οὗ {πε 
ζαϊιἢ, ννμΐς ἢ, μόννενεσ 2.11] οὗἩ ιτὶ δυϊακίοι, 
ψουἹά γεῖ Ὀ6, οπ 186 ψιδοῖε, νἱςτοτίουβ.---- 
παραδώσονσι, εἴο.: ἴῃς (τυ ϊδιίοη5. ἃγα 
ποῖ ἀϊδρυϊδεά, δὰ: (86 δίπιπε διδίεπιεπὶ 
οἷν Ἰεηάβ Ἐπ ρῃμαβὶβ το ἰῃς ἀεοϊαγαϊίοη 
ἴῃ νεῖ. τὸ ἔπαῖ, ποινιβιαπάϊηρσ, τδς 
Θοβρεὶῖ πιιβὲ (δεῖ) ἀπ 5.41} Ὀς ργοςϊδἰπηεᾶ 
οὐ ἃ ν»ἱάς 8.δῖε.---αἀἧἰῊς συναγωγὰς δαρή- 
σεσθε: (δε εἰς Πεῖε ἰ8 ῥχερτιδηΐ ΞΞ γοιι, 
ἀεϊϊνετεά ἴο τῆς βυῃαροριεβ, βμδὶϊ ὃς 
τλδϊ τοῖο. Βεηρεῖ γεηάδσβ: “ἴῃ βΥπᾶ- 
ξορδβ ἱπίεσ νοσῦεγα δρεγηϊηΐ ᾽ σα γε 881} 
Ὅς ἀτίνεη ἱπίο ἴπΠ6 βυπαροριιεδνν ἢ οἷα 5, 
80 Νδὄβρεη.---Ν ες. 11 ρῖνεβ σουηβεῖ ἴος 
Αροβεῖεβ ρδοεά δὲ ἴπε ὅδαγ οὗ κΚίηρβ δπά 
συ Ϊ]ετβ. ὙΠ ΠΟῪ γα ποῖ ἴο Ὀ6 δηχίοιβ Ὀεΐοσγο- 
δαπὰ (προμεριμνᾶτε, ἤετε ΟὨΪΥ ἱπ Ν.Τ.) 
ἀνθ 8ἃ8 ἴο ναϊ ἴΠΕῪ 5841] βᾶύ, ποῖ ἴὸ 
ΒρεΔΚ οὗ ναὶ 8ῃ.4]1 πάρρεη ἴο {πεπὶ 88 
ἴδ τοϑυ οὔ δε (τἰ4]. ὙΠεῖγ αῤοίϊορία ν"ἱ}] 
Ὁς φίνϑη ἴο ἴβε. ὉΠΟῪ Ψ11 οὶ 6 {Π9 
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καὶ ἐπαναστήσονται τέκνα ἐπὶ γονεῖς, καὶ θανατώσουσιν αὐτούς " 
13. καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά μου: ὁ δὲ 
ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται. 

14. “Ὅταν δὲ ἴδητε τὸ βδέλυγμα τῆς ἐρημώσεως, τὸ ῥηθὲν ὑπὸ 
Δανιὴλ τοῦ προφήτου,, ἑστὸς 3 ὅπου οὐ δεῖ " (ὁ ἀναγινώσκων νοείτω ") 
τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν εἰς τὰ ὄρη" 15. ὁ δὲ ὃ ἐπὶ τοῦ 
δώματος μὴ καταβάτω εἰς τὴν οἰκίαν,ἐ μηδὲ εἰσελθέτω ἄραί τι δ ἐκ 
τῆς οἰκίας αὐτοῦ τό. καὶ ὁ εἰς τὸν ἀγρὸν ὃν μὴ ἐπιστρεψάτω 
εἰς τὰ ὀπίσω, ἄραι τὸ ἱμάτιον αὐτοῦ. 17. οὐαὶ δὲ ταῖς ἐν 
γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις. 
18. προσεύχεσθε δὲ ἵνα μὴ γένηται ἡ φυγὴ ὑμῶν χειμῶνος. 
19. ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι ἐκεῖναι θλίψις, οἷα οὐ γέγονε τοιαύτη 
ἀπ᾿ ἀρχῆς κτίσεως ἧς ὃ ἔκτισεν ὁ Θεός, ἕως τοῦ νῦν, καὶ οὐ μὴ 

ΔΊΜΒΌΙ, οπιίξ το ρηθεν. .. 

3 ἐεστήκοτα ἴῃ 381, (υἱάε Ὀεϊον). 

προφητον, ΜΨὨΙΟἢ οοτγε8 σοὶ ΜΙ, 

8 Β εδῇ. οορ. οὔ δε. Μοτε ὄἼχργεββϑίνς ψίιπουξ. 

4281, οπιίξ εἰς τὴν οἰκίαν, ἃ ρ͵ο88. 

δ σι ἀραι ἰῃ ΒΓ. 4 ΒΌΙ,Δ οπῖξ ων. 

ἌΒΙ, οπιῖξ ἢ φνυγη υμων. Μοτα ἱπιργεββίνα ψίϊπουῖ. Πα πχεδηξ οὈνίοιδ. 
Μίάε Ὀεῖονν. 

δὴν ἰη ΙΒΟΙ,. 

ταδὶ βρεαίεῖβ (οὐ γάρ ἐστε ὑμεῖς οἵ 
λαλοῦντε4), ὃυῖ (πε Ἦοῖν ϑρίσιε. 1. 
[28 1 πεγε: Οἢσγίβι τ [Ὡς Ηοΐν αἼιοβι. 
Τί σοηιοτίίηρ ννοσά ἰβ νναπιίηρ ἰπ Μι., 
δηὰ ἡ Βεῖποσ ᾿ξ νγ88 στεα]ν βρόκθη δὲ {18 
ἔχης πῆῦδὲ τοτηδίη ὑποεγῖδιη, Με, ἀε- 
βοσίδεβ ψἱ πλοτς ἄειδὶ] (ἢς ἱπίθγηδὶ 
που ἷε8 οὗὐἩ τς ΟὨτίβιίδπ σοτησηπηΐτν --- 
τπλυῖηδ] ἐγαδοθοσυ, [ΑἾβε ργορμεῖβ (νη, 
Ὡοὲ νἱϊδουῖ, Κα τπ6 2156 Μεββίδῆβ οὗ 
νεΙ. 5), ἰδνν]θββηθθθ, ΟΠ Πρ ΟΥ̓ δεῖν 
ἐπι μυ5ἴ48π)--- 411 ἱπιρὶ γίπρ τς ἴαρβε οὗ ἃ 
ςοπβίάδεσαρ!ς εἰπις, δπὰ 41] ἴο πᾶρρεῃ 
Βεΐοσγα ἴδ επά οὗ Τεγυβαίεηι (γν. 1ο- 12.) 
ἙἘοτ 41] τῃἷβ ΜΙκ. ρίνεβ οπἷγ ἴδε ὑγιεῖ 
βιδίετηδηὶ ἴῃ νεῖ, 12.---Ψ εσ, 13 δήβυνεῖϑ 
ἴῃ ἰϊ5 ἄγβι ρασζὶ ἰο Μί. χχίν. οὗ, δηὰ ἰῃ 118 
βεοοπά ἴο Μί. χχὶίν. 13. 

γν. 14-22ὦ. Τὴε Ὑγειοϊςἠ σαἐαΞέγοῤ]ι 
(Με. χχίν. 15-25, 1. χχί. 20-24).---ν ἐσ. 
14. τὸ βδέλυγμα τ. ὁ. Ὅἢ Ποττοῖ ἰ8 ἴΠ 6 
Ἑοχηδῃ ἌΣΤΩΥ, δηὰ ἰΐ 18 ἃ ποσοῦ δεοδυβ8 
οὗ τῆς ἀεεοϊδείοη ἰξ Ὀτίπρβ. Μὲάδ ου Με. 
ΤΒα τοίδσεπος ἰο Πδηϊεὶ ἱη Τ᾿ Ε. 18. 'π)- 

εἃ ἴτοτηῃ Μι.---στηκότα, {πε τεδάϊηρ 
ἴῃ ἴδ Ὀεδὲ ἰοχίβ, πιαβου πο, ἐπουρἢ τὸ- 
ζεττῖηρ ἴο βδέλυγμα, Ῥεσδυβα ἴῃς Ποτῖγοῦ 
ςοπδίβίϑ οἵ βοϊἀϊεσβ (5. ῃδη2Ζ) οὐ ἐπεὶς 
ξεηεσαῖ. (Οὐ. ὃ κατέχων, 2 Τε88. ἰΐ. 7.) 

ὅπον οὐ δεῖ, νΠετε ἰξ οὐρδὲ ποῖ, ἰπ- 
εἰεδὰ οἵ ἐν τόπῳ ἁγίῳ ἰη Μι.---ἂ ρταςείυϊ 

εἰτουπη]οουεῖοη Ὀεϊγαγίπρ ἰδ6 [εὐ δὰ 
ΟΠ βείδῃ ντίεἶπρ ἕος μεδίπεη ΟἨτἰβείδηβ, 
Δὐϑιαϊπίηρ ἴτοπὶ τηβκίηρ οἱαίπιβ {πδὲ 
ταϊσς Ὀ6 ηδυπάογείοοῦ ἔος δὶ8 πδῖϊνς 
ΠΟυΏΙΓΥ ὉΥ ΔΙ] πρὶ ἰξ 186 “ΠοΙ͂Υ Ιαπά ᾽" 
(βόνδησὶς τὸ ἀναγινώσκων ν. ΤΠδ τε- 
Ὅγοποα ἤεῖε οἀπποῖ θα ἰο Ὠδηίοϊ, νυνί ἢ 

18. ποῖ πιοπιοπεά ἱπ ΜΚ., θὰξ οἰἴμος ἴὸ 
ἴῃς αοβρεῖ ἰἴβεῖ ογ ἴο ἃ βεραγαῖς ἄοου- 
τπεηῖ ψΠςὮ ἰξ ἐπηροάϊε8---α [νυ βἢ οσ 
7εν 8ῃ- ΟὨσβεῖδη Δροσαῖίνυρβε (υἱάφ. ου 
Με). Ὑῇῆς τνοσγάβ πᾶν ὃς ἰᾶκεῆ ἃ8 ἃ 
ἀϊγεοτίοη ἴο {πε τεδᾶδθσ ἴῃ βυπδρόριβ οσ 
οΒυγοῇ ἴο ἐχρίδίη ξυσίμο ἴπ6 πηεδηίηρ ἴο 
Πιρᾶγασϑ, ἰξ δεΐηρ ἃ πηδιῖεσ οὗ νἱξαὶ ῥσας- 
εἰςαὶ οοποοτη. Κις ΜΝ εἰζβᾶςκεγ, ας 
Αῤος. Ζεῖξ,, Ῥ. 362.---Ν ετ. 15. δώματος, 
ες Ψηο ἰ5 οη ἴῃ γοοῦ, Μά αἱ Μι. χ. 27. 
ΎΤΠς πιαΐπ ροΐπὲ ἴο ὃ6 ποίεά ἱπ Μκιΐξ 
νεγβίοη οὗ {πε ἀϊγεοιοηβ ἕοσ [ῆς οτίβἰβ ἃ8 
οοτπηρατεά νἱτἢ Με. Β (φ. Ὁ.) ἰ8. τῆς οπλΐδ8- 
βίοῃ οὗ ἴῃς ννοτάβ μηδὲ σαββάτῳ, ρτοῦ- 
ΔΌΪΥ οὐ οὗ τερατά ἴο αἰ βη]6 τεδάοσβ.--- 
γεν. 18. ἵνα μὴ γένηται, ἰπᾶὲ ἐξ πιᾶγ 
ποῖ Ῥε; Ψῆδι ποὶ βαϊά, φυγὴ (ΤΕ) 
δεΐηρ οπητοά ἴῃ δεϑὲ ἰεχίβ -ὸ ῃ6 παᾶπι6- 
1658 ᾿ποσγοῦ ν]ο ἢ πιακε8 Ηρ ἱπιρεσα- 
εἶνα, [Ὡ6 ιν] οτβὶβ οὗ [βγϑεὶ, ---ν εσ. στο. 
ἔσονται γὰρ αἱ ἡμέραι, εἰς., ἔος (ποὲ ἐπ 
ἴῃοβ6 ἄδγβ, θυ1) ἔποβα ἄδγϑβ ({πεπιβεῖναβ) 
584}1 Ῥ6 4 (γί δυϊδεῖοπ. 850 νὰ βρεᾶκ οὗ 



13-7. ΕὙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

γένηται. 240. καὶ εἰ μὴ Κύριος ἐκολόβωσεϊ τὰς ἡμέρας, οὐκ ἂν 
ἐσώθη πᾶσα σάρξ ἀλλὰ διὰ τοὺς ἐκλεκτοὺς οὖς ἐξελέξατο, ἐκολό- 

βωσε τὰς ἡμέρας. 21. Καὶ τότε ἐάν τις ὑμῖν εἴπῃ, ᾿Ιδού,2 ὧδε ὁ 
Χριστός, ἢ ἰδού,2 ἐκεῖ, μὴ πιστεύσητε 242. ἐγερθήσονται γὰρ 
ψευδόχριστοι καὶ ψευδοπροφῆται, καὶ δώσουσι ὁ σημεῖα καὶ τέρατα, 
πρὸς τὸ ἀποπλανᾷν, εἰ δυνατόν, καὶ δ τοὺς ἐκλεκτούφ. 23. ὑμεῖς 
δὲ βλέπετε’ ἰδού, προείρηκα ὑμῖν πάντα. 144. ᾿Αλλ᾽ ἐν ἐκείναις 
ταῖς ἡμέραις, μετὰ τὴν θλίψιν ἐκείνην, ὁ ἥλιος σκοτισθήσεται, καὶ 

ἡ σελήνη οὐ δώσει τὸ φέγγος αὐτῆς, 25. καὶ οἱ ἀστέρες τοῦ 
οὐρανοῦ ἔσονται ἐκπίπτοντες, καὶ αἱ δυνάμεις αἱ ἐν τοῖς οὐρανοῖς 
σαλευθήσονται. 426. καὶ τότε ὄψονται τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐρχόμενον ἐν νεφέλαις μετὰ δυνάμεως πολλῆς καὶ δόξης. 27. 
καὶ τότε ἀποστελεῖ τοὺς ἀγγέλους αὐτοῦ, καὶ ἐπισυνάξει τοὺς 
ἐκλεκτοὺς αὐτοῦ ὃ ἐκ τῶν τεσσάρων ἀνέμων, ἀπ᾿ ἄκρου γῆς ἕως 

431 

ἄκρου οὐρανοῦ. 

1 κολ. Κ, ἴω ΜΙ ΒΓ. 
33 81, Βᾶνε ιδε ὈΟΙ εἰπγαβ; ἔοσ ἡ δείοτο βεοοηὰ ι8δε Β δα5 και, τδοΣ δΔ5 δοδΏ 

«δαηρεά ἰπίο ἡ (α8 ἰῃ Μι.)) ἰη ὉΔΣ αἱ. ; οπιϊιοά ἰηῃ δ31, (ΤίοοΒ., ΝΗ.) 

8 πιστενετε ἰπ ΜΑΒΟΌΙ,Δ, 

4 δωσουσι ἰη ΆΒΟΙΙΣ αἱ. ποιησονσι ἴῃ Ὁ (Τί6ς..). 

᾽ Οπιῖε καὶ 8 Β0 (ἄοπι Με). 
4 Οπιΐξ ιδον ΒΓ, Ἑςορ. Δεῖ. (Τίδοξ,, ΜΝ. Η.). 
Ἶ ἐσονται ἐκ τ᾿ ονρ. πίπτοντες ὦ ΒΟ (Τίϑς., ΝΝ. Η.). 

8 Οηνΐε ἤγεε αντον ΒΌΙ, (Τίδοι., ΝΝ.Η.), βεοοηά ὉΪ,, νης ἰΒ ἰουηά ἴα '480Δ. 
ΤΟΣ. οαὶῖδ ῬοΒ. ὙΝ.Η. Βανε δβεοοπὰ ἰπ Ὀγαςκεῖβ, οπιίξείης ἢγϑῖ. 

“6νἹ]} ἀδυβ," δαπᾶὰ ἰη ϑοοιϊασπὰ οὗ {πὸ 
“ἸΟΠ Ωρ εἴπγεβ ".- τοῖα οὐ γέγονεν, εἰς.: 
ἃ βίτοηρ 5ἰαίεπιεπὲ οἰ αἰηγίπς ἔοσ ἐμ οτἰβὶ8 
οὗ Ιδγδαὶ ἃ υηίψις ρίδοο οὗ ἱγσαρῖς ἀϊβείπο- 
ἔἴοη ἴῃ ἴλας νΠοἱα ςαἰδηλίξουβ ἐχρεγίεποα 
οἵ ἰς πυπΊαη τᾶςς, ραβὲ δπὰ ἰο Ἵογης.-- 
οἵα τοιαύτη, ρΙεοπαβεῖς, οΥ τ Οος. χν. 48, 
2 Ὅοτ. χ, 11.-νεσ. 2.οθ. Τῆς πλεγοῖδυϊ 
δμοσίθηϊης οὗ ἴπε ἄδγβ, ουξ οὗ τερατζὰ ἴο 
πε εἰεσῖ, ἰ8 Βεζε ἀϊγεςεῖν δβογιδεὰ ἴὸ 
αοἄ. Μί.υ8εβ ἴῃς ραββίνε σοηβιίσυςιίοῃ, 
πεῖς υἱάφ 85 ἴο ἴῃς ἰάδα οὗ βῃοτίεηΐηβ 
δηά τῇς τεᾶβουῃ.--- τοὺς ἐκλεκτοὺς οὖς 
ἐξελέξατο, ἴῃς εἰεοξ Βοπὶ Ης εἰεςιεά, 
τεοδ!]ηρ ““1ῃῆς ογεδιίοη ψῃϊο ἀοά 
οτεαιε δ ἴῃ νοσ. το; δαξ πΊοῖς ἴδῃ ἃ 
τλετε ἰτεγασυ ἰάϊοβυπογαβυ, εἐπηρδβί βίη σ᾽ 
δε ἴδοι πὶ ἐπα εἷἶεςὶ ἀσὸ αοά β εἱεςοῖ, 
ΜΠ οπὶ Ης ἰονεβ δηά ν"}}] σαγε ἔοσ, δπὰ 
ΨΏΟΒΕ ἱπιίεγοεββίοπϑ ἴοσ οἴπεῖβ Ηδ }}] 
ιθᾶσ.--- νεῖ. 22. ψενδόχριστοι, ψευδο- 
προφῆται, [λ|15Ξὲὦ ΟἸΠτίϑῖβ, δηᾶὰ ἴαλ]βε 
Ῥιορδεῖβ; δραΐπ, ἃ8 ἴῃ νεῖ. 6, πεσε 48 
ἴδετε ϊΐδουῖ, ποὲ ψυἱεμίη, ἐδ6 ΟΒυσο ; 
Ῥοϊϊεῖίςαὶ Μεββίδῃβ, ἴῃ νεσ. 6 βροΐεη οἵ δα 

δε ργίπιε ςυβε οὗ 4] ἰῃς σα] απ εἶα, ἤεσα 
88 Αἱ ἴῃς 1451 Βοὺγ Ῥσζοπιϊιβίπρ ἀε ἱνεσδῆςα 
τῃογείγουη.-- πρὸς τὸ ἀποπλανᾷν, νἱτἢ ἃ 
νίενν ἴο πκβίεδά ;ἢ (86 σοπιρουπὰ νετΌ 
οὐςουζβ δραίη ἴῃ σ ΤίπΊ. νἱ. 1ο, ἰῃ ραββίνς. 
--Νν ες. 23. ὑμεῖς δὲ, εἴς., πον γοῦ Ἰοοίς 
οὐἕ 1 δᾶνς ἴοϊά γοῖι 811 πη ρ8 Ὀεΐοτα- 
παηᾶ; ἰογενγαγηςά, ἑογεαγπιαά. 

γν. 24-32. Τὰε εονεπρ οὗ ἐξα 805 ὁ, 
Μαη (Μι. χχίν. 29-35, [κ. χχί, 245-33). 
-- νος. 24. ἃ, ΟΡΡοβεβ ἴο ἴδε (Ἀ͵88 
ΟὨγίβιβ ΨΏΟ ἃτε ποῖ ἴο δὲ δεϊενεὰ ἱπ, 
186 ςοπιίης οὗ [δὲ ἴτὰς ΟἾγίβι. ---ἂν 
ἐκείναις τ. ἡμέραις, ἱπ ἴποβε ἄδγβ, ἴοσς 
Μι.᾿8 εὐθέως, ἃ ναριιεῖ ρῆταβα, χε ταλκίπα 
τις βάγεηα ΒΥΠοΒσοηῖβα ϑἱεἢ δ ἐλ ῥὶς, 
--Νν ες. 25. οἱ ρες, εἰο., ἴῃς βΒίαγβ 
50.811 Ὀς ἱπ Ῥζοςςβ8 οὗ [δ]]Πἰὴρ (οπα δἷεσ 
τῆς οἰδετ)---ἔσονται ν»ἱτἢ πίπτοντες ἰπ- 
βἰεδά οἵ πεσοῦνται ἰη Μι.---οὶ δυνάμεις, 
εἰς. ; ῆε ροννεῖβ ἰη μεᾶνεῃ τῷ ἴδε ρονγεσ8 
οὗ πεάνεὴ (Μι.) Ξ, ἔπε ἤοβὲ οὗ πεάνθῃ 
18. χχχῖν. 4), ἃ Βυποῆυτα ἔοσ {Π6 δβίδσβ. -- 
εἴ. 26. τὸν ὑιὸν τ. ἀ.: (ῃς ὅοη οὗ 

Μδη, ποὲ δε 5ἰζη οὗ, εἴς., δ8 ἰη Μι.: 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ 

48. ““᾿Απὸ δὲ τῆς συκῆς μάθετε τὴν παραβολήν - ὅταν αὐτῆς ἤδη 
ὁ κλάδος 1 ἁπαλὸς γένηται, καὶ ἐκφυῇ τὰ φύλλα, γινώσκετε ὅτι 
ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν - 20. οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ταῦτα ἴδητε 2 γινό- 
μένα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἐπὶ θύραις. 0. ᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, μέχρις οὗ πάντα ταῦτα ὃ γένηται. 
31. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται 4. οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ 
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παρέλθωσι." 

32. “ Περὶ δὲ τῆς ἡμέρας ἐκείνης καὶ δ τῆς ὥρας, οὐδεὶς οἶδεν, 
οὐδὲ οἱ ἄγγελοι οἱ ὁ ἐν οὐρανῷ, οὐδὲ ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ. 

33. “ Βλέπετε, ἀγρυπνεῖτε καὶ προσεύχεσθε,Ἷ οὐκ οἴδατε γὰρ πότε 
ὃ καιρός ἐστιν. 34. ὡς ἄνθρωπος ἀπόδημος ἀφεὶς τὴν οἰκίαν αὐτοῦ, 
καὶ δοὺς τοῖς δούλοις αὐτοῦ τὴν ἐξουσίαν, καὶ δ ἑκάστῳ τὸ ἔργον 

ΔΎΒε οτάεν οὗ ἴδς ψογάβ νδζίοββϑδ ἰῶ Μ55. ΝΑΒΟΌΙ, Βανε δὴ ο κλ, ἀντης 
σν.Ἡ., Τίδοβ., αβ ἰη Τ᾿ 0). 

3 ,ξητε ταντὰ ἰη ΦΑΒΟΙ,. δταντα παντα ἴπ Β01,Δ, 

4 παρελενσονται ἱπ ΒΟ; εἷηρ. ἰπ ΓΔΣ (τοπὶ Με.); ἴος ον μη παρελθωσι (οπΣ 

Με.) ΜΒ1, Βανε π' 
εἰβεννβεσα οοςὺς ἴῃ 

δη π ΝΒΟΙΔΣ, ΝῊ Βᾶνε και. 

ευσονται 8 βεσοπὰ [ίτης, ἀπά ΒΙ, οί μη, ννϊοἢ ἄοο5β οοὲ 
τ, ἢ ον ἀπά ἕαΐυτα ἱπάϊςδεῖνα. 

ΦΜΌΙ, ομχΐξ οἱ αἴεγ αγ. ΟΔ μανε ἱξ, Β τεδάβ ἀγγελος (ΥΥ͂.Η. τηδτᾳ.). 
Τ ΒΌ οπιῖ και προσενχεσθε; ἃ ρἷοβδ. 

ΦΊΝΒΟΘΙ, οπιῖξ και, ἃ οοππεοιίίηρς ραγιοϊς δά δὰ ὃν βδοσίδεβ. 

ΟὨσῖδὲ Ηἰβ οὐγῃ εἰρη, υἱός οἡ Μι.---ν ες. 
27). ἀπ’ ἄκρον γῆς, εἰς. (ο΄, εχρτεδβδβίοη 
ἴῃ Μι.), οπι ἴῃς οχίγεπην οὗἩ ἴδε φαγί 
ἴο ἴδε ΕΧΙΓΟΠΊΥ οὗ πεάνεη. Τὴ δα 
ἷδ ςοηοεῖϊνεά 8485 ἃ ἢκλι βυτίλος, δπὰ (ἢ 
ἰάεα ἰ5---τοτὰ οπς εηὰ οἵ ἴῃ εαγιἢ ἴο πε 
οἴμετ, ψοσε ἰξ ἰουςῆεβ ἴῃς δεᾶνεηβ. 
Βυὶ πεν ἰους δὲ οι Ἂεπάβ, 80 δμαὶ 
Μι.᾿8 ἐχρσγεββίοῃ ἰ8 ἴῃε πῖοσε δοουγδῖα. 
Εἰῖδες τοτὶ οἣε Ἵπά οἵ δε εαγέλ ἴο τῇς 
οἴδεγ δπά οἵ τῆς εαγέλ, οὐ σγοπὶ οης επὰ 
οὔ δε λεαυεη ἴο, εἴς.--- ες. 28. Ῥδγδῦϊς 
οὗ ἴδε ἢρ τες, 28 ἱπ Μι.--ἐκφύῃ: {δῖ8 
νεῖ υἱίδους δοοαπὲ πιῖρῃς εἰϊπεσ Ὀς 

Ἔβοηΐ βυδ)υποῖίνς δοῖῖνε οἵ ἐκφύω - 
κφύῃ -Ξ ἰξὲ ρυϊίεῖῃ ἕο 18 Ιεανεβ; οἵ 

2πηὰ δογῖδε ϑβυδ᾽ιποιῖννε ἱπίταπβίεινα Ξε 
ἐκφνῇ, ἴτοπι ἐξεφύην, ἰαἴετ ἴοτπὶ οὗ 2πὰ 
δοτῖβε ἱπάϊςαιίνε ἱπβίεδὰ οἵ ἐξέφυν -Ξ τιὩ 
ἰεανεβ βῃοοῖ ουἵἝ. ὙὍδε ἔογπιεσ 18 ρζϑ- 
ξειτεὰ ὉΥ πιοβὶ ςοπητηεπίδίοσβ, 
ν. 32-37. Οοπεϊπαϊηρ ἐχλονίαϊίοη 

(Με. χχῖν. 36).---νεσ. 32. Τῆς νογάβ ὃ 
οἷὸς ἀτε δὴ υὑπάουδιεὰ τεοδάϊηρ ἱπ ΜΚ., 
δηὰ {ποτα οἂπ ὃς [{ππ|6 ουδὲ ΠΟῪ ἔοτπι ἃ 
Ῥατῖ οἵ {δε για ἔεχὶ πῃ ΜΙ. αἷβο. Αβ ἴο 
δε ἱπιροτί οὗ ἔδε βοϊεπιη ἀβοϊδγδιίίοη οὗ 
παβοίεηςς [6808 ΠΕΙῸ τηᾶκαβ, 1 ποεᾶ οἡΪΥ 
τεῖος ἴο ννῆδὲ 88 δε βαϊὰ οἡ τὩς Ἴοσ- 
τεβροπάϊηρ εχ 'ἰπ Μί. [8 ποῖ ἃ ἀϊΐδ8- 

οἰαίπλες οὗ Κπονϊεᾶσο δα ἰὸ ἴδια ργεοΐβε 
ἄδν, πιοηίῃ, οσ γεᾶσ οὗ ννῆδι ἰξ ἴβ ςοτίδι πὶ 
Ὑ Βάρρεη ψἱὶπ τῆς τμὲπ ῥγαβαπὶ 
δεπεγδίιοῃ, Βὰξ γαῖμοσ δη ἱπεϊπηδείοη ἐπδὲ 
11 βιδιθπιεηῖβ (παῖ γεραγάϊπρ ἴἢς ρεπεσα- 
τίου ἱποϊυΔεά) 88 ἰο ἰῃς ἔπιε οὔ ἴδ8 
ῥαγμδία ταῦβὲ θὲ ἴδκεη ἰπ ἃ αυλιβεά 
86εη86. Τεδβι1ι8 δά, 1 51:}}} ἔξεϊ, ἵννο ννᾶγβ 
οὗ βρεακίηρ οἡ {ῆς βιιδ)]εςῖ, οἕε ἔογ φοπὶ- 
ἴοτι (1 νν}}} θὲ βοοῃ), δῃ!ᾷὰ οτς ἔοσ οδυϊίΐοῃ 
(1 ταν ποῖ δε 80 βοοῇ 88 ὄυδῃ 1 {πίηκ οσ 
γοὰ δχρεςῖ).---νετ. 33. ἀγρνπνεῖτε: 
ψν δῖος, δα 5δἰεερίεββ (α ργῖν. απὰ ὕπνος) .-- 
οὐκ οἴδατε, εἰς., γε Κπον ποῖ ἴδε εἰπια οσ 
βεᾶϑοῃ (καιρόφᾳ) οὗ ἐπε ῥαγμοία. 1 Ἔνεῃ 
1πε ὅοη Κπονν ποῖ, 8Ε}}11688 Η]8 ἀϊβοί ρὶεβ; 
τῃεγεΐοσα ἰεὲ ἴπεπὶ νναιςῇ,-- τ. 34. 
Ἑπίοτγοογημεηὶ οὗ ἴῃς ἐχδβοσίδιίοη ἴο νϑῖο ἢ 
ὃν ἃ ὕὈχίεξζ ραγαῦῖθ. Αὲ {ηΐϊβ ροΐπε δδςοδ 
οὗ {με βυπορεςδῖ δνδηρε βίϑ ρΌ68 δἰ8 
ον νὰν. ἴπ Μί. 688 ργεββεβ Βοπὶα 
της ἰεββοῦ Ὁ Ἠἰβίοσγίοδὶ ἀπά ργορβειῖςδὶ 
Ρίοῖυγεβ οὐ τἴλ6 βυγργίβαβ Ὁσουρῆς ὉΥ υπη- 
ἐχρεοιεὰ ογίβεβ ; ἰῃ {.Κ. ΌῪ ρεπεζαὶ βῖδῖἊ- 
τηεηῖβ; ἰῃ ΜΚ. ὃγῪ ἃ οοπιρδγίβοη νι ἢ 
8εεΠ18 ἴο ΡῈ {πε ρεσπὶ οὗ πῈ ραγαῦϊδ ἴῃ 
Με. χχν. 14-30.--ἄνθρωπος ἀπόδη 
ἤθγῈ ΟὨΪγ), ἃ τγανε!!ηρ τηᾶη, οἷ ἔν. 
πορος, ἃ τηριοῃδηξ στήλη, ἰη Μὲ. χὶϊ!. 

45.--ἀφεὶς, δοὺς: ἰπεθε ρασιίοἰρ[ε8 
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αὐτοῦ, καὶ τῷ θυρωρῷ ἐνετείλατο ἵνα γρηγορῇ. 35. γρηγορεῖτε 
οὖν: οὐκ οἴδατε γὰρ πότε ὁ κύριος τῆς οἰκίας ἔρχεται, ὀψέ, ἢ 
μεσονυκτίου, ἢ ἀλεκτοροφωνίας, ἢ πρωΐ 36. μὴ ἐλθὼν ἐξαίφνης 
εὕρῃ ὑμᾶς καθεύδοντας. 27. ἃ 3 δὲ ὑμῖν λέγω, πᾶσι λέγω, Γρηγο- 

- ᾽» 

ρεῖτε. 

1 μεσονυκτιον ἴῃ ῬΒΟΙ.Δ, ΤΕ, (-ον) οοηΐοττηδ ἴο ἰξε 1] ον ίηρ φεηϊ εἶνε. 

οἴη ΜΒΟΙ,Δ, 

τροοῖίν τῆς οἰτουτηδίδηοεβ πηδε ὙὨΐο ἢ 
6 οοτῃηπιδηά ἰο ἴῃε ροσγίεσ, ἴπῸ πιαὶπ 

Ῥοΐπι, ψὰ8 ρίνεη ἢ ἰὲξ 8 απ ἴδε 
ταδβίο ννὰ8 ἰεανίηρ, δαπὰ ἤθη ἢς σάνε 
ἴο 811 ἰδ βεσνδῃβ δί8 Ῥατεπα ἰπβεγυσιοηβ. 
- τὴν ἐξουσίαν, δ᾽ῖ56 ((ῆε πιδδβίετ᾽ 8) 
δυϊβοσίυ, ἀϊβεγιθυϊεά ἀτποηρ ἴῃς βεγναπίβ 
ἤθη δα οουἱά πο Ιοηρεῖ Ἔχεσγοῖβα ᾿ξ Ὠϊπι- 
8ε1{.--λτὸ ἔργον α.; ἴο «Δ οἢ οης ἀΐς τοογᾷ, 
ἰῃ δρροβίεϊου ννμ ἐξουσίαν. [π ἔπε 
τηδδϑίει Β δῦϑεποε δϑο ἢ πιᾶπ Ὀδοδηλα ἢί8 
οὐ πηϑβῖεσ ; ρυΐ ὑροη Πὶβ ποπουτ, ἴῃς 
βεδῖ οἵ ἰῆς ἐξουσία, ἀπά ρτεβοτι δἱπρ' σᾶγα- 
ωϊ ρετίοστηδηςς οὗ ἴδε ἔργον επιγυβίεά ἴο 
ἐδοἢ.---καὶ τ. θυρωρῷ, «͵5ο, ἀππιοηρ ἴῃ 6 
τεβῖ, δηά νεσὺ βρεοίδι'ν, ἴο {με ῥογέεν (ῃ 6 
ξᾶνςε ἱπβισυςξίοπθ), Ὧδε καὶ Πετε 8 δπη- 
Ῥηδείς, 48 [ἢ ἰξ ῃαὰ Ῥεδη καὶ δὴ καὶ.---να 
γρηγορῇ, (Πα Βε β8δου!ά νναῖοΒ: ποῖς 
παῖ π΄ {πῖ8 ραγαῦϊες ἴῃς διποιϊίοη οὗ 
ννδιοΒίπρ θεςοτηεβ ἴδ6 Ὀυβίπεββ. οὗἉ ο)16--- 
τῃε ροζίεσ. Ἑδοῆ βεγνδηΐ 888 18 ἄρρσο- 
Ῥείδϊῖς ἰδϑίς ; τῆς μοτγίεσ᾽βΒ 8 ἴο ννδίςΒ. 
Υεξ ἴπ δε πιοσὰὶ βρῆεγε ννδϊομίηρ ἰ5 (ῃς 
οοτηπιοη ἀυῖγ οἵ 41}, ἔπε ἴεσηρασ ἴῃ Ὡς ἢ 
811 ἀτε ἰο ἀΐβοβαγρε ἐμεῖς ἑιαποϊίοαβ. ΑἹ] 
δᾶνς ἴο θὲ ῤογέεγς, νναϊτπρ δὲ (ἢς ραῖβ, 
τεδάγ ἴο ορεη ἰξ ἴο τῆς γεξιγηίπρ τπηδϑβίεγ. 
Ηεηςε ἴδε οἱοβίηρ ἐχβογίδιοη ἴῃ νεσ. 37. 
ΨΒδΣ 1 βὰν ἴο γου, ἴῃς ἴους ἀϊβοῖρ]ε8 
(νεσ. 3), 1 βᾶν ἴο 411: νγαῖσἢ. Τῇΐβ ῃδὰ 
ἴο Ὁ6 Δάάεά, Ὀεσδιβα 1 ννᾶ8β ποῖ βαϊὰ οσ 
βιρρεβίεά ὃν {πε ραγαῦϊε ; ἃ ἀείεοϊ 
ΜΏΙΟΒ τπηᾶκεβ ἰεὲ ἀουδε ΨΠΕΙΠΕσ γα 
Βᾶνε βεσε ἃ Ἰορίοη οἵ [εϑι8 'ἴπ δυϊπεπεὶς 
ἴοττη, ἂπὰ ννϊο ἢ τὴδν δοοουηΐ ἴοσ ἰΐβ 
οπιβϑίοπ ὃῪ ἴ.Κ.--Ν ες. 35. ὀψὲ ἢ, εἴς. : 
τῆς πῖρμι ἀϊνίἀεά, Εοπιᾶη ἐδϑῃίοη, ἱπίο 
ἔριν ναϊοαβ: 6.9, 9.12, 12-3, 3:6. 
Βείοτε ἴπθ εχ πὶ 16νν8 ἀϊνίἀεἀ ἐπε 
πἰρῶς ἱπίο ἔῆγες ραγίβ.---μεσονύκτιον:; 
υἱάε αἱ 1Κ. χὶ. 5. ου τῃϊ5 ννοζά, ἰουπά «80 
ἰπ Αςῖ8 χνὶ, 25, χχ. 7.---ἀλεκτοροφωνία 
ἰ5 ἃ ἅπαξ λεγ. ἰπΠ Ν. Τ.--Νες. 36. 
ἐξαίφνης, Ξυδάφηϊγ, Ποῖα ἰπ 1Κ. [ἰν 13, 
δηά ίουτ εἰπιε8 ἱπ Ας!8.---καθεύδοντας : 
1|8 ἀρρ]ϊε8 ἴὸ 811] τἢ6 βενδπῖβ, ποῖ 
ταϑσεῖν ἰο τῆς Ροτίεσ ; ἐπεσείογε 411] τηυβὲ 
ὙνΔῖΟἢ 28 ννῈ}1} 248 γοσκ. [πη (᾿ς οςᾶ56ε οἵ ἃ 
ταλβίεσ ἀρβεηΐ οὔ ἃ ᾿ουσγπευ, ἴμ6 βεινδηίβ 

ςᾶπηοὶ Κηον ἐνθη ἴπε ἄαν, ποξ ἴο βρεδὶς 
οὗ τε λομν οὐ τοαΐεὰ οἵ ἴπε πὶρδξ, δ 
{πεν σουϊά ἰπ ἰἢς οα8ε8 βυρροβεὰᾶ ἴῃ [. 
χίϊ. 36, Με. χχν. 5. Ὑπεζγείοσε [ΠΟῪ πιυδὲ 
Κεαρ ἀνᾷκθ ποῖ τηθσεῖν οὴς πίρδι, Ὀυϊ 
ΤΑΔΩΥ πὶρῆΐβ, 8η ἱποοπρτιν τυ ἢ ἀραίη 
βυρρεδίβ (Πδὲ γὰ βᾶνες ποὲ δεσε δὴ 
οτίριημδὶ υἱξεγαπος οὗ [6808, Ὀπξ ἃ σοπι- 
Ῥοβίις Ἰορίοη τ οἰεπχεπὶβ Ῥοτσονεάᾶ 
ἔτοτῃ βενεσδὶ ρᾶγαῦϊεβ. 

σβάρτεβ ΧΙΝ. ΤῊΞ ΡΑΒΒΙΟΝ 
Η:βΤΟκΥ.--νν. 1-2. [πιγοάμοίίοκ (Μῖ. 
χχνὶ. 1-5, ἴυἷ. χχίϊ, 1-2).-τνες. τ. ἦν δὲ 
τὸ π.: ἴδε ἤτβεὲ πίπε παῖ τῆς νίδιε οὗ 
7688 ἴο εγιιβαίθπ ἰοοῖκ ρΐδςα δὲ ρβαββονεσ 
86Ά8οη. πάσχα καὶ τὰ ἄζνμα: [1] 
πᾶτὴβ οὗ {πα ἔδαβι, ννῃϊςἢ οοπϑίβίδα οὗ ἴπ6 
ξέέθονεῖ Ῥίορεσς Ὀεριππίηρ οὐ ἴδε τ4ἢ 

ἴβδῃ, ἃπὰ τῃ6 βενεὴ ἄδυβ οἵ υηϊεανθηεά 
δτεαά. Μι. δπὰ 1[,Κ. ρίνε δδοῖ οἷν οὔς 
οἵ ἴῃς ἀεείρηδιίοηβ; Με. τῆς ἔογπιεσ, 1.Κ. 
τῆς ἰδτίεσ. Μκ.Β ἄυα]! ἀεβίρηαιίοη ἃ 
τηδηϊδϑὲ ςοπηδίπαιίοη οὗ ΜΕ. δπὰ 1Κ., 
ΒΑ ἴῃς [0]]οννεῖβ οὗ Οτίεβῦδο!.---μετὰ 
δύο ἡμέρας, ἱπάϊςαιε5 ἴῃς ροΐπε οἵἉ εἶπε δὲ 
ΠΟ κὰν ϑδημεάγβίβ Ὀερδη βεγίουϑίυ ἴὸ 
ςοηβίάεγ ον ἔπε οου]ὰ βαζεὶν ρεὶ τά οὗ 
7ε808. Μὲ. τυγηβ 118 ἰηῖο δὴ ἀππουηςεα- 
ταεπὲ ΌΥ Ϊ|εβ08. [Κι ρεπεγα ἶβεβ τῃ8 
Ῥτεςοῖίβε ποῖς οὗ εἰπ)ς ἰηΐο ἃ βίδίεπιεπί 
τῆδι ἐπε ἔδαβὲ γ885 δρργοδοῃίηρ (ἤγγιζεν). 

--ἀἼν δόλῳ, ἰπ οὐ ὙΠ οταῆ. ἐν τὸ 3 ἱπ 

Ηερ. Με. 888 βἰτηρὶν δόλῳ, ἴῃς ἀδιϊνα 
ἰηβίσ. -πν ες. 2. ν γάρ ἰβ ἃ ποῖα 
ἀϊβῆουε τεδάϊηρ ἴδῃ ἔλ, δὲ οὗ Μι., 
ἤεπος πε σοτγθοιίοη ἰπ ΤΕ. Τῇε γάρ 
ῬΓΕΒΌΡΡΟΒΕΒ πὶ (ἢ πιυγάεσ οὗ [6808 
ἀυτίπρ ἴδε {εαδὲ ννᾶβ ἔἴοπὶ ἴπε ἤτγϑβι 
τέξατῆξά 85 ουϊ οὗ πε ᾳφυσβίίοη, ἀπά {π6 
οἴδυβε ἔο]Π]ονν πρὶ ΡΑΓΕΥ τῆᾶκοβ ἴπδὲ ἕδος 
Ἔχρίςῖς, ραγεὶν δβϑίρπβ ἃ τϑᾶβοῃ ἴοσ ἰξ, 
ΤΕΥ νναπιεὰ ἰο σοπηρα88 Ηἰβ8 ἀδαίῃ, θὰὲ 
πεν ννεῖε ἰπ ἃ ἀἰβῆςυν, ἴος {ΠῸῪ ἔεἰξ ἀπά 
βϑϊά ἴο οπε ἃποίϊεγ: ἰξ πᾶ ποὶ ὃ6 ου 
με {εαϑὲ, ἰεϑὲ ἴπετε δε ἃ ρβοριυΐαγ ἀϊ8- 
τυτθᾶποε.- μήποτε ἔσται: τῆς [υϊ, ἱπά, 
ἰπϑιεδὰ οὗ τῆς πιοσα υὑδυ] βυδ)υποῖνε 
δἴϊετ μήποτε (ς(. (οἱ. [ϊ. 8, Ηε». {{]. 12), 
ἱτρί γιης ἴδε δἰπιοβὲ σεγιδίη οσουγγεποα 
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434 ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ ΧΙν. 

ΧΙΝ. 1. ἮΝ δὲ τὸ πάσχα καὶ τὰ ἄζυμα μετὰ δύο ἡμέρας " καὶ 
ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, πῶς αὐτὸν ἐν δόλῳ κρατή- 

σαντες ἀποκτείνωσιν" 2. ἔλεγον δέ, ““Μὴ ἐν τῇ ἑορτῇ, μήποτε 
θόρυβος ἔσται 2 τοῦ λαοῦ." 4. Καὶ ὄντος αὐτοῦ ἐν Βηθανίᾳ, ἐν τῇ 
οἰκίᾳ Σίμωνος τοῦ λεπροῦ, κατακειμένου αὐτοῦ, ἦλθε γυνὴ ἔχουσα 
ἀλάβαστρον μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτελοῦς " καὶ ὃ συντρίψασα 
τὸ ἀλάβαστρον, κατέχεεν αὐτοῦ κατὰ ὅ τῆς κεφαλῆς. 4. ἧσαν δέ 
τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς ἑαυτούς, καὶ λέγοντες, ““ Εἰς τί ἡ ἀπώλεια 

1 γαρ ἰπ Μ ΒΟΘΙ, ; δε ίη ΤΕ. ἰδ ἄοπὶ Με. 

5 Ουκῖὲ και 381, ςοΡ. 

3 ὁσται θορνβος ἰπ Φ ΒΟΌΙ,. 

4 Τα δζγίίοϊε 18 ἔουπὰ ἰῃ 411 [86 ρεηάειβ ; τὸ ἰη ΟΜ ουτεῖνεδ ; τὸν ἰὴ ΦΑῸΣ δηὰ 
ΤΑΔΏΥ οἶδας υποία]β (Τ 8. ἢ.) ; τὴν 'η ΒΟῚ.Δ (Ττρ., ΚΝ. Η.). 

5ΊΜΒΟΙ.Δ οπιΐξ κατα (Ἰηἰτοάυςεὰ Ὀεσδιι8ς α1514]). 

ΦΊΦΒΟΙ, οπιῖξ και λέγοντες, νν ὩοὮ ΤΔῪ οοπς ἔτοτη ΜΕ. 

οἵ ἃ θόρνβος ἰΐ δη αἰΐεπιρὲ Ψεῖε πιδάς οὐ 
ἴδ 1ἴε οὗ [εϑὺ8 ἀυτίηρ ἴῃς ἔεαδί. Ταΐδ 
βῆοννβ δον ΠΙΡΏΪΥ ἐπ 6 ϑαηπαάτγιβίβ ββιϊ- 
τηαϊεά τς ἰηῆμπεηςς οὗὨ 6511. 

γν. 3.9. Τὰε αποϊνέϊπρ ἐπ Βείλαπ 
(Με. χχνὶ. 6-13).---  ετ. 3. ὄντος αὐτοῦ, 
κατακειμένον αὐτοῦ: ἱψο ρεηΐτίνε 
ὐβοίυϊε οἶδλυβεβ ψμεγεοῦ νγεἶββ πιακεβ 
οτἰεἶοαὶ υδ6 (Μαζουβ- Ενδηρ.); ἱπ ψὨϊο ἢ 
ϑοθδηΖ 8668 βἰΠΠΙΡΙΥ 8ῃ ἰπβίδπςς οὗ ΜΚ. 
ΒΕΙΡΙοββπθβ8 ἰῃ βῖγβ8. Τα Άτβὶ ἰηἀϊςαῖεβ 
Φεθογα ν τῆς εἶπες δηὰ ρίαςς, {πε βοςοηά 
ἴῃς ροβιείοη οὗ [εϑὺ5 (αἱ 1840]6) ψνοη [86 
Μοσᾶη Δρρεοδομβεά Ηἱπὶ (ἠλθεν).--- 

ρον. Μίάε ἴῃ Μι.--πιστικῆς: 
ἃ ῬυΣΖ2]ϊηρ ννογά γεουγγίηρ ἴῃ [86 ἔουτμ 
Αοβρεΐ (χιῖ. 3). 11 πᾶ8 Ὀδεῃ νδτγίουβὶν 
εχρίἰπεά. (1) Α8 οπε οὗ ΜΚ.Β 1,διϊηΐβπιβ 
τ δῤϊεαίμα, τυτηεὰ ἰηΐο πιστικὸς [1Κ6 
ϑαχίδείυβ ἱπίο ξέστης (ΜΚ. νἱϊ. 4). [π 
ἔανους οὗ [8 νίενν ἰ8Β ἴἢε Νυΐϊραῖς παγάἑ 

ἰεαέ τεορτοάυοεὰ ἰῃ “βρί κοηδγά ᾿" 
ἀπ κεν ΑΟ Ν., ἀπά ἴξ δα8 Ῥεεῃ 
δ ἰοριρα ΌΥ ΝΥ εἰδέεϊη, Οτοῖυ8, βοβεπ- 
τοῦϊϊες, εἴς. (2) Αβ πιεαπίηρ ἰἰᾳυϊά, 
Ῥοΐδδίε, το πίω, πιπίσκω, Ετὶ ᾿Ζϑο 6 ἀηὰ 
οἴδετβ. (3) Αβ ἀδγίνεά ἔγοσῃ ἴῃς πᾶπηα οὗ 
ἃ Ρἷαοςς ψνῆεπος με οἰπίπιεης τ ᾶ5 οὗ- 
ταϊηεᾶ, Αὐρυδβείης ; 4150 Βεηροὶ; “ Ρί δία 
τῦβ Ιηάοσιπ ἴῃ τερίοπς Οδου] ; ᾳυᾶ εχ 
τερίοης ρίεσαδαις διοπηαίΐα 8Π| [πὶ 
Ῥεϊερδαπίυσ", Βυῖ ἢς δά 5: “Ἐχ πογγΐηα 
τορσίο ροιίι8β ἐοττηδγείισ πισταῖος ᾿.. 
ἴὴ ΑΒ - πιστός, ἰτιιῖγ, ξεπυίΐηε, ἴο αἰ8- 
πρυίδῃ ἰε ἄοπ δρυτίουβ ἱπηϊξατίοπβ 
ΨΌΙΟΒ δρουπάςά (ΡΙηγ, Η. Ν,., χίϊ., 26). 
Ιηβίδηςεβ οὗ {6 υ86 οὗ {πε ννοτὰ ἰπ τδ18 
βεηδβε ἃτγε οἰϊεὰ ἔγοπὶ ατεαῖκς δυῖθοσβ, ἐς...» 
δοπι Ατιεπηάογυϑ, ἰΐ., 32: πιστικὴ γυνὴ 
καὶ οἰκονυρὸς (υἱάε ΒεΖα δηὰ Κυρκε). 
Ἴδε ςδοῖος |ἴε8 Ὀεΐννεεη (1) δπὰ (4); 

πιοβὲ τηοάδγῃ Ἴογητηθηϊδίοτβ ((ΟὉ]ουνίηβ 
ὙΤΠεορδν. δηᾶ Επιδγ.) δάορε ἴδε ἰδιΐζεσ. 
Τῆς [ο]]ονίης δοοουπὶ οὗ πασά ἔγοτι 
ὙτίβιγαπιΒ Ναίμγαί Ἡ ἰσίονν οὗ ἐλο Βἰδὶς 
8 ἱπιογθβεϊηρσ: “Αη [πάϊδη ρῥγοάιοϊ ρσο- 
ουγεά ἔτοπὶ ἴῃς Ναγάδοβίδοδγβ δἰδιηδηβὶ, 
δτονίηρς οἡ ἴῃς Ηἰπιαίαγα Μουπίαίϊπβ ἱπ 
Νερδυὶ ἂαπὰ ΒΒοίβδη. [1 ννᾶβ ννε1} κποννῃ 
ἴο τῆς Οτεεκβ δηὰ ΒοπΊδῃβ, δπά ἰβ8 
τηδηϊοπεά ὉΥ οἰαββὶς δυΐβμοιβ 88 ἀεγίνεὰ 
ἥοπὶ (Ὡς Ὧ118 οἡ (δε ὕδηκβ οὗ {δε 
δηρεβ. Οπὸ ρῥεου]ασιν οὗ τῃς ρἷαπε 
ΨΒΙςἢ ἰδ ταθηϊτοηθά ΌΥ οἷά νυτίξεσβ διάβ ἱπ 
18 ἸΙΔεπεϊβοαίίοη, υἱς., ἐμαὶ ἴξ 888 τιδηῦ 
Βδῖσυ βρίκεβ βῃοοῖίηρ ἔγοῃ οὔθ τοοῖ. 
ΎΠεβε ΒΑΡῪ δίεπιβ ἅτε οδυβεὰ ὃν 1Π8 
τοοῖ ἰεᾶνθβ βδῃοοιίπρ ὕρ ἴτοπὶ ἔς ρστουπά 
δηὰ βυτγουπάϊηρ {Π6 δὲδῖκ. [τ 18. ἴτοπὶ 
1818 ρατὲ οὗ {πε ρίδπι {πδὲ τῆς ροσγίμπ)ε ἰ5 
Ρτοουγτεά ἀπά ργεραγεά βἰπιρὶν ὃῪ ἀγγίῃ 
1:,᾿"΄--πολντελοῦς (1: Τίπι. ἰϊ. 9, τ Ῥεῖ. {{- 
4), ἄεαγ, εηςς ἴδε ἱεπιρίδιίοη ἴο ρσοάυςβ 
οἴεαρ οουπίοτγξεϊι8.---εουντρίψασα: 586 
ὕτοκε ἰδς παγγοιο-πεολεά νᾶβα ἴμαὲ (ὃς 
ςοπίεηϊβ τηῖρῃξ θὲ ρουγεά οὐὔξ 4υΐοκὶγ, 
ποῖ ἄγορ ὈγῪ ἄγορ, δπὰ ρεγῆδαρϑβ [δὲ ἐπ 8 
νεββοὶΐ υϑεὰ [Ὁ 80 δβδοεὰ ἃ ρυγροβα 
ταῖρι πνεῖ Ῥς επιρίογεά δραίη (ΚΙοβίεσ., 
νεῖββ, ϑοἤῆδης, εἴς.).---νεσ, 4. τινὲς, 
ςεγίδίη ρεγϑοηβ; ψῆο, ποῖ ἱπάϊςαιεά ; Με. 
ΒΔΥΒ ἴῃς ἀϊβοῖρίεβ, Ιοῆη βἰπρίεβ. οὐυξ 
70ά48.---τοῦ μύρον γέγονεν : {πε56 ννοτὰ8 
οτηϊτεά ἴθ Μι. Οὔδεγνε ἴδε τερειομ 
ἷπ νεῖ. 5, τοῦτο τὸ μύρον (ΒΟΙ,, εἰς.). 
Μι. βἰπιῖρυ ἢδ8 τοῦτο (βο Βετε ἰη Τ.Ε. 
Μι. πιοσε εἰεραηὲ ἰπ ϑίγ)]ς, δὰ ΜΚ. ἔγιασ 
ἴο θῶ τΞὸ “Τὸ ψῇῆδὲ ρυγροβςε ἐπὶβ τυνδβί 
οὗ {πΠ6 πιγτγῇ ὃ Εοσ (Π18 ΠΊγτῃ ταϊρὮξ, 
εἰς."--ἶδε βίγϊε οὗ πίε βρεακίηρ υπάες 
ἐπηοίίοη.---  εσ. 5. ἐπάνω, εἰς., ἴος ἀῦονα 
ἴμτες Βυπάτεά ρεῆςε. ὉΤῇε οδγάϊπαὶ 



τι---ῶ, ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

αὕτη τοῦ μύρου γέγονεν; 5. ἠδύνατο γὰρ τοῦτο! πραθῆναι ἐπάνω 
τριακοσίων δηναρίων,2 καὶ δοθῆναι τοῖς πτωχοῖς "᾿᾿ καὶ ἐνεβριμῶντο 
αὐτῇ. 6. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, “ἋΑφετε αὐτήν. τί αὐτῇ κόπους 
παρέχετε; καλὸν ἔργον εἰργάσατο εἰς ἐμέ. δ 7. πάντοτε γὰρ τοὺς 
πτωχοὺς ἔχετε μεθ᾽ ἑαυτῶν, καὶ ὅταν θέλητε, δύνασθε αὐτοὺς ὁ εὖ 
ποιῆσαι - ἐμὲ δὲ οὐ πάντοτε ἔχετε. 8. ὃ εἶχεν αὕτη, ἐποίησε" 
προέλαβε μυρίσαι μου τὸ σῶμα εἰς τὸν ἐνταφιασμόν. ο. ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, ὅπου ἂν κηρυχθῇ τὸ εὐαγγέλιον τοῦτο εἰς ὅλον τὸν 
κόσμον, καὶ ὃ ἐποίησεν αὕτη λαληθήσεται εἰς μνημόσυνον αὐτῆς." 
το. Καὶ ὁ ̓ Ιούδας ὁ Ἰσκαριώτης, εἷς " τῶν δώδεκα, ἀπῆλθε πρὸς τοὺς 
ἀρχιερεῖς, ἵνα παραδῷ αὐτὸν 10 αὐτοῖς. 11. Οἱ δὲ ἀκούσαντες 
ἐχάρησαν, καὶ ἐπηγγείλαντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι καὶ ἐζήτει 
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πῶς εὐκαίρως αὐτὸν παραδῷ.11 

τοντο τὸ μνυρον ΑΒΟΙ(Δ αἱ. Μιἀε Ὀεῖον. 

3 δὴν. τριακ, ἰπ ΣΟΌΙ, (Τίβο.). Τ.Β. δβ ἰπ ΑΒΔΣ αἱ. (ΝΒ. πιδτα). 
5 ἐν ἐμοι ἰῃ ΦΑΒΟΡΓΙΑΣ αἱ. (Τίδοῃ., Ν.Η.). 
4 ἀντοῖς ὙΠ πάντοτε 90] οννίηρ 'π ΒῚ, 888. οορ. (ΥΝ.Η. υἱεϑ παν. ἕω δχδοκεία). 
ΝῊ οπλτῖβ θοιῃ (ΤΊ5ς.}.). αντους ἰπ ΑΣ αἱ. 

δεσχεν ἰπ ΦΑΒΟΌΤΙΑΣ αἱ. ; οπιῖὶ αυτη ΒΙ, οὐγείνοδ. 

5 τὸ σωμα μον ἴῃ ΒΟΌΙΣ (ΥΝ.Η.). 

Ἴ ὃς αἴεῖ ἀμὴν ἰη ΜΙ ΒΌ1.Δ αἱ. 

ΒΊΜΒΌΙ, οπλῖὶ τοντο, ἰπβεγίε, ἃ8 δε ἰβ οτηϊ δὰ, Αἤεσ Με. 

ϑΈοΣ ο !. ο ἰσ. εἰς  ΒΟῸ ἢδνε Ι.. ἰσ., ἀπά Β6Ι, ο εἰξ. 

10 αντὸν παραδοι ἰπ ΒΌ (προδοι). 30 1,Δ 4150 ρίδος αντὸν ἢσδ. 

 παραδοι ἰη ΒΌ ; ἀντὸν Ὀεΐοτε ἐνκαιρωξ ἰπ ΦΑΒΟΙ,Δ. 

ΠΟΤΏΡΕΥ ἰΒ Πεῖα ἴπ ἴδα ἄδην οὗ ρεῖςς 
αἴες πραθῆναι. ἴπ : (οτ. χν. 6 ἐπάνω 
58. οἸ]οννεὰ ὉΥ ἃ ἀδῖῖνε ἀερεηάϊηρ οἡ 

θη.--Νες. 6. ἐν ἐμοί, ἱπ πιε (ε7. Μι. 
χν]!. 12), ἕογ με πιογε ι.5118] εἰς ἐμέ (Ἰη Με., 
δηὰ ἱπηροτίεὰ ἱπῖο ΜΚ. ἱπ Τ. .).---ν ες. 
7. καὶ ὅταν θέλητε, εἴς., ἀπ ΨΠεη γα 
ἰδῆ γε οἂπ ἀἄο (πεπὶ 8 Κίπάπεββ; ἃ 
τπουρῆε ἱπιρ!ϊεὰ πὶ τῃς ῥγενίουβ οἴδυβα 
(ἴδε ροοσ γε ᾶνβ ἐναγὴς, Δηἃ ῥγοῦδ Ὁ 
8ῃ ἐχρδηϑβϑίοη ὉῪ ΜΚ. (εὐ. Μι.), γεῖ ποῖ 
δυρεζῆπουβ: βυρρεβιίηρ {πε τπουρμὶ 
τπᾶῖ ἐχρεηδιίίυσε τῇ οἠς ἀϊγεοϊίοη ἄοεβ 
ποῖ δἰοαθαην, ἔος δεπεῆσεπι δοῖβ ἰῃ 
Δποίπεσ. ες ν]ΠΠπρ-ταϊπάεά Ψἢ] 
αἰννγ8 βᾶνα που ρ ἔογ 8}1 ρυγροβεβ.-- 
νεῖ. 8. ὃ ἔσχεν (Ξ:ΡΡΙ. ποιεῖν), ναὶ 
Β8ς μαὰ ἴο ἀο βῇς ἀϊά; {πε τεΐεγεπος 
δείηρ ποῖ ἴο {πῸ πιεδβϑυγε οὗ δῦ ρόονγεσ 
(ν 6811} Ῥὰϊ ἴο Βεῖ ὀρρογίυπην : 86 ἀϊὰ 
ψῆδὲ ἴΔῪ ἴο πεῖ μαπά, δηά οου]ά οηἱν 
Ὀς ἄοης ἐλεν.---προέλαβε μνρίσαι, 586 
δηιὶοἰραῖεά τῃς δποϊπειπρ; ἰτἢς ἰδίζεσ 
νει παῖδ ΟὨΪγ, {πε ἔοσπηεσ ἱπ τ Οος. χί. 
21, ΟΘαἵ, νὶ. τ. --ἐνταφιασμόν : τῆς πουη 

δηβυνοσίπρ ἴο ἴῃς νετῦ ἰῃ ΜΕ., ἢεζε δαπά 
ἴῃ ]ομη δῃηά ἴῃ οπα ρῖἷδος ἰῃ ἴδῃς οἰαββίςβ, 
--νῆες. 9. εἷς ὅλον τ΄ κ- ἔοτ ἐν ο., εἴς., ἴῃ 
Με. ; ἃ εοπϑίν. ῥγαέρ., τἰῃς ἰάεϑ οὗ ροίηρ ἴο 
411 ρασῖβ οὗ ἴπε ψοσ ἃ υντῃ ἴῃς ροδβρεῖ 
Ῥείη υπάετειοοά. 

γν. 10-11. Κνάας οὔενς ἐο δείγαγ Κὶς 
Μαρέεν (Μιῖ. χχνὶ. 14-τό, 1. χχίϊ, 3-6).---- 
γετ. τσ. ἐχάρησαν, ἴΠεγ γεοϊσεὰ ; ψ“ἤεη 
οης οὗὨ {με τνεῖνε σοπιρδηΐοηβ οὗ }εβὺ8 
Ὁποχρεοίς αν τὐγτηεὰ ὑρ τεδὰγ ἴο ἀαϊῖνες 
δἰβ Μαβίες ἱπῖο {πεῖς μαπάβι Α στηοβὲ 
νἱνίά {εδίυτε ογητεά ὃν Με. ἰπ δί8 
βυπηπηατίδίπρ Αγ. ΔΝ 6ἷ1 τηῖρμε τπον 
τε]οῖςς, δδ Ῥυξ ἴογ (πῖ8 υυϊη [811 {πον 
πλρας πᾶνε θεδη ἰοίδ!]ν δὲ ἃ 1088 ἢονν ἴο 
ΠΟΠΊΡΔ858 τπεῖγ εηά.--ἐπηγγείλαντο, [ΠΟΥ 
ῥγονεϊϑεα ἴο Ῥᾶγ, ἀϊά ποῖ δου ιν Ρᾶγ ου 
ἰῆς βροῖ, 828 Μι.᾿8Β βίδίεπιεπῖ ἱπιρῖϊε8 
(ἔστησαν, νες. 15).---ἐζήτει, οὐ, ἐζήτουν, 
νεῦ. 1, ἰη τεΐδσεηος ἴο ἴῃς ϑαπῃεάσίβεβ. 
ΤΉΘΥ τνεῖς βεεκίηρ πηεᾶπ8 οὗ ρειείηρ τ ἃ 
οὔ 7εβυβ; [ἀδ8 νν85 πονν οη ἴῃς ουξΐοοῖίκ 
ἴοσ ἃ οὔδηςε οὗ Ῥεϊγαγίηρ Ηἰπιὶ ἱπίο ἐδεὶς 
μιαπάβ.--- ὐκαίρως ἤετα ΟΠΪΥ ἴῃ Ν, Τ΄, δας 
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12. ΚΑΙ τῇ πρώτῃ ἡμέρᾳ τῶν ἀζύμων, ὅτε τὸ πάσχα ἔθυον, 
λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, “Ποῦ θέλεις ἀπελθόντες ἑτοιμά- 
σωμεν ἵνα φάγῃς τὸ πάσχα; " 13. Καὶ ἀποστέλλει δύο τῶν μαθητῶν 

αὐτοῦ, καὶ λέγει αὐτοῖς, “Ὑπάγετε εἰς τὴν πόλιν καὶ ἀπαντήσει 
ὃμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βαστάζων: ἀκολουθήσατε αὐτῷ, 
14. καὶ ὅπου ἐὰν εἰσέλθῃ, εἴπατε τῷ οἰκοδεσπότῃ, Ὅτι ὁ διδάσκαλος 
λέγει, Ποῦ ἐστι τὸ κατάλυμα, ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν 
μου φάγω; 15. καὶ αὐτὸς ὑμῖν δείξει ἀνώγεον 3 μέγα ἐστρωμένον 
ἕτοιμον. ἐκεῖ ὃ ἑτοιμάσατε ἡμῖν." 16. Καὶ ἐξῆλθον οἱ μαθηταὶ 

αὐτοῦ," καὶ ἦλθον εἰς τὴν πόλιν, καὶ εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς, καὶ 

ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 
17. Καὶ ὀψίας γενομένης ἔρχεται μετὰ τῶν δώδεκα" 18. καὶ 

ἀνακειμένων αὐτῶν καὶ ἐσθιόντων, εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, ““᾿Αμὴν λέγω 

ὁμῖν, ὅτι εἷς ἐξ ὑμῶν παραδώσει με, ὁ ἐσθίων δ μετ᾽ ἐμοῦ." 19. Οἱ 

δὲ ἤρξαντο λυπεῖσθαι, καὶ λέγειν αὐτῷ εἷς καθ᾽ εἷς, “Μή τι ἐγώ; " 

Ἰ μον αἣε; καταλυμα ἱπ Δ ΒΟΌΙΔΣ, Μά Ὀεῖον. 

3 ἀναγαιον ἰη ΦΑΒΟΘῚΙ, αἱ. 

4 Οπιξ αντον ΜΙ Β1.Δ. 

4 Β διᾶ58 των ἐσθιοντων (Ὁ Η. τηᾶτρ.). 

δάϊεςιίνε ἀπά νετὺ ἱπ ΜΚ, νἱ. 21, 31, πε 
πουη ἴῃ Με. χχνὶ. 16. 

γν. 12-|ἰ6. Αγγαηρενιεμίς 07 ῥατελαὶ 
)εαεὲ (Μι. χχνί. 17-190, ᾷκ. χχίϊ, 7-13). 
ΜΚ. ἰδ πιυςἢ πιοσγα οἰγουπιβίδηκίδὶ ἴῃ (Π18 
δεςιίοη τπ8π Μι., δῖβ ἀρρᾶγδβηῖ δἱπὶ θεΐπρ' 
ἴο Ἔχρ!αίη πον {π68ε ἀιά ποῖ πὰ ἢἰ8 
ΤρΡοτταπέΙν αἱ ἴῆς ραβοῆδὶ βυρρεσ, ἴῃ8 
Ῥίδος οὗ ςεἰενγαιίοη δείπρ σάτα σοη- 
ςεαϊθὰ δείογεμδηά. -- ει. 12. τῇ π. 
ἡμέρᾳ τ. ἀ. ὅτε τ. πάσχα ἔθνον : ἀρλῖη ἃ 
ἀρυθίς ποῖε οἵ {ἰπις, ἴπε βεοοηά οἴδιιβα 
ἰηάϊοδείηρ ῥγεςίβεϊν ἔπδαὶ ὉῪ ἴπε ἤτβι ἀδῪ 
ἰδ πηεᾶπὶ ἰδε 141} Νίβαπθ.0. ϑοῆδηζ, 
Φο!]ονη ἴδε ἀτεεκ Ἑδίμετβ, [δ κε8 
πρώτῃ ἰπ ἴῃς ἢτβί οἴδυβε 88 ΞΞ προτέρᾳ, 
γἱεἸάϊπρ ἴῃς βάπὶε βεῆβα 88 πρὸ τ. ἕορ. τ, 

α ἴῃ ]ομπ χίϊ. 1.-- ποῦ ἰφε: 
δε ἀ!βοῖρ᾽ε8. τνουϊὰ δϑὶς τπ|8 αυδβείοη ἴῃ 
ξοοά εἶπιε, ΒΔῪ ἰπ ἔπε ογσεθοοη οὗ τῆς 
141}.---Ν τ. 13. δύο: ποῖα εχδοὶ τἢδη 
Μι.; οὗ οουζβα 8411 τε ἀϊβοὶρ!εβ ννουἹὰ 
ποῖ ὃε βεπὶ οἡ βυςἢ δὴ ετγαπᾶ. [{Κ. 
πᾶπλε8 ἴδε ἔνο.---ἡπάγετε, εἴς. : ἴῃς ἰη- 
διγυσζίοπβ ἰη ΜΚ. ὅγε βιιβηοίεπε ἴὸ ρυϊάς 
ἴδε πιεββεηρβεῖβ. Μι.᾿ 8 πρὸς τὸν δεῖνα ἰ5 
ΤΛΔΠΙἔ 5Ε}Υ ἴοο νᾶρτς, Δη ἃ ςου]ὰ ποῖ πᾶνε 
Ὀεεπ βροΐεη ὃγ [ε808.---ἄνθρωπος: ννδίετ- 
οΔΙτγϊπρ ᾿νἃ5 ρεπεσδ! ἢ τῇς οσςυρδτιίοη 
οἵ ψνοσίθῃ ; ἤεποα ἃ τῆδη ρεγίοσγμηίηρ πε 
οες ψουϊὰ Ῥὲ πιοσεὲ ποιείςεδθίε.--- 
κεράμιον (πευῖες οὗὨ Δἀ)εςϊίνε κεράμιος, 
Ἐασί 6), δῇ δαγίπεη ρἰϊοῃοτ, πετα δηὰ ἰῃ 

5 καὶ Ὀείοζα ἐκει ἰῃ ἡ ΒΟΌΪ,. 

δ. εἶπεν ἰῃ ΜΝΒΟΙ,. 

Ἶ οι δε οπιττεά ἴῃ 3 ΒΙ, οορ. 

1. χχίϊ. το.--- ες. 14. τὸ κατάλυμά 
μον, νιν συεδβὶ σπαπροσ, Τὴϊβ μον οὗ 
ἴῃς Ὀεδβὶ (εχίβ 18 ἱπιεγεβεϊηρ' 885 βυρ ρεβίϊηρ 
ἃ Ῥτενίοιιβ υπάδετβίδηδίηρ Ὀεΐνεεη [6808 
δηὰ {πε Πουβεῃοϊ ἄθγ. 1 18 ποῖ πεοθββδσ 
ἴο ἱπιρογὲ τῇς πιϊγαουίΐουβ ἱπίο δα 
πασιδῖῖνε.-- τεῦ. 15. ἀνάγαιον (ἀνά, 
γαῖα -- γῆ), ἃ τοοπὶ ἀῦονε τῆς εαγίῃ, δῃ 
ὌΡΡετ τοοπι.--- μέγα, ἰαγρε, ἐπουρἢ ἔοσ [π6 
ςοιηρδην.---Ύστρωμένον, ζυγηϊβπῃεά ὙὙΠῈ 
14Ὁ]6- συ βῆ! οη8. --- ἕτοιμον, μεῖπαρβ ἃ 
ΒΥΠΟΩΥΠΊ ἔογ ἐστρωμένον -- ξιγηϊϑῃεά, 811 
τεδάνυ ; ροββί δ ροιπείπρ ἴἰο τῆς τεπηοναῖ 
οὔ Ἰεάνε ((.α.Τ.). 

νν. 17-2:. ΤῊ ῥγέξεμοα ο α ἐγαϊ ον 
απηπομπεσὰ (Μι. χχνὶ. 20-25, Κ. χχίϊ. 21- 
23).-νν ες. 17. ἔρχεται: αἴτει βυηδβεῖ Ης 
εοπιοίᾳ ἴο τῆς Ρ ςα. δρροϊπιεὰ ἴοσ (ἢς 
{εαϑὲ, ργεβυσῃδὶν αἴτεσ τῆς ἔνοὸ νῆο μαὰ 
θεδη βεπὶ ἴο πιᾶκε διτδηρεπηεηῖβ μδὰ 
τοὐ)]οϊηεἃ ἴτε ΤοπΊρδην.--- εσ. 18. ὃ 
ἐσθίων μετ᾽ ἐμοῦ : {Π|8 οἴδιδε, οπχϊεϊοά ἐπ 
Μι., 15 ἀεβίρηε ἴἰο ἱπάϊςαίες, ποὲ ἴδς 
ουἱρτῖς, δὺς ἔπε δτανὶιν οὗ δί8β οἤεπος -- 
οπς οἴγου, οπέ τοῖο σαίς δγεαά τοίἐδ νιδ, 
ἃ ἐαδῖε εοπιῥαπίοη.---“ τ. το. εἷς κατὰ 
εἷς, οπε ὉΥ οπε -- εἷς ἕκαστος ἰη Μίι.; 
κατὰ ἰ8 υξεὰ δάνετδία!γ, πᾶ ἤεπος 8 
[οϊ]ονεά ὃν εἷς ἰπειεαά οἵ ἕνα. Εος 
οἴδμες ἰπβέδποςβ οὗ (μΐβ ὑβαρε οὗ ἰαΐς 
Οτεεκ υἱάδ ]ομπ νἱϊ!. 9, Εοπι. χίΐ. 5, δηᾶ 
τ΄. ΝΜ ίμετ, ἃ χχχν]ϊ. 3.-- εσ. ΣΟ. Τὸ ἴδς 
δηχίουβ φυεβιϊοπίηρ οἵ ἴδε ἀϊδοῖρίε8β ΜΙ. 



ἙἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 12---5. 

Καὶ ἄλλος, “ Μή τι ἐγώϊ ;" 20. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς 3 εἶπεν αὐτοῖς, 
“Εἷς ἐκ ὃ τῶν δώδεκα, ὁ ἐμβαπτόμενος μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὸ τρυβλίον.ὁ 
21. ὁ μὲν υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑπάγει, καθὼς γέγραπται περὶ αὐτοῦ δ. 
οὐαὶ δὲ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι᾿ οὗ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου παραδίδοται " 
καλὸν ἦν ὁ αὐτῷ, εἰ οὐκ ἐγεννήθη ὁ ἄνθρωπος ἐκεῖνος." 

22. Καὶ ἐσθιόντων αὐτῶν, λαβὼν ὁ ᾿ἸΙησοῦς ἴ ἄρτον εὐλογήσας 
ἔκλασε, καὶ ἔδωκεν αὐτοῖς, καὶ εἶπε, “Λάβετε, φάγετε.5 τοῦτό ἔστι 

τὸ σῶμά μου." 23. Καὶ λαβὼν τὸ 9 ποτήριον εὐχαριστήσας ἔδωκεν 
αὐτοῖς " καὶ ἔπιον ἐξ αὐτοῦ πάντες " 24. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ““ Τοῦτό 

ἐστι τὸ αἷμά μου, τὸ τῆς καινῆς διαθήκης,10 τὸ περὶ πολλῶν ἐκχυνό- 
μενον.11 2. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐκέτι οὐ μὴ πίω ἐκ τοῦ γεννήματος 
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τῆς ἀμπέλου, ἕως τῆς ἡμέρας ἐκείνης, ὅταν αὐτὸ πίνω καινὸν ἐν τῇ 
«᾽ν» 

βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 

1 και αλλος μη μήν (ΑἿΣ αἱ.) οπιτιεά ἱπ ΒΟΙ,ΡΔ, ροββί δ Ὑ ὉῪ δἰπυΐϊας οηάίηρ 
(οανὶὶ Τίδο;., ΚΝ. 

3 Οπκτεά ἰη  ΒΟΌΙ, ; ἃ πιεσε τηθομδηΐςδὶ ἐχρίεινο. 

5ΊΜΒΟΙ, βδῇ. Ἷορ. οζηϊξ εκ (1 ςοπλ8β ἔγοτι νΕῚσ. 18). 
4 ΒΟ Βᾶνε το εν τρυβ. (ΝΗ. Ῥγδοκεῖβ: “). 
δ οτι ἰηϊτοάυςεδβ [818 οἴδιι86 (ο μεν. νιοφ, εἴς.) ἱῃ 3 ΒΙ, 5δἢ. ζορ. 
4 ΒΙ, βδῇ. οζηΐϊ ἣν. τ ΒΌ οπηϊτ ο ". (ἄοπι Με). 
8 ζαγετε ΟΠΪΥ ἴῃ ἰδίες υποΐα]8 (ΤΊδοἢ., ΝΝ.Η., ογαῖ). 

9ΜΒΟΡΙΔΔΣ οπιῖξ τὸ (τότ 1.Κ.). 

10 Ἐοσ τὸ τ. καινης ὃ. ΒΟΙ, ἢανς της διαθ. (Ὁ οπλὶ(5 καινη4). 
Ἀ ΜΒΟΘΙ.Δ μᾶνςε ἐκχυννοόμενον νπὲρ πολλων. ΤΙΕ. ἔοι ΜΕ, 

ΤῆΔΚεΒ [6808 τερῖγ: οης οὗ {πε Τισεῖνε ; 
ἢς τολο ἀϊῤῥείλ το νιδ ἐπὶ ἐλε ἀϊδῆ. ΘΑ 
τερεεϊτίοη οὗ της ογί ρί παὶ ἀεοϊδγαϊίοῃ ἢ 
ναιϊδιίοπβ: ἴδ6 Τισεῖυνε ἴοσ γοΐμ, δηὰ 
ἀϊῤῥῥίηρ ἱπ ἐλε ἀϊδὰ ἴοι εαξίηρ ; τἰλε ἔοτπηες 
Ὀειηρίηρ οὐξ ἰῇς ρτανην οὗ τῆς ἴδοϊ, τῃς 
ὙΜεἶῖνε σμοβθη ἴοθε Αροβῖεβ οὔ πε ἐδιτὮ, 
οπα οὗ {πεπὶ (ἢς ἰταϊΐζοσ οὗ 18 Αὐἱδοτγὶ 
πε Ἰαϊξεσ παιτονίηρ 1πε οἰγοῖς νη ϊῃ 
ΨΒΙΟὮ {πε ἰταϊίοσ 18 ἰο ὃς Ἰουπά, Τνεῖνα 
δῖε ἢ [68ι18, ΟΠ ἴῆγεα οσ ἴουγ ννουϊὰ 
ἀρ ἢ Ηἱπι.---ὀμβαπτόμενος, πηϊάά]ε, 
ἀϊρρίηρ τ Πίβονπ δαπᾶ: “ἤδες νὶ5 πιεάϊι 
νοΙΌ],᾽) Βεηρεῖ.--- τ. 21. ὅτι, Δ55ρῃ8 ἃ 
τεάβου ἴοσ ἴδε ἕδος 7ι8ὲ βιαῖεά. Τὸ ΠΗ] 
ϑοσίρίατε (Ρ8. χἱΐ. 9) τῆς ὅοη οὗ Μδη 
ταδί γὸ ἔγοπὶ ἴῃς δα τῆσουρὴ Ὀεῖγαγαὶ 
ὉΥ 8ῃ ἱπεϊπηαίε. ὙΠῚβ νεγβα σοπίδῃβ δῃ 
ἰηβίαπος ἰῃ ΜΚ οἵ τῇς σοηπβιγυςείοη μὲν 
δὲ (αγαΐπ ἰπ ν. 38 δπὰ ἰη χνὶ. 19, 20).--- 
καλὸν αὐτῷ, ροοά ἔοτ Ηἰπι, πους της ἦν 
88 ἰῃ Με. Εογ {πε Τοπβιίγιοιίοη υἱάσ οη 
Μι. δπά Βυτίοη, Μ. δπὰ Τ. ἰὴ Ν. Τ.., 
248.--- ἄνθρωπος ἐκεῖνος : [Π]5 τερειτίοη 
(υἱάε τῷ ἀ. ἐκ. Δῦονε) ρίνεβ ἃ ἱγαρὶς 
ΒΟΪΘΙΏΠΥ ἴο ἴῃς υἱζεταποα Ξε ροοά ίοσς 
δίπι, ἰξ δες Βδά ποῖ Ῥεεῃ δογῃ, ἴπδὲ τηδη ] 

ΟΡ Μκ. ἴϊ. 20, “ἄδγβ ν"}} οοόσηθ, εἴς.» 
δηὰ ἤδη 5411 ἴπεν ἔδϑι, ἰη τῃδὲ ἀδν"", 

γν. 22-25. ΤΑΣ 1ιογάς διῤῥεν (Μι. 
χχνὶ. 26-29, [,κ. χχίϊ, 190-20), υἱ6 ποῖεβ 
ου Μι.᾿5 δοοουηΐ, ἴο ψνῃϊοἢ Μ|ς.Β οἸοβεὶν 
οοσγεβροηάβ.---Ν ες. 22. ἐσθιόντων α.» 8116 
{ΠΥ “γεσς δδίίπο, 88 ἴῃ νεσ, 18; ἃ νεῦῪ 
ξεπεγαὶ ἱπάϊοδείοη οὗ εἰπε. Τῆὶβ δπὰ 
πε δηπουποοτηεπὶ οὗ ἴῃς Ὀαῖγανδὶ ἅγα 
ἴος Με. δηὰ ΜΚ. {πε ἵνο ρερμιογαδιὶ ἶα οἵ 
1ῃε ρδβοῃδὶ ἔεαβὲ οὗ 76βδ8 υνἱῖ Η5 ἀϊ8- 
οἶρῖεβ, ἀπὰ 411] τῆϑν Κπον 18 ἐμαὶ ἴπεὲν 
μαρρεηεά ἀυγίπρ ἐεδϑβι- πε. --- λάβετε; 
ἴᾶακα, ψίπους φάγετε, 48 ἰη Μί.; δα 
τοοσε ἰδασοηὶς Ἴχργεβϑβϑίοη {κεῖγ ἴο ὃς πε 
οτὶ ρίπαὶ. ““Ἴακε᾽" ἱπηρ]168 “ εδἱ "".---͵ Ί ἐσ. 
23. καὶ ἔπιον, εἴς., ἀπά [ΠΕ ἄγδηκ οὗ 
ἴξ, 411. Ιἢ Μι.᾿8 δοοουπὶ [εβ5ὺ8 δ᾽48 ῃεπὶ 
ἀτίηκ, 48 δ πδὰ ργενίουϑιγ δίδδεπ ἔμεπὶ 
εαῖ, Μκ.᾿8Β νεζβίοῃ βίγικαβ οὔα 8ἃ8 ἴπε 
τῆοσς ῥτγίπηϊεῖνε ; Μι.᾽ 5 88 ἱπβυεηοεά Ὁγ 
Ππιτυτρίσαὶ ὑδᾶρα.--τ εσ. 24. καὶ εἶπεν: 
ΜΉΠΕ ΠΥ ἄγδπκ ἴῃς σὰρ (ποῖ δἴτεγ ἴΠῈῪ 
μαᾶά ἀγυηκ ἱτ, ῃς ννεῖϊε : πος Ὀεΐοσα 
πεν Ὀερᾶπ ἴο ἀγίηκ, δβ Μι.᾿ 8 πατγαῖϊϊνα 
ΌΥ ἰἴβεῖξ ψουὰ βυρρεβί), 1688 εχ- 
Ῥ᾽ αἰπεὰ ἴο ἴμεπὶ ἴῃς βυτηροῖῖς ἱπιρογί οὗ 
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16. Καὶ ὑμνήσαντες ἐξῆλθον εἰς τὸ ὄρος τῶν ᾿Ελαιῶν. 

ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΧΙΝ. 

27. καὶ 
λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ““Ὅτι πάντες σκανδαλισθήσεσθε ἐν ἐμοὶ ἐν 
τῇ νυκτὶ ταύτῃ 1 - ὅτι γέγραπται, “ Πατάξω τὸν ποιμένα, καὶ διασκορ- 
πισθήσεται τὰ πρόβατα. 28. ᾿Αλλὰ μετὰ τὸ ἐγερθῆναί με, προάξω 
ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν.᾽" 29. Ὁ δὲ Πέτρος ἔφη αὐτῷ, “ Καὶ εἰ ὃ 
πάντες σκανδαλισθήσονται, ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ." 30. Καὶ λέγει αὐτῷ ὁ 
᾿Ιησοῦς, ““᾿Αμὴν λέγω σοι, ὅτι ὁ σήμερον ἐν τῇ νυκτὶ ταύτῃ," πρὶν ἢ 
δὶς ἀλέκτορα φωνῆσαι, τρὶς ἀπαρνήσῃ με. δ 31. Ὁ δὲ ἐκ περισσοῦ 
ἔλεγε μᾶλλον, ““Ἐάν με δέῃ συναποθανεῖν σοι, οὐ μή σε ἀπαρνή- 
σομαι.᾿ Ὡσαύτως δὲ ὃ καὶ πάντες ἔλεγον.. 

32. ΚΑΙ ἔρχονται εἰς χωρίον οὗ τὸ ὄνομα Γεθσημανῆ - καὶ λέγει 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, “ Καθίσατε ὧδε, ἕως προσεύξωμαι. 43. Καὶ 

Σ᾿ ΜΒΟΘΌΓΔ αἱ. οτϊέ ἐν ἐμοι. .. ταντη, νὨοἢ ΠΟΠΊ68 ἔτοηι Μί. 

3 τα προβ. διασκορπ. ἰπ ΜΙ ΒΟΌΙ, ; διασκορπισθησονται ἴῃ  ΒΟΌΓΑΣ. 

8 εἰ καὶ ἰῃ ΜΙ ΒΟΟΙ, (Τίβοι., ΚΝ. Η.). 

4 Αδὰ συν ΑΒΙΣΣ αἱ., οπιτιεὰ ἰῃ ΦΟΌΔ (Τίβοι., ΝΥ. Η., δἄορε; οἱάε Ὀεϊον). 
δ ταντὴ τον.» ΜΙ Πουΐ ἐν, ἰπ 9 ΒΟΌΙ, (Τίδοι., ΝΝ. Η.). 

4 με Ὀείοτε απαρ. ἴῃ  ΒΟΌΔ (Τ.Ε. « Μι). 

Ἶ εκπερισσως ἴῃ  ΒΟῸ ; ἐλαλει ἰπ 3 ΒΌ],; οπιῖξ μαλλον  ΒΟΌΙ,. 
8 ΒΕ οπιἶίβ δε (ΥΥ. Η. Ὀγδοκείβ). 

τᾶς οσὰρ. ὙὯο ἱπιροτίδηε ροΐϊηι ἰπ ΜΙς.Β 
δοοουηῖὶ οὗ δε ψογάβ, 88 ςοπιραγοά ἢ 
Με.᾽8, ἰδ ἴῃς οπιίββίοη οὗ ἔπε ὌἼχργαβδβίοῃ, 
εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν. 
ἐἰτωρο εἶναι ΝᾺ ἐλ τοαν ἴο Οεἰλσενιαπα 

(Μι. χχνί. 30-35, κκ. χχιὶ, 30).---νεσ. 26, 
ἐχδοιῖν 48 ἴῃ Μι. χχνὶ. 30, βίδίεβ {πὲ 
αῆες βἰηρίπρ ἴῇς ρϑβοῃαδὶ πγπιη ἴῃς 
ςοπιρᾶην ψὲπὲ ἕοτβϑ ἰονατάβ ἰδ 
Μουπὶ οὕ ΟἾἴῖνεβ.--- ες. 27. πάντες 
σκανδαλισθήσεσθε, γε 411 8841} Ὀ6 πιδάς 
ἴο βίυπ) 16 ; Αρβοϊυϊεῖν, νἱῖπους ἴῃς δάάϊ- 
εἰοῃ οὗ ἐν ἐμοὶ ἐν τῇ ννκτὶ ταύτῃ ἰπ)- 

ἱπίο τῆς ἰοχὲ ποσὰ Μι. ἱἰπ Τ.Ε. 
ὁ νψὰβ ἃ βιαγι!ηρ δηπουποεπιεπὶ ἰῃ 

Ῥτοδὰ ψϑῆξγαὶ ἴειτὴβ πὶ ἴῃς ἀϊδβοίρ]ε- 
εἰγοῖς γα δρουξ ἴο ἜἼχρεγίεπος ἃ πιοζδὶ 
διεδκάονη. ὙὉὙδ6Ὲ δηπουποεπηεηῖ 88 
ταδὰε ποῖ ὉῪ ΨΥ οὗ τεργοδοῦ, δυῖ γαῖ μοῦ 
88 ἃ Ῥτεῖδος ἴο ἃ τῆοσε ςῃεεσγίηρ ῬΡΟΡΉΘΟΥ 
οἵ δῃ δαγὶγν γουηΐοῃ.--- εν. 28, ἃ μ.: 
Βέγοηρες ἴπδη Μιι᾿Β μ. δὲτε γε 58}4}1 Ὀ6 
οδεπάεά, δμέ (Ὀς οὗ ροοά ςπεε) δἴξες 
ΤῊΥ ταβυττεοιίοη 1 ΨΨν1}} ρὸ Ῥείοστε γουῦ, ἃ8 
Οἷς ΘΒερπεγά [προάξω ὑμᾶ4) ἱπῖο Ο41]}- 
ἴα γεν 29. [118 πε ἔογστηεσ ρατί οὔ (88 
Μαβίοσ᾽β βρεεοῦ ἔδαιϊ ἴαγβ μοὶ οὗ Ρεΐεγ᾽ 8 
τηϊηᾶ ; πεῆος Ὡς ῬτοπΊΡεῖν, ΡῬτοσβεάβ ἴὸ 
τααῖκα ῥσοιεβίδιίοῃβ οἵ δβάε]γ.---αἰ καὶ, 
εἰς.: ἀνε ἱἢ (8 18 {{κε|γ} 411 (86. τεδὶ 
80.811 Ὀς οἤεπάεά (ἐπα ἔπέυτε, Ὀεοδυβε της 
φᾶδβα ρυὶ [8 ςοποεῖνεά (ο Ὀε Ῥτοῦ 016), γσέ 

εεγίαϊπἶν (ἀλλ᾽ Βιγοηρῖν ορροδίῃηρ ταδὶ 
ξο]ΠοννΒ ἴο ννμδΐ ροεβ δεΐοσε ; υἱά4 ΚΙοῖΖ, 
Ρ. 93» οη ἴδε ἔοσςε οὗ ἀλλὰ ἱπ ἴῃς ἀρο- 
ἀοκβὶβ οὗ 4 σοηῃάϊεϊοηδὶ ῥσοροβιίτοἢ) μοὲ 
1.-- Μετ. 3.6. Τὸ ιτδῖβ ονετ-ςοηπάεης 
ἀλλ᾽ οὐκ ἐγώ οὗ τῆς ἀϊδοίρῖς, τ[ῃς Μαβίεσγ 
τεϊυγη8Β ἃ νεΓΥ Ροϊηίεᾶ πᾶ ρεγεπΊρίοσΥ 
ΤΕΡΙ͂Υ : 1 τΕἰ! τῆες ἐμαὶ ἐλοι (σὺ ἐπιρῃαιῖς) 
ἰο-ἀαγ (σήμερον), οκ ἐλὶς πὶρδέ (πιοτα 
Ρτεςΐβε ἱπάϊςδιίοη οἵ εἶπε), δείογε ἐδι4 οοοξς 
ἐγοτῦ ἐτσίοσ (51}}} τῆοσα ργεοίβα ἱπάϊςδεοη 
οὗ εἰπιε), 5.411 ἄδην πιε, ποὶ οπςβ, δυὲ 
δραΐῃ δηὰ δραὶπ δηὰ δρϑίῃ (τρίᾳ).--- εσ. 
31. ἐκπερισσῶς, Δρυπάδπεοῦν ἰῃ τηδέϊες 
δηᾶ τηδηηδσ, νυ ἢ νεβαηηδηος δηὰ ἰΐογα- 
τίοη ; ἃ ἅπαξ λεγ.--ἐλάλει, Κερί βαγίπρ : 
ται ἢε ψουϊά ποῖ ἄεην 88 Μδβῖεσ Ἄνεπ 
ἱ δε μαά ἴο ἀϊε ἔος ἰϊ.--σαύτως, ἃ 
βίσοηρες ννοσὰ ἴπδπ Μι.᾽Β ὁμοίως -- ἴῃ ([ῃ6 
ΒΆΠῚΣ ΨΆΥ, ἃπὰ ῥγοῦδοϊνγ ἱπ δε βᾶγηδ 
νοτάβ. Βυῖ {πε νοσγάβ οὗ (δε οἴδεζβ 
ΨΈΕΙΘ ΒΙΠΊΡΙΥ 4 ἰαϊπε εοῆο οἵ Ῥεῖεσ᾽ 8 
νεδεπιεηΐ δηά σορίου8 ἴ41κ, ΤΏΘΥ ἔς ὈΥ 
βϑϊὰ οηςε (ἔλεγον -- εἶπον) ννδὲ δα βαϊά 
ΒΙΓΟΠΡΙΥ ἀρδίῃ δπά δραΐῃ (ἐλάλει). 

γν. 32-42. 15 Οεἰλεενιαης (Μι. χχνΐ. 
36-46, 1ω|κ. χχίϊ, 40-46).--Ν ες. 33. ἤρξατο, 
ἱπιγοάυςεβ {πε ἀεβοτγίριίοη οὗ οὖὐγ ἰ ογά 
ΑὙΤᾺ] εχρεζίεηος ἰῇ ἴδ ματγάςῃ.-- 
ἐκθαμβεῖσθαι, ἰο Ὀ6 διηαζεά; ἴῃ ΜΚ. 
ΟὨΪΥ, ἢγϑι ἰῃ ἰχ. 15, ΨΠασα 866 σϑηγλασκο 
οη 118 πλεδηΐηγ. ἸΤδβουρῇ [6δὺ8 Βαά Ἰοης 
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παραλαμβάνει τὸν Πέτρον καὶ τὸν Ἰάκωβον καὶ Ἰωάννην] μεθ᾽ 
ἑαυτοῦ.3 Καὶ ἤρξατο ἐκθαμβεῖσθαι καὶ ἀδημονεῖν. 34. καὶ λέγει 
αὐτοῖς, “ Περίλυπός ἐστιν ἡ ψυχή μου ἕως θανάτου - μείνατε ὧδε καὶ 
γρηγορεῖτε. 35. Καὶ προελθὼν ὃ μικρόν, ἔπεσεν 4 ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ 
προσηύχετο, ἵνα, εἰ δυνατόν ἐστι, παρέλθῃ ἀπ’ αὐτοῦ ἡ ὥρα" 
36. καὶ ἔλεγεν, “᾿Αββᾶ, ὁ πατήρ, πάντα δυνατά σοι. παρένεγκε 
τὸ ποτήριον ἀπ᾽ ἐμοῦ τοῦτο - ἀλλ᾽ οὐ τί ἐγὼ θέλω, ἀλλὰ τί σύ." 
37. Καὶ ἔρχεται καὶ εὑρίσκει αὐτοὺς καθεύδοντας, καὶ λέγει τῷ 
Πέτρῳ, “ Σίμων, καθεύδεις; οὐκ ἴσχυσας μίαν ὥραν γρηγορῆσαι; 
38. γρηγορεῖτε καὶ προσεύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε ὃ εἰς πειρασμόν. 
τὸ μὲν πνεῦμα πρόθυμον, ἡ δὲ σὰρξ ἀσθενής." 40. Καὶ πάλιν 
ἀπελθὼν προσηύξατο, τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών. 40. καὶ ὑποστρέψας 
εὗρεν αὐτοὺς πάλιν καθεύδοντας: ἦσαν γὰρ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν 
βεβαρημένοι,5 καὶ οὐκ ἤδεισαν τί αὐτῷ ἀποκριθῶσι.9 

1 Β Βδδ τὸν δεΐοσε ες δ πδζηὸ (ΥΥ.Η.). Μὴν Μ88. δανε δε ασιίοῖδ ΟὨΐγ σῖτα 
Πετρον. 

3 μετ αὐτὸν ἰπ ΒΟΏ. 

5 ΟΌ[Δ δᾶνςε προσελθων, δυξ προελθων, 
πεεάςά. σι 

4 ἐπιπτεν ἴῃ ΣΙ, (ἐπεσεν ἔγοπὶ Μι.). 

δ ελθητε ἰῃ 48 (Τίβοῃ., ΥΝ.Η.). 
ΨΕΙΥ Ἰτααυεηξ πλίβίδκα ἰη δε οἷά Μ58. 

ΤΈΟοι νποστ 
δ υέουε Πιλτ μὰ Ὑ 

ἐν παλιν (ΑΟΔ, ΤίΞοΒ.) ΜΒ1, Βανδ 
Ὦ τ86 βᾶπι6, οπιιἰηρ παλιν. 

ζουπά ἴπ 48 αἱ., βεε 8 ἴο δε [86 ττοτά 
18 ἃ τεαυεηξ πηίϑιακς οὗ [Ὡς βοιίδεβ. 

δ τοντὸο απ. ἐμον ἰπ ΦΑΒΟΙΔΣ αἱ. 
ΜΜεῖββ γεὐεςῖβ ἔπε οπιἰββίοη οὗ εἰς Ῥεΐοσε ελθ.; ἃ 

παλιν ελθων ευρεν 

βαντων δείοτε οἱ οφ. ἴῃ ΒΟΙ.Δ, δηὰ καταβαρυνομενοι ἰη ΑΒΙ.Δ; κατα- 
βαρουμενοι ἰη Ὁ. 

9 αποκ. Ὀεΐοσε αντω ΦΑΒΟΌΙ,. 

πον, δηὰ δδά οἴεηῃ νὰ τεα]ϑεῖς 
ἰδίπηθββ βϑροκεὴ οὗ, ννδὶ ννὰβ ἴο ΡῬείδ])] 
ἔα, γε ἴπὸ νἱνὶ 4 βεπβα οἵ ψῇῆδί ἱξ 81} 
ταδδηῖ σαπια ροη Ηἰβ βουἹ δἱ 1η18 ποῦγ, 
88 8 βυδάεηῃ δρρδι!πρ τενεϊδιίοα. Τῆς 
οἴπες ἔνο ψογάβ υβεὰ ὃγ ΜΚ. ἴο ἅε- 
βοσίδε ΟΠ ίβι᾽Β βίδιε οἵ πιὶπὰ (ἀδημονεῖν. 
περίλνπος) οὐουν ἴῃ Μι. 4180.---  εσ. 35. 
ἔπιπτεν (3 Β1,, ἔπεσεν Τ. Ε. 45 ἴπ Μι.), 
ἱπιρετίεοῖ : Ης {ε|1] δραίη δηὰ δραὶπ ου 
ἴῇς ρτουπά. [τ ννᾶβ ἃ ρτγοϊγαοϊεἀὰ ἀεβ8- 
Ρεγαῖες βέγυρρε.---κ᾿αὶ προσηύχετο ἵνα: 
Μκ. ἤτβὲ ἱπάϊδαιςα πε ρἰβὲ οἵ ΟἸγίβι᾽ 8 
ῬτΆγΕΙΒ (τε μαι {7 ροββιδ]6 πε λον πιῖρῃὶ 
Ρ888 ἴτοπὶ Ηἰπ|), [ἤθη γαροσίβ νῃδι [6818 
βαϊὰ (νοσ. 36). [ἢ τῆς ργᾶγεσ οὗ [6βι8 
τῆς εχρεγίεπος ἀγεδάεά 18 δ᾽ εὦ τῆς δηῤ, 
88 ἰη Με. Τῇῆοε Ηουτ ἀπά {πε Ουρ---δοῖἢ 
ΑἸΚα βοΐδθπιη, βϑυρρεβῖῖνε ΠΑΠΊΕΒ.--- ἐγ, 
36. ᾿Αββά ὁ πατήρ: ἱπ ἴῃς ῥΑγΆ]1εἰ5 
ΒΙΓΩΡΙΥ πάτερ. [π ἴῃε Αροβίοϊὶς σμυγοῖ 
πε ὧδε οὗἩ ἴῃ ἀουδ]ς ἀρρεϊ!διίοη ἀπιοπρ' 
ΟΘεπεῖῖς ΟὨτίβιίαπβ νγὰ8 σοσηπιοη (υἱάε 
Βοπι. νἱϊ. 15, αἱ. ἵν, 6), ᾿Αββά μανίπρ 

Ῥεοοπιε ἃ ρτορεσ πᾶπιε δηὰ πατὴρ δείηρ 
αἀάεά 848 ἰΐ8 ἱπιεγργεϊδιίοη -ξ αἀοάὰ οὺζ 
Ἑδίμεσ. ΜΚ. ἱπιραγίβ ἱπίο ἴῃς ργᾶγεσ οὗ 
οὖσ ογὰ τηϊ8. δροβίοϊίς ὑβᾶρθ. 7εβϑὺ8 
ἀουδί!εββ τνουϊὰ 86 ΟΠΪΥ οπα οὗ ἴπα 
πᾶτηε8, ΡγΟ Δ Ϊγ ἴῃς Αταπχαίο.---παρένεγκε 
τ΄ π᾿ τ΄», τοτῆονε 1π18 σὰρ ; δαυίϊνα!επί ἴὸ 
παρέλθῃ ἰῃ νεῖ. 35 ((Κ. χχί!. 42).--ἀλλ᾽ 
οὐ, εἴς. ; “διέ ποῖ ψνῆδι (τί ἴοσ δὴ) 1 1}, 
θυῖ ναὶ Ὁποῦ"; εἰΠρεῖσαὶ θὰὲ οἶδας απὰ 
ἐχργαββῖνε ; γενήσεται ΟΓὙ γενέσθαι δεῖ 
(ποι γενέσθω ὙΠ ψνου]ὰ ἀεπηαπὰ μὴ 
Ῥείοτε θέλω) ἰβ υπάετβιοοά (υἱάε ΗοϊΖ- 
ταᾶηη, Η. Ο,, δπὰ νγεῖββ ἱπ Μεγει).--- 
γετ. 37. τῷ Πέτρῳ: ἴο τῃε ἀϊβοίρία Ψῃο 
Βαὰ Ῥεεῃ 80 ςοπβάεηι οὗ ἢΐ8 Ἰογαῖεν, δυξ 
Αἶ8ο ἔτοπὶ ψνῆοπι [ςεβὺ8 ἐχρεοιεὰ τηοβὲ ἱπ 
πε ΨΑΥ οὗ Βυπιρδίῃγ.---Σίμων: τἢς οἷά, 
ποῖ τῆς πὸνν, ἀϊβείρ!ς, πδπλα ; οπηίπουβ.---- 
ες. 38. ΤῊϊβ ἐχῃοτγίδιίίοη ἴο νναϊοἢ δπά 
ΓᾺΥ ἰδ ρίνεη ἰπ αἰσηοβὲ ἰδθηκίσαὶ ἐεσηβ 

ἴπ Μί. ἀπά ΜΚ. [ὲ Ἰοοῖκβ {κε ἃ βεςοπά- 
ΔΙῪ νετβίοη οἵ παῖ οὺσ 1 ογά δοΐυδ!ν 
βοϊὰ.---νεγ. 39. ΜΙκ., κε Μι., ἀϊνίἀε5 
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41. Καὶ ἔρχεται τὸ τρίτον, καὶ λέγει αὐτοῖς, “Καθεύδετε τὸ 
λοιπὸν καὶ ἀναπαύεσθε. ἀπέχει ἦλθεν ἡ ὧρα ἰδού, παραδίδοται 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου εἰς τὰς χεῖρας τῶν ἁμαρτωλῶν. 42. ἐγείρεσθε, 
ἄγωμεν " ἰδού, ὁ παραδιδούς με ἤγγικε." 

43. Καὶ εὐθέως, ἔτι αὐτοῦ λαλοῦντος, παραγίνεται Ἰούδας, εἷς 

ἃ ΓΒ. χνύ. 
ὃν 3 τῶν δώδεκα, καὶ μετ᾽ αὐτοῦ ὄχλος πολὺς ὃ μετὰ μαχαιρῶν καὶ 

το, Ἰοΐη ξύλων, παρὰ τῶν ἀρχιερέων καὶ τῶν γραμματέων καὶ τῶν πρεσβυτέρων. 

ἰομοΐδειου 44. " δεδώκει δὲ ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν σύσσημον αὐτοῖς, λέγων, ““Ὃν 
οἵ βγρυ- τρεοι; ἂν φιλήσω, αὐτός ἐστι " κρατήσατε αὐτόν, καὶ ἀπαγάγετεὁ ἀσφαλῶς, 
τὰς ΤῈ 45. Καὶ ἐλθών, εὐθέως προσελθὼν αὐτῷ λέγει, “Ῥαββί, ῥαββίδ -" 

1 χο ἰΒ Ἰουπᾶ ἴῃ ΒΔΣ ; οπγκεά ἰπ ΟΌΙ, (Τίβο δ. τϑιαΐπβ, ὟΝ. Η. ἱπ Ὀγαςϊκεῖδ). 
3 Οπιΐε ὧν ΒΑΒΟΌΙΣ. 
5 381, οπχξ πολυς ἰουπὰ ἰη ΟἿ Δ (ςοηεβ οτ Με.). 

4 απαγετε ἴῃ ΙΒΌΙ,. 

τῆς ἀροηγ ἱπίο ἔῆγες δοῖβ, Ὀὰξ Πα στεροσίβ 
τῆς ννοσὰβ βροκεὴ ὉῪ |}6β818 ἰπ ῥγᾶγεζ 
οπῖν ἱπ ἴδε ἢτβ. ΜΕ. ρίνεβ ἴπΠ6 Ῥγαγεγ 
οὗ 7688 ἱπ ἴῃς βεζςοπά δςῖ, 88 ννῈ}] δβ ἰῃ 
τῆς δτϑέ, φεηεγα βίης 'π τμ6 τπἰγά, γἤοτα 
ας τερεδῖβ {π6 ἐογγαυΐα βετα υβεά ὈΥῪ 
ΜΚ.: τὸν αὐτὸν λόγον εἰπών.--νετ. 40. 
κατα ν' ω Πεἰγ ἐγθβ ΟσῈ ΝΕΓΥ 
τείας τὸν ΠΙΣΤᾺ Μεϊρβεὰ ἄονῃ 
τα βίβειὶς 8166 Ρ.---καταβαρύνω, δετε δηὰ 
οςρςδβίοπδιϊν ἰπ {πε ϑερῖ. ξῖΒς πιοσε υδυδὶ 
καταβαρέω (ἔτοπλ πε δἰηρὶς νει βοῤίω 
ςοπΊθ8 βεβαρημένοι ἴῃ Τ. Ε.).---κ͵αὶ οὐκ 
ἤδεισαν, εἴς. : {π18 τεπιατὶς τεςα}}8 τῇς 
Ἔχρεγίδηος οὗ ἴῃς βᾶπι6 ἴἤτγεε οη {π6 81] 
οὗ ἐταπβῆρυταϊίοη (ς΄, ἰχ. 6). Βυϊῖ ἴῃ τῆς 
δαι ες ἱπβίδηςε πὸ τεΐεγεποα 8 ἴο ἴῃς 
βίυρί ἀπ ργοάιιοεὰ ὈΥ 5εβρ, βεγε ργοῦ δου 
ἴο ββδπις οὐ δοοοιηῖ οὗ ὑπβεδβοπδῦϊε 
ϑἷεερ. ΤΕΥ ἔτ τπᾶὶ {πεν ουρδς το δανς 
Κερὲ αὐγαῖς ἀυτίπρ {πεῖς Μαβίεγ'᾽β βοὺσ οὗ 
ετῖαὶ, δῃά Κκπενν ποῖ πον ἴο Ἔχοιβε ἴπεπ᾿- 
βεΐνεβ.---Ν εσ. 41. ἀπέχει, “118 ἐπουρῃ,᾽" 
Α. Ν. τευ βιοῖέ ἴῃ Ναυϊραῖες ; οης οἵ πε 
ΡυΖΖ] προ ννοτάβ ἱπ ΜΙ. 8Β νοσδδυίασγυ ἴο 
ΠΟ ἢ τιδτν πιεδηΐηρβ ἤν Ὀεεη ρίνεη. 
ΒεζΖα, ἰῃ ἀουδὲ 845 ἴο ]ἐγοσης᾽ 8 ἱπίεγρσγεῖδ- 
τἴίοπ, τνὯ8 βαιϊβῆεὰ δἱ δβὲ ΌὉῪ ἃ αιοϊδιίοῃ 
ἰοτα Απδοζεο οογηΐηρ ἱπίο ἢἰ5 πιὶπά, ἴῃ 
ψπϊςῃ ἐπε ροεῖ, εἰνίηρ ἰπδιγαοιίοηβ ἴο 
ἃ Ῥαϊπῖογ ἔοσ ἴδε ροτγίγαιξ οἵ 18 πη βέγαββ, 
ςοποίυάεβ : ἀπέχει. βλέπω γὰρ αὐτήν. 
τάχα, κηρέ, καὶ λαλήσεις -- ““ Επουρῃ 
ἴῃς αἰγὶ Πειβεῖξ 1 νἱενν: 80 [ἶκε, ΜΠ] 
βοοῦ ὃα βρεακίηρ, ἴοΟ". ΕἸδηδσ δηά 
ἙΔΡΒΟΙ ἰοϊϊον Βεζβ. Κυρκε ἀϊββεηΐῖβ 
κηὰ τεπάει : ἀπέχει, ἦλθεν ἡ 885 ἵξ 
ἱξ ψγεῖς ἦλθε καὶ ἀπ. ἡ ὥ. τς πουτ (οὗ 
ΤΥ ῬΔΒβὶοπ) 18 οοπὶε δηᾷ οδ]18 γοῦ δηὰ 
τὴς αν ΔΥ ἔτοπὶ [18 βϑοεῆς. Μοὶ τηοάδσῃ 

δ᾽ Ραββει οπος οὐΐν ἰπ  ΒΟΌΙ1.Δ. 

οοτηπηεηίδίοσβ δοσερὲ ἴδ σεηδογίηρ, “ὲ 
ἰδ ἐπουρῃ". Μ᾽άς δὰ ἱπιεγεβείπρ ποία 
ἱπ Εἰεἰά᾽ 8 Οὐΐμνι Νον. Ὑδ πιεαπίηρ ἰδ: 
1 δανε οοπυειοά ἰπ ἴδε βίσυρείε; 1 
πεεὰ γοῦς βυπιραίῃυ ῶὩὸ ἴοηρεσ; γοὺ 
ΤΆΔΥ 5βῖβερ πον ἰξ γου νν1}], 

νν. 43-592. Τὴδφ αἀῤῥγελεησίοκ (Μι. 
χχνΐ. 47-56, [ἰς, χχίΐ, 47-53).--- τ. 43. 
εὐθὺς, εἰς. (ἰδοὺ ἰῃ Με.), Βιγαίρμεναν, 
ενεπ Ψἢ]ε Ης ἰ8 βρεαϊκίπρ, δρρεᾶσβ 
]υάλ8, ψῆο 18 σαγοῦιγ ἀεβηθὰ ὃν βυτ- 
Ὡδπιε δηὰ ροβίτίοη 848 οης οὗ [πε Ὑψεῖνε. 
Αἱ ναὶ ροίΐηξ οἵ τσλε τς (ταίτοσ ἰεῖ τς 
ςΟΓΏΡΔΩΥ Οοἡ δίΒ πείδσίουβ Ἔσγϑηά ἰβ ποῖ ἰῃ- 
ἀϊοαϊεά, Αςοογάϊπρ ἴο δ εἰββ (1π Μεγετ) 
τῆς. ἐνδηρεῖῖβε σοηοεῖνεβ οὗ Ἰυἀλ8 ἃ8 
βοίηρ μιῇ τὰς ταδὶ το σαι μβεπηαπα δηὰ 
δία! ηρ ΑΥΔΥ ΤΤΟπὶ ἔπε πίης, δήϊεσ τδς 
ἴῆτεε μΒδά θδδη (δε δρᾶσῖ, Βανίηρ ποὺ 
βαιίβῆεά Πἰπιβεὶῦ δϑ ἴο ἴπε Μαβίεγ᾽ 8 
ψΒεγεδδουῖβ.--- παρὰ τ΄ ἀρχ.» εἴς, : παρὰ 
ἔοεβ αἷοηρ ἢ παραγίνεται, δηὰ ἱπι- 
βῖιοα τ(δαὲ Ἰυάδβ δηὰ ἴβοβα νυν ἱε Ὠϊπὶ 
δὰ δὴ οὔἶιοῖαί σοπιηιβδίοη το ἴπα 

δυϊποσίτῖεβ, ἴπ6 γος οἶδββ6β8 οὗ ὑνβοτλ 
816 σδγεδι!γ βρεοϊβεά.--Ν ες. 44. δεδώ- 
κει: [ἢς ρἱυροτίεςς, θὰ νἱϊπουΐ δυρτηεηῖ, 
υἱάς ΜΝ πει, ὃ χιΐ. 9.--σύσσημον (πευΐος 
οἴδάϊεςιίνε σύσσημος: σύν, σῆμα): ἃ βῖρῃ 
Ῥτγενιουϑν ἀρτεεά ου (σημεῖον ἰπ Μι.), 
ἃ ἰαῖε ψογὰ βενεγεῖνγ Ἴοπάεπηπεὰ ἈΥ 
ῬὨγυπίοδυβ, Ρ. 418, ἰἸοτα οἷν πῃ Ν, 1. 

[πη ϑερῖ. ἔοσ 3) δὴ “" επϑβίρη᾽᾽ (18. ν. 26). 

-- ἀσφαλῶς πιδὺ πιεδη εἰτμεγ: 1εδὰ Ηΐπὶ 
ΔΌΑΥ ὙΠῸ Δπ ΘΑΒΥ τπιϊπὰ (Ης ν"}} ποῖ 
αἰταπιρὶ Ἔβοδρα),οσ: 1εδὰ, εἴς., σαυτουϑῖγ, 
ΤΑΓαδΪΥ --- Ης ΠΊΔΥ 581}0Ρ οὐξ οὗ γοὺγ 
Βαπάβ 88 Ης πδ8 ἄοης Ῥεΐοσς (κ. ἷν. 30). 
]ιἄδ8 νν»88 ͵υβὲ τς ἰκϊηὰ οὗ πηδῃ ἴο αν 
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καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 46. Οἱ δὲ ἐπέβαλον ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας 

αὐτῶν,; καὶ ἐκράτησαν αὐτόν. 
47. Εἷς δέ τις 2 τῶν παρεστηκότων σπασάμενος τὴν μάχαιραν 

ἔπαισε τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, καὶ ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον. 
48. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, ““Ὡς ἐπὶ λῃστὴν ἐξήλθετε 
μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων, συλλαβεῖν με; 49. καθ᾽ ἡμέραν ἤμην 
πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων, καὶ οὐκ ἐκρατήσατέ με. ἀλλ᾽ ἵνα 
πληρωθῶσιν αἱ γραφαί." το. Καὶ ἀφέντες αὐτὸν πάντες ἔφυγον. 6 
51. Καὶ εἷς τις νεανίσκος ὃ ἠκολούθει δ αὐτῷ, περιβεβλημένος σινδόνα 
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ἐπὶ γυμνοῦ. καὶ κρατοῦσιν αὐτὸν οἱ νεανίσκοι 7" 52. ὁ δὲ κατα- 
λιπὼν τὴν σινδόνα γυμνὸς ἔφυγεν ἀπ᾽ αὐτῶν. 

1 ἘὸγῸσ ὅπ αντὸν τ΄ χ' ἀντων ΒΟ, πᾶνε δ ρ'υ τας χειρας αντω, (ἢ πηοεῖ ῥγΟΌΔΌΪς 
τεαάϊηρ. 

3 ,(ς δε Ππουΐ τὰς ἴῃ ΑΙ, (ΝΗ. Βανὸ τις ὑγδοκεῖςά) ; ΒΟΔ δδᾶνο τιᾷ, 

8 ὠταριον ἴῃ  ΒΌ ; ὠτιον ἰπ ΟΙ.Δ (ρεοῦδῦ!Υ ἔτοπιὶ Μι.). 

4 εᾧνγον παντες ἰπ 'ΒΟΙ.Δ, ρῥγείεσαθ!ε σεδάϊηρ. Μέάε Ὀεΐον 

" Ἰῃβίελά οὗ εἰς τιξ νεαν. (ΑΔΣ αἱ.) ΒΟΙ, Βανε νεαν. τιᾷ. 

4 συνηκ. ἴῃ ΤΙ ΒΟΙ,.. Ὁ --  Τ. , Δ συνηκολονθησεν. 

ΤΉΊΜΒΟΘΙ[(Δ οπξ οι νεαν. 

8 ΊΨΜΒΟΙ, οπιῖξ απ αντων (4 ξ'ο88 ἑουηὰ ἰῃ ΑΌΔΣ αἱ.). 

ἃ βυροτγδιϊίουβ ἀγεδά οἵ ΟἸίβι᾽ Β ρσεῖεσ- 
πδίυγαὶ ρουνεσ.-τν ες. 45. ἐλθὼν εὐθὺς 
προσελθὼν -- αττίνεά οὐ ἴδε βροὶ δα 
πους ἀαίαν ἀρργοδομεβ 688; πὸ 
μιεϑιϊδείοη, ργοσιρον δηά δάσο ν ἀοησ.--- 
“Ῥαββι: νἱίπους Μι.᾿8Β χαῖρε, ἀπά οΠΙΥ 
οπος Βροκβη (ἐννίςς ἰπ Τ.Ε.), πε ἔεγνους 
οὗ ἔαϊβε ἴονε βπάϊηρ εἐχργεββίοπ ἴῃ {πὰ 
Κιββ (κατεφίλησεν, υἱάς ποῖε8 οη ΜΙ.) 
ταῖπεσ (ἤδη ἴῃ ᾿νογάβ. 

ὈεῖΒ οὗ δε Ῥοάν νγνὰβ σςοπιτῆοῃ ἴῃ ρορυΐασ 
ΒρεεοΒ. Μὲάε Ἰ,οῦεοῖ, ΡΏγνῃ.,» Ρ̓ 211.--- 
νεῖ. 48. Οπ πίβ δπὰ δε ἰοϊοννίηρ 
νεῖβε υἱάς ποῖεβ ου Μι.--νεσ. 40. ἵνα 
πληρωθῶσιν αἱ γ. : τπ18 την ὃ 8 886 οὗ 
ἵνα ψν ἢ (ἢ ς βυρ)αποῖῖνε υϑεά 48 Ὧπ 1π|- 
Ῥεζαῖῖνα τ ἰεῖ ἴῆς ϑοτιρίαγοβ Β6 41611εά. 
«, 2 Οον. νἱϊϊ. 7, [48ὲ οἴδυβε, δῃ ἃ σοηβυϊὲ 

ἵποσ, ὃ ΧΙ, κ ἁ. --- Κεσ. σο. καὶ 
ἀφέντες, εἴς., ἀπηὰ ἀεκετίίηρ Ηΐπὶ ἢεὰ 
αἰ (πάντες Διὶ, υἱάς ἀθονε) : ἴπε πίπα 
νὰ τῆς ἰἄτες, ἰῃς6 [τες ποῖ ἰε88 ἴδῃ 
τῆς ηἰπε---Α1} αἴϊκα ρβηΐς- βιγίΚθη.---νεσ. 
51 ἱπίτοάυςεβ 8. 1{π||6 δηεςάοιϊς ρεου ας 

το ΜΚ., ες βίοσυ οὗ δῇ ὑπίκπονγῃ τἰεηά, 
ποῖ οπα οὗ ἴῃς Τ νεῖνε, ψῇο δαά οἰπεὰ 
τὴς σοπιρϑην, δηὰ ἀϊά ποῖ ΗὟ ψ 8 δα 
σεβί.---συνηκολούθει α., ΨΜΆ8 ο! ον ηρ 
]εβυβ; ψ βεη Ηδκ ννᾶβ δοΐηρ δὰ δυᾶυ, 
δηὰ αῇεσ ἴῃς ἀϊβεὶρίεβ μαά ἢεά.---περι- 
βεβλημένος σινδόνα ἐπὶ γυμνοῦ : [ἢϊ8 
βυξ εϑβ8 [ῃδὲ ἴπε γουτ, οὐ Ὠδασίηρ βοσλδ 
βυάάδη τεροσζῖ, τοβε ουξ οὗ πίβ ὑῬεὰ δηὰ 
τυβῃεά οὐ ἱπ δἰ πἰρμι βἶγέ, οἵ, θείης 
ΔΌβο] υἱεῖγ πακεᾶ, δυγγίεάϊν ἴἥγενν δρουΐ 
δὶἰβ θοὰγ ἃ ἴοοβε Ἴςοϊζοῃ οἵ ᾿ἴπεῆ ββδεῖ. 
ΎΒε 5ιδίειηθπε [παῖ οὐ Ὀείηρ ἰαϊά δοϊά 
οἵ πα ςδβὲ ΟΝ τῆς ράγπιεπὲ ἕδνουσβ [86 
Ιφζῖος δἰτογηδῖῖνα.---  εσ. 52. γυμνὸς ἔφ.» 
Βεὰ κπαλεά, ἴῃ 86 {ἰτεγα] βθῆβθ, ννῇθγεοῃ 
Βεηρεῖ τοπηδείκβ: “οἡ ἃ πίρβε ηοῖ ντἢ- 
ουἱ ἃ πιοοῦ; ἔδδὶ σοπαῦεσβ Βῃ8πια ἴῃ 
δτεαῖ ἄδηρες". (ἃ ἔδνν υδᾶσβ ΔρΡῸ ἃ 
γουπρ ννἱε ςμαβεά ἃ πίεὖ, νηο μδά ὕδεη 
βίεδ!πρ πε ψεδάϊηρ ῥγεβεηΐβ, {πγουρ ἢ 
τὰς βίγεεῖβ οἵ αἴδβρον, ἱπ πε εαγὶν 
δουζβ οὗ ἴπε πιοσηίηρ, ἰπ ΠῈΣ Ὠἰρῖ- ρον ; 
ποῖ ψἱδουϊ βυσοεββΌ Ηες δυβραπά 
τηοάθβίν βωγοά ὈῬεπίπᾶ ἰο ρυῖ οἡ Βί8 
οἷοί ε58.)- τ πο ψνᾶ8 τηϊ8 γουηρ τλδῃ ὃ 
ΜΚ. ἴδ ἐνδη ρα ϊβε, ΒΔῪ πιᾶπΥ, ἀγρυΐηρ: 
18ὲ βἴοτΥ ν8 οὗ ὴ0 ἱπίεσγεβῖ ἴο ΔΩΥ οὔθ 
Ὁδυὲ ἴπ6 Ὠοτο οὗ ἰδ, ἐμεσείογε ἰἢς ἤεσο τγῶβ 
τῆς τοῖϊεσ οἵ ἐπε τᾶΔ16. Α ροοά ἀγρυπιεηΐ, 
ὉΠ1658 ἃ τηοῖίνε οἂῃ ὃς Δϑϑίρπεὰ ἔοσ τπ6 
ἰμβεγείοῃ οὗ ἴδε παισγαῖῖνα οἵας ἴμδη 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ ΧΙν. 

53. ΚΑΙ ἀπήγαγον τὸν Ἰησοῦν πρὸς τὸν ἀρχιερέα - καὶ συνέρχονται 

αὐτῷ 1 πάντες οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι καὶ οἱ γραμματεῖς. 

54. Καὶ ὁ Πέτρος ἀπὸ μακρόθεν ἠκολούθησεν αὐτῷ ἕως ἔσω εἰς τὴν 

αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως - καὶ ἦν συγκαθήμενος μετὰ τῶν ὑπηρετῶν, καὶ 

θερμαινόμενος πρὸς τὸ φῶς. 5ς. Οἱ δὲ ἀρχιερεῖς καὶ ὅλον τὸ 
συνέδριον ἐζήτουν κατὰ τοῦ Ἰησοῦ μαρτυρίαν, εἰς τὸ θανατῶσαι 

αὐτόν: καὶ οὐχ εὕρισκον. 56. πολλοὶ γὰρ ἐψευδομαρτύρουν κατ 
αὐτοῦ, καὶ ἴσαι αἱ μαρτυρίαι οὐκ ἦσαν. 57. καί τινες ἀναστάντες 
ἐψευδομαρτύρουν κατ᾽ αὐτοῦ, λέγοντες, 58. ““Ὅτι ἡμεῖς ἠκούσαμεν 
αὐτοῦ λέγοντος, Ὅτι ἐγὼ καταλύσω τὸν ναὸν τοῦτον τὸν χειροποίητον, 
καὶ διὰ τριῶν ἡμερῶν ἄλλον ἀχειροποίητον οἰκοδομήσω." 509. Καὶ 

Δ ΜΌΙ,Δ οπΐξ αντω, ἐοιπά ἰῃ ΒΣ αἱ. ῤῖεγ. (ἿΝ.Η. ταᾶτρ.). 

ΤΑΣΓΟΙ͂Υ Ρεγβοηδὶ πεσε. ΘΟῦΔΩΣΖ βυρραβίβ 
8 ἀεβῖτε ἴο Ἄχβίδὶε ἰῃ ἃ οοηοζεῖα ἰηβίαπος 
τὰς ἄδηρεῖ οἵ ἴῃε βἰτυδϊίοη, δηὰ τῇς 
οτος! οὗ τΠς ἐπαηχίεβ οὗ [εϑα8. Οἡ ἴδε 
ΨΠοῖς οἠς ἔδε]8. ἱπο! πε ἰο αοαυΐεβος ἴῃ 
ἴδε [υάρτηεπε οὗ Ηδῆη, φιοϊεὰ Υ Ηοῖιζ., 
Ἡ. Ο., τπᾶὲ ἴπ τπ8. οσυτίουβ ἱποϊάεηξς ννα 
δανς “τε τηοπορταπὶ οὐ ἴδε ραϊπίετ 
ΜΚ.) ἰῃ ἃ ἄδγκ σοῦπεσ οὗ ἐπε ρίστυγε ", 
ταπᾶς, ονενεσς (Πὲς Εν. Οεξοῖι., Ὁ. 28), 

ἀἰββεπίβ ἔγοτηῃ (18 νίενν, 
γν. 953-65. Βεΐογε Οαἱαῤῥας (Μῖ. χχνί. 

57.-68, 1.Κ. χχίϊ. 54, 66-71).---ἾεΓ. 53. 
συνέρχονται α. πάντες, εἴο.: ἀραίῃ 411 
τὰς (ἔτεα οτάοσς οὗ δε ϑδημεάσιβίβ ἂτα 
παπιεά, ΨηΟ πᾶνε Ὀδθη δβιπ)πιοηβάᾶ ἴο 
τηδαῖ δροιὲ ἴῃς εἰπης ἴῃ ΡΑΓῪ βϑηΐ ἴο 
ΔΡΡγεδβεπᾶ ]εβι8 πιρῃὶ 6 δχρεοϊεά ἴὸ 
αιτῖνο.--Ἶ ες. 54. ὁ Πέτρος: ἴδε ΒίΟΥΥ 
οὗ Ῥεῖετ᾽ 5 ἀεηϊδὶ Ῥερίπβ ἤετζε, δηᾶ, δεν 
Ὀεΐπρ βυβρεπάεά Ὁ τῆς δἼοοουπὶ οὗ {πε 
αἷδὶ, ἰβ γεβυτηεά δὲ νοσ. 66.---ἀἀπὸ μακρόθεν, 
ποπὶ δία (ἀπὸ τεδυπάδηϊ ἤετὲ 88 εἶβε- 
ΨΒοτα), ἔξαγι, γεῖ ἄγανῃ οα ὈΥ ἴονε 
δηὰ ουτίοβἰτν.---ξως ἔσω εἰς : ἃ τεδυπάδπε 
δυϊ εχργεββῖνα Ἴσοτηρί πδιίοη, βυρρεβιίηρ 
τῆς ἰάεα οὗ οης βέεδ ἘΠΠ}ν ἐθεϊηρ δ18 νὰν 
ἱπῖο ἴῃς σου οἵἉ 16 ραίδος, νεπευτίπρ' 
δυσῖβες δηά ζυγῖπες ἰπ, δηᾶὰ ρμαϊπίπρ 
οουτᾶρε ΙΠ φαο βίερ (υἱάε ἊΝ εἰβ8, 
ΜΚκ.-ἔναη., Ρ. 470).--θερμαινόμενος : 
ΒΙΕΠΙΕ οοἷὰ ἐνεη δὲ Ἐδϑβῖες ἰπ Ραϊεβεῖης ; 
ἃ ἦτε ἴῃ ἴῃς οουτγὶ ννεΐσοσης ἱπ ἐπε εδυῖν 
Ὠουτβ οὗ τηογηΐηρ, νη βοπιειίηρ υπ- 
Ὁδ04] τνν88 ροΐπρ οὔ. “ονενεσ δοὶ ἰξ 
ΤΑΔΥ͂ δὲ ἰῃ τῃ6 ἀαγείπις, ἴῃς πίρῃῖβ ἱπ 
ΠΝ 8τε δἰπιοβὲὶ δἰνναυβ οοἱά "--- ΕἼττγεγ, 

᾿απάογμηρέη, Ὁ. 241.---πρὸς τὸ φῶς, δἱ 
τῆς ὅτε; μεῖα οδ᾽εά Πρῆς, θεσδυβε ᾿ξ νὰ8 
ἴδετε ἴο ρῖνε ᾿ἰρῆι 25 ννε]] 88 ἢεδῖ. ἘΠ5ΠῸῈῚ 
δηά ΒδρΠεὶ οἰΐε ἰπβίαποεβ οὗ ἔπε πδ6 οὗ 
Φῶς ἴοτ ἔτε ἔτοτῃη Χεπορῇῆοη. Ηδβυοδίυβ 
εἶνεβ πῦρ 845 οπε οἵ 1ϊ5 τη εἈ πίηρβϑ. 

νγν. 55-6ς. Τὰν ἐγίαἱ απὰ οοπάεηιπα- 
ἐΐοπ.--- εν. 55. ρίαν: Με. 45 
ψευδομαρτυρίαν, ᾿υ81}γ 80 οδματγδοίετγίβεά, 
Ῥεσδυβα {πα ϑδημεάγβιβ υνδηϊεὰ ενίάεπος 
ἴογ ἃ ἰογεροῆς σοπο υϑίοη : ενίάεπος τῃδὲ 
ψου]ὰ 08:1 ἃ δεηΐεπος οὗ ἀθδίῃ.--- εσ. 
56. ἴσαι, εαιιδὶ, ἴο ἐπ 5ᾶπιῈὲ εἴεςϊ, 48 
1δς ἰεβεϊπηοηΐεβ οὗἩ ἴσια νυν πα 8865 νου ]ά, 
οἴ ουγβε, 6. Οτοιίυβ Δ Κ68 ἴῃς 'ννοσὰ 45 
ταεδηΐπρ, ποῖ ἐαυ8] ἴο οπς δηοίδεσ, Ὀυῖ 
εαυδ] ἴο πε ἀεπιᾶπάβ οὐ ψγεϊρῃϊν ενίδεπος 
δηά Ἰυβειγπρ σοπάεπηηδίίοη. ΕἾβηθ 
δρτεαβ, ἀγρυΐηρ τοπὶ ἴδε υβς οὗ [Ὡς Ψογὰ 
δρδΐῃ, ἴῃ τείδγθηςβ ἴο {πε ενϊάδπος δρουῖ 
τῆε. τεπλρὶε ἰορίοθπ οὔ ]6βι8. ὙΠεβε 
ὙΠ ηεββεβ, πα ΠΟΙ 5, ἀγα ποῖ τεργεβεηιεὰ 
88 τηλκίηρ ςοῃῆιοιηρ βιδίεπιεπίβ, δυϊ 
Βἰ ΠΊΡΙῪ 45 τηδκίηρ βίδιεσηεηβ ποῖ βιιβῆοὶ- 
επεὶν νεῖ σεν --ποῖ ἐπι] ἴο {Πα οσοδδβίοη. 
ΎΠετς ἰβ βοπὶε ἕἴογος ἰη ἢ ϊ5.--τν οσ. 57. 
τινεᾷ, ΞΟΠΊ6, ἔογ ννῃϊο ἢ ΜΈ. π88 ἴπε τόσα 
ἀεῆδηῖϊτε δύο, ἔπε 5π18}16ϑὲ ΠΌΤΟΥ πεςα8. 
ΒΆΙΥ ἴο Εβ.Δ Ὁ} 18} 4 πιδίϊζεσ.- -- εσ. 58. 
ὅτι, εἰς.: Μ.᾽8 νετβίοῃ οὗἉ {Π| (6 βΕἸ ΠΟΥ 
Ὅοτπς ὉΥ πε ννἱίπεβθεβ αἰ ειθ ἴῃ ἱπὰ- 
Ῥοτίδηϊ τεϑρεοῖβ ἔτοπὶ {πὶ οὗ Μί.; υἱΖ., 
ὉΥ ἴπε ἱπβεγίίοη οὔ ἴπὲ ψογάβ τὸν 
χειροποίητον Δη ἄλλον ἀχειροποίητον. 
Μι.'8 ἔογπὶ ἀουθῖ]εβ5 οοπιοβ ἡθᾶγεβί ἴοὸ 
ψψμδὲ τῆε υνἱ πε 5565 δοῖυδ!ν δα ἃ, ΜΚκ.᾽8 
Ῥυΐβ ἱπίο {πεὶγ πηουῖπδβ, ἴο ἃ οεγίδίη ἐχ- 
τ6πῆ, ἴῆ6 βοῆβα ἰῇ ννὩϊο ἢ δα ἀπά ἢῖ8 
ξε]Πονν- ΟἸ τ βεῖαπβ πυηδετβίοοά Ο σίβε᾽ Β 
βαυϊηρ, υἱξ., 8ἃ8 ἃ ΡΙορἤεον ἴπαὶ τῆς 
τηδίοτίαὶ τεπιρῖς νου] θὲ βυρεγβεάεά ὃν 
ἃ δρί γί] τα πΊρ]6 Ξε ἰῃς σοτηπλυΠ Ὑ οἵ 
Ὀεϊίενεῖβ ἴῃ 1}εϑ08. [1 (ΠΟΥ Πδά τοδν 
ΒΡΟΚεπ, 8ἃ8 Πεῖα τεροζίεά, πε ἔαἸβεμοοά 
νου ἤᾶνα ἰδίῃ σαῖπεσ ἴῃ ἴῃς ἀπέπιις οὗ 
τοῖς βιδίεσηθης [ἤδη ἰῃ [18 πγεδηΐπρ: 
τῆς απίπηις ΟὗὨ τῆεῇ Ψῆο τεραγάεά ἰξ 88 
ἱπιρίουιβ ἴο Βρεακ οὗ πε ἰεπΊρῖς οὗ αἀοά 
Ῥείηρ ἀεβίγσογεάδ, 848 Ἴοοπίεπιρίπουβ ἰὰ 



53-.δ6. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

οὐδὲ οὕτως ἴση ἦν ἡ μαρτυρία αὐτῶν. 6ο. Καὶ ἀναστὰς ὁ ἀρχιερεὺς 
εἰς τὸ ῖ μέσον ἐπηρώτησε τὸν Ἰησοῦν, λέγων, “Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ; 
τί οὗτοί σου καταμαρτυροῦσιν; όὅι. Ὁ δὲ ἐσιώπα, καὶ οὐδὲν 
ἀπεκρίνατο. Πάλιν ὁ ἀρχιερεὺς ἐπηρώτα αὐτόν, καὶ λέγει αὐτῷ, 
“Σὺ εἶ ὁ Χριστός, ὁ υἱὸς τοῦ εὐλογητοῦ ;"" 64. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, 

“Ἐγώ εἶμι. καὶ ὄψεσθε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου καθήμενον ἐκ 
δεξιῶν ὃ τῆς δυνάμεως, καὶ ἐρχόμενον μετὰ τῶν νεφελῶν τοῦ οὐρανοῦ." 
63. Ὁ δὲ ἀρχιερεὺς διαρρήξας τοὺς χιτῶνας αὐτοῦ λέγει, ““ Τί ἔτι 
χρείαν ἔχομεν μαρτύρων; 64. ἠκούσατε τῆς βλασφημίας - τί ὑμῖν 
φαίνεται ;" Οἱ δὲ πάντες κατέκριναν αὐτὸν εἶναι ἔνοχον ὁ θανάτου. 
ὅς. Καὶ ἥρξαντό τινες ἐμπτύειν αὐτῷ, καὶ περικαλύπτειν τὸ πρόσω- 
πον αὐτοῦ, καὶ κολαφίζειν αὐτόν, καὶ λέγειν αὐτῷ, ““ Προφήτευσον .᾿ 
καὶ οἱ ὑπηρέται ῥαπίσμασιν αὐτὸν ἔβαλλον.5 

66. Καὶ ὄντος τοῦ Πέτρου ἐν τῇ αὐλῇ κάτω, ἔρχεται μία τῶν 

1 ΜΆΒΟΙΔΔΣ αἱ. 2]. οτιῖξ το ἐουπά ἰπ Ὁ. 

3 Ἐοὸσ οὐδεν απεκ. (ΑΌΔΣ αἱ.) δ ΒΟΙ, 33 88}. σορ. βᾶνθ ουκ απεκ. ονδεν. 
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8 εκ δεξ. καθ. ἴπ Μ ΒΟΌΙΟΔΣ αἱ. 

δαντον τὸ προσ. ἴῃ ΒΟΙ,Δ 33. 

βἰοοὰ 

4 ἔνοχον εἰναι ἰῃ Ὁ ΒΟΙ.Δ 33. 

δ ελαβον ἰπ ΜΑΒΟΙ,Δ. εβαλλον Βυρεεευϊεά ἰῃ Ἰαῖες Μ58. ἴοσ ἃ ποσὰ ποὲ υπᾶες- 

Ἴ κατω ἐν τ΄ αὐλ. ἴῃ ΜΙ ΒΟΙ,.. Ὁ οπιΐὶβ κατω. 

ομασδαοίεσίβα ἰἱξ 88 παηά-τωδάᾶς, απὰ 88 
δαβρμβεσίουβ ἴο βυρρεβδὲ τπδὶ δἀποίῖμεσ 
οουἱὰ (κε ἰἰ8 ρΐαςα.-- εγ. ὅο. εἰς 

ν : ἃ ρτδρῆίς ἔδαδξυσγε ἴῃ Μὶς., βδυρρεβι- 
ἴῃ ἴῃδὲ ἴῃς ΒΙρἢ ῥγίεβὲ ἄγοβα ἴτοπὶ ἢΐβ 
βεδὲ ἀπὰ δἀναποεᾶ ἱπίο ἴδε βδει-οἶγοὶ 8 
οὗ ἴδε σουποὶ! ἰοννασὰβ [εβ8118---ἰῃς δοιίοη 
οὗ δὴ ἱγεϊ διὰ, δαβῆεὰ τηδη.---οὐκ ἀπο- 
κρίνῃ : οη ἴῃ Πρ ῥγίεβι᾽ 8 συεβιίοη υἱάδ 
ποῖοβ οἡὐ Μι.- ες. 61. ἐσιώπα καὶ, 
εἴς. : οπε οὗ ΜΚ,᾽ 8 ἀν] }5π|5, γεῖ ποῖ ἰΔ16 
τερειίοη -- Η6 πιαϊπιαϊπεὰ ἴῃς βίΐεπςος 
Ηςε πδά οὐβεινεά ὕρ το παῖ ροίηξ (ἰτα- 
Ῥετίεοι), απὰ Ης δηδινεσοά ποιπίηρ ἴο 
τς δίρῃ ργίεβϑε βΒ ροϊπιεὰ συεβίίοῃ 
(δοτῖβι).---πάλιν : π6 ΒΙρὮ ῥγίεϑε τα κε 
Δηοῖδοσς διϊεπιρὶ ἴο ἄγανν [6 δι}8 ἰπἴο βοπηδ 
βεϊ [-οοπἀεπιπίηῷ, υἱέεταποα, τΠΐ8 {{π|6 
δι ος 6 858.11γ.---τοῦ εὐλογητοῦ, ἴῃς ΒΙε55εᾶ 
Οπε, μετα οὐἶν, δ βοϊ υτεἶν, 88 ἃ πᾶτης ἔοὺσ 
αοά. ὕδυλϊίιγ, δῇ ερίτπεὶ δεϊδομεᾶ ἴὸ 
Κύριος (νἄπεβομε, Βείἐγαρ ε).--- εἰ. 62. 
Ἐγώ εἶμι. Οπ ΟἸτίβιβ τερὶν ἴο ἴπε ὨΙρἢ 
Ῥείςβε αἰθεπιίηρ τῇς Μεβδβίδπίς οἷδίπι, 
τυἱάςφ ποῖεβ οὐ Μι.---νετ. 63. τοὺς 
χιτῶνας, 5 ἐτηΐς8, οὐ ὑπάεγραγηεηΐβ, οὗ 
ὙΠΟ ΡΕσβοῃβ ἱπ ροοά ροβί[ίοη ψγοσα ἔννο. 
-- νος. 64. τί ὑμῖν φαίνεται, ν»ηδΐ 8ρ- 
Ῥδᾶσβ ἴο γοῦ ἴο ὃς ἴῃε ἀρργορτίαϊε ρεηδ!ν 
Οὗ δῇς Ὀ᾽ΑΒρῃεπιοιιβ βρεεςἢ ὃ τε τί ὑμῖν 

δοκεῖ ἰπ Μὲ. Νδεβρεη ἀεηΐεβ ἔδα δαυΐ- 
νδΐίθηςθ, δηᾶ στεπάειβ ΜΙ)". ἔ 85 Ρεουΐϊίας 
Ρῆγαβε: ννμδῖ [168 ἴοσ γοὰ ου ἴδε μαηά, 
ΜΗΔ ἰβ πονν γοὺσς ἀυτν ἡ ἢ ἀρρεαὶ ἴὸ 
Χερόρῆοη, ἀπδ., ν., 7, 3.-τ-ῖννεῖ. ὅ5. 
τινες : ῬΓΕΒΙΠΊΔΟΪΥ Θαππεάτγί 868. --- περι- 
καλύπτειν : Μί. 54 γ8 ῃοϊῃίηρ οὗ [πΐ5, Ὀυξ 
Ἦς 88 νν 6} δὲ ΜΚ. τεργεβεηῖβ {πεπὶ 88 
αβκίης εβὺ8 ἴο Ῥσόρῆεβθυ. Με. Β νεσβίοῃ 
ἱτρ|165 αὶ ]εϑὺ8 γν88 δίγυοκ ἔγοῖη ὃε- 
δἰηά, ΜΙ.᾽Β ἱπ τοηϊ.---οἱ ὑπηρέται : ἴο]- 
Ἰοννίηρ ἔπε ἐχδηρὶς οὗ {πεῖς πηαϑβίεσβ. ---- 

πίσμασιν αὐτὸν ἔλαβον, τεςεἰνεά Ηἱπι 
ΨΠ βαρβ οὗ ἴπεὸ ορεη παπᾶ: ἃ ρῆσγαβε 
τεοϑ]Πηρ τὰς 1,διη, ἀεοίῤονε αἰΐφισηι 
νυεγδεγίδη5. 

γν. 66-7γ2. Ῥείεγ' 5 ἀομπία! (Με. χχνί. 
609-75. κ. χχίϊ. 56-62)..---Ν ἐγ. 66. κάτω 
ἐ. τ᾿ α.., δείοτο ἴῃ τμ6 οουτῖ, ἱπηρΡ᾿ γίης 
ἀπὲ {πε {τῖδ] οὗ [εβὺ8 δὰ ἔδκεη ρἷδοα ἰῃ 
ἃ ματα οο ΔΏΙΡΠοσ ἰονεὶ.--- ἔρχεται μία, 
εἰἴς., σοτηθῖβ οπ6 οὗ {πε πηαὶἀβ οἵ πε πίῃ 
Ῥείεβι---ἃ βεγσνδηΐ ἴῃ ἢἷβ ρδίδος, ου βοῦηδ 
εἰταπὰ ἐμαὶ πὶρῃς ἤδη 41} τπίηρβ ψεσα 
ουῖ οὗ τπεὶς ἀβι8] οουτβα. Ὑμπδῖ ἃ τηδίἃ 
βῃουϊά Ὅς Δϑιϊγ δπᾶὰ οἡ ἀυΐν δὲ ἔπαὶ υῃ- 
βεδϑοηδῦϊα ἤοὺσ νν88 ἰΐβεϊξ ἃ βίρῃι παῖ 
βοσῃει πίηρ ἐχίγδογάϊ ΠΑΤΥ νν88 βοίῃρ οὔ.--- 
γες. 6γ. σα: Ῥεῖετ, 5ἰτεῖης δὲ (88 
ὅτε, οδῖςεβ Β6σ ευϑ, δη ἃ βῆς βεεδ δὲ οὔποθ 



ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ Χιν. 

παιδισκῶν τοῦ ἀρχιερέως, 67. καὶ ἰδοῦσα τὸν Πέτρον θερμαινόμενον, 
ἐμβλέψασα αὐτῷ λέγει, “Καὶ σὺ μετὰ τοῦ Ναζαρηνοῦ Ἰησοῦ ἦσθα." 
68. Ὁ δὲ ἠρνήσατο, λέγων, “Οὐκ 3 οἶδα, οὐδὲ 2 ἐπίσταμαι τί σὺ ὃ 
λέγεις." Καὶ ἐξῆλθεν ἔξω εἰς τὸ προαύλιον - καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησε." 

69. Καὶ ἡ παιδίσκη ἰδοῦσα αὐτὸν πάλιν ἤρξατο ὅ λέγειν τοῖς παρε- 
στηκόσιν,δ ““Ὅτι οὗτος ἐξ αὐτῶν ἐστιν." 0. Ὁ δὲ πάλιν ἠρνεῖτο. 
Καὶ μετὰ μικρὸν πάλιν οἱ παρεστῶτες ἔλεγον τῷ Πέτρῳ, ““᾿Αληθῶς 

1 ῃησθα Ὀεΐοτε !. ΨΙ τὸν ρτεῆχεά πη ΒΟΙ.. Τῆς σεδάϊηρβ νᾶγὺ τους Βοτο, δυῖ 
τδαῖ οὗ ΒΟΙ, (Τίϑοϊ., ΝΝ. Ἡ., ὙΝ εἰ85) 18 τς πιοβὲ 16 Μ|ς.᾽ 8 σταρῃίς ϑέγίς. Μέάε θεῖον. 

Ξοντεοντε ἴῃ ΜΙ ΒΌΙ,. 

ϑσν τι ἴῃ ΘΙ ΒΟΙΔΣ 33, αἰϊτετεὰ ὃν (δ βογῖθεβ ἱπίο ἔπε βιῃοοῖδεσ τι συ. 

4 και ἀλεκτωρ εφωνησεν οπηχϊτ(εὰ ἴῃ ἐδ ΒΙ,; ἰουπά ἰῃ ΟΌΔ αἱ. Μέαάε Ὀεῖον. 

δ ηρξατο παλιν ἰη ΟΙ.Δ (ΤίδοΣ., ΝΝ.Η., ἰεχι). 
ἱῃρ 48 εὐπεν (ἿΝ.Η. τραγρ.). 

5 παρεστωσιν ἰπ 3 ΒΟΙΔ. 

τδδὲ ἢς ἴ8 ἃ βίγαηρεσ. αοίπρ οἴοβεσ ἰο Ὠἰπὶ, 
δηὰ Ἰοοϊκίηρ ΒῃΑΥΡΙΥ ἱπίο 18 δος ἰῃ τῇς 
ἀϊπι ἄτς- ἥ (ἐμβλέψασα), 5[ιε σοτηε8 δἱ 
Οὔςα ἴο δεῖ ςοποϊυβίοη.---καὶ σὺ, εἴς., 
ἴδου αἷδο νγεσὲ ἢ τῃς Ναζάσγεπο---ἰῃ δῖ 
]εδυϑ; βροκοθῃ ἱπ ἃ. οοηϊετηρίθοιβ 
ΤῊΔΏΠΕΟΣ, ἃ (ΔἸ ΔΙ] δοῆο οἱ ἴῃ ἴοπε οὗ 
πες βυρετίοβ. Τῆς ρἰτὶ πδά ργοῦδθὶν 
βεεῃ Ῥεῖεγ ἱπ ΟἾγίβε᾽ 5Β σοπρδηΥ ἰῃ {Π6 
βἰγεεῖβ οἵ [εγυβαῖεπι, οὐ ἰῃ 1πΠ6 [επρῖς 
ἁυτίηρ ἴῃς ἴαβὲ ἔειν ἄδγβ, ἀπά ἀουθεεβ8 
βῃς πδά Πεατὰ ἀϊβραγαρίπρ τετηδεκβ δδους 
τε ΟΔ᾽Πεαπ ρσορῃεῖ ἰη τε ραΐδοε.-- 
Μνες. 68. οὔτε οἶδα, εἴς., 1 πειῖῆοτ Κηονν 
ποῦ υπάετειϊδηᾶ, ἐλον, παῖ ἴῆου βαγεβί. 
--οὔτειοῦτε ςοπηεοξ οἰοβεῖγ ἴδε ἴνο 
νετῦ8 48 ὄἼχργεβδβίηρ ἱπαῦ]ν ἴο σοταρτγε- 
μεηὰ ψῇῃᾶὶ 8ῆε τηδᾶπ8. Τῇς τὑπηυ8ι81] 
Ἔπιρδαιὶς ροβίείοη οὗ σὺ (σὺ τί λέγεις, 
ϑιηοοίπεά ἄον ἱπίο τί σὺ λ. ἰπ Τ.Ε.) 
δάτηίταὈΪν τεῆεςἐβ αβεοϊεά δϑιοηϊβησηεπί. 
--ἰξῆλθεν : δε 5'υπκ ἀννᾶὺ ἔγοτι [86 ἤτε 
ἱπῖο ἐπε Τοσεοουτῖ---προανυλίον, Πατα ΟΠΪΥ 
ἴῃ Ν. Τ.--καὶ ἀλέκτωρ ἐφώνησε: ἴπεδ6 
ψοτάβ, οτηϊεά ἱπ 4 Β1,, ἂτεὸ οἵ νεῖ 
ἁἀυδίουβ δυϊπεπιίοϊγ. ΥΝ εἶβ8 αηὰ ΗοἱιΖ- 
ταδηη ΤΠ ηΚ ΊΠΕΥ 'νετε ἰηβεζίε Ὁγ σορυ ϑῖ8 
Ὁπάᾶες ἴῃς ἱπιρτεβδίοη παῖ ΠῸ ψνογάβ οὗ 
76βὺ8 ἴο Ῥεῖδγ, νεσ. 30, τηβᾶπὲ {πὶ ἴῃς 
οοοῖκ 8 ἴο οἵοὰν τνῖος ἰῃ οἷοβα 
διιοςαββίοη, Πογθαβ πα δὶς τείετγεά ἴοὸ 
πε δβεοοπά {ἰπ|ςὲ οὗ ςοοκ-οσονίηρ, ἴπὰ 
δερίπηίηρ οὗ ἴπε βεοοπά ννδίο δεν 
τοϊάπῖρμε. ϑοῆδηζ, ἢ1Π6 γερδγάϊηρ (ἢ ΐ8 
εχρδηδιίοη οὗ δὶς 88 ὑπηδίυγαὶ, δάπητβ 
τῆδς 1ξ [8 ἀϊῆςυε το πηδεγείδηᾶ πον ἢ 18 
ἔσβὲ οσονν ἀϊά ποὶ τεπιὶπὰ Ῥεῖεσ οἵ ἴδε 
μοτᾶ νψαγηΐπρ ψνοσά.--- εγ. 60. 
παιδίσκη : ἴῃς Δτιίοῖς πδίυγα!ν βυρρεβίβ 
ἐπδῖ ἴς ἰδ {πε βᾶπ)ς τηδί, δηἃ ρχγοῦδΟΥ 

Β ογηΐϊϊβ, δπὰ ἴοσ λεγειν (ο]]ον- 

Ῥυὶ ἔογ μαγπιοηϊβεῖς ἱπέεγεβδίβ ἴποσα του 
δᾶνε θεδῃ η0 ἄουδὲ οὐ {Π6 βυῦ)]εοῖ. Ὑεῖ 
τῆς δος τπᾶὶ Μὶ. τρᾶκαβ ἱξ δποῖπεσ 
ΟὈΪίγεβ 8 ἴο δδκ ψβεῖμπε ΜΚ. 8 ἐχ- 
ῬΓαββίου ΠΘΟΘΒΒΑΣ ΪΥ πιεδηβ ἴπ6 88 Π|6 
Ἔβοη. Οτοίυβ, νῆῇοπὶ Βοβδηγῦ]]οσ 
Ὁ]]ονν 8, ΒΔΥ 8 ἧ ΤΠΔΥῪ ΠΕεΙο, 88 ΟὐοΔ βίο ΔΙ 
εἰβενῆεσε - τις. Οἴπιοῖς ψψεῖρῃξ 18 [πα 
δυρρεδβιίοη ἴπδὲ ἱξ πηεδη8 ἴδε πιαίὰ οὐ 
ἀυῖγ ἰπ ἴπδὲ ρατιίουϊατ ρίαςς, ἴῃς ἔογε- 
οουτέ (ΘομδΔη2Ζ δηὰ ΚΙοβίοσπηαπη; ἴδε 
τελεῖ οὗ ἴῃς ᾿δεῖεσ βρεοίδ!ν νοσίμν οὗ 
ποῖϊςε). Οη ἔἢτγβε {βουρῃῖβ οης πιὶρῃὶ 
ἄεεπι πάλιν ἀεοίξίνε 48 ἴο ἰδεπιεϊεν, δαὶ 
(1) ἰε ἰ8 νναπιίηρ ἱἰπ Β, δηά 92) ἰ15. πηοβὲ 
ῬΙοῦΔΌΪε ροβίτίοπ 8 υβὲ θείοτε λέγειν, 
δηά {πε πιεδπίηρ, ἴῃ δι Ῥεῖεγ νν85 ἃ βεςοηὰ 
εἰπιε βρόκβῃ ἴο (ογ αἱ) οη ἔπε βυδ)εος οὗ 
διίβ8 οοηῃποςοιίοη ἢ 7εβὰ8, ποῖ τῆδὲ τπ6 
βΆτῃης ῬεΙδΟΣ ΒΡΟΚΕ ἴῃ ὈοΪῃ Τ48ε8. Οη 
πε ΨΠΟΪε ἃ ςετίαίη εἰεπιεηὶ οὗ ἀουδὲ 
τεπιαίπβ, νυ Ὡς ἢ σδηποῖ ὃ6 6ἰ᾿πιϊπαιεὰ ὉῪ 
ἐχερεῖίςαὶ σοηβίεγαϊίοηβ. [ἢ ἕανουγ οὗ 
οης πιαὶὰ 8 {πε ςοπϑίἀεγδείοη πὶ ἔννο 
Δδῖςε ἴο τεοορηίβε Ῥεῖεσ ἰβ πιογε ὑπ] κεὶν 
ἴῆδὰπ οπεὲ. ὕὕὔεὶ τε ἴνο πιῖρῆὲ ὃ6 
τορεῖμεῦ νΠεπ {πεν βαὶν Ῥεΐεῦ ργενιουβίυ, 
οζ ἴπε οπς τηϊρδς ροΐϊηξ δἰπὶ ουὔἱ το ἴῃς 
οἴδπες ἐπὶ πίρῃι. [ἢ Με. Β πασγδῖϊνε ἴπ6 
βιαπάειβ- ν βεοῖῃ δἷδο ἴο πᾶνῈὲ ἱπάε- 
Ῥεπάεπι Κπον]εάρε οὗ Ῥεῖεσ. [π Μῖς. 
ἴῆε πιαὶὰ ρῖνεβ (πὶ ἱπίοσπηιδίίου. Οη 
πε ΨΠοΪε, ΜΚ., ἂβ ννγὰβ ἴο ὃὉς εὌχρεςίεά, 
εἶνεβ {π6 οἴδᾶσγοσ ρίςϊυτε οὗ ἴῃς βοεῃε.--- 
τοῖς παρεστῶσιν, ἰο ἴποδε δίαπάϊηρ ὃὉγ ; 
ροϊπεῖπ ἰο Ῥείετ, ἀηὰ βρεαλκὶπρ 80 ἔπδὲ 

ς ςουὰ ἤδαγ.---ν τ. 7ζο. Νονν, ἰξ ἴβ δε 
Ὀγβίαπάειβ τνῆο ρεγβεουῖς Ρεῖεσ ΨΠ ἴΠα 
οἴδερε οὗ Ῥείῃρ ἃ ἀϊβοίρίε.---ἀληθῶς : 
{δεν ἀγε φυϊξε βυγα οὐ ἰξ, ἔοσ τῸ γεάβοηϑβ: 
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ἐξ αὐτῶν εἴ καὶ γὰρ Γαλιλαῖος εἶ, καὶ ἡ λαλιά σου ὁμοιάζει." 1 
1. Ὁ δὲ ἤρξατο ἀναθεματίζειν καὶ ὀμνύειν,2 ““Ὅτι οὐκ οἶδα τὸν 
ἄνθρωπον τοῦτον, ὃν λέγετε." 2. Καὶ δ ἐκ δευτέρου ἀλέκτωρ 
ἐφώνησε. Καὶ ἀνεμνήσθη ὁ Πέτρος τοῦ ῥήματος οὗ “ εἶπεν αὐτῷ ὃ 
Ἰησοῦς, ““Ὅτι πρὶν ἀλέκτορα φωνῆσαι δίς, ἀπαρνήσῃ με τρίς." δ 
καὶ ἐπιβαλὼν ὁ ἔκλαιε. 

1 καὶ ἡ λαλ. σ. ομοιαζει ἰ5 ἱτηροτίεὰ ἔτοπι Μὲ, ; οπχϊειεά ἱπ  ΒΟΌΙ, (Τίδοδ., 
ὙΝ Η., νν εἶδβ). 

3 ομννναι ἰη ΒΙ, αἴ. (ομννειν ἰῃ Με.). 

8 καὶ [οονεά ὉΥ ευθυς ἱἰπ  ΒΙ,Ὁ ; οπιϊεϊεᾶ ἰπ ΑΟΙΝΧ, εἰς., τὶς ἱπβεσὲ καὶ 
ἀλεκ. ἐεφωνησε ἴῃ νεῖ. 68. 

4τορημαὼς ἰπ 9ΑΒΟΙ,Δ, οοττεςίεὰ ἱπίο ἴῃς πιοσα ὑβυδὶ τοῦ ρηματος ἰπ δοπια 
ςορίςδ. 

δ Β ρἴδοεβ δι Ὀείοτε φωνησαι, ἀηά 'ΒΟΙ,Δ ἢᾶνε τρις με ἀπαρνηση ἱπείεδά οὗ 
ἴδε οτάδσ ἰῃ Τ. Ε. 

4 Ἐὸσ επιβαλων ἔκλαιε Ὁ δδ8 ἡρξατο κλαιειν, δηά 18 10] ονγεά ὉῪ Τιδϊίη, Ἐφγριίδη, 
δηὰ ϑυγτίας νεῖβ8.) ἱποίυδϊηρ ϑγγ. ϑ81η. 

6) τὰς πιαϊ 5 ςοηῆάεπος ποὶ βρεοϊβεά 
αἴ ἱπηρ!εὰ ἴῃ τπε καὶ γὰρ, ΜὨΙΟΒ ἰη- 

πράμτευ 5 βοπβμον ΤεΆβοῃ ; “ 
ἴος εἶ -- γοι! ἃΓα Ὑ σου ρος 

ἃ ἀλ1Π|εδη. Το δάάϊείοη ᾿ῃ βοαλα Μ59.,) 
καὶ ἡ λαλία σ-; εἴς., ἐχρ᾽δπδίογυ οὗ τῆς 
ἴογηι ΘΔ] ]εδη, νουἹά Ὀς6 φυΐς τη ΜΚ.᾿Β 
τηληησσ, δυῖ τ[ῃ δ68ι δι Πουιῖ6 8 οπη ἰξ.---ο 
νει. γι. ἀναθεματίζειν : υβεά Δ Βο] υἱεῖν, 
ἴο ἄοννη οὐτβεβ οἡ δἰπηβοὶε 'ῃ οαβα δ 
ΨΆΒ [εἸΠἸπρ 1᾿Ἰε8. Με. 8ὰ8 καταθ., νυ ἢ 
δ Ῥσοδδθὶν ἃ οοπιγδοϊίοη ἔγοπη καταναθ. 
(10 Τ. Ε.).--τνετ. 72. εὐθὺς : οπχϊεἰεὰ ἴῃ 
τε Μ55. ψῃῖοἢ ᾿πδεγὲ ἃ ἢσβὲ σου σον 
ἷπ νεσ. 68, 48 ἱπιρὶ γίπρ ἐμαὶ τϊβ ννὰβ τ 6 
Ὦτβὲ οτον δὲ ἴπδὲ πουσ, 88 ἰπ Μι.---ὸκ 
δευτέρον (οπιϊτἰεὰ ἰπ 31, Ῥεοαυβε ἀρρδ- 
τοπεῖν ἱπιρ γίηρ ἃ ἢγβῖ σοοῖ-ογονν ἀυτιηρ 
ἴδε ἀεπίαὶ, ψῃϊο ΠΟῪ οτλδ) ταυδὲ ὃς 
υηδετείοοὰ ᾿ἱἢ Ὑγεἶββ 858 ταξεσσίηρ ἴὸ 
ἔπε δεςοηά εἰπις οὗ σοοίκ-οτονίηρς (ἄχεα 
ἰπ τμ6 πιοτηίηρ), πε ἄτβε Ῥείΐηρ δἱ πηϊά- 
πῖρδι.--πιβαλὼν : δηοίῃεῖ ρυζΖζίε ἴῃ 
ΜΙκ.᾿Β νοσαδυίατυ ; νεσὺ νδιουβὶυ ἱπίετ- 
ΡῬτεϊεὰά. Μοβὲ πιοάεδγῃ ᾿πίεσγριείεσβ δάορὲ 
ἔπε τεηδεσίηρ ἴῃ τς Α. Ν. ἀπά ΚΕ. Ν., 
“γδη πε ἐπουρπὲ ἐπεγεοη " (ἐπιβαλὼν 
τὸν γοῦν). ὙΝεἰζβᾶοκετ : “ες δεάδοῃίε 68 
τυηὰ νείηϊε ᾿ς. ὙΠεορΡΉγΐδος ἰοοῖς ἐπιβ -- 
ἐπικαλυψάμενος τὴν κεφαλήν, Πανίηρ 
οονετεὰ Πἰ8 Βεδὰ (δαὶ ἢς τηΐρῃὶ νεε 
ητγαβίγαί πε ἷγ), ἃ τεπάεγίηρ ψ Ὡς 
Ετίιζβοῆα δηὰ ΕἸεϊά (Οὐΐμηε Νον.) 
ἀεςίἀεάϊν βυρρογί. Εἰεϊὰ τεπηασῖκβ: ““ἷξ 
ΤΑΔΥ Ὧδνα δε ἃ ἐγίνίαί οὐ εοἰϊοφμίαὶ 
Μοτγά, βῦς ἢ δ8 ψουἹᾶ δᾶνε ϑβιϊγγεὰ τδς 
δε οὗ ἃ Ῥμεγπίοῆυβ οὐ ἃ ὙδΒογηδβ 
Μαρίβιεσ, ψῆο νουϊὰ δανα ἰπβεστίεὰ ἱξ 
ἴῃ τδεὶς 1πάδα Ἐχῤωγραίονγίμς, νἡι ἃ 

οδυκίοη ; ἐπιβαλὼν μὴ λέγε ἀλλὰ ἐγκα- 
λυψάμενος ἣ ππίρμ αὐ νρϑϑε ἐμ ἘΕπαι 
(ΟΡ. Εν. Οεεελ.ν Ρ' 31), δάοριηρ ἃ 
βυρρεβιίίοη ὉῪ Ηοϊννεγάα, πίη κ8 τῆς 
οτίριηδὶ ννογὰ του πᾶνε θεθη ἐκβαλὼν -- 
Εοΐηρ ουΐ, οΥἡ ἢϊηπρίπρ Ἀἰπιδεὶ οὐ. 
ΚΙοδβίοστηδῃη ἱπρεπίουβιυ βυρρεβίβ: 
“ἐβορραά διιδάεηΐϊν ἰπ ἰδ ςουγϑε οἵ ἀεπίαὶ, 
1ἰκε ἃ πιᾶπ, τυππίπρ μεδάϊοηρ, Κποοίκίηρ 
δυάάεη!ν ἀρδίηβὲ δὴ ονϑβίας]ε ἴῃ ἰδ ννᾶν "". 
ὙΠε οποίος δεαπὶβ ἰο [ἰῈ δείνγεβεῃ ἴδ6 
τεπάοτγίηρβ: “τιϊηκίηρ τμεύθοη "ἀπά 
“φονετης ἢἰ5 δεδά ᾿". 

ΟΗΑΡΊΤΕΚ ΧΥ. ΤῊΣ ῬΑΒΒΙΟΝ ΗΊΘΤΟΕΥ 
ΘΟΝΤΙΝΌΕΡ. ---ἶ ν. 1-5. Βείογε Ριϊαίε 
(Με. χχνὶϊ. 1-14, 1κ. χχἱϊὶ, 1- το). ετ. 
1. εὐθὺς, πρωΐ, νἱΐπους ἀεῖαγ, φπαρε 
ῤγίνιμπι, ἴῃ τῆς πηιοτηίηρ ψναϊοΐ, νυν ῃϊςἢ 
ταὶς πλεϑη ΔΩΥ τἰπια Ῥεΐννεεη ἴῆγες δηά 
βῖχ, Ὀὰϊ Ργοῦδοἷν βἰρηὶῆεβ δῖεσ βυησγίβα. 
--συμβούλιον νν}}} τηεαπ εἰϊθεῖ ἃ ςοη- 
Βυϊϊδιίοη οὐ ἴπεῸ στϑβυϊὶ, (Ὡς σεβοϊυτίοη 
ςοπὶς ἴο, δοοογάϊπρ ἃ8 Ψψ δάορι τῆς 
τεδάϊηρ : ποιήσαντες (ΤΕ. - ΒΔ) οΓ 
ἑτοιμάσαντες (80 1,).---κ᾿αὶ ὅλον τὸ 
συνέδριον : τε καὶ δἰ πΊρὶν ἰάδεπεῖβεβ-: 
ὄνδη 6 ψβοῖς ϑαπηῃδάγιση, δὰ ἄοαβ 
ποῖ ἱπιρὶν ἴῃαϊ, Ὀεβι 468 ἴῃς τῆγες οἴ45865 
Ῥτενίουδὶν τλεητοπεά, βοπὶα οἴπεσβ Ἱνεσα 
Ῥτεβεηῖ (ἐ.}., στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ: [,Κ. 
χχὶϊ, 52). Ὑηῖβ δάάεά οἴδιιβε βἰψηΐῆθβ 
τμδῖ ἴὰ ννὰ8. ἃ νεγὺ ἱπιροτίαδηι τηεεϊίηρ, 
88, πῃ νίενν οἵἉ ἐϊ8β αἰπλ, ἴὸ ρσερδᾶσζε ἴπε σᾶβε 
ἕοσ ΡιΪαῖε, ἰξ οὈνὶ ουβῖὶνγ 48. ὙΤΒα 58η- 
Βεάτβιβ μδά δοσογῃρ  ἰβϑῃεὰ ποιπίηρ Ε]] 
πεν Βαὰ γοὶ {π6 τηδίτοσ ρυΐ ἱπ δυο ἃ 
ἔοτηι ἴδαῖ {πὲῪ πυρῆς πορε ἴο ργενδὶϊ 
ψὮ ἀπε ργοουτγαΐοτ, νντἢ γῇοπι ἰαν τ 
75 ρἰαάῖὲε, ἰοὸ ἀο ἐμεῖς τνϊοκεὰ τν1]}}, απ ὰ 



ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Χν. 

ΧΥ. 1. ΚΑΙ εὐθέως ἐπὶ τὸ πρωΐ] συμβούλιον ποιήσαντες 3 οἱ 
ἀρχιερεῖς μετὰ τῶν πεσβυτέρων καὶ γραμματέων, καὶ ὅλον τὸ 
συνέδριον, δήσαντες τὸν Ἰησοῦν ἀπήνεγκαν καὶ παρέδωκαν τῷ ὃ 
Πιλάτῳ. 

τῶν ᾿Ιουδαίων ; " 

2. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτὸν ὁ Πιλάτος, “Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς 

Ὃ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ, “Σὺ λέγεις.᾽ 
3. Καὶ κατηγόρουν αὐτοῦ οἱ ἀρχιερεῖς πολλά 4. ὁ δὲ Πιλάτος 
πάλιν ἐπηρώτησεν ὁ αὐτόν, λέγων, “Οὐκ ἀποκρίνῃ οὐδέν ; ἴδε, 

πόσα σου καταμαρτυροῦσιν δ᾽" 5. Ὁ δὲ Ἰησοῦς οὐκέτι οὐδὲν 
ἀπεκρίθη, ὥστε θαυμάζειν τὸν Πιλάτον. 

6. Κατὰ δὲ ἑορτὴν ἀπέλυεν αὐτοῖς ἕνα δέσμιον, ὅνπερ ἡἠτοῦντο.ἷ 
7. ἣν δὲ ὁ λεγόμενος Βαραββᾶς μετὰ τῶν συστασιαστῶν ὃ δεδεμένος, 

Δ πρὼι ΜἱΠουΣ ἐπὶ τὸ ἰπ ΒΟΌῚΙ,. 

3 80 ἰη ΒΔΣ αἱ. ΝΟΙ, πᾶνε «τοιμασαντες(Τίξο"., ΝΝ.Η.., τιλτρ!η). 

5 Οχεῖε τ ΒΟΌΙΔ. 4 ξπη ρωτα ἰπ Β 33 (Τίβοῃ., ΝΝ.Η.). 

δ. Οπγίῖδ λέγων (Τίδοἢ., Ν.Η., ἴῃ Ὀγαςκςῖ8). 

4 κατηγορουσὶν ἰη ΒΟΌ (Τίδο., ΝΝ.Η.). καταμαρ. ἰῃ Τ.Ε. ἰ8 του; ΜΕ. 

ον π' 
πονδογα εἶδα ἰπ ἢ ΝΙΤ. Μέαάε Ῥεῖονν. 

δ στασιαστων ἰηπ ΜΙ ΒΟΏ. 
ἑπεμγίαπι ἴῃ τἴμε85ς Μ59. 

οὗ οουζδε παῖ [|ε8ι8 οἰδίπιεά το ὃς ἴπ6 
ΟἾγῖϑε ψουϊὰ ποῖ βεῦνε ἴδδὶ ρυγροβα. 
Ριάε ποῖεβ οὐ Μι.---Πιλάτῳ: νίπους 
ἴδε δγιῖοϊς ἰη Ῥεβὲ Μ55. ου τιῖβ τῇς ἢγβι 
ταβησίοη ; ψἱτἢ, ἰπ βυθβεαιεπὶ γεΐεγεπος. 
Μκ. ἄοεβ ποῖ {πίπκ ἰξ ὩδοσββΆσΥ ἴο 88 
ΨἘΟ οὐ αὶ ΡΙαῖς νγᾶβ, ποῖ ὄνεῃ σηδη- 
Εἰοπίηρ, 88 Μέ., παῖ με νγδ8 πε ρονεσποσ. 
-νεῖ. 2. σὺ εἶ ὃ β. Ριϊαίε᾽ 5 απεβιίοη 
τενϑαΐβ ἴῃς βεογεῖ οὗ ἴδε πιοσηίηρ πιεεῖ- 
ἴηρ. ὙΠ ογαῆγν ϑδημεάγίβιβ ρυὲ ἃ ρο- 
1εἰςαὶ σοπϑίγυςτοη οα ἴῃς σοπίεββίοη οὗ 
]6805. Τῆς Ολνὶξέ, (μεγείοσε ἃ ργείθηάεσ 
ἴο ἴᾷς (ἄτοπα οἵ [Ξγϑεῖ. Μά ου Μι.-- 
ψετ, 3. πολλά: εἰπεῖ δπ δάνεσν τ τους, 
οΥ ἴδε δοσιιϑαῖίνε αἴϊεγ κατηγόρουν. Α5 
ἴο ἴῃς τπλδίίες οὗ ἴπεβε δοσυβδιίίοηβ υἱάδ 
οη Μι. Βυῖ ἴο Ψψῇῃδὶ επὰ, ψνεη [6508 
μιά οοπέεβεεά [πὶ Ηπ ννδ8 Κίηρ ; βίνίπρ 
ἩΪπιβοῖῦ ΑυνΆυ, 80 ἴο δρεακὴΡ Ὑῇπὲ 54η- 
Βεάτίβιβ πλυβὲ μᾶνε βεεῃ ἔγοπὶ ΡιΪδῖε᾽ 8 
ΤΩΔΏΠΕΟΙ, ἃ 5Π|1}16 Οὐ δὶβ ἴδοε ρεγῆδρϑβ, 
1 με ἀϊᾷάὰ ποῖ ἴδκε τῆς σοπίεββίοη 
βοιουϑῖγ. Εοὶ ἴῃς τεᾶϑοῃ οὗ 8 υἱάδ 
ου Μι.--νεῖ. 4. πόσα, Δηϑινεγίηρ ἴο 
πολλά ἴῃ νεγ. 3, πιρῃξ τηδδη “μον 
δτανς,᾽" ὙΒαγετβ Ογίηρ, Ὀὰϊ ΡΓΟΌΔΟΪΥ 
Ξε ον" πιϑδην, 8ἃ8 ἰη νὶ. 38, νἱϊϊ. 5, 19.--- 
Ψεῖ. 5. ὥστε θαυμ. τ. Π. Με. δἀάβ 
λίαν. Τῆς ρονεῖποσ δὰ πενεῖ βεβῆ ἃ 
τίβοπεν [κα 118 Ὀείοσε. Ης ἀοεβ ποῖ 
Ἰενα Ηἰπὶ ἴο ὈῈ ἃ ροϊ εἰσὶ ργεϊεπάεσ, 

δυξ πε βεὲβ ἴμαὶ ΗἊ ἴ8 ἃ γειῃαγκδῦϊα 

ἴθ ΜΜΑΒ (Τίβοῃ., Τγρ.ν πιᾶσρ.. ὟΝ. Η.} ονπερ (Τ. Ε.) ἰδ ἑουπά 

ΜΝ εἶδβ ἐπ κβ τς συσ- (Τ.Ε.) δα8 Ῥεεη οπχεά ῥέὲν 

ταᾶῃ, δηὰ ζδεῖβ παὶ ἢε πιαδὲ ῥγοςεθὰ 
οδυϊουϑῖγ, ρτορίπρ δἰβ ΨΥ διά τῃ6 
ΡΑγιίεβ δηὰ ραββίοπβ οὗ τἢϊ5 βίγδηρθ 
Ῥεορῖε. 

νν. 6-15. ἔεξωες οὐ Βαγαδδας ὃ (Μι. 
Χχνὶ!. 15-26, ΓΚ. χχίιὶΐ!. 16-25).---Ἶ ες. 
6. ἀπέλυεν, ἱτηρετίεοι -ΞΞ Με.᾿8. εἰώθει 
ἀπολύειν, ροϊπιίηρ ἴο ἃ ργδοϊίςε οὗ [88 
ξονετῖποσ δὶ ρΆββονεῖ 8εᾶβοῃ ; οἡ ἜΘΗ 
υἱάς οπ Μι.---ὅνπερ ἡτοῦντο, “ΒΟ ΠΊ80- 
ἔνεσ πεν ἀεδίγεά," Α. Ν. Τῆς Ε. Ν. 
δάορι8 ἴῃς τεδλάϊηρ ῥγείεσσεά ὃν ὟΝ. Η., 
ὃν παρῃτοῦντο, ἀπά (τἀπ5λί65 “ΨΠΟΠῚ 
{πεν αβϑκεὰ οἵ δἰπι᾽". [τ ἰ8β ἀϊπῆςυϊς ἴο 
ἄεοϊάε Βείννεεπ τη ἔννο σεδάϊηρβ, 85 {6 
περ ταϊρςϊ εαϑιὶν θεὲ οπδηρεά ἱπίο πα 
δηά υἱος υεγεά. ἴῃ ἴανους οὗ ἴδε ΤΕ. 
5 {δε ἕδος ἴῃδλι παρητοῦντο οτάϊ ΑΓ ἱπ 
Ν. Τ'., 45 ἰη ἴδε οἰαϑβϑὶςβ, πιεδηβ ἴο γϑΐυβ6, 
δηὰ δἷβο ἴπδὲ ὅνπερ νεσυ βίγοη ν 6πὶ- 
ΡΒ δβίβεϑ ἴπε βπδιΠν οἵ ἴῃε ρορυΐαγ σμποῖςα 
ποῖθεν ταῖρι ἀβκ πε ταῖθαβα οὗ Δ᾿Ὺ οπα, 
ΠῸ πιδίϊετ ᾿νΠΟΠΊ---ϑιι ἢ 18 τῆς οτος οὗ 
περ; ἰὶ ψουϊά θὰ ρστδηϊοά. Οη {μεβ 
δτουηάβ Εἰεἰά (Οεΐη ΝΟΥ.) ἀεοίάεδβ ἔοσ 
τῆς Τ. Εν ες. 7. στασιαστῶν (συστασ΄., 
Τ.Ε.): ταϊβ ννογά (Βεγα οηἱγ ἴῃ Ν. Τ.) οοη- 
τδῖπϑ δὴ ἱπιθγεϑιίηρ Ηἰπε 45 ἴο {πῸ πδίυγο οὗ 
τῆς οἤεηςς σο:πλἰεὦ ὉῪ Βαγαρθ48 δηά 
διὶ5 ἀββοοίαϊοβϑ. ΤΕΥ ψγεσε ΠΟ πλεσε δαπά 
οἵ Ὀγίραπάς (λῃστής : ]οδη χνίϊ!, 40), Βυξ 
τάξη εηραρεὰ ἴῃ δη ἰπβυγγεοιίοη, ῥγο- 
ῬΑδΙν οὗ 4 ροϊεἰςαὶ σβαγαςίεσ, γι βίη ουὲ 



1--Φ13. 

οἵτινες ἐν τῇ στάσει φόνον πεποιήκεισαν. 
ὄχλος ἤρξατο αἰτεῖσθαι, καθὼς ἀεὶ 3 ἐποίει αὐτοῖς. 
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8. καὶ ἀναβοήσας ὃ 
9. ὁ δὲ Πιλάτος 

ἀπεκρίθη αὐτοῖς, λέγων, ““Θέλετε ἀπολύσω ὑμῖν τὸν βασιλέα τῶν 
᾿Ιουδαίων ;ἢ"ἢ 

αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς.ὃ 
1ο. Ἐγίνωσκε γὰ; ὅτι διὰ φθόνον παραδεδώκεισαν 

11. οἱ δὲ ἀρχιερεῖς ἀνέσεισαν τὸν ὄχλον, ἵνα 
μᾶλλον τὸν Βαραββᾶν ἀπολύσῃ αὐτοῖς " 12. ὁ δὲ Πιλάτος ἀποκριθεὶς 
πάλιν εἶπεν ὁ αὐτοῖς, “Τί οὖν θέλετε ποιήσω ὃν λέγετε βασιλέα ἴ 
τῶν ᾿Ιουδαίων ; ᾿ Ἠ 13. Οἱ δὲ πάλιν ἔκραξαν, ““ Σταύρωσον αὐτόν." 

1 ἀναβας ἰῃ Ν᾿ ΒΌ 868. οορ. (Τίβοῃ., ΝΝ.Η.). 

5 αει ψαπιίηρ ἴῃ ΒΔ βδῇ. οορ. (Τί βοῃ. δπὰ ΝΝ.Η. οχνἹῇ. 
8 Β οπιίξβ οι ἀαρχ. (ΥΥ.Η. ἰπ Ὀγβϑοκείβ). 

4 ον αἀποκ. παλ, εἰπεν ὅ ΒΟ ἢᾶνε παλ. αποκ. ἔλεγεν. 

δ θελετε, ἰουπά ἱπ Ὁ, ἰ8 οπιϊεὰ ἰῃ 3 ΒΟΔ 33. Τίδβοξ. τοϊδίηβ, ὟΝ. Ἡ. ουυΐξ, 

5 Β ογηῖξβ ον (ΥΥ͂. Η. ἴπ Ὀγδοίκε 8), 

Ἴ τον Ὀεΐοτε βασ᾿ ἰη ΦΑΒΟΔ. 

οὗ δ τεβεῖεββ ἀεβίσε οὗ τδην ἴοσ ἰπ- 
ἁερεπάεηςα, ἀπά ἴῃ ςοπηδοιίοη ΜΙ τπδὶ 
ξυλν οὗ τπιυγάετ (φόνον), δὲ ἰεδϑὲ βοπὶα 
οὗἩ ἐδεπὶ (οἵτινες), Βαταρ45 ἱποϊυάεά.--- 
τῇ στάσει: τς δτγίίοἷς σεΐετβ ὑῬδοῖκ ἴο 
στασιαστῶν --ἰῆε ἱπδυττεςίοθ ἱπηρ!]εὰ 
ἴῃ ἴδετε δείηρ ἰμβυσγγθοιοπὶβίβ.Ό ΜΚ. 
τθεγείοσε ἀοεϑ ποῖ τείεσ ἴο ἴδε ἰηβυτγες- 
εἴοῃ 88 Κπονπ ἴο Πίβ τεδάετβ. Ῥεγῆδρβ 
86 ἱκπονν ποῖπίπρ δδους ἴξ ἩἰπΊβοὶξ, ποῦ 
ἀο νε.---νεῖ. 8. ἀναβὰς, εἴς.: ΜΚ. 
αϑεῖρῃβ ἴῃς ἱπιεἰδεῖνς (ο ἴπ6 ρεορὶς. 80 
κι; Με. απὰ ]οδη ἴο ΡιΪδῖε. τᾷῇὲ 
ἀϊθετεηςε 18 ποῖ ἱπηρογίαπε ἴο ἴῃς σουγθα 
οὗ τῆς Εἰδίοτγ. ὙΠπε ουδῖοπι εχί βιϊπρ, (Βὲ8 
ἱποίάεπε ννγαβ θουπὰ ἴο σοπιε δδουὲ βοτης- 
δον. Νος ἄοεβ ἰξ ρτγεαῖν αὔδοῖ [86 
ᾳυσϑείοη 48 ἴο ἴῃ δἰετυάς οὗ ΡΙΪΔῖ6. [πῃ 
εἰιδες οἂβε ἢ6 ννᾶ8 βΙγῚρῪ ἔξε!ηρς δἰ8 
Ψᾶγ. ὙὍῆᾶδ ουβίοτῃ ρᾶνε τη ἃ οῆδηςς οὗ 
ξεεῖπε τἰῆε ρορυΐᾶ ρυΐβε, ἃ τηοβὲ ἱπὶ- 
Ροσίδηε ροίηι ἔοσ ἃ γυϊεσ οὗ πὶβ ὀρροσγ- 
ἐιηἶδὲ ἴγρε.---καθὼς, Πετε τε αι ΨὨΙςἢ. 
---ν σι 9. θέλετε, εἴς. : ΡΙΙΔῖα πιακεβ τῆ 8 
τεηίδινα βυρρεβιίίοη πδὲ ἴῃς ἑλνουγεά 
Ῥεζβοῃ ἐμοῦ δε ]εβυ8; ΨψΒοπὶ δε ἄε- 
εἰσπδῖεβ “ Κίηρ οὗ ἴῃς 1ενν8,᾿ (ὁ 868 
δον ἴδε ρεορὶε ννου]ὰ ἐδκε ἃ Ἐπ|6 νυ ἢ 
τς ϑαηπεάτγιβιβ τερασγάεὰ 838 4 πιοσίδὶ 
οἴπεηςε.--Ν ες. το. ἐγίνωσκεν, ἰ σταάυ}}ν 
ἀανπεά ὑροη Πίτα. ΡιΪδῖς ψου]ά βεε τῃ 8 
απίνεμ5 οἵ τῇς ϑαημεάγίβιβ ἴῃ (Παῖς την 
δοουδβδίίοηβ (νες. 3), ἔγοπὶ ννδίς ἢ ἰξ νουϊᾶ 
ἌΡρεᾶσ ἰδὲ Ογίβι Β τεὰὶ οἤξεηςς ννδ8 

ἴβ ρτεαῖ ἱηἤμπεηος τ Ὡ ἴΠῈ Ρεορίε. 
Ἡδεηςε {δε δἰϊεπιρὲ ἴο ρἷδυ οἱ πὸ οπῈ 
ΡΑΓῪ αραίϊπδὲ ἴῃς οἵπεῖ : ἴῃς Ῥβορὶε 

αἴηβι ἰῃς ρτίεβιϑβ.---Ν τ τσ. ἀνέσεισαν, 
6 δοσίϑι ἰπῃηρ]]ς8 ἔπας {πε ῥγίεβιβ βεϊσγεὰ 

Μία: Ὀεῖον. 

ὋΡ (86 ρεορὶς τοίέλ τποοσες, ἴὸ ἴῃς εἴεοι 
τῆδι τπεῖς σεφυςδβὲ ἴο ΡΙΪδέα ννὰβ ἰπ ἔδνουσ 
τὸ Βατερῦβα, Οπε, τὰ Ψοπάες δον 
1π6ν 80 δββιϊν ψαϊπεά {πεὶσ ρυτροβα. Βυς 
Βαγαῦραβ, 85 ἀδδβοσίρεά δ ΜΚκ., τερσε- 
βεηίεὰ ἃ ρμορυΐϊας ραββίοῃ, Ὡς ἢ τνα8 
ΒΊΓΟΠΡΕΙ [Δ ΔΠΥ ΒΥτΊΡΘΙὮΥ ἴΠαΥ τπιὶρμς 
Βᾶνα ἴοσ 80 υῃννουϊαϊν ἃ Ἵπδγδοῖεσ ἃ8 
ἡκουθι της Ῥαββίοῃ ἕογ ῥοϊϊςαὶ δεγέγ. 
6 ρῥγίβϑδίβ ννουἹὰ Κπον πον ἴο ρίδυ ὁπ 

τηδι δξοϊηρ. ΥΥ̓Βαϊ υηρτίηςίρ!εά οἤαγας- 
ἴεγβ ΠΟῪ ὑνεσο  ὙΠῈῪ δοουβε [6βι8 ἴὸ 
Ρίδῖε οὗ ροϊϊεῖςα] ἀπιδιείοη, δηᾶ ΒΟΥ σὸ- 
ςοτητηθπά ΒΑγαῦθᾶ8 ἴο {πε ρεορῖς ἴοσ ἰ88 
βδῖηθε τεάᾶβοηῦ. Βυῖ 8 “" ΠΟΙ͂Υ ᾽᾿ δηά βαηςῖ!- 
ἢε8 ἴπε πηδᾶπβ 1 Οχ πε οοπίγαβὶ βεῖσνεεη 
1εβὺ8 δηά Βαγαῦῦαβ υἱάε ΚΙοβιδστπγᾶπῃ. 
-πτν νεῖ. 12. [τ ἰβ ργεβυῃρροβξεά τῃδὲ {86 

Ορῖς ᾶνε ἱπειπχαῖεὰ {πεῖς ῥγείδσεηςα 
ὉΓ ΒΑγαρῦδβ ρεσῆδρβ ὉῪ πε ΟΥΥ : ποῖ 
7εβυθ, δυῖ Βασαδραβ. Ηδεπος Ρ δῖα ὕσο- 
ςεεάςβ ἴο δ: “ ψῃδῖ, ἔθεη, ἀπὶ 1 τὸ ἄο 
ἢ Ηἰπὶ τσοὶ γε εαἰ! (λέγετε) τῆς 
Κίηρ οὔ τη νὴ" ὙΠαῖ τολονε γε εαἱὶ 
88 ΝΘΙΥ δϑίυαϊε, [ξ οὐρα ἰο Ὀσίηρ οὐξ 
τῆς τε8] ἐβεϊίηρ οὗ ἐπ ρεορίς, 8δ8 ἔζοτῃ 
τῆς πεχὲ νόγβὲ ΜῈ ἰδάγῃ (ἢδὲ ἱξ ἀϊά..-- 
ες. 13. πάλιν; (Πεγ δά ἱπεϊπγχαϊεὰ 
τπεῖγ Ψν}1 αἰγεδάν ὉῪ ἃ Ρορυΐαγ βῃοιεςε 
Βασγαῦρᾷ5, ποῖ [ε80}85; ποὺ {ΠῈῪ ἱπείπχδῖα 
τπεῖγ {εε] πῆρ ἀρουϊ 6808 ὉῪ ἃ βεοοπὰ 
βῆουϊ νυ τῆς Ὁπτ βίδ Καῦ]ς τὶπρ οὗ τε - 
τοδαϊίοη ἰπ ἴ: σκύσιρυ ΗΜ Τμδὲ 

15 γαῖ Ρ1]διθ᾽ β ὅν λέγετε ἢ88 Ὀτουρῆς 
ουἵ, Ια πᾶβ Ὀεδδη ἴδε ἃ8 δῇ ἰπβυϊὶ. 
ὙΤΠα βεῆδε ἰβ ἴῃς βδιὴθ ἰξ, ἢ Β, νὰ 
οπιῖ ὅν. Ρ ]αῖε᾽Β χυδδιίοη ἴδδη τα τνῆδὶ 
ἴπεπ 5141} Σ ἄο, (61 πιε, ἰο τῆς Κίπε 
οὗ ἴδε ενβὶὲ τῳΤὰῇος βείπρ 1168 ἰῃ τ88 



ΚΑΤᾺ ΜΑΡΚΟΝ 

14. Ὁ δὲ Πιλάτος ἔλεγεν αὐτοῖς, “Τί γὰρ κακὸν ἐποίησεν 1; 
Οἱ δὲ περισσοτέρως 2 ἔκραξαν, “Σταύρωσον αὐτόν. τις. Ὁ δὲ 
Πιλάτος βουλόμενος τῷ ὄχλῳ τὸ ἱκανὸν ποιῆσαι, ἀπέλυσεν αὐτοῖς 

τὸν Βαραββᾶν: καὶ παρέδωκε τὸν ἸΙησοῦν, φραγελλώσας, ἵνα 

σταυρωθῇ. 
16. Οἱ δὲ στρατιῶται ἀπήγαγον αὐτὸν ἔσω τῆς αὐλῆς, ὅ ἐστι 

πραιτώριον, καὶ συγκαλοῦσιν ὅλην τὴν σπεῖραν, 17. καὶ ἐνδύουσιν ὃ 
αὐτὸν πορφύραν, καὶ περιτιθέασιν αὐτῷ πλέξαντες ἀκάνθινον στέ- 
φανον, 18. καὶ ἤρξαντο ἀσπάζεσθαι αὐτόν, “Χαῖρε, βασιλεῦ τῶν 
Ἰουδαίων “᾿ 19. καὶ ἔτυπτον αὐτοῦ τὴν κεφαλὴν καλάμῳ, καὶ 
ἐνέπτυον αὐτῷ, καὶ τιθέντες τὰ γόνατα προσεκύνουν αὐτῷ. 20. Καὶ 

ὅτε ἐνέπαιξαν αὐτῷ, ἐξέδυσαν αὐτὸν τὴν πορφύραν, καὶ ἐνέδυσαν 

αὐτὸν τὰ ἱμάτια τὰ ἴδια“. καὶ ἐξάγουσιν αὐτόν, ἵνα σταυρώσωσιν 
αὐτόν. 21. καὶ ἀγγαρεύουσι παράγοντά τινα Σίμωνα Κυρηναῖον, 
ἐρχόμενον ἀπ᾽ ἀγροῦ, τὸν πατέρα ᾿Αλεξάνδρου καὶ Ῥούφου, ἵνα ἄρῃ 

Χν. 

τὸν σταυρὸν αὐτοῦ. 

22. ΚΑΙ φέρουσιν αὐτὸν ἐπὶ Γολγοθᾶ ὅ τόπον, ὅ ἐστι μεθερμηνευό- 

1 ποι. κακὸν ἰῇ ΒΟΔ. 3 περισσως ἰη ΦΑΒΟΌΔ. Μέάε Ὀεῖον,. 

8 ενδιδνσκουσιν ἱπ Μ ΒΟΌΔ. Μίάε Ὀεῖονν. 

4 οσ τα ιδια ΒΟΔ ἢᾶνε ἀντον (ΚΝ. Η.) ; δῇ τεδάβ τα ιδια ιἱματια αντον (Τί8.ἢ.). 

δ τον Γολγοθαν ἰη ΜΙ ΒΙΓΆΑΣ, 

εἰπε. πτονες. 4. ΤΠ ἤπαὶ βρεεςῇ οὗ 
Ῥίϊαῖς ὑγεβεπίβ ἃ 8:16 οοπηδίπαϊίοη οὗ 
Βοπεβῖν δηὰ Ἵοταῆ. Ης βαγβ ψῃδι δε 
ΤΟΔΙΪΥ ταϊηκβ: τπᾶὶ 1ε808 8 ἱπποςεηῖ, 
δηὰ ἢς πηδίζεβ δυγε ἴπδὲ [ἢς ρεορὶς τεβιῖν 
τοθᾶη ἴο βίδπά ἴο ψῃδὶ {ΠεῈῪ Πᾶνε βδίά. 

ισσῶς, Ὀεγοπὰ τηδᾶδυτε: ἴπ6 Ρο- 
βἰτῖνα εῖα ἰ8 δίτοηρεσ ἴπδπ (6 οσοσ,- 

αἰἷνε περ ρως (Τ.Ε.), ἀπά ἰξ ἴ8 
ἔκ βοίίες αἰιϊεβιεά.---Ψ εγ. 15. Ρ δίς νν88 
πονν 4υϊϊς βυζε ψῃδὲ ἴῃς ρεορίε ννβῃεά, 
Δηὰά 50, 88. δΔη ορροτγίυηίβι, Πα ἰεῖ ἴπεπὶ 
δᾶνε ἐμεῖς τνᾶγ.---τὸ ἱκανὸν “ποιῆσαι : το 
ϑδιϊβέν (μετε οπὶγ ἰπ Ν. Τ') Ξε σαέϊσίαεενε ἴῃ 
Ψαυϊρ., Ρεγθαρβ ἃ 1,διἰπί8ηι (υἱάδ ατοιία8), 
Ῥαυϊ ἰουπὰ ἰπ ἰαϊες ἀτεεκ (υἱάς Βδρἢεὶ δὰ 
ΕΠ5πει).---τφραγελλώσας : οετίλίηἶγν ἃ 
1,μκτἰηίδηι, ἔτοπὶ Παρεϊίαγε. 

γν. 16-2ο. Μοιλεὰ ὃγ ἐλε ςοἱάϊενς 
(Με. χχνίϊ, 427-31).-τνεσ. 6. ΤΗΣ 
δοίϊΐετβ ἰῃ οἤᾶγρε οὗ 186 ῥγίβοπεσ Ἷοοη- 
ἄυςε Ηἰπὶ ἱπίο τῆς Ὀάᾶτγδοκβ (ἔσω τῆς 
αὐλῆς, ὅ ἐστιν πραιτώριον -- ἱπῖο τῃ6 
οουτῖ, (δαὶ ἰ8, τῆς ρτδείογίιυπ|---ὖν εἰΖ- 
βᾷςκοτ), δηὰ ο4]1 ἰοψεῖμες {πεὶγ σοπιγδάεβ 
ἴο δανε βοπηὲ βροσί.--ὅλην τὴν σπεῖραν: 
“8 ρΡορυΐατ Ἔχαρρογαδαίίοη ᾿" (ϑενίπ.); δὲ 
ταοβὲ 200 πηθῆ..---ἶ εν. 17. ἐνδιδύσκουσιν 
ίοτ ἐνδύουσιν, Τ.Ε. : ἃ ταῖς τινοτά, ποῖ ἰῃ 

οἱαδείςβ, ἰουπά ἴπ ϑερέ. δηὰ ]οβερῃ. (ἀπά 
πα. νὴ, 27, χνΐ. 190), ἀπά δεοδιβε γάτα, 
τς πλοῖα ῥγοῦδδῖς τεδάϊηρ.-- πορφύραν, 
8 ῥμγῥίε ρατιτηεηῖ, ἴος Μι.᾿8Β χλαμύδα 
κοκκίνην -- “ σεαγίεὲ τοῦε "".---ἀκάνθινον 
σ΄: Βεζε δηά ἰῃ Ϊοδη χίχ. 5. 

νν. 21:-26.5Ό. ΤἶἌέε εγμοὶβαίοπ (Μι. 
χχν]!. 32-37, υκ. χχίϊ!, 26, 33-38).---Ν ἐσ. 
21. ἀγγαρεύουσιν : οἡ {πἰ8 ννοτά υἱάδ 
οὐ Μι.ν. 41.---ἀπ᾽ ἀγροῦ : [ἢϊ8 ἀεῖα!} ἴῃ 
ΜΚ. ἀπὰ 1,Κ. μαβ Ῥεδη ἴδκθη 8 δῇ ὑῃ- 
ἱπιεπείοπδὶ πἰπὶ τῆδιὶ ἔπε οτυοϊῆχίοπ ἰοοκ 
Ρίαςβ ἃ δύ δαι!ΐοσ {πδη τῆς βυποριῖςδὶ 
βίδίεπηθηῖβ ἱπιρῖγ. Οοπιηρ ἔτοπι ἴῃς 
ΠΟυΠΊΓΥ, ἐ.6., ἔγοτα δἰβ νουῦκ. Βυϊῖ εἐνεῃ 
Ἠοϊιζηαηη, Η. Ο., ἀϊβα! ον τῆς ἰη- 
ἔεγεποα : “845 ἰξ πὶπθ ἱπ ἴῃς τηογηΐπρ 
ΨΕῖε δνεηίηρ δίϊεγ ννογὶς εἰπῆς, δπά εἰς 
ἀγρὸν 'π ΜΚ. χνΐ. 12 πηεδπί ρουρῃίπρ οὐ 
τεδρίηρ ".- Αλεξ., ἹΡούφ. : ἔπεβε παπηεβ 
ἱπΊρΡῚΥ ᾿πέεγεβε ἐπ [6 Ρειβοῃβ τγείετγε ἴὸ 
Μη τῆς ςοἴτοὶς οὗ ΜΙ.᾽᾿8 ἢγβὶ γεδάδγβ, 
ῬΓαΒΌΠΊΔΟΪΥ ψνῈ]]-Κπονη ΟὨγίβείδηβ. 
Ευΐὰβ πη Εοπι. χνί. τ3ὴὺ ΑἸεχαπάδγ ἴῃ 
Αςἰβ χῖχ. 33 ἐ-- ες. 22. φέρουσιν α.: 
{ΠῈΥ πριν Ηἰπι: “δγυπῖ, πο πιοάο 
ἄυοσυπι,᾽᾿ Βεηρεῖ. [Ιἐ νου! ἀρρεᾶγ τμδὲ 
]εβὺβ νγ88 δο ψεδῖκ [σου ρῇ ἴῃς βιγαίη οὗ 
ἴπε 48ὲ ἔενν ἄδγυβ, ἀπά τῆς βοουγρίηρ, 



τ,--32. ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ 

23. Καὶ ἐδίδουν αὐτῷ πιεῖν 3 ἐσμυρνισμένον 
οἶνον - ὁ δὲ ὃ οὐκ ἔλαβε. 24. Καὶ σταυρώσαντες ὁ αὐτόν, διεμέριζον δ 
τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, βάλλοντες κλῆρον ἐπ᾽ αὐτά, τίς τί ἄρῃς. 25. ἦν δὲ 
ὧρα τρίτη, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν. 26. Καὶ ἦν ἡ ἐπιγραφὴ τῆς 
αἰτίας αὐτοῦ ἐπιγεγραμμένη, “Ὁ βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων." 417. Καὶ 
σὺν αὐτῷ σταυροῦσι δύο λῃστάς, ἕνα ἐκ δεξιῶν καὶ ἕνα ἐξ εὐωνύμων 

αὐτοῦ. 28. καὶ ἐπληρώθη ἡ γραφὴ ἡ λέγουσα, “ Καὶ μετὰ ἀνόμων 
ἐλογίσθη 209. Καὶ οἱ παραπορευόμενοι ἐβλασφήμουν αὐτόν, 
κινοῦντες τὰς κεφαλὰς αὐτῶν, καὶ λέγοντες, “Οὐά, ὁ καταλύων 

τὸν ναόν, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις οἰκοδομῶν,7 20. σῶσον σεαυτόν, καὶ 
κατάβα ἀπὸ τοῦ σταυροῦ." 41. Ὁμοίως δὲ9 καὶ οἱ ἀρχιερεῖς 
ἐμπαίζοντες πρὸς ἀλλήλους μετὰ τῶν γραμματέων ἔλεγον, ““Αλλους 
ἔσωσεν, ἑαυτὸν οὐ δύναται σῶσαι. 32. ὁ Χριστὸς ὁ βασιλεὺς τοῦ 19 
Ἰσραὴλ καταβάτω νῦν ἀπὸ τοῦ σταυροῦ, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμεν." 

μενον, Κρανίου τόπος. 

449 

1 μεθερμηνενομενος ἰπ δ ΒΣ. 

8 ος δε ἰπ ΜΒ 33. 

3 ΒΟΙΧΔ οπἱξ πιεῖν. 

4 Ἐοτ τῃς ρασιϊςὶ ρίς ΒΙ, μβανε στανυρονσὶν ἀντον και. 
δ Ἐρτ διεμεριζον (πῃ τλΐπυδο. Οη]γ) τεδὰ διαμεριζονται. 

4ἸἾΝΑΒΟΡ δβδδῇῃ. οπηῖὶ [8 νεγβα, ψῃ] ἢ ἰβ ἰπιεγροϊαιεά ἔτοσα 1ἰκ, χχίϊ. 37. 
Υ͂ οικι 

οὔθ, Ν. Η. Ὀγαςκεῖβ). 
ν Ὀεΐοτε τρι. ἡμ. ἰπ ΒΌΙ.. ἐν ἰβ νναπείηρ ἰῃ Ὁ δηά οἵδες υηοίαἷδ (ΤΊ ϑοῖ 

8 Ἐὸσ και καταβα  ΒΌ1,Δ πᾶνε καταβᾳς. 

3 ὃς οτχϊτεὰ ἰη  ΒΟΙΔ. 

(δαὲ Ηδὀς νγᾶβ ὑπδῦϊς ἴὸ νναὶκ, ποὲ ἴο 
δρεᾶῖ οὗ σδγγγίης Ηἷβ οσοβϑ. Ηε πδά ἴοὸ 
Ῥε δοτῆς 48 ἴπε βίςκ ψεσε Ῥογπε ἴο Ηΐτω 
(ΜΚ. 1. 32).--τνες. 23. ἐδίδουν : τῆς 
ςοπαῖίνς ἱτηρετίεςξ τ τΠῈῪ ἰτίεά ἴο ρῖνε, 
οβετεά. --- ἐσμνρνισμένον οἶνον, νγἷπα 
ἀγυρρεὰ νυν] πιγετγῃ, πεσε ΟΠΪΥ ἰη Ν. Τὶ 
ΟΡ Μι.β δἼοουπι.--οὐκ ἔλαβεν : Μι. 
ΒΆΥ8 ]εβϑὺ8 ἰδβιθὰ {πε ἀτίπκ. ΗςἊς Ψψουϊὰ 
ποῖ ἴδε ἰἴ Ῥεοδυβς Ηξς Κηενν {πὶ ἰΐ ννὰ8 
τηβδηΐῖ ἴο βιυρεῖγ.--Ν ἐσ. 24. τίς τί ἄρῃ, 
ΨῈΟ βῃου]ά τεςεῖνε νπδῖ; ἴνο συεβίίοηβ 
ΡἰΙν ςοπάεηβεά ἱπίο οὔθ, δηοῖμεσ 
ἐχδιηρίς ἴῃ 1κ. χίχ. 15, υἱάε ΝΜ ποτ, 
8 Ιχνΐ., 5, 3.-- ες. 25. ὥρα τρίτη, (πε 
τοῖϊγὰ Βοὺγ ΞξΞ πἷῃα ο᾽οΐοοκ 85 ννὲ σεοκοῃ ; 
ταἰϊβίῃρ ἃ Παττηοηίβιίς ργοῦεπὶ Βεῃ 
ςοπηραγοὰ ἢ ]οΏη χίχ. 14. Οατοῖίυβ 
ςοπιηεηῖβ: “1ὰ εβῖ, ἰαπὶ δυάϊϊα εγαὶ 
δα ποτὰς ἱεγίίδε, χυοὰ ἄἅϊεϊ 5βοΐεραι 
ἄοπες σάπογεῖ τὰδα ποτδς βεχίδε "᾿ (1ΠῸῪ 
οα!εά [τ τπε τηϊγὰ Ποὺ 1{}1 τῆς δἰχεῖ ννᾶ8 
βουηάςεὰ).---καὶ -- ΨΒεη, Ηεδταίβεις, Ὀυῖ 
Αἰβδο ποῖ τ μβουϊ ἐχαπιρῖε ἱπ οἰδββίοβ ἰῃ 
ἴτας ςοππεςιίοηβ : ἴῃς δλοϊ βιαιεά ςοη- 
πεοίεά ἢ 118. εἰτης ΌῪ ἃ βἰπιρὶς καὶ; 
ἱπβίδποεϑ ἰη Μεγεσ.-τνεσ. 26. ἐπιγραφὴ 
ἐπιγεγραμμένη: αὐνκυναγάϊν εἐχρσχαββεαα ; 
Μι. δυὰ 1. βανε ρῆγαβεβ ΜΘ ἰοοῖ 

10 9 ΒΌ01Δ οπιΐξ του Ὀεΐοτε ἰσραηλ. 

1κα οοτγεοϊίοπβ οἵὨἨ ϑ8ιγ]ε.---ὦ . τῶν 
Ἰονδ. : (δὲ εἰπιρίεδε ἔογπι οἵ {86 ἴη- 
βοσίρείοῃ. 

νν. 29-32. Ταμπές οὗ Ξςῤεείαίογς (Μι. 
χχνίϊ. 390-44, [,Κ. χχίϊ!. 35, 37, 39).--- ἐσ. 
29. οὐὰ -- [,λἰΐη, ναΐ, ἐχργδδββϑὶπρ μετε 
ἱγοηῖοδὶ δάπηιίγατίοῃ : “" δάπλίγα πὶ νὶπι 
οὐπὶ ἰγοηία Παρεῖ,᾽" Βεηρεῖ. Ἐδρδεῖ τε- 
τ δι κβ αὶ [Π18 νγοτὰ νν8 ποῖ ρίνεη ἴῃ ἴῃς 
ατεεῖκ [,εχίςομβ, δυὲ τῆδὲ ἴξ 15 ποῖ ἔδδτα- 
ἔοτε ἴο θετεραγάςά 88 ἃ 1,δἰἱπίβπι ρεουϊίαγ 
το ΜΚ., δυῖ ταῖπεσ δ8 ἃ ψοζγὰ ννῃϊοῦ μδά 
Ὀεεη δάοριεά ἀπά υϑεὰ ὉΥ ἴδε ἰδῖδθγ 
Οτεεῖκβ, 4... Αττίαδῃ. Ηδια οὐΐυ ἱπ 
Ν. Τ.--ν ες. 30. καταβὰς (καὶ α, 
ΤΑ.) εἰς Βανε ΤἬγβεῖ ἢ λαυίηρ ἀεδοσπάεα, 
εἰς,, οὐ ΌῪ ἀεβοεηάϊηρ -- ἀεβοεπὰ δηά 80 
βανῈ ΤἈγβε!(--- ες. 31. οἱ ἀρχιερεῖς : 
ῬοΙΒ ἴῃ Μι. δπὰ ἴῃ ΜΚ. {πε ρῥγιεβδίβ Ἰεδὰ 
ἴῃ πα πη δ]οννεά σμυς ΚΙ ηρ, βοσίδεβ απὰ 
οἰάετβ (Μι.) δεΐίηρ πιεπιϊοηεὰ οηὶ] 
βυδοτγάϊηδιεῖν (μετὰ, εἰς.).---πρὸς ἀλλή- 
λους: ἃ ΘΟΠΊΠΊΟΠ δῶσ ρῖνεβ ῥίϑςε ἴὸ ἃ 
ΟΟΠΊΠΊΟΠ Ββρογίίνθηθββ 1ὴ (18 ὉΠΏΟΪ 
Ῥτοιβεσῃοοά, πονν τπδὲ ἰδ οαυδβς οὗ {Πεὶγ 
ἔεασ ἰβ τεπηονοά.---Ἶ ες. 32. ἵνα ἴδωμεν) 
ἐλμαΐξ τοῦ »ιαγ 346 (ἴπ ἰῃς ἄεβοεπὶ ἔγοπι ἴῃ 6 
ΠΓΟ88) 4Π ὑπ Β.Δ ΚΑῸΪς βρη ἔτοπὶ ἤδάνεῃ 
οὗ Μεβϑβίδμβῃίρ, δῃὰ 80 ὑεΐϊενς ἰη ΤΏβς.--- 

29 



410 ΚΑΤΑ ΜΑΡΚΟΝ Χν. 

Καὶ οἱ συνεσταυρωμένοι ' αὐτῷ ὠνείδιζον αὐτόν. 33. Γενομένης δὲ 3 
ὥρας ἕκτης, σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν, ἕως ὥρας ἐννάτης. 
34. καὶ τῇ ὥρᾳ τῇ ἐννάτῃ ἢ ἐβόησεν ὁ ̓ Ιησοῦς φωνῇ μεγάλῃ, λέγων, 
“Ἐλωΐ, Ἐλωΐ, λαμμᾶ σαβαχθανίδ;᾽ ὅδ ἐστι μεθερμηνευόμενον, 
“. Ὁ Θεός μου, ὁ Θεός μου, εἰς τί με ἐγκατέλιπες ὁ;" 35. Καὶ τινὲς 
τῶν παρεστηκότων ἀκούσαντες ἔλεγον, ““᾿Ιδού,) Ἡλίαν φωνεῖ. 

ἂν δ᾽ 

36. Δραμὼν δὲ εἷς,» καὶ 10 γεμίσας σπόγγον ὄξους, περιθείς τε ῖ] 
καλάμῳ, ἐπότιζεν αὐτόν, λέγων, “Ἄφετε, ἴδωμεν εἰ ἔρχεται Ἡλίας 

καθελεῖν αὐτόν.᾽᾽ 

, 31: Ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀφεὶς φωνὴν μεγάλην ἐξέπνευσε. 48. καὶ τὸ 

καταπέτασμα τοῦ ναοῦ ἐσχίσθη εἰς δύο, ἀπὸ ἄνωθεν ἕως κάτω. 

1 συν αἶει συνεστανρωμενοι ἱπ  ΒΓΙ,. 

8 τῇ ἐνατὴ ὡρα ἴῃ 'ΒΌΙ, 

3 και γεν. ἰπ Ν᾽ ΒΌΙ.Δ. 

4 Οπιΐξ λέγων  ΒΌΙ,. 

δ᾽ΎὟΒο βρε!ίηρ οὗ τῆς ψογάβ λαμ. σαβ. νατίεβ τηυοῦ ἴῃ (6 Μ58. 
4 με δες ἐγκατελ. ἰπ δ ΒΙ.. 

4 δε ίη ΒΓΔ 33. ὁ τις ἰη ΒΔ. 
ΤῈ δὲ8 ἐστηκοτων. 

10 ΒΙ, οῃμίς και. 

ὮΜΒΌΙ, 33 οπιἱὶ τε (ΝΗ. τεδά δραμὼν δε τις γεμ. σ. ο. περιθεις καλ.). 

οἱ συνεστανυρωμένοι, ἴῃς ςο-οτυς!ῆεά. 
ΜΚκ,, πκὸ Με., κποννϑ ποίῃὶπρ οὗ 6 σοη- 
νεζϑίοη οὗ οἣς οὗ ἴῆς τγοῦδειβ τερογῖεά 
ὉΥ Γκ. Ηον ἀϊβετεηι {μεθα ἐδῖϊον- 
βυδεγεσβ ἱπ δρίσις ἔγοηι (ἢς ςο-οτυςϊβεά ἰπ 
8:. Ραυ] 8 βεῆβε (ἔοπι. νὶ. 6, Οαὶ. ἰϊ. 
30}} ᾿ 

ν. 33-36. Ῥαγάποες τοϊδομέ ἀπά 
«οἱ πίη (Μάτ. χχνῖϊ. 45-40, υΚ, χχὶῖῖ. 44-46). 
πνεῖ. 33. γενομένης, ἐγένετο: ἀηποίδες 
νον δτάπεββ οὗ βιγ]6 νδτιου ΒΥ ἀηεπάεὰ 
ἱῃ Με. απά 1{κ.--σκότος : οη [Πἰ8 ἀδγκ- 
π688 υἱάά οὐ Μι. Εὐυτγτεῖῦ (Ἰγαπάεγμηρεη, 
ῬΡ. 175-6) βυρρεδβίβ 88 [8 οᾶυδε ἃ βίοσπι 
ΗΜ Βοῖ νὶπά ἴτοπὶ ἴῃ βδουιῃ-εαβῖ, δυο ἢ ἃ8 
βοπ)δῖίπιεδ σοπλ68 ἴῃ τῆς ἰαβί υνεεῖκβ οὗ 
δρτίηψ. “ΤὮς Πεάνεηβ ᾶτα ὀνεσοδϑὶ ὑνἱτἢ 
ἃ ἄεορ ρτᾶν, ἴπ6 δὴ ἰοβεβ 8 Ὀγιρὶ- 
Ὧ689, δηᾶ αἱ δι ἀϊβαρρεᾶιβ. ονοσ ἴῃς 
ἁἀατκεηοὰ Ἰαπὰ γαρεβ (ἢς βίοσπ),, 50 [παῖ 
τὰς οσουπίτν, ἴῃ ἴΠ6 τηοτηίηρ [Κα ἃ ἤοννετ- 
οᾶτρεῖ, ἱπ ἴῆς δνεπίπρ ἀρρεδγβ ἃ νναᾶϑβῖε. 

.. Οὐ [δὲ βαάδάεδϑβι ἀδυ ἴθ πυπίδη ἢἰ5- 
ἸΟΤΥ δψερὶ δυο ἃ βίογπι δὶ ποοῦ ονεῖ 
7ετυβαίεπι, δὐάϊπρ ἰο (ῃς ἴετγογβ οὗ {Π|6 
οτυοϊβχίοη."᾿--Νεσ. 34. ἐλωΐ, ἐλωΐ; τῆς 
᾿Αγδπηδίς ἔογπι οὗ ἴῃς ννογὰβ βροκεὴ Ὁγ 
{5 Με. ρἰνίης ἰἢς Ηεῦτενν εαυΐνα- 
επί, Οη τἢΐδ οτὺ οὗ ἀεδειίίοη υἱείε τε- 
ΤΩΑΙΚΒ Οἡ ἴπα ρδγαι]εἱ ρίδςε ἰπ Μίι.-- 
ὁ Θεός μον. ὁ Θ. μ.: ἃ5 ἰπ ϑερῖ. Μι. 
εἶνεβ τἰῃς νοοδιϊνε.--οἰἷς τί, ἔογ νι ῆδὲ 
ἐπὰ ὃ ἵνα τί ἰη Μι. πὰ ϑερι.---ν ες. 35. 
Ἠλίαν: της πᾶπὶς οἱ ΕἸ) 8} ποῖσῃς ὃὈς 
βυσρεδίεά ὃν εἰπεῖ ἰογπὶ οἵ ἴς πᾶπιὲ οἵ 
αοά---ΕΟἸὶ οὐ Εἰοί. ὨΟ «δε τινες 'νεγα 

παι τοδλᾶς (ες βοὸς ρὺπ ἰδ ἀουδιί!, 
ταοβὲ ὑγοῦδθὶν παι ῖςββ ἔ]!]Πον -οουπίσυ- 
τεῦ ΨὯῸ οπἷῖν αβεοιεᾶ ἰο πιϊβυηάει- 
βἰληὰά.--Νετ. 36. δραμὼν δὲ: ἰξ (δε 
5 ννοσς ἢθαγί 688 πρείετα, τῆεη δὲ τν}}]} 
ἱταρῖν παῖ (18 ρείβοη ψνῆο οἤπετεά τῇς 
δυβεγε ἃ βροῆρε βδϊυγαίεδ υἱ ῥοσεα 
(υἱάε Με.) ννδὰ ἃ {τἰεηάγ ρεζβοη ἰουςῃεὰ 
ΌΥ ςοπῃηραββίοῃ. Εοσ τῆς οτεάϊι οὗ Βυπιδῃ 
πδίυσε οὔς ἷἰβ νεσὺ ὙΠΠης ἴο ὃ6 ςοη- 
νἱποοά οὗὨἉ (δῖ8.---ἐπότιζεν πιΐρας, ΠΚ6 
ἐδίδουν (νεῖ. 23), δε νίοννεά 28 ἃ οοηδίϊνε 
ἱπιρετίεςς ξξ οἴδετεά Ηἰΐπὶ ἃ ἀγίηϊς, Ῥυϊ 
]οδπ᾽ 8 παγαῖϊνα ἰπάϊοαϊε τμδὲ [1658 
δορερίεὰ (Π6 ἀτίπὶς (χίχ. 30).---λέγων 
τεΐειβ ἰο ἴδε τὴ ψὯο ὕιουρῆς δα 
ἀτίηκ. ἴῃ Με. ἴξ ἰ8 οἴπειβ πο δβρεαῖ 
(κχνῖϊ. 49), δῃηὰ {πὴ βεῆβε οὗ ννῆδι ννᾶ8 
βαιά νδτῖεβ δοοοσάϊηρὶ γ---ἄφες ἰπ Μι. 
πδῖυγαῖγ, που ἢ ποῖ περδββασυ, πηδδῃβ: 
βίορ, ἀοηϊ ρίνε Πὶπὶ τῆς ἀγίπι (υἱάδ οα 
Μι.))--ἄφετε πη ΜΚ., βροκεη ὃν ἰξς πιᾶπ 
ἴο ἴπθ Ὀγδβίδηδετβ, τηεδη8 πδίυγα!]ν : 
Αἰίονν ττεὲ (10 βαῖνε Ηἰΐπι τς ἀτίηκ), ἴῃς 
ἰάθα Ῥείη ᾳφ ἔπᾶὶ Ἐπογε ὃν τὰ 1 οὗ τῆς 
ΒυΠεγος ννουϊά Ὅς ῥτγοϊοηρεά, ἀηά 80 88 
τ Ψετα ξἶνο εἰτὴς ἕοσ ΕἸ!) τὸ σοπια 
(ἴδωμεν εἰ ἔρ. Ἢ.) το Μνοτκ δὴ εβεοῖαδὶ 
ἀεϊνείᾶπος δ ἰακίηρ Ηἰπὶ ἄοννη ἔτοπὶ 
τῃς οτοϑ5 (καθελεῖν α.).---εἰ ἔρ.: εἰ ν»ἱἢ 
186 γγεβεης ἰηάϊςαιίνε ἱπεῖεδά οὗ [88 
πλογα υϑυδὶ ἐὰν νυν δβυδ)]υποῖνε ἴῃ ἃ 
{υΐυτα δυρροκίκίοη τυ ἢ ργορδὈ ἐν (σέ δ 
Βυτίοπ, Μ, ἀπά Τ. ἴῃ Ν. Τ', αὶ 251). 

γν. 37:41. Ῥεαίῃ απὰ ἐς αἀφοοπιῤαπὶ- 
"»πεμἰς (Μι, χχν!. 5ο-56, [,Κ. χχὶῖ!. 46-40).---- 

-ι - πποπι-Ὸ----- πτοὰα 
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39. ᾿Ιδὼν δὲ ὁ κεντυρίων ὁ παρεστηκὼς ἐξ ἐναντίας αὐτοῦ, ὅτι οὕτω 
κράξας 1 ἐξέπνευσεν, εἶπεν, “᾿Αληθῶς ὁ ἄνθρωπος οὗτος 3 υἱὸς ἦν 

᾽ν» 
Θεοῦ. 40. Ἦσαν δὲ καὶ γυναῖκες ἀπὸ μακρόθεν θεωροῦσαι, ἐν 
αἷς ἣν καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή, καὶ Μαρία ἡ τοῦ 4 ̓Ιακώβου τοῦ 
μικροῦ καὶ Ἰωσῆ δ μήτηρ, καὶ Σαλώμη, 41. αἱ καί,5 ὅτε ἦν ἐν τῇ 
Γαλιλαίᾳ, ἠκολούθουν αὐτῷ, καὶ διηκόνουν αὐτῷ, καὶ ἄλλαι πολλαὲ 
αἱ συναναβᾶσαι αὐτῷ εἰς Ἱεροσόλυμα. 

42. Καὶ ἤδη ὀψίας γενομένης, ἐπεὶ ἦν παρασκευή, ὅ ἐστι προσάβ.. 

Δ ΒΙ, οορ. οπιῖξ κραξας, ἰουπὰ ἴῃ ΑΟΔΣ αἱ. μπε. 

3 ΤΒε ογάες οὗ ἔδο ννογάβ νᾶσίεβ : οντὸς ο ανθ. ἰπ ΒΌΙ,Δ 33 (Τίδοξ., ΝΝ.Η.); 

νιος ἣν θ. ἴῃ ΑΟ αἱ. (Τίος 8.) ; νιος θ. ἣν ἰῃ ΒΓΔ (ΚΝ... 

8 ἣν (τοπὶ ΜῈ.) οπγϊεεά ἴῃ 3 ΒΙ,. 

ΦἾΊΝΒΟΔΣ οἱιῖξ τον. δΊωσητος 'ἰπ ΒΌΓΔ, 

ὁ 38 33 οπιῖέ και ; ΑΟΙΨΔ οπιῖς αι. Ῥεσβαρβ Ῥοιἢ οπιίβαίοηβ ἃγα ὅπ [0 αἰγηϊας 
επάϊηρ. 

γε ες. 37. φωνὴν μεγάλην: ἃ :εεομά στεαὶ 
νοΐςς υἱἱεγεὰ ὉΥ [6818 (υἱάδ νεῖ. 34), ἴῃς 
ἕλος ἱπάϊςαιεά ἴῃ Με. Ὁγ ἴδε ννογτὰ πάλιν. 
Αἱ 1818 ροΐπε ψουϊὰ σοὺς ἰῃ [ΟΠ π᾿ 5 
τετέλεσται (χίχ, 380). --- ἐξέπνευσεν, 
Ὀτεδιπεὰ ουὲ Η[8 1Ἰἴπ, ἐχρίγεά ; δοσγῖβε, ἰς 
πιδίη ἕδλοϊ, το ψ Ὡς τῆς ἱποίάεης οὗ τῆς 
ἀγίπκ (ἐπότιζεν, ἱπηρετίεςι) ἰ8 βυθοτ- 
ἀϊπαῖς ; υϑεὰ Δοβοϊυξεῖγ, δεγε (ἀπά ἴῃ 1Κ. 
χχὶ!!. 46), 48 οἴϊεη ἴῃ ἐπε οἰδββὶςβ. Βεηρεὶ 
τεπηασκβ: “ Βρίγαγε οοπάποϊς σοτγροσί, δχ- 
βρίγαγα βρίσίξυϊ ".---νεσ. 38. ΤᾺΣ ἴδοϊ οὗ 
τῆς τεπάϊηρ οὗ ἴῃς νεὶ! βιαῖεά δβ ἰη Μι,, 
Ψ  οπιϊδβίοη οὗ Μι.᾽8 ἔδνουτίις ἰδοὺ, ἀπά 
τῆς ἱπιτοδυςιίοπ οὗ δηοίῃπες οὔ ΜΚ.᾽5 
οδιαγδοίεσίβιὶς μ᾽ θοηδβπι8, ἀπ᾽ ἄνωθεν.--- 
γεῖ. 30. κεντυρίων, ἃ [,Δἰἰηΐδηι τ 
τεπέμγιο, ἴος Ὑ ΟΣ ΜΕ. δηὰ ΓΚ. ρῖνε 
τῆε ἀτεεῖς ἑκατόνταρχος.---ἐξ ἐναντίας 
(χώρα), τἰχῆς ορροβίϊες 1εβ08, 8ο {πὲ δε 
οουἱά Ποᾶγ ἀπά δβεὲ 411 ἀϊδβιΐποῖῖυ. Τῆς 
τίηρ μαι «δεν ἱπιρτεββεά Βίπι, ἀοςοτά- 
ἱπρ ἴο ΜΚ., ννᾶβ ἴῃς πιᾶπηεσ οἵ Ηἰβ ἀδαδιῃ. 
--οοὕτως ἐξέπνευσεν -Ξ ἹὩ ἃ Ἰουά νοΐςς, 
88 ἰξ 1ἴὸ ψεσο 88}}} βίσοη ρ, δῃηὰ 80 το 
βοοποσ ἤδη υὑϑι14], 88 οἴ ομε ψῃο, πεεάϊηρ 
πο ΕἸ} το αἱά Ηἰΐπι, οου]ὰ δὲ υ"}}} βεῖ 
ἩϊΪπλβεὶξ ες ἔγοπὶ πιίβεσυ. Ὑμΐβ ννᾶβ ἃ 
πδῖυζαὶ ἱπιρσεβδίοῃ οὐ ἴῃς Ἴδηϊτυγίοπ᾽ 8 
Ατῖ, απὰ ραίτίβιϊίς ἱπιεσργεῖοσβ δπάογβα 

1 Ὧβ ἴσυδ δηὰ ἱτηρογτίδης. Μὶςῖος Απί. 
δΑγ8 ἴμαι δε ἰουά νοΐσε βῃονεά δὲ 
68:8 ἀϊεά κατ᾽ ἐξουσίαν, ἀπά ὙΠεορἢγ- 
δοῖ Δρρ]168 ἴο ἔπε ἐξέπνευσεν ἴδε ἐρίτπεὶ 
δεσποτικῶς. Βυϊῖ ἴξ πιᾶὺ ὃε 4υεδιϊοπεὰ 
ΨΠείμες τΠ8 νίενν ἰδ πῃ δοοοσζά εἰϊπεσς 
Ὑνἱἢ ἕαοῖ οσ ἢ δουπά τπεοίοργ. ΥνΠαῖ 
οὔ τῆς φέρουσι ἰπ νετ. 2 ὃ Απὰ ἰβ ἴδετε 
ποῖ βοῃεϊπίης ἀοςεῖῖς ἴῃ βεϊξγεβουθ 

ἥἄοτα ἴδε ρδηρβ οὗ (86 οὔοββ, ἱπαίεδά οὗ 
Ἰεανίηρ ἴῃ ἰγαρὶς Ἔχρογίθηςς ἴο συ ἰΐδ8 
πδίυγαὶ οουτβε ἡ Με.᾽8 Ἔχρίδπαίοη οὗ 
τῆς νοηάες οὗ ἴῃς σεηπίυτίοη, ὃῪ ἴῃς εχ- 
ἴεγπδὶ δνεοηίβ-- -αγίμαυδίε, εἰς.---ἶβ, ὉΥῪ 
ςοπιρδσίβοη, βεοοημάδσυ. ϑοίδηζ οδασ- 
δεοίεγίβεβ Με βρζοῦδὲ τ “βοπόποσ 
Ῥδυςποϊορίβοῖ ᾿" ὉΠοΪοσίοδν βπεη). 
Ἐδϑαιν τῶι ὀρ τς Ἀῆμαι" διώρὸι 
ψῆο ἰοοκεὰ οὐ ἔτοπιὶ δίδασ, υἱάδ. οὔ 
Μι. ΜΚ. εἰπρίεβ. ουξ ἴοσ βρεοίαὶ τῃδη- 
ἤοῃ ἔπε βαπὶῈ (ἧγες 8ἃ8Β Μί.: Μᾶσυ οὗ 
Μαράαϊα, Μαγν τς πιοῖμεσ οὗ [πηεβ δπᾶ 
71οβεβ, δηὰ ἴῃς τηοῖπες οὗ Ζοερεάεεο᾽ 5 
οἰ άσεη. ΜΚ. ἀϊβεϊπριβηεβ [4π|68, Ὡς 
Ὁτοῖμεσ οὗ ]οβεβ, ἃ8 τοῦ μικροῦ -- ΕἸ ΠΟΥ 
τῆς πεῖς ἴῃ βίδίυσε (Μεγεσ ἀπά ΥΝ εἰβ8), 
οζσ 186 1688 ἴῃ αρε, ἴπε γουηρες (ΘΟ ἤδη Ζ 
ΜΚ. τεβίειβ ἴο ἰἢς πιοῖμεγ οὗ Ζερεάεδε᾽ 5 
ΟὨΠ]άτεπ ὉΥ ποῦ οὐῖ πᾶζηε, ϑδίοτης. 
Νείεπει. ἐνδηρεῖβε πιθηιίοηβ Μᾶγυ, ἴῃς 
τοῖπεσ οὗ |6β808.---νεσ. 41. Τῆΐδ ἰη- 
τεγεβϑίηρ τείεγαπος ἴο βοσνίος σεπάεγε 
ἴο ]ςβυ8 ἱπ δ, Πες, ρίνεη Βεῖα ὉῪ ΜΚ. 
ΟὨΪΥ, ἈΡΡ ΐ᾽ε8 ἴο τῆς ἴἤγεε πατηεά, Βεηος ἰῃς 
Βοπουτγδῦϊε πηοπίίοη οὗ ἴπ6π|. Μί. βυὺ- 
δεϊευϊε 8 βεσνῖίος ου ἴῃς γ8Ὺ ἔγοτι Οδ] ες 
ἴο ]εγυβαὶεπὶ τοηδεσοὰ ὃγ 41]--- αν ἀε πεν 
ἃ βεοοπάδσγυ δοοουηΐ.--ἄλλαι πολλαὶ, 
Οἴδεῖθ, τΔηΥ; 4180 ὑνοσίῃυ οὗ Βοπουτσ, 
υϊ οὗ δῃ ἰηξετίογ ογάθσ οοτηρασεά ψἱὮ 
τῆς ἴὔτες. ὙΠΕῪ πιδάς ἔπε ᾿Ἰούγηου ἔτοπι 
Θ411ες το ]Ἔγυβαίεπὶ νυν ἢ 6808. 

γν. 42-47. Βηγίαὶ (Μι. χχνίϊ. 5γ-66, 
1.Κ. χχίϊ!. 5ο- 56).---νες. 42. ἤδη: οτηπἰεὰ 
ὃν Με., δυὲ ἱπιροτίδηξϊ, 45 ἱπάϊςδιηρ τῃδξ 
τῆς Ὀυβίπεββ Ϊοβερὴ ἢδὰ οἡ παηά---ἶπαὶ οὗ 
οδιαϊπίηρ δπά ἰδίῃ ες ῬΕΣβμβεῖοη, ἴο ἴδκε 
ἄονῃ δηὰ Ὀυτν ἴδε Ὀοάγ οὗ [εβυ8---τηυδὲ 
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βατον, 43. ἦλθεν! Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας, εὐσχήμων βουλευτής, 
ὃς καὶ αὐτὸς ἣν προσδεχόμενος τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ “ τολμήσας 
εἰσῆλθε πρὸς 3 Πιλάτον, καὶ ἡτήσατο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 44. ὁ δὲ 
Πιλάτος ἐθαύμασεν "ὃ εἰ ἤδη τέθνηκε. καὶ προσκαλεσάμενος τὸν 
κεντυρίωνα, ἐπηρώτησεν αὐτὸν εἰ πάλαι ἀπέθανε" 45. καὶ γνοὺς 
ἀπὸ τοῦ κεντυρίωνος, ἐδωρήσατο τὸ σῶμα τῷ Ἰωσήφ. 46. καὶ 

ἀγοράσας σινδόνα, καὶ ὁ καθελὼν αὐτόν, ἐνείλησε τῇ σινδόνι, καὶ 
κατέθηκεν αὐτὸν ἐν μνημείῳ," ὃ ἦν λελατομημένον ἐκ πέτρας " καὶ 
προσεκύλισε λίθον ἐπὶ τὴν θύραν τοῦ μνημείου. 417. ἡ δὲ Μαρία ἡ 
Μαγδαληνὴ καὶ Μαρία ᾿Ιωσῆ ἢ ἐθεώρουν ποῦ τίθεται. 

1 ελθων ἰπ ΒΑΒΟΙ,Δ, εἴς., ἡλθεν ἰη Ὁ. 3 προς τὸν ἴῃ ΒΓΔ 33. 

8) δᾶνε ἐθανμαζεν (Τί8ς8.), δος. (Τ.Ε.) ἰῃ ΒΟΙΔ (Ν.Η.). 

4 παλαι ἰπ ΝΜΝΟΙ, (Τί9..), ηδη ἰπ ΒῸ (ἿΝ.Η. ἰεχὶ, παλαι πηᾶτς.). 
δπτωμα ἴῃ ΣΕ ΒΌΙ,; ομαηροὰ ἱπίο σωμα ἔτοπι ἃ ἔεεϊϊπρ οὗ ἀεοογαπι, 

ΦΊΒΌΙ, οοΡ. οπιίς και, δἀἀεὰ 25 ἃ οοηπεοίίηρ ραγιίοϊς. 

τ ἐθηκεν ἴῃ ΜΙ ΒΌΙ, ΟΝ. Η.). 
δ)Β πᾶνε μνηματι, ἱπείεδά οὗ μνημειω ἰπ ΟὈ Δ᾽’ ΤίδοΒ, δηὰ Ἧ.Η. δάορε 

τελάϊης οὗ 38. 
ϑῃ Ὀείοτε ἰωσ. ἰῃ ΒΟΔ; Ιωσητος ἰῃ ΒΙ.Δ. 

δε ζοης ἃδουῖϊ νἱτπουϊ ἀεῖαγ. [ἐ ννῶβ 
αἰγεαάν ἴμε δῇεγηοοη οἵ ἴῃς ἄδυ δὃε- 
ἔοτε ΚΑ ϑαῦθαῖῃ, προσάββατον, «ςΔ1]1εὰ 
παρασκενή (Πεῖα ἃπὰ ἴῃ ἴῃς ρᾶγδιεἰβ 
ἰπ τοῖὶθ τεοῃηΐϊοαὶ βεη86). [Ἃ{ πκυεῖ, 
τηετείοσε, Ὀς ἄοπε δὲ οποθ, οζ ἰξ ςου]ὰ 
ποῖ ὃς ἄοης {{}] ϑαδθαϊῃ ννᾶβ ρδβί.-- 
γετσ. 43. εὐσχήμων: Με. Πᾶ5 πλούσιος ; 
ουἱάεφ ἰῇεῖς ἴοσ τειηασκβ οὐ ἴδε ἴννο 
ερίτδει8.---βονλευτής, ἃ σουποί!οτ, ποῖ 
ἴῃ τῇς ργονίποϊδὶ ἴοννη, Ασἰπιαίμδεα, 
ψΒιοἢ νου ἢανε ὕὉεεη πηεπιϊοπεὰ, Ὀυς 
ἰπ τῆς σταπά σουηςοὶ ἱπ ]εγυβδίςγα.--- καὶ 
αὐτὸς, ποῖ ἰπ ΘΟΙΉΒΕΕ ἴο τπ6 Βαμα στιοῖα 

Ἔγϑ]γ (ΥΝ εἰβ8), θὰϊ ἴῃ σοτρδην ννΐ 
ἕο ἐκ βλλβόνῳ ϑρς πδιηςά (ϑοῃδη2) ; 
δος, {Κα ἐῆεπι, ννγὰβ δὴ Ἔχρεοίδπε οὗ τῆς 
Κιπράοπι οἵ αοά.--τολμήσας : ἃ σταρῃϊς 
ποτά, ἱπ ΜΚ. οηἱν, ρἰνίπηρ ἃ νἱνὰ ἰάεα οὗ 
18. Βἰτυδιίοη. ΟΡ] εςτίοπβ ἴο δὲ {εαγεὰ 
οὐ ΡΙΙΔἰς᾽᾿ 8 ρατὲ οἡ βοοζς οὗ ἔἰπηε---ἀεδὰ 
80 δβοοῦ ἢ ροββί ΟΪΥ βυγὶν ἱπάϊβεγεπος ἴὸ 
τὰς ἀεξοδηοῖεβ οὗ Ὀυγαὶ ἰη τῆς οἂβε οὗ ἃ 
οταοϊδεά ΒΟΏ, τίβ οὗ οἥεπος ἴο τῆς 
σαὶ! ρίουβ ἰδαάδγβ ἴῃ {πτυδαῖθαι ὉΥ δυπὶ- 
Δἣν βῆονῃ ἴο ἴῃε οὐποχίουβ Οης, ἀνε 

1 ἀεδῖῃ. Ὑπογείοσε ἴο θὲ τεπάεσγεά: 
“ἐακὶηρ σομγαρε, ψεηῖ ἴῃ ὑπο ΡΠ δῖε" 
υἱάε Εἰεϊά, Οἱ. ΝΟΥ.» αἀ ἰος.).--- τ. 44. 
ταϊτεὰ Ὁγ Μι., ννῆοβα παγγαῖνα σου ρῇῃ- 

ουὔὶ [8 οοἴουτ!εβ8 οοπηραγεὰ ἢ ΜΚ.᾽8.--- 
αἱ τέθνηκε: εἰ -- ὅτι, αἴει 4 νεῖῦ οὗ 
ποπάετγί(υἱάε Βυτίοη, Μ. δηὰ Τ',, ὃ 277, πὰ 
Ννίηει, 8 ἰχ., 6).---αἱ ἀπέθανε: τέθνηκε 

10 χεθειται ἰη ΒΟΏΌΙ.Δ. 

8Βδ5 σεΐεγεπος ἴο ἴπ6 ργεβεὴης οὗ ἰδεὲ 
Βρεᾶκες, ἀπέθανε ἰο ἴτε τηοτλεπὶ οὗ 
ἀεδιῃ.---πάλαι: ορροξεεὰ ἴο ἄρτι, ἀπά ποῖ 
ἱτρ  γίπρ ἃ ςοηδβί ἀγρία τἰπις δείοτς, Ῥὰς 
ΟὨΪγ Ὅᾶτα ῥγογιυ ἴο ἔς Ῥγεβεηῖ, Ρ ]διθ᾿ 8 
αυεδιίίοη ἴο (πα σεηἰυτίοη νναβ, ἀϊά Ης ἀϊς 
δεΐοτε πον -- ἰβΒ Ης δοίυδιὶγ ἀδδὰ ὃ--- 
-τνεῖ. 45. ϑαιιββεά ου τῆς ροΐης ΡΙ]αῖς 
{ταςεῖγ ρίνεβ (ἐδωρήσατο) ἴδε οᾶτοαβα 
(πτῶμα, ΜΙ ΒΌΙ,, οοττεοιεὰ ἔτοηὶ ἔδεϊϊπρ5 
οὗ τενεσζεηςα ἱπίο σῶμα ἰη τηᾶην Μ55.). 
-τνες. 46. ἀγοράσας, λαυίηρ ῥμεγολασεά 
Ἰπδη ; τβογείοτε ρυγοῃδβεβ οου]ά θὲ πηδᾶα. 
Τῆῖβ νοτά, δἀπὰ τῃς γεᾶβϑοη ρίνεη ἴοσ 
7οβερὶν'β δδβία (νεσ. 42), ᾶνβ, ποῖ ψ 1 - 
ουὲ ἃ δον οὗ τεᾶβοῃ, δδεὴ τερασάεά δ 
πηϊπιθητίοηδὶ ενίάεπος ἰη ἕδνουσ οὗ [86 
]ομαππίης Οπτοποίορυ οὗ ες Ῥαβείοῃ. 
8ο Μεγεσ, ννεῖββ, δπὰ Ἡοϊζημδηη.--- 
καθελὼν: καθαιρεῖν ννγᾶ8 ἴῃς ἰεοππίοα! 
ἰδγπὶ ἔογ ἰακίὶηρ ἄονψῃ οπὶ ἴπ6 ογοββ. 
Ῥιοοῖβ ἱπ Εἰβηεγ, Βδρπεῖ, Κυρίκε, δπὰ 
οἰκο ξιρων ἐκ Βετε εν ΝΟ Τς 

νη) ( ατι, δ᾿ Β): πο ἱπάϊςαιίοη 
ἰῃ ΠΡΗ "ἃ Με τδαὶ ἢ ν 88 μεῖσ, ἀπ 
7οβερμ᾽ 8 οννῃ.--ν εσ. 47. τέθειται : πὶ 
τῆς ῥεγίεεέ Μεγεῖ πὰ Ν εἶββ ἱπέες πὶ 
1πθ ψοπιεη ψεῖς ποῖ ργεβεηὶ δὲ ἴδε 
Ὀυτγίαϊ, θὰ δἰ πη ρν ἀρργοδομεά δηὰ τοοῖὶς 
ποῖὶς ψν πεῖς |εϑ08 ἴα αἷϊεσ δυτίαὶ. 
ϑοθδηζ ἀϊββεηῖβ, δηὰ τείειβ ἴο ἴδε καὶ 
Ῥείοσε ὅτε ἰῇ νδσ. 41 ἰπ βοῆς Μ98., ἃ8 
τονίηρ ἴ8δῖ {πεν δαά σοπις ἴο τεπάσσ ἴῃς 
ἰ οδῖος ἴο [6βι18. 
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ΧΥῚ. 1. ΚΑΙ διαγενομένου τοῦ σαββάτου, Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ 

καὶ Μαρία ἡ τοῦ ᾿Ιακώβου καὶ Σαλώμη ἠγόρασαν ἀρώματα, ἵνα 
ἐλθοῦσαι ἀλείψωσιν αὐτόν. 2. καὶ λίαν πρωὶ τῆς μιᾶς σαββάτων 
ἔρχονται ἐπὶ τὸ μνημεῖον,;2Σ ἀνατείλαντος ὃ τοῦ ἡλίου. 4. καὶ 
ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς, “Τίς ἀποκυλίσει ἡμῖν τὸν λίθον ἐκ τῆς θύρας 
τοῦ μνημείου ; "4. Καὶ ἀναβλέψασαι θεωροῦσιν ὅτι ἀποκεκύλισται ὁ 
ὃ λίθος: ἦν γὰρ μέγας σφόδρα. 5. καὶ εἰσελθοῦσαι δ εἰς τὸ 
μνημεῖον, εἶδον νεανίσκον καθήμενον ἐν τοῖς δεξιοῖς, περιβεβλη- 
μένον στολὴν λευκήν" καὶ ἐξεθαμβήθησαν. 6. ὁ δὲ λέγει αὐταῖς, 
“Μὴ ἐκθαμβεῖσθε. Ἰησοῦν ζητεῖτε τὸν Ναζαρηνὸν τὸν ἐσταυρωμένον. 

1 χῇ μια ἴῃ . ΒΙ,Δ 33 (Β οπιῖϊβ τη, ΝΝ. Η. Ὀγδοκεῖβ). 

3.80 ἰη ΒΓΔ (ΝΝ.Η.). 
8 ἀνατέλλοντος ἰπ Ὁ (ΝΗ. πιᾶσρ.). 

ΝΟ πᾶνε μνημα (Τί8.ἢ.). 

4 ἀανακεκνυλισται ἰη Ν᾽ ΒΙ.. ἀαἀποκεκ. σΟΠΙΟΓΠΊ8 ἴο να, 3. 
δελθονσαι 'π Β (ΥΝ.Η. πιᾶτᾷ.). 

ΟΠΆΡΤΕΕ ΧΝΙ. ΤῊΣ ΕΕΒΌΟΒΕΕΟΤΙΟΝ. 
νν. 1-8. Τε οῤέη ργαῦε (Μι. χχν! 1-1ο, 
1. χχῖν. 1-12).---ννεσ. 1. διαγενομένου 
τοῦ σαββάτον, (ἢε ϑαῦθαι ἢ Ῥεΐηρ ραβί; 
ἰπιϊασ ὑδε οὗ διαγ- ἱπ Αοἷδ χχν. 13, 
χχνυϊ!. 9, δηά ἰπ ἰδῖς Οσεεῖκ δυΐπουβ; 
Ἐχδηιρῖςβ ἱπ ΕἸβηοσ, δ εἰβιεῖη, δρῇεὶ, 
4.5.» διαγενομένων πάλιν ἐτῶν δέκα, 
Ῥοϊγδ.. Ηἰ5ξ., 11.» 19.---᾿ὀγόρασαν ἀρ.» Ρυτ- 
οἰδδβεά βρίοεβ ; νβογενῃ, παρ εὰ ἢ 
Οἱ, πιοσὲ ρευζεςεῖν ἴο δποίπε ἔπε Ῥοάν 
οὗ ἴδε Ιοτὰ 1εβ08. Τῆς δογίβε ἱτηρ!ε8 
τδδι [Π18. ρυσοῆδβε τνᾶβ τηδᾶὰθ οἡ ἴπε ἤτβὶ 
ἄδν οὗ {πὲ ψεεκ, 1. (χχιϊ!. 56) ροϊπίβ 
ἴο ἴπε ρῥγενίουβ ΕτίδῪ Ἴνεπίηρ. Ηδι- 
τηοηΐδίβ (τοι, 4.6.) τεσοηςῖϊα Ὁ ἰδῖ- 
ἰης ἠγόρ. 88 ἃ ρυρετίεςς. “Αἴτεζ βυπβεῖ 
ἔδεις 88 ἃ ἰἰνεῖν ἰταάς ἄοπε ἀοης 
τῆς 1ενν8, Ὀεσᾶυβε πὸ ρυγτοῆδδε Του] 
Ῥὲ πιδάς οὐ ϑδδῦβι ᾽᾿ (5. 8η2).---τ ες. 
2. λίαν πρωΐ, νεῖν ελγν ἱπ ἴῃ6 πιογῆ- 
ἱπρ, βυρρεβιίηρ ἃ {ἰπ|6ὸ πασάϊν οοπϑβίβιθης 
ψ ἢ ἀπε φυα!ἐγίηρ οἴδυβε : ἀνατείλαντος 
τοῦ ἡλίοντΞ ννῇῆεη ἴΠῸ ϑὺη ννᾶβ τίβεη, 
ψὨϊοἢ ἀραὶη ἄοεβ ποὶ παγηηοπίβα νἢ 
τῆς “ἄεςρ ἄδννη" οὗ 1. πὰ τῇς “γεῖ 
ἄαικ" οἵ ]οῆπ. Μ.᾽8 αἱἷπὶ ἀρρδσζεπιν 
ἰδ ἴο ἐπηρῃδβίβε (6 ἕδος δι ννπαὶ ἢς ἰ5 
οἷης ἰο τεϊδίς παρρεπεά ἰπ δγοδὰ ἄδυ- 
ἤρδι : 1.Κ0 το ροίπε οὐὖῖ τῆι της ρῥίουβ 
ψοσιδη ννεσα δὲ {πεὶγ Ἰονίπρ νου 848 λιν 
ου ἴδε ϑυηπάδν πιουηΐηρ 48 ροββί 0]ς.-- 
Μες. 3. ἔλεγον πρὸς ἑαυτάς: 248 {ΠΕῪ 
ΨΜοπὶ ἴο της βερυΐςῆγε, ἴμεν Κερὶ βαγίπα 
ἴο εαοῖ οἵπεν (αὐ ἱπυίσεπι, Μυϊς.. πρὸς 
ἀλλήλας, Εὐυτ8γ.). --- τίς ἀποκυλίσει: 
1πεῖγ ΟΠΙῪ βοϊοτυάς ννᾶ8 δῦουϊ ἴπ6 βίοῃα 
αἱ (Π6 Βερυ τε Β τηουτῆ : πο ἰπουρπὲ οὗ 
18. φυατάϑ 'η Μκ.᾽ 8 δοοουηῖ. Τῇε ρίουβ 

ννοΊεη ᾿ς λδὴ ποῖ οὗ δηρεῖϊς Βεῖρ. 
Με δαά τοϊϊεὰ ἰἢς βίοης ἐοσιναὰ απὰ 
οου]ά το]] ἰξ θδςῖκ, Ὀὰὶ ἰξ νναβ δεγοπὰ ννο- 
τηΔΠ᾽ Β Βίγεηρτῃ.--- ἐγ, 4. ἀναβλέψασαι, 
ἰοολίηρ πῤ, 485 ἴμεν δρριοδομβεάᾶ {δα 
τοπὶθ; βυρραβίῖνε οὗ ἤδᾶνυ πεατίβ απὰ 
ἀονποδβδὶ ὄγεϑ, οὐ ἴπ6ὶ ψΑὺ τἈϊτπετ.--- 
ἦν γὰρ μέγας σφόδρα : ([!ΐ8 εἴδυξε 56 εΠὶ8 
οὐδ οὗ ρίδος πεῖε, δπὰ ἱὲξ ἢδ8 δεεη 
βυρρεβίεά τπᾶὶ ἴξ βῃουϊά Ῥὲ ἱπβεσιεὰ 
αἴϊες μνημείον ἰπ νεῖ. 3, 88 δχρίαἰηίῃ 
δε ννοπΊε π᾿ 5 βοϊἰοἰϊυδς δδουξ {πε γεπΊον: 
οὗ ἴδε βίοπθ. ΑΒ ἰξ βίδηάβ, (δ οἷδυβε 
εχρίδίπβ πον {πε ννοσηεη σουἹὰ βες, Ἄνθη 
δῖ ἃ ἀϊβίδηςε, ἴπαξ ἴῃς βίοης ἢδά δἰσεδάυ 
θεξη τετηονεά. [τ νν88 ἃ ΑΠΙ ΘΙ ΠΕΥ Ἰατρε 
οὈ͵εςι. Ηον ἴδε βίοπε ννᾶβ γο δὰ ἀννᾶν 
͵ἰ8 ποῖ βαϊά. 

γν. 5-8. ΤᾺδτ τοονιέη πίε ἱπέο ἐΐε 
ἐονεὸ ἑμγομρὰ ἐκε οῤτη ἄοον, απ ἐχῥενίθμοα 
α ργεαίεν σηγῤγίσε.---7νεανίσκον, ἃ γομῃ, 
ταᾶῃ. [ἴῃ Μι.᾽8 δοοουηξ ἰξ ἰβ δῃ δηρεῖ, 
πὰ δίβ ροβίκίοη ἰβ ποῖ υυνἱεπίη τῆς τοτηῦ, 
85 Πέτα, δϊ βἰτεἰπρ οη ἴῃς βίοης νἱίδουῖ. 
1κ. μᾶ8 ἔσο τηξη ἴῃ βαϊηίηρ ἀρρϑτγεῖ.--- 
στολὴν λευκήν, ἴῃ ἃ νἢϊϊς ἰοηρ τοῦς, 
ἱπιρίγίπε νμδῖ ἰβ ποῖ βαὶά, τὶ τῆς γουτῃ 
ἰ8 δἃῃ δηρεῖ. ΝῸ βυςῇ τοῦς Ψψόσῃ Ὁ, 
ζοῦηε ΤᾺεη οὐ δδγιῇ.-- ες. 6. Μ 
κθαμβεῖσθε, “Ὅς ποῖ αἢτίρῃιεά " ὍΝ 
λον παὰ Ὀεεη ὃγ ἔπε υπεχρεοίεά εἰρδὶ 
οὔ ἃ πιαν, ἃπά ννεαγίηρ ἀδαυεμὶν ἀαῤῥαγεῦ ; 
πο ὑμεῖς αἴἴες ἴῃς νεγὺ Πεζε, δ8 1π Μι. 
ἤει φοβεῖσθε, ννῆετς τπετε 'β δὴ ἱπιρ!εά 
οοπίγαδι Ὀείνψεθη ἴδε ννοσηθη δηὰ ἰἢς 

αγὰς (υἱάε οχ Μι..--- Ἰησοῦν, εἰς., 
ἔς γα δβεεῖ, {πε Νδζαζεης, ἴῃς ογυςὶ- 
βεά. Οὔϑεγνε ἴῃς οδ]εςξϊνς, ἐΔτ-ΟΥ͂ βῖγία 
οἵ ἀεδβοτίριίοη, δεδβιιπρ ἃ νἱδίϊοσς ἴγοιῃ 
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ἠγέρθη, οὐκ ἔστιν ὧδε. ἴδε, ὁ τόπος ὅπου ἔθηκαν αὐτόν. 

ΧΥυ!. 

ἡ. ἀλλ᾽ 

ὑπάγετε, εἴπατε τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ καὶ τῷ Πέτρῳ, ὅτι προάγει 
ὑμᾶς εἰς τὴν Γαλιλαίαν: ἐκεῖ αὐτὸν ὄψεσθε, καθὼς εἶπεν ὑμῖν.᾿" 
8. Καὶ ἐξελθοῦσαι ταχὺ 1 ἔφυγον ἀπὸ τοῦ μνημείου " εἶχε δὲ 2 αὐτὰς 
τρόμος καὶ ἔκστασις " καὶ οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον, ἐφοβοῦντο γάρ. 

1 ΜΑΒΟΌΓΔΣ οπιῖ ταχν (Τίβο., Ὁ... 
3 γαρ ἴοι δε ἰη ἢ ΒΌ νεῖ. 1.δξ. ΤΟρ. Βγτ. νεσζϑ8. 
8 Οἢ νεζβεβ 9-20, ἰῃ γεϊδιίοῃ ἴο ἔῃς αοερεῖ, υἱέ Ὀεΐονγ. 

ἈΠοΐμοσ ννοσ]ά.-- -ἠγέρθη, εἴς. : ποῖς ἴδε 
αὐγυρὲ ἀϊδοοπηδοῖεά δβιγίςε : γίβεη, ποῖ 
μεῖς, δες (ἴδε) {πε ρΐἷδος (επηριν) ᾿νμεγε 
τπογ Ιαἱὰ Ηΐπι. Τῆς επηρῖν στᾶνε, ἴῃς 
ψἰβιδ]ς ἕδος; ἐὀουμόλοιννν Ὡ δος ; 
Μἤςση, πον», ἃ τηγνβίεσυ (ἅ ν, Εὐυτῇγ.). 
πεν. 7. ἀλλὲν Ῥυῖ; οδδηρε ἱπ ἴοπς 
δηὰ ἴορις ; ξιεῖμε Ἰοηρες ἱπίο ἔπε ετηρὶν 
τανε Μουϊὰ βεσνεὲ πῸ ρύυγροβε: ἴδμεσε 8 
βοιηεϊμίηρ ἴο ὃς ἀοπε---δο, βρτεδά {Π6 
πον8] ὅν; ]οδη χῖν. 31: Βμὲ͵ . .. 
Ατῖβε, ἰεῖ υ8 ρῸ πεῆςε [--κ͵αὶ τῷ Πέτρῳ, 
δηὰ τὸ Ρεῖεσ ἱπ ραγίίουϊαγ : ψ Ὧν ὃ ἴὸ 
τε ἀϊδεὶρίε ννῆο ἀεπίεά πὶ5 Μαβίοσγὶ 
80 ἴδε οἱάετ ἱπιογργεῖεγβ-- -ἰο Ρείεγ, νυἱτἢ 
811 ἷ8. ἔδλυϊίβ, (6 πιοϑὲ ᾿τηρογίδηξ τηδη 
ἴῃ τῆς ἀϊδοίρίες Ῥαπά ὃ 8ὸ πιοβὲ στεςθηξ 
ἱπιεγργείετβ : μέ ἄμα αΑῤοσίοἰ εἰ σοσέμς, 
ατοίῖιυ8.---ὅτι, τεοῖξ., ἱπισοδυςίπα τῃς 
ΝΕΙΥ πιεβδᾶρε οὗ ἴδε δηρεῖ. Τ πὲ πηεβϑᾶσα 
τας 8115 τῆς ννογάβ οὗ εβιβ Ὀείοσε Ηἰ8 
ἄεδιῃ (ομαρ. χίν. 28).---ἐκεῖ, [Βεγε, ροίηι- 
ἴῃ ἴο σαἴ"δς 845 τῆς πηδίπ βοδης οὗ (δ8 
τελρρεδιίηρ οὗ |εβὺ8 ἴο Ηἰἱβ ἀϊβοί ρίεβ, 
οτεδιίηρ ἜχρεοϊδἝοη οἵ ἃ παιγαῖϊνε ὃν ἴῃς 
Ἔνδπρεῖδὲ ΟὗἨ ἂῃ δρρδϑάγζᾶποαςα ἴδετε, 
τλιε, κοισευεῦ, ἰς ποὲ “ονίβεονείηρ.--- 
ψεσ. 8. ἐξελθοῦσαι, σοΐηρ οκί---οἵ τπε 
Βερυϊοῦτε ἱπῖο Ὡς ἢ τπεῪ πᾶ επιογεὰ 
(νεγ. 5).---ἔφνυγον, (πεν Μεά, τοπὶ ἴδε 
βΒοεηα οὗ ϑυςῇ βυγρτίδεβι ὙὍΗῈ δηρεῖ 8 
Μοτάβ παά δὰ ἴο οδἷπὶ ἔμεπὶ; τῇς 
ἐνεπὶ δίξορειπεσ ἴοο πιιοῖ ἔοσ ἐἢεπὶ.--- 
τρόμος καὶ ἔκστασις, ἰγετ! }] 1 πρ, σαυδεὰ 
ὈΥ ἘΣ πὰ βίυροσ, 85 οὗ οπε ουῖ οὗ Πΐ8 
ννἶτ8. --- τρόμος ΞΞ “ (ΓΕΠΊΟΣ ΤΟΓροσίβ ἢ : 
ἔκστασις -- “᾿βίῃρος Δηϊπ," Βεηρεὶϊ.--- 
οὐδενὶ οὐδὲν εἶπον : ἂπ ὑπαυλ᾽|Πεὰ δἰδίς- 
ταεηῖ 88 ἰξ βίαπάβ ἤδεσε, πὸ “οπἡ ἴῃε 
ΜΑν,ς ΒΌΟΝ 48 Πα ΠΊΟη 518 ΒΌΡΡΙΥ : “ οὈνϊο 
βοἰϊςει," ατοιίυ5.---ἐφοβοῦντο γὰρ ρῖνεϑ8 
πε τεάβοη οὗ 1Πἰ8 γεϊίσεπος 80 ὑπηδίυγαὶ 
ἴῃ ψνοπίδη : ἴΠῸῪ σγεσα ἵπ ἃ βίδιε οὗ ἔελσ. 
Μνῆεη τε ἔδα ψεπὶ ΟΗ͂, οἵ ενεηΐβ8 
Βαρρεπεά ψῃϊοἢ πιαᾶάς ἰῆς ἀϊδοὶρ᾽εβ. ἰη- 
ἀερεπάεπε οὗ {πεῖς ἰεβιϊπηοηγ, {πεῖς 
τοῦτ ψουϊά ἀουθδεῖεββ 6 ορεπβά. 

80 δπάβ ἴπε δυϊμεπιὶς αοβρεὶ οὗ Μδικ, 
πίϊδους δὴν δοοουπὲ οὗ ἀρρεᾶγαποαβ οὗ 

ἴῃς τίβεπ 1ε8ὺ8 ἱπ δ] ες οὐ δηγνβεῖα 
εἶδε. ὙὙῇῆε ους (δίηρ ἰδ σεοοσάβ ἰβ8 
ἴῃς ΘΙΏΡΙΥ ρτᾶνε, ἂἃπὰ δὴ υπάεϊϊνετεὰ 
τααβδαρε βεηὶ [πγουῦρἢ ἴπγας νοπίθη ἴὸ 
πε ἀϊδοίρ᾽εβ, ρζοπιηιβίηρ ἃ σευπίοῃ ἴῃ 
ΟαϊΠεθ. ϑίγδηρε τπδὶ ἃ βίοσυ οὗ βυοδ 
τυ ὴρ ἰπτετεθὲ βῃουϊὰ ἰεγπχίηαῖϊς 80 
ΔΌΓΟΡΕΥ δηᾶά υπΒαιϊβίδοϊοσι γ. Ὑγδβ8 
πεσε οὐ βία γ ἃ οοπεϊπυδιίίοη, ὈΠΠΑΡΡΙΪΥ 
Ἰοβὲ, σοηϊαϊηίηρ, 4.5.ν Δη Δροζουηΐ οὗ ἃ 
τιξειϊίηρ οὗ τπεὲ Εἴβεῃ Οης ἰῃ Ο411Πες 
νυ ΗΠ8 ἐο ονγεσβ ὃ Οὐ ν88 ἴδε ενδηρε- 
11|8ὲ ῥγενεηϊεά ὈῪ βοπῖε ππκηοννῃ οἷτγ- 
Ουτηϑίδῃοε8 ἵγοπὶ οδγσυηξ ἰπῖο εἤεοϊ δη 
ἱπιαπείοη ἴο τίη 8 βίοσυ ἴο ἃ βυϊιδθϊς 
οἷἶοϑεῦ ψνε σδηποῖ τε]. ΑἹ] ψε Κπονν 
((ὸσ ἐδ Π|ρδὶ τἄγοννῃ οα ἴῃς αυεϑιίοη ὉΥ͂ 
οεἰεἰςίδπι, τεργεβθηϊθά, 6.9., ὉῪ Τίβοβεη- 
ἁἀοτί, Νον. Ταβὶ., α. Εά., νἱϊϊ., νοΐ. 1.) ΡΡ. 
403-407; Ηδῃη, αεβοΐ. ἀε8. Ν. Καηοηβ, 
11ν, Ῥ. 910 .. ; ννεβίοοιε ἀπά Ηοτσέ, Ϊ]ηπέγο- 
ἀωεέίοπ, ΑΡρεηάϊχ, ΡΡ. 290-51, ἀρρσοδοῖεβ 
Πογίδι }) 18 τπδὲ νν. 9-20 οὗ ΜΚ. χνὶ. ἰῃ 
οὖς Ν. Τ. γε ποῖ ἴο θὲ ἰδκβϑη δ8 ἴῃς ἔυ]- 
Βίτιεπε οὗ δὴν ϑυςοῖ ἱπιδπείοη Ὁ τὰς 
δυΐῃοσ οὗ ἴδε βεοοπὰ αοβρεὶ. Τῆς ἐχ- 
ἴδγπδὶ ενίδεπος βίγοη ὶνγ μοΐπι8 (δὶβ 
ΨΥ. Τῆε βεοίοη ἰδ ννδπιίηρ ἱπ δ Β δπὰ 
ἴῃ ὅ5υτ. δ. Τεγοπὶς βϑίδϊεβ (ΕΡ. Ἴχχ., 
αυδεβί. 3) παῖ 'ἴξ ννᾶβ ννδπιίηρ ἴῃ ΠΕΑΓΙΥ 
411 ατεακ Ἴορίθβ (“ ογτηηΐίδυβ Οτσδεςὶβ 
εἰδτῖβ ρεπε᾽, δηὰ τῇς ιεβεϊπηοην οὗ 
Ευδεδίι8 8 ἴο {Π6 βᾶπιε εἴεςῖ. Ὑῆε ἴπ- 
ἴεγηδὶ ενίάθηςς οὗ βίγίες Ἵοπῆγπιβ τῆς 
ἱπιρτεβϑίοη τηδάς ὃγ {πε ἐχίθγηδὶ : σβασας- 
τεγιβιὶς ννοσγάβ οὔ ΜΙ. νδηιίηρ, ννοσάβ 
ποῖ εἴβευνῃετε ἰουπά ἱπ ἴδε ἀοβρεῖ 
οσουστίηρ (4.5., ἐθεάθη, ν. 11), ἴδε παττᾶ- 
εἶνε ἃ πιεᾶρτε, Ἴοϊουτε88 βυπηπηασυΥ, ἃ 
οοτηροβίτίοη Ὀαβεὰ οχ ἴπε παγγδῖνεβ οὗ 
ἴθ οἴμες ἀοβρεῖβ, βίρῃβ δβογίρεά ἴὸ 
γυεϊϊενοσβ, δοπλς οὗ ννῃϊοἢ ννεᾶσ Δη ἃροῦ- 
τυρῆδὶ δβρεοὶ (υἱάφ νεσ. 18). ϑόοῖηςδ, ἰῃ 
βριΐε οὗ βυοι οοῃβιἀεγαϊίοηβ, 81}}} σγεραγὰά 
ἴπεδ8 νϑσβεβ ἃ8 ἃΠ ἱπίερταὶ ραστὶ οὗ ΜΚ. 8 
ψοτκ, Ῥυξ ἴος πὴ (ΠῈ αυεδβεϊοη οὗ 
ξῖϑ8επι ἰῃιετγεϑὲ ἰ8: ψν δὶ δοοομηῖ 8 (0 

Εἶνϑα οὔ τεπὶ, νἱεννεδ ἃ8 δὴ ἱπάυδι- 
ταῦϊε αἀὐδοηάμνι ὉΥ δἀποῖπες μβαπᾶ ὃ ΒΟ 
ψτοῖς (Ὠἰ8 οοποϊυβίοα, ἤδη, δηᾶ ἢ 
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9. ᾿Αναστὰς δὲ πρωΐ πρώτῃ σαββάτου ἐφάνη πρῶτον Μαρίᾳ τῇ 
Μαγδαληνῇ, ἀφ᾽ ἧς ἐκβεβλήκει ἑπτὰ δαιμόνια. 1ο. ἐκείνη 
πορευθεῖσα ἀπήγγειλε τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ γενομένοις, πενθοῦσι καὶ 
κλαίουσι. 

᾿ παρ ης ἴῃ ΟἿΙ, 33 (ΥΝ.Η.). 

ψβαὶ επὰ ἰπ νίεν ἢ ες νναῖξ ἔος ἴπ6 
ἔμπα! δῆδνειβ ἴο 8εβεὲ αμεδβιίοηβ, Ὀυὲ 
ἱπιροσίδης Ἴοπισι δυϊξίοηβ ἤᾶνα γαοθπίυ 
Ὀεεη τηδάς ἰονναγὰβ ἃ βοϊυτίοη οὗ [Ὡς ῥσο- 
Ὀίεῶ. ἴῃ ἂῃ Αττηεηίΐδῃ Ἵοοάεχ οὗ [δε 
Θοϑρεῖβ, νττίεη ἰῃ ο86 4.Ὁ., ἴῃς οἷοβςα 
οἵ ΜΙκ. (νν. 9-20), δεραταίεὰ ὈΥ ἃ βρᾶος 
ἴτοτλ γῆι γοαβ θεΐοσε ἴο εῆον (δαὶ ἱξ ἰβ 
ἀϊδείηςι, 88 ψτιτἴδη ἃδονς ἰδ : “ ΟΥὨ 186 
Ῥτεβογίεσ Ασίβείοη, 88 1 τὸ βδυρζεδὶ ἴπδὶ 
Βς ἰδ ἔπε δυΐποσ οὗ ψνμδῖ ἔθ οννθ. (Κι 6 
Ἑπχρῤοκίέον, Οοἴοθετ, 1893. «γί δέϊοπ, ἐκπς 
μέλον ο ἐλε ἰατὲ Τιοοῖνε Κεγτε5 οὗ Μαγὰ, 
ὃν ΕΒ. Ο. Οοηγθεᾶσε, Μ.4) Μοὰ 
τεσθηον Ὀσ. ΕοΒσθδο ΒΒ Π85 ἰδίκεη ὕρΡ 1Π18 
ἕδος ἰηῖο ἢὶβ ἱπίδγεβιίηρ ἀϊβουββίου. οα 
1ῃς δυδήεςϊ αἰτεδὰν τγοίεισεά τὸ (υἱάδ ου 
Μὲ. χχνὶϊ!. 9, 10), ἀπά ἀρργεοίδιβά 118 8ὶᾳ- 
πίβοαδηος ἰπ ςοηπαοκίοη Ὁ ἴῃ 6 ρσαραγᾶ- 
ἐίοη οὗ ἃ γοιιγ-ροεῥεῖὶ Οαποη ὉΥ ςετιδίη 
Ῥτγεδογιειβ οὗ Αβία Μίποσς ἱπ ἔπα εαγὶν 
Ῥαγὶ οὔ δε βεοοπά Ἵεπίυσγ. Ηἱἰβ ἔγρο- 
1πεδβὶβ ἱβ (δαὶ ἴῃ ῥγεραγίηρ {π|8 σδηοη 
τς Ρτγεβογίεσβ ἔεϊξ ἰἃ πεςεββᾶσυ ἴοὸ Ὀχίπς 
τς ἀοδβρεῖβ ἱπίο δοςογά, εβρεςοίδ! ν ἱπ 
τείεσεποα ἴο δῆς τγαοβυγγεοιίοη, ἴδδὶ ἴῃ 
τπεῖς μγεδοῃίηρ 411 πηῖρῃς ϑὰγ ἴπ6 βᾶπὶς 
τίη οἡ τπαᾶὶ νι4] ἰορίς. [πὸ ρεγίοσπηηρ 
118 ἀεἰοαῖα Δὶς, ἰῃς ἐουγίἢ ΟοΒβραὶ νν88 
ταίκδη 28 ἴῃς βἰδπάλγά, απὰ 411 [Ὡς οἵπες 
(οβρεῖἶβ 'νεῖς ἴο ἃ Ἵεγίδίη Ὄχίεηϊ αἰϊεγεὰ 
ἴῃ τῃεὶς τεβυστεοιίοη βεοϊίοηβ ἴο Ὀσγίηρ 
ἴδεηι ἱπίο Ἰἰης ἢ [18 ἀοοουπῖ. [ἴῃ Μι. 
δηὰ 1. τῆς οἤδηρε πιδάς νν88 βἰἰρἰν, 
δἰ πρὶν ἴῃς ἰηβεγίίοη ἰῃ [Πς ἔοσπγεσ οὗ ἴννο 
νέγβεβ (χχνϊϊ. ο, 10), δηὰ ἴῃ με ἰδεῖεσ οὗ 
οπα (χχίν. 12. [ἷῖπ ΜΚ., οπ ἴδ οἵπες 
Βδηά, ἱξ ἀπιουηϊεὰ ἴο ἴ86 τεῖηονδὶ οἵ [6 
οτί ρίπδὶ επάϊηρ, δηὰ τῇς βυδδβιϊτυϊτίοη ἴοσς 
ἰξ οὗ ἃ ρίεςες ἰδκεῃ ἴγτοτῃ ἃ νυετηρ ὉΥ 
Ατιβείου ἴῃς Ρχεβογίεσ, πιεπιοπεὰ Ὁ 
Ῥαρίαβ. Τῆς εἤεοι οὗ ἐδ Ἵσἤδηρεβθ, 1 
ποῖ {ποὶς αἰπὶ, ννῶβ ἴο ἴδκα το Ρείΐεσ 
τῆ ἢοπους οὗ Ῥεὶπρ 16 ἢγβὶ ἴο δες ἴῃς 
τίβεη [μογά, δπὰ ἔτοπι (δ]116ς6 τὲ οὗ 
θείης δε εχοϊυδίνε τπεαῖσα οὗ [ῃς 
ΟἸ βίορῃαπίεβ. [1 ἰ8δ βδιρροβεά δῖ ἴῃς 
οτἰρίηδὶ επάϊπῷ οὔ Μ.. αἰϊορεῖπες ἱρ- 
ποτεὰ τῆς [εγυβδ πὶ δρρεάγδιιςςβ, δπά 
τερχγεβεηϊθά }65808, ἰπ δοοοσάδπος ψἱἢ 
ἴδε δἰαἰοτηεηὶ οὗ 8ὲ. Ραὺ! (1 ὕοσ. χν. 5), 
85 δῃονίηρ Η τη861 (1π Ο811166) ἄσβε ἴοὸ 
Ῥεῖεσ, ἴἢεπ ἴὸ {πὸ Ὑνεῖνε. Τα ἰη- 
ἤετεηοβ ἰ5 Ῥαβεὰ ρδγὶν οὐ Με, χνΐ. 7, 

11. κἀκεῖνοι ἀκούσαντες ὅτι ζῇ καὶ ἐθεάθη ὑπ᾽ αὐτῆς 

δηὰ ραν οὐ ἔπ τεϊδεῖνε βεοϊίοη οὗ [88 
Θοβρεὶ οὗ Ρεΐεσ, νυμίςς, [0] νης Ῥσεῖν 
οἰοβεὶγ ΜΚ. δοσουηὶ 88 ἴἂσ 88 νεῖ. 8, ζο68 
οἡ ἴο [εἴ] ον τῆς Ὑ ψεῖνε ουπά (πεῖ νγΑῪ 
βδὰ οὗ Πελσῖ ἴο {πεῖς οἷά Βοπιθβ, ἀπά γε - 
βυτηεὰ πεῖς οἷά οςουραξίοηβ. [Ιἢ 41] 8 
ἘοΒτθδςς, ἃ Ρυρὶ! οὗ Ἡδγηδοῖς β, 18 δἰπιρΙν 
ψογκίπρ οὐὲ ἃ Πίπὲ ἴὔγοννη οὐδ ὉγῪ 
τηλϑῖεσ ἰῃ 88 Πορνπεηρεσολίοδπέε, νοῖ. ἱ., 
Ρ. 346, 3 Αὐδρ. ἴΐ νουϊὰ θὲ ργεπιδίυσα 
ἴο δοςερὶ ἴπΠ6 ΠΘΟΙΥ 88 ργονεᾶ, Ὀυὲ ἴξ ͵8 
ςοσίαι εἰν απιεὰ το ςἀτεία! οοηδβίδογα- 
τἴίοη, 88 ἰαπάϊης ἴο ἴπγον βοπὶς ἰΐρῃς οα 
δη οὔβουσε οδδρίοσ ἱπ (Π6 φαεῖν δἰ βίοσυ 
οἵδε ἀοβρεῖβ, δηὰ ου ἴῃς επάϊηρ οἵ ἔπε 
οδποηῖςδὶ αοβρεὶ οὗ Μασὶς ἰπ ρασιίουϊας. 

γν. 9-20 πιᾶὺ ὃς ἀϊνίἀεὰ ἱπίο ἴῆσες 
Ῥασῖβ οοσγεβ οηάϊης ΙΆΟΤΕ ΟΥ̓Ά ᾽εδ8 ἴο 
βαοϊίοῃβ ἴῃ ΠΝ τα, ἀπά Μαέέκειν, 
δηὰδ ῃοῖ ἱπιργοῦδθὶν Ὀαβεὰ οἡ ἴμεβε ; νν. 
Ο.ἾἿΙ, δηδβινεσίηρ ἴο ]Οἢη χχ. 14-18; νν. 
12:14, δηβνεσίηρ ἰοὸ 1,κ. χχίν. 13-35; 
νν. 15-18, Δηδινεγίηρ ἴο Με. χχν ϊϊ. 10. 
γν. 19, 2ο νη ᾧρ ντἢ ἃ Ὀγίεξ τοίεσθηςθ 
ἴο ἴδε δβοεηβϑίοη δπὰ πὸ δβιδβεαυεπε 
Δροβίοϊ!ς δοιϊνιν οὗ {π6 ἀϊδβοὶρ[ε8. 

νγν. 9-11. ἀναστὰς δὲ τοΐεζα ἴο [68118, 
ΨΠο, Βοννενεασ, ἰβ ηοῖ οπος παιηδά ἴῃ τῇς 
ΨΠοΙΪε βεοιίοη. Ὑῆΐβ ἕδος ψἱἢ πα δὲ 
ἔαλνουτβ ἴῃς Ἡγροιῃεβὶβ [πδὲ τῆς βεοιίου; 
ἰ8 ἃ ἔγαρτηεπὶ οὗ ἃ ἴάγρεσ υυτιτίηρ.--- πρωΐ 
πρώτῃ σαβ.; ψΠεῖπεΣ ἴμε8ὲ ψοτάὰβ ἃστα 
ἴο Ὀ6 σοπποοιεά νυνὶ ἀναστὰς, ἱπάϊςδι- 
ἱπρ' ἴμα τἰτπης οὗ ἴδε τεβιγγεςοιίοη, οσ 8 
ἐφάνη, ἱπάϊςαιίπρ τῃ6 εἶπις οὗ τῇς ἔσβε 
Δρρεάγαποθ, σοδηποῖ ὃ ἀεςοίδεά (υἱάε 
ΔΙεγ ει).--πρῶτον Μαρίᾳ τ. Μ., ἤτεϊ το 
Μδῖν οἵ Μαράαϊδϑ, 88 ἰπ ]οδη (χχ. 1.4).--- 
παρ᾽ ἧς, εἴς. : [(ἢΠϊ8 δὲ οὗἩἨ ἰηϊογπιδξίοη, 
τε ἔγοσαῃ 1. νι. 2, ἰβ δἀἀεά Δ5 ἰξ τἢ18 
ΨΟΙΏΔΠ 66 ἃ ΒΊΓΔΏΡΟΣΙ Πανὸς πιοητοηεάᾶ 
θείοτε ἴῃ τπἰ8 αοβρεαὶ, ἃ ϑυζε βίβῃ οὗ 
Δηοῖμες Παηά.---φάνη, ἰπ [Π18 νεζβα τ 
ἀρρεασεὰ ἴο, ἀοεβ ποὶ οἴβενμεσα οἼοςὺς 
ἷπ τηΐβ 86 ηβε.--- εσ. το. ἐκείνη, δῇς, 
νδους Ἐπιρῃδβίβ, ἢοΐϊ οἰβενῃοσε 80 
υβεά.---πορευθεῖσα: [ες δἰπιρὶς νεῦδ 
πορεύεσθαι, τῆτες {ἰπιεβ υδεὰ ἴῃ τἈΐ8 
βεοιίοη (νν. 12, 15), ἀοεβ8 ποῖ ὍὐοὺΣ δηγ- 
ΨΏοτΘ εἶδα ἴῃ {πἰ8 (οβρεϊ. -- τοῖς μετ᾽ 
αὐτοῦ γενομένοις: πε τείεγεηος ἰ8 ποῖ 
ἴο τῆς ἀϊδοῖρ]68 ἴῃ (86 βιίγίοϊεσ βεῦβε ψῃοῸ 
816 οαἹἱεὰ τς Εἰενθη (νεζ. 14), Ὀυξ το 
ἴδε {τἰεπάβ οὗ }εϑ8 ρεηδγαῖγ, δὴ ἐχ- 
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ἠπίστησαν. 12. Μετὰ δὲ ταῦτα δυσὶν ἐξ αὐτῶν περιπατοῦσιν 
ἐφανερώθη ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, πορευομένοις εἰς ἀγρόν. 13. κἀκεῖνοι 
ἀπελθόντες ἀπήγγειλαν τοῖς λοιποῖς - οὐδὲ ἐκείνοις ἐπίστευσαν. 
14. Ὕστερον! ἀνακειμένοις αὐτοῖς τοῖς ἕνδεκα ἐφανερώθη, καὶ 
ὠνείδισε τὴν ἀπιστίαν αὐτῶν καὶ σκληροκαρδίαν, ὅτι τοῖς θεασα- 
μένοις αὐτὸν ἐγηγερμένον 3 οὐκ ἐπίστευσαν. 1ξς. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
“ Πορευθέντες εἰς τὸν κόσμον ἅπαντα, κηρύξατε τὸ εὐαγγέλιον πάσῃ 

τῇ κτίσει. τό. ὁ πιστεύσας καὶ βαπτισθεὶς σωθήσεται: ὁ δὲ 
ἀπιστήσας κατακριθήσεται. 17. σημεῖα δὲ τοῖς πιστεύσασι ταῦτα 
παρακολουθήσει ἢ" ἐν τῷ ὀνόματί μου δαιμόνια ἐκβαλοῦσι - γλώσσαις 

λαλήσουσι καιναῖς ὁ. 18. ὄφεις ἀροῦσι " κἂν θανάσιμόν τι πίωσιν, οὐ 
μὴ αὐτοὺς βλάψει δ- ἐπὶ ἀρρώστους χεῖρας ἐπιθήσουσι, καὶ καλῶς 
ἕξουσιν." 

ΤΑΩΣ αἱ. αἀὰ δε αῆες υστερον. 
3 ΑΟΔ δάά εκ νεκρων δῆεσ ἐγηγέρμενον (Ὁ. Η. Ὀτδοῖκεῖ8). 
8 ἀκολονθησει ταντα ἰη ΟΙ, (ΥΝ.Η. τεχὶ; δ58 'ἰπ Τ. Ε. τηδγρίη). 
4ΟΙΓ.Δ οπιῖξ καιναις, Δπὰ ἤάνε ἰῃ (μΐβ ρἷαος καὶ ἐν ταις χερσὶν (ΥΗ. ἰεχὶ, 

Ὀεδοκεῖβ, τ} καιναις ἴῃ τηδερὶη). 

δ βλαψη ἰπ ΑΟΙ(Δ αἱ. (Τίδο"., ΝΗ. ΤΕ. οηἱγ ἱπ πιΐππβς.). 

Ῥεεβδίοη ποῖ εἴβεννβεγε οσουγτγίηρ ἰῇ ΔΠΥ 
οὗ τῇς ἀοβρεῖϑ8.---Ν ες. στ. ἐθεάθη, ννὰ8 
βεθη. Τηΐβ νερ, υϑεά ἀραίῃ ἴῃ νεῖ. 14) 
ἰ8 Ἰοσεῖρῃι ἰο ΜΚ., δβ ἰβ αἷβο ἀπιστεῖν, 
αἶβο νος υβεά μεῖε (ἠπίστησαν, νεῖ. Ια; 
ἀπιστήσας, νετ. 16). 

νν. 12-14. ἃ δὲ ταῦτα, ἀἤετινατά 
(Ομ μετα ἴῃ ΜΚ.); ναρυςεὶν ἱπισοάυςίπρ, 
ἃ βεοοηὰ Δρρϑάγδποα ἰπ ἴπε πεῖρῃδουτ- 
δοοὰ οὗὨἉ ]7ετυκβα]θπ).---δυσὶν ἐξ αὐτῶν, ἴο 
ὕνο οὗ τῆς πίεπάβ οὔ [εβϑὺβ ργενίουϑὶΥ 
τείειτεὰ ἴο, ποῖ οὗ ἴδε Εἴενεη. Οὐ ψπ 
1 κι χχίν. 13. [{ ἰ8β ποῖ ΟὨΪΥ ἔπε βᾶτηβ 
ἴαλεοι, Ὀυ:Σ τ06 παισγδαίϊνε πεζὰ βεςπ8 
Ῥοτγονεά ἔτοπι 1,Κ.---ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ, ἱπ 
ἃ ἀϊβπετεηὶ ἔογπη. ϑεγνίπρ πὸ ρυζροβε 
Βεζε, Ὀεσδυβε ἰἢς ἴαοϊ ἰξ δοοουπίβ ἔογ, 
τε ποη-τεοορηϊτίοη οἵ [εϑὺ8 ὉγῪ ἰῃς ἔνο 
ἀϊδβοῖ ρίεβ (1.Κ. χχίν. 16), 15 ποῖ τηεηιοπεά. 
--οΟἰς ἀγρόν : ἔος εἰς κώμην ἰη 1. ΤΒε 
υ86 οἵ φανεροῦσθαι ἴῃ ἰβε 5εηβε οἵ Ῥεΐπρ' 
ταληϊςεϑίθά ἴο, ἴῃ νεῖ. 12, ἰβ ρεου ας ἴο 
τηϊ8. βεοιίοῃ (αραΐπ ἐπ νοσ. 14).--τν ες. 14. 
ὕστερον, δὲ ἃ ἴαῖετς τἰπηε; νασὰε ἱπάϊςα- 
εἴοπ, ἢδσα οἶγ. [{ 15 ἀϊβῆσυϊε το ἰδεπεῖν 
1818 ἀρρεάγαποα νυν ΔΎ οπς τηεπιϊοπεά 
ἴῃ δὲ οἵμες Θοβρεῖβι Υνπδὶ ἔο  οννβ ἴῃ 
νΕΙ. 15, ςοπίαίηἰηρ ἴῃς βηδὶ ςοτγηπιί βϑίοῃ, 
ΒΕαΠῚΒ ἴ0 ροϊπὶ ἴ(ο ἴδε ἴδγεινε!! ἀρρεᾶτγ- 
ἃηςα ἱπ αἀδ11|6ε (Με. χχνί, 16), δὰ τῆς 
ἀνακειμένοις (νεῖ. 14) ἴΔκε5 υβ ἴο τῇς 
δοδηα τεϊδιοὰ ἴῃ [Κ. χχίν. 36-43, που ρἢ 
τοῖα ἴπδπη ἴῃ6 ΕἸενεη ὑνεσς ὑτεβεηΐ οἡ 
τῆι οοοαεῖίοπ. Ὑῆε βυρρεβιίοη 848 Ὀδεῃ 

ταδάς (Μεγεσ, ννείββ, εἰς.) δαὲ τῇς 
δοοουπὶ ἤεῖε δεπᾶβ ἰορεῖπεος ἐδαίυσεβ 
ἴδκεη ἴτοπὶ νατίουβ δρρδαγᾶποεβ. Τῆς 
πιαὶπ Ροϊηῖβ ἴογ ἴῃε παιγαῖοσ. ἃσε δὲ 
71εδὺ5 ἀϊά Ἄρρεᾶε ἴο τῆς Εἰευδη, ἀπὰ τῃδὲ 
Ἧς !ουπά τπεπὶ πῃ ἂἃπ υπροϊϊενίηρς πιοοά. 

γν. 15:ι8. Τὴες Οοπιριϊδεῖοπ (Μι. 
χχνὶ!. 18- οτος τὸν κόσμον ἅπαντα, 
δἀάεά το Μὲ.᾽δ πορευθέντες.--κηρύξατε 
τ᾿ εὐ.: 1815 ποτε βρεοίῆς δπά Ἴνδηρεῖῖς 
Ῥῶταβα τορίδοςβ Μι.᾽8 μαθητεύσατε, ἀπ ὰ 
πάσῃ τῇ κτίσει ρίνεβ τῆογα δπιρδδιῖς 
ἐχργεββίοῃ ἴο πε υπηΐνεγβαὶ ἀδβιϊπδίίοη οὗ 
τῆε ἀοβρεῖ ἤδη Με.᾽5 πάντα τὰ ἔθνη.-- 
γεγ. τό ἰβ ἃ ροογ εαυϊναΐςης ἴος Μιί.᾽ 8 
τείεγεηοε ἴο Ὀδριεΐβπη, ᾿πϑἰβεηρ 85 ἰξ ἄοεϑβ, 
ἴῃ δὴ εςοϊ ςϑἰ αβεὶςδὶ βρίσίτ, ὁπ τῆς πεοαβϑί ιν 
οἵ θαριίϑπι γαῖμα (ἤδη οὐ [18 βίρηίβσδπος 
8ἃ8 Δη δχρσζεϑβϑίοῃ οἵ ἴῃς Οἢτίβιίδη δῇ ἴῃ 
ασοὰὲ ἐπε δίμεγ, ϑοη, απὰ ϑρίγιι, [εβι8 
ΤΊΔΥ ποῖ ἢᾶνα βροΐεη 245 Μί. γερογῖβ, δυῖ 
τῆς ννοτάβ ρυὶ ἱπίο Ηἰΐβ τηουτὰ ὃν ἴδε 
ἢσϑὲ Ἔνδη σε βὲ ᾶτε ἔΔῚ πιοσε γουτῆν οὗ (πὸ 
Ιοτά τπδη ἴποβα ἤεῖα δϑοτ ες το ΗΐΪπι. 
-τνοες. 17. εχς αἷἶδο ννε πὰ ἃ ρτεαὶ 
Ἰαρϑε ἔγοσλ ἴῃς Πρ ἰενεῖ οἵ Με. Β νεγβίοπ 
οἵ {δε ἕδγεννε!! ννογάβ οὔ [εβὺ8: βίβῃβ, 
Ρηγϑδίςαὶ ομαγίβπιβ, δπὰ τηδυπιαίυγρὶς 
Ῥοινεῖβ, ἰακίηρ τῇς ρίαςε οἵ τῆς βρίγίτυ αὶ 
Ῥτεβεπος οὗ ἴπῸ εχδίιεὰ 1,ογά. (δϑιίπα 
οὐδ ἄεν!}]β τεργεβεπῖβ ἴῇἢς δνδηρεῖϊς 
πλίγϑοῖςβ; βρθακίηρ ἢ τοηρυςεβ ἴμοβς οὗ 
τε ἀροβίοῖ!ς ἂρε ; ἰακίπρ ὉρΡ νεποπιουβ 
δεῖρεηῖβ δηὰ ἀτγίπκίηρ ἀεδάϊν ροΐβοπ 
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10. Ὁ μὲν οὖν Κύριος, μετὰ τὸ λαλῆσαι αὐτοῖς, ἀνελήφθη εἰς τὸν 

οὐρανόν, καὶ ἐκάθισεν ἐκ δεξιῶν τοῦ Θεοῦ 20. ἐκεῖνοι δὲ ἐξελθόντες 

ἐκήρυξαν πανταχοῦ, τοῦ Κυρίου συνεργοῦντος, καὶ τὸν λόγον βεβαιοῦν- 
τος διὰ τῶν ἐπακολουθούντων σημείων. ᾿Αμήν.2 

1 ΟΓ(Δ Βᾶνε ἴησους δῆει Κνριος (ΚΝ. Η. Ὀγαοῖεῖ8). 
3. Αμὴν 18 ἰουπά ἴῃ ΟΙ,Δ ἀπιοηρς οἴμες υποῖαἱβ (ΝΗ. πιασρ.). 

8εεπὶ ἴο ἱπίγοάυος τυ ἰπίο (ῃς ἐν] ρῃξ οὗ 
ΔΡΟΟΣΥΡΙΔΙ βίοσυ. Ηξςαδὶϊηρ οὗ ἴδε βἰςκ 
ὉΥ ἰαγίπρ οὔ οὗ μβαηὰβ Ὀγίῃρβ υβ ὈδΔοῖΚ ἴο 
δροβίοϊίς εἰπιεβ. θανάσιμον ἰ5 ἃ ἅπ. 

ν. 190, 2οθ. Τα βίου οπάβ νὮ ἃ 
Ὁτίεξ ποῖῖςα οὗ ἴδε δβοεηβίοη οἵ (ἢς [οσὰ 
7εβυ8 οὔ ἔμο οἷς μαπὰ (μὲν), αηὰ οὗ ἴδε 

δροβίοϊὶς δοιϊ νιν οὗ τς Εϊενδ οὐ ἴδε 
οἵἴδες (δὲ). Κι, νῆο πηθδῃ8 ἴο (εἰ1 (88 
βίοσυ οὐ ἴδε δοίβ οἵ ἴπῈ Αροβεῖεβ δἱ 
Ἰεπρίμ, οςοπίεηςβ δἰ πιβεῖῦ νυ τεροσείης 
1πδὲ {πε ΕἸενθη ζεϊυσπεά ἔτοπὶ Βείμδπυ, 
διἰβ βοεῆς οὗ ραγίίηρ, ἴο [Ἔγυβαίθηι, ποῖ 
νὰ βαάπεββ ῬὰΣ Ὑἱ ἰογ, ἔδεε ἴὸ 
ΟΣ ἀπά νναΐϊ. 



ΤΟ ΚΑΤΑ ΔΟΥΚΑΝ 

ΑΓΙΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

Ϊ. τ. ἘΠΕΙΔΗΠΕΡ πολλοὶ ἐπεχείρησαν ἀνατάξασθϑαι διήγησιν 
περὶ τῶν πεπληροφορημένων ἐν ἡμῖν πραγμάτων, 3. καθὼς παρέ- 

ΟΠΆΡΤΕΚ 1. ΤῊΞΚ ΕΑΒΙῪ ΗΙΒΤΟΒΥ. 
γν. 1-4. ΤᾺς ῥγέίαεε.---Ν ες. τ. ἐπειδ- 
ἤπερ: ἴὔγες ρατγίίςϊςβ, ἐπεί, δή, περ, 
ὈΙεπάεά ἱπίο οης νοτγὰ, ἱσιρὶ γίπρ ἴδαῖ 
τῆς ἕλοι το 6 δἰαϊεά ἰβ ννε] ἱζωοννῃ (δή), 
ἱπιροτίδης (περ), δηὰ ἱπιροτίδπὲ ἃ5 ἃ 
τεᾶβδοη ἔος πὸ υηδεγίακίπρ οα δαπᾶ 
(ἐπεῦ - :“εἰηρ᾽, ἃ5 ἰδ τοεῖϊ ἔποιση. Ἡδμη 
τοίηκο τὰς τνοτά Ῥείοτε υ8 '8 πηεσεῖν ἃ 
τεπιροσγαὶ τοὶ ἃ οδυβ8] ραγίϊοἷβ, απὰ (δὲ 
1 υκο τηδᾶπβ ΟὨΪΥ ἴο 88. ἴπαὶ ἢς ἰδ ποῖ 
τῆς ὅτδβὲ ἴο ἴακα βυοδ: ἃ ἰδβίς ου δδηά. 
Βυῖ ΨὮΥ τηεπείοη τδϊ8 ὑπ|ε88 δεσδῦδε ἰΐ 
εηἰετοά βοπιεῆον ἱπίο διῖ8 πηοϊίνεβ ἔοσ 
ντἰϊτηρ Ιε πιρῃς ἀο 8ὸ ἐπ νδγίουβ 
ΨΑΥΒ: 8ἃ5 τενθδηῦ ἃ ϑἀεβργοδά ἱπὶ- 
Ῥυΐεε το ργεβεγνε ἴῃ πτίτηρ ἰῃς ἐνδηροὶῖς 
»ερπογαδι['α, Βυτιυ]δεηρ Ὠίπὶ ἴο ἀο τῆς 
ΒΆΓΤΗΣ ; 85 πιεῖ δῇ εχίθπβῖνς ἀετηδηᾶ 
ἔοσ βυο ἢ ττίεἰπρβ ου δε ρατί οἵ ΟἾτί8- 
εἰαπβ, νη ἢ ἀρρεδίε ἴο δἰπι α͵5ο; 88 
δδονίης Ὁ ἴῃς Ὠυπιδες οὗ δυο τίη ρβ 
τῆδὲ Ὡο οπα οὗ ἔδει δάεαυδιίεῖν πλεῖ ἴΠ6 
ἀεπιαπὰ, οὐ ρετίοιτηεἁ ἴῃς ἰαβὶς ἰπ ἃ ἤπαὶ 
ΤΑΆΠΠΕΙ, δηά δαὶ τπεγείοσε οὴα το 
δἰϊεπιρὲ νγᾶ8 ποῖ βυρετῆυοι. ᾿Επφειδήπερ; 
ἃ εοοὰ ατεοῖκ ννογᾶ, οοσυγα ἤθε ΟὨΪγ ἴῃ 
Ν. Τ.-- πολλοὶ : ποὲ δὴ εχαρρεγαιίοη, 
Ῥυῖ το ῬῈ ἰᾶκοπ βισίς εν 88 ἱπιρί γίπα 
εχιθηβῖν δοινὶ εν ἱπ (Π6 ργοδυςίίοη οὗ 
τυ πο πΊΑΥ “ αοβρεῖθ. Τί οἷάεσ 
ἐχερείεβ υπδετβίοοά ἴῃς ψΨογὰ 88 τε- 
ἐεττίη ἴὸ Βεγειῖοδ! ΟΥ ΔΡΟΟΥΥΡἢΔ] ρσοβρεῖβ, 
οἴ σουζβα ὈΥ ννᾶῪ οἵ σεῆβυσθ. ὉΠ18 νίενν 
18 αραπάοηεά ὉΥ τγεσεηξ σοπητηδηϊδίογβ, 
ἴον ψΒοπὶ ἴδια αυεβιϊοη οὗἉ ἱπίεγεβὲ γαῖ πες 
ἰδ: ψεῖο Με. 8 Γορία απὰ Μ|κ.᾽ Β ἀοϑβρεὶ 
διροηρ ἴῃ6 εδιϊϊεῦ Τοπισ υϊοπ8 ΒΟ 
1κ. δὰ ἴῃ δἰβ οὐεὺ Τῇ αυκβιίοι 
οδηηοὶ ὃε ἀεςίδεά ὈΥ ὄδχαρεβιβ, δπά 
ϑηδΟΙΒ νΑΓῪ δοοογάϊηρ ἴο δε οείεἰς 8] 
τδεοσίεβ οὐ ἔῆοβα ψῆο ἀΐδουββ τῆς ἰορίς. 
ΔΙ! τπδὶ πεεὰ Ὀς βαὶά πεῖε 18 ἴπδὲ ἔπεσα ἰ8 

Ὧο ἄρρδγεηξ υὑγρεηξ γεᾶβοη ἴοσ ἐχοϊυδϊηρσ 
Μι. απά ΜΙ. ἔἴτοπι ἴῃς Ἵογοινά οἵ δαγὶν 
«ββαγίβι8.---ἐπεχείρησαν, ἰοοῖὶς ἰῃ Παηᾶ; 
δεῖς οὐΪν ἱπ Ν. Τ. ὙὍῆε ψοσγά ἰβ ἃ ὑοῦ 
ανεδίρμα, πὰ πιϊρὶις οἵ πηὶρῆς ποῖ ἱπιρὶ 
Ὀίδπι)ε -Ξ διϊετηρίεὰ δηὰ ἀϊὰ ποῖ δὺς ᾿ 
οὐ δἰϊετηρίθὰ δπὰ δοσοσιρ Ἰβῃθὦ {πεῖς 
ἰα58κ. [«ἰ8 ποῖ ργοθδῦϊβ {μαι ετηρδδῖς 
δίαπ)ς ἰδ ἱπίεπάε ἃ. Οὐ ἴδε οἵδεσ Βαπά, 
ἰε ἰβ ποῖ ᾿ἰκαῖγ τἢδὲ ἔπεχ. ἱβ ἃ πηεῖε ἐχ- 
ῬΙεἴῖνε, ἀπά ἐπᾶὲὶ ἐπεχ. ἀνατάξασθαι ἰ5 
Βἰ ΠΊΡΙῪ ΞΞ ἀ! ντο, ἃ5, εν Οδβδιροη, 
Ῥαϊδίτεϊ, ΕδρΒεῖ, εἴς., πιαϊπιαίηεὰ. Τα 
νεστῦ σοηΐδἰηβ ἃ ρεηιϊΐς δὶπε τπδὲ ἴῃ βοπὶς 
τεβρεοῖβ ἤπδ!τν μδά ποῖ γεὶ θεεη γειά, 
ΒΊΟΣ πυρῆς Ὀ6 βαιά νυ 411 ἀυς τεβρεοῖ 
Ἔνϑη οὗ Μι.᾿᾽8 ᾿ορία ἀπὰ Μὶκ.᾽5 Θοβρεὶ.-- 
ἀνατάξασθαι διήγησιν, ἰο εἰ ἔοι ἱπ 
οτᾶοσ ἃ πδιγαδῖϊνε; ἔπε Ἴχργεϑβίοῃ ροϊπίβ 
ἴο ἃ οοππεοίεά δβαγίεβ οὗ παιγαῖνεβ 
διτδηρεὰ ἰπ βοπηδ ογάες (τάξις), ἱορίςαἱ 
οἵ οξγοποϊορίςδὶι, ταῖμες ἴθδη τὸ ἰδοϊαιεὰ 
παγγιῖνεβ, ἴπ6 τηεαπίηρ Ρραξ οα διήγησις 
ὃν ϑοδιείεσπιδοποσ. ΒοΙὮ νογῦ πὰ που 
Οὐοὺς δεῖα Οηἷγ ἴῃ Ν. Τ.--περὶ.... 
πραγμάτων ἰπάϊςαῖεϑ [ἴῃς 9υδ) ες οὗ {πε86 
πιδῖγαῖϊνεβυ ὙὍΤῇα ᾿εδάϊηρ ἴεγαὶ ἱπ (ἢ ϊ5 
Ῥῶγαβς ἰ8 πεπληροφορη ων, ἀδουῦξ [πὰ 
ταεδηΐηρ οὗ νῃϊοἢ ἱπιεγργείεσβ ἃσα ταῦ ς ἢ 
ἀϊνιἀεἅ. ΤΣ τδάϊςα! ἰάεα οἵ πληροφορέω 
(πλήρης, φέρω) ἰ5 ἴο Ὀτίῃρ οζ τπηᾶκα ἐ0}}. 
ΎΠῈ βρεοίαὶ βεῆβδα ΜΠ] ἀερθηὰ οἡ ἴδῈ 
τηδίοσ ἰπ σοΐεγεηοα ἴο νης ἢ ἴῃς απο 58 
ἴακεβ ρίαος. [{ πιῖρῃε Ὀς ἰῃ τς γερίοα 
οὗ ἔδοϊ, ἴθ ψΙοδ οαδα ἴῃς τνογὰ ὑπάες 
οοηβίἀεγαιίοη νου πηεᾶη “ Ῥεσοπὶα ἃ 
ςοπηρ]εἰεὰ δβεσίεβ,᾽" ἀπ (τῆς ψῃοῖς ρἤγαβα 
““φοποεγηίηρ Ἔνθηβ ΜΨΜΠΙΓὮ πονν 116 Ὀαΐοσς 
1.8 88 ἃ ςοπιρίεῖς νΏο]ε ", ὙΤΪβ νίενν ἰδ 
δὐἀορίεά ὈΥ δὴ ἱπογεαβίπρ πυτηδες οὗ 
τηοάδγη ςοπιπιδηίδίοσ (υἱάν Ἐ.Ν.). οἱ 
τις δΔιΐπεβθ ΤῊΏΔΥ Ὀ6 πῃ εοποίοέίον, ἴῃ 
νΒΐς ἢ οδβε ἴῃς ννογὰ ννουϊά πηδϑη “' ποδὶ 
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δοσαν ἡμῖν οἱ ἀπ᾽’ ἀρχῆς αὐτόπται καὶ ὑπηρέται γενόμενοι τοῦ « ἐ( ἰὰ ̓ 

λόγου, 3. ἔδοξε κἀμοί, "παρηκολουθηκότι ἄνωθεν πᾶσιν ἀκριβῶς, 

βυτεῖν Ὀεϊϊενεά " (Α, Ν.). Ὑδῖβ βεῆβε οὗ 
ςοπιρίεῖς οοηνϊς το οσοουζδ βανεσαὶ {ἰπ|68 
ἴῃ Ν, Τ. (Εοπι. ἱν. 21, Ηερ. νὶ. 11, 
χ. 22), δυῖ υυἱτἢ τεΐεσεηςς ἴο ῥέγϑοης ποῖ 
ἴο ἐπίπρε. Α νεῖ ἴάγρα πυπιθε οὗ ἰη- 
τεγργεῖεσβ, ἀποίεπι ἀπά πηοάσγη, ἰΔΚα (ἢ 6 
Μοστά πεῖε ἰῇ {πὶβ δεηῆβα (" δεῖ τπ8 
Ῥερίυδί σις," Μεἰζβᾶοκετ). ἩἨἩοῖιζ., 
Η. Ο., ρίνεβ Ὁοῖδ βοῦς ἀεοίάϊπρ, 
Ῥεΐνεεη τπεπὶ (“ νο] ]ρερ!δυδίεη οάετ νο]]- 
Ῥγδοδίεη ἢ. Νοίτποσ τηθδηίῃρ δεθπὶβ 
αυϊϊα ννῦδὲ ἰδ ννδηϊεά. ὙΤδα ἔσβὲ ἰδ ἴοο 
νᾶρυς, ἀπά ἄοεβ ποῖ ἱπάϊοδίες ψνῆδὲ ἔπε 
βιι]εςι-τηδίϊοσς ἰβΊ ὙΥΤῆε δβεοοπά ἴβ εχ- 
ῬΙϊοῖΣ σποῦρΒ 88 ἴο ἴπδί - [ἢ πιαίζογβ 
ΨΏΙΟΝ ἴοσπιὶ ἴῃς βυῦ]εοὶς οὗ ΟὨτγίϑιίδη 
Ῥεϊϊοῦ; Ῥυῖ οπε Ὠδγά!γ εἐχρεοῖβ ἴπεβε 
ταδίζοσβ ἴο θ6 τεργεβεηϊεὰ 88 ἴδε βυῦήεςὶ 
οὗ βυγε δεῖϊεῦ ΌῪ οὔα ΨΏοβα νεσν δἰπὶ ἱπ 
στην ἰΒ το ρῖνα διγῖμεσ οετίδίπιν οοη- 
ςετηΐηρ᾽ ἰΠεπὶ (ἀσφάλειαν, νετ. 4). Αι 
ἰδ τῆθ ϑρδεγς οὗ 86 ἔμ! πεβ8 Ῥ6Ὲ ἁποισίφαρε, 
δηὰ {πε τηεδηίηρ οὗ ἐπε οἴδυβα: “ σοῃ- 
ςογηΐπρ {πΠῸ τπΐηρβ ψν Ὡς ἤᾶνα Ῥεςοσπηα 
νεῖν Κποννη δηοηρ 8 ΟἸτἰ βείδηβ ᾿" ὃ 
ΎΒεη ἰτ ψουϊὰ 6 ρἱαίπ ἐπουρῇ ννπδὲ 
ψᾺ8 τείειτεά ἴο. ὙΠδη αἷβο ἴῃ8 ρῆγαβε 
ψουϊὰ ροῖπε οὐδ τῆς παίυγαὶ εἴξοϊ οὗ τη 6 
ΤΩΔΠΥ ενδπροὶϊίς παγγδῖίναβ---ἰῇ6 υηὶ- 
νεῖβ8] ἀϊδίου οὗὨ ἃ ἴδίγ δοαυδίπίδποα 
ΜΠ ἢ ἴῃς ἰεδάϊηρ ἴδοῖβ οὗ Οἢτγίβε 5 π|{π. 
Βυῖ πᾶνε ΨνῈ ΔγΥ ἰπβίδηςε οὗ βιοἢ υ8ς οὗ 
τῆς ννοτά ᾿---πληροφορία ͵ἴ8 υδεά ἰῃπ τε- 
ἔεγεηςε ἴο υπδεγβίδπάϊηρ δά Κπονὶεάρε 
ἱπ Οοἱ. ἰ,. 2. Ὑπεη ἴῃ τηοάδεη ατεὶκ 
πληροφορῶ πιεδη8 ἰὸ ἑπλονρι, πὰ 8. τπῈ 
ψοτὰ 18 πηδίηἷγ Ἡε]]εηϊϑεῖς ἰπ ὑδᾶρα, 
πὰ πιὰ  Ὀεΐοπρ ἴο τς ροριυῖΐαγ βρεεοῦ 
Ρτεβεγνεά ττουρῆουϊ τπ6 Τσεπευτίς8, τῶν 
πεπλ. ΤῊΔΥ τηδᾶη, “ἴοδα ἰίπρθ οὗ 
ΜὨϊΟἢ ἰηϊοττηδίίοη 88 Ὀδθη ρίνεῃ "ἢ 
(Θεϊάατε, Τὰς Μοάενη Ονεεκ Γιαηρπμαρε, 
Ῥ. 186), οὐ ἴῃοβε {πίη 8 βεμογα! γ Κποννῃ 
Δτλοηρ ΟὨ τί βεϊδη8 88 βιιςῆ. 

Μετ. 2. καθὼς ἱπΊρΡ|1ε8 {πὶ [ἢε θαβ18 
οὗ ἴπεβε τήδην τογίἐση ΠΑττ ον 8 ννὰ8 τῆς 
παράδοσις οὗ ἴδε Αροκεῖεβ, ννῃίοῃ, ὈῪ 
σοπίγαβῖ, δπά ΌὈΥ {πὸ υδυΔ] τηεδηΐπρ οὗ 
τε νοτγὰ, 'νουϊὰ θὲ πιαίηἷν τπουρῇ ποῖ 
πεοεββδγν Ἔχοϊυϑίνεὶν ογαὶ (πιὶρσς ἴπ- 
οἸυάς, “μοοεία οἵ Μει.)).---οἱ ... τοῦ 
λόγον ἀεβοτῖδεβ ἴῃε Αροβεῖεβ, ἴδ 6 υἱεῖ- 
τηδλῖς βουῖοα οὗ ἱπίοσπγαιϊίοη, 848 τῇδῃ 
“ἐν ὴο δαά Ὀεροπια, οὐ Ὀδεεῃ τηδάς, αγ6- 
υνυὔἱἰΐπεββεϑ δηὰ πιϊηἰβίογβ οὗ 16 τνοσγὰ "", 
Βοιῃ αὐτόπτ. ἀπηὰ ὑπηρ. ΠΙΔΥ ὃς Γςο- 
πεοιεὰ ψτ τοῦ λόγον, υπάετβιοοά ἴο 
τηθδη ἴπὸ θυγτάδπῃ οἵἉ δροϑβίοϊϊς ργεδοβίηρ 

" 
Ξε ἰῆς ἤδοῖβ οὗ Ὁ γίβε᾽ 8 φαγί ν ἰβέοσυ. 
Ἐγε-νἰϊηδββεβ οὗ τς ἴδοῖϊβ ἴοῦ ἴδα 
Ῥερίπηίηρ (ἀπ᾽ ἀρχῆς), (πετείοτε σου,- 
Ῥεΐεπξ ἴο 5ἴδλίες ἴῆεη ἢ δυϊβοσν ; 
βείνδηΐβ οὗ ἴπ6 νογὰ ἱποϊυάΆῆἨηρ (ἢς ἕδοίβ 
(ΞΞ “411 [παῖ }εβι8 Ῥερϑῃ ῬοΓΒ ἴο ἄο δηά 
ἴο τεδοῦ ἢ), νῇοξε νεσὺ Ὀυδίπα88 ἴξ νγ88 ἴοὸ 
τεϊαϊες ννογὰβ δηᾶ ἴβδοῖβ, δηὰ ννῇο {ἰεσγε- 
ἔογα ἀϊὰ ἐξ νυ βοσς πηδάδυσε οἵ ἔα] 658. 
Νοῖς τῃδὲ πε ἡμῖν αἴεῖ παρέδοσαν ἱπι- 
ῬΙ δε τπδὲ 1Κ. αιοημοά ἴο ἴδε βεοοπά 
Βεπεγαῖϊίίοῃ (Μεγεσ, ϑοθδηΖ). Ηδδη ἰη- 
ἔειϑ ἔσοτη ἴῃς ἡμῖν ἰπ νεῖ. σ ἴῃαϊ 1. 
ΜΆ8 ΠΙΤΊΒΕΙΓ Δη ἐγε-νἴπ685 οὗ ΟἸγίϑ 8 
ῬυδΙὶς πλϊπἰβέγγ, δὲ ἰεαβὶ ἰῃ [18 [δῖε βίαρε. 

γεσ. 3. ἔδοξε κἀμοὶ : τηοάεδεν ἱπέγο- 
ἀυοίηρ ἴῃ6 νυτίϊετ᾽ β ρυγροβε. Ηδ ρυῖξ 
Ὠἰπη5 6 οα ἃ ἰδανεὶ νυν τῆς πολλοὶ, δηὰ 
τλΆκα8 ΠῸ ρῥγεϊεηβίοῃπβ ἴο βιρεσίοσίυ, 
εχοερί ἰπ 80 ἴδ 48 οοπηίηρς δὲϊες {Ππ6πὶ, 
πὰ τπῆοτε σοτηργεμεηβῖνςε ἱπαυϊγίεβ ρῖνα 
δίπι πδίυγα! δη δάναηιαρε νν ὨΙΟἢ πηαῖκεβ 
μιἷβ τνοτίς ποὶ βυρεγῆμουβ.---παρηκολου- 
θηκότι ἄν. π΄; Βανίηρ ἐοϊοννεὰ (1π ΤΥ 
ἱπαυΐγ 68) 411 τ πρ8 ἔγοπι ἴῃς Ῥερίπηίηρ, 
ἢ.6.,). ποῖ οὗ 186 Ρυδ]ῖς πὶ οὗ γϑια (ἀπ᾽ 
ἀρχῆς, νεῖ. 2), Ὀυὶ οὗ Ηἰβ 116 π΄ 118 
νυ οτ ἃ. ΤΠ βεαυεὶ 5πονν8 ἴπδὲ ἴῃ βἰαγί- 
πρὶ Ροΐπι ννᾶβ ἴῃς δίγι βΒ οὗ Ϊοῆπ. Ταΐβ 
Ῥγοοςβ8 οὗ γεββάγοι Ψγᾷ8 ῬγοθαῦΥ ροης 
1ηἴο ἀηιεοδάεης ἴο ἴῃς ζογγηδίίοη οὗ ἢΐ8 
Ῥίδη, ἀπὰ οπα οὗ ἴῆε τεᾶβοῃϑ ἴοσ ἰΐ8 
δαορίίοη (Μεγεσ, αἷβ8ο Οτίτηη, ας 
Ῥγοδνείμηι ἀες {,ὔμλασευαηρεϊμηι ἴῃ Ὑ αἀγ- 
δῆοδεν γ. ἀειήδολα ΤἈεοϊορίε, 1871, Ρ. 
48. 1ικεννίβα Οαϊνίη : ονιπίδης ὁχαςίδ 
ῥεγυεεέϊραί5), ποῖ πΊεοῖν υὑπάετίακοη 
δίϊετ τῆς ρίδαη μδὰ Ῥεεη ἰογπιεὰ (Ηδ}π). 
-- ἀκριβῶς, καθεξῆς σ. γρ. εχρ]αἰπ μον 
Ὡς ἀεβίγεά ἴὸ σευ ουΐ δῖ8 ρίδη: δα 
ΪΒΏ65 ἴο 6 εχδοῖ, αηά ἴο ντίϊε ἰπ ἂἃπ 
ΟτΕΣΙΥ τηᾶππεσ (καθεξῆς Πεῖε ΟΠΪΥ ἱπ 
Ν. Τ., ἐφεξῆς ἴῃ δατὶίες ατοςκ). Ολγοηπο- 
ἰορίεαὶ οτάεν αἰπηβὰ δὲ (νυν βεῖποι βυςςεββ8- 
δα γ οὐ ποῖ) δοοοσάϊηρ ἴο πιᾶην (Μεγεσ, 
Θοάει, Ὑνεῖβ8, Ηδῃπη). ϑοίβδῃζ τηδίπ- 
ἰαἰπ8 ἴἢδε τῆς ςΠγοποϊορίοαὶ δἰπὶ Δρρ 65 
ΟΠΪΥ ἴο πε ρσγεδὶ τυτηΐηρ Ροϊπίβ οὗ ἴῃς 
Βιβίοσυ, δηά ποῖ ἴο δ]] ΕΑΝ ἃ ΕΓ 
τεδβοηδὸϊε νίεν. ὙΤμεβο ἔννο δάνογθβ, 
ἀκρ.» καθ., πιδγ ἱπιρὶν ἃ ρεπῆῖε ογίεἰοίβηι οὗ 
186 ννοσκ οὗ ργεάδεοεβογβ.υ Οὔβεγνε [6 
λιἰσίογίοαϊ βριτῖε ἱγηρ! εά ἰπ 411 1,Κ, τε 118 
δῦουϊ ἢίβ ᾿ἰταγασυ ρίδπ δηὰ τηειῃμοάβ: 
ἱπαιυίγν, δοούσγαου, ογτάεσ, αὐρισάὰ αὐ δὶ 
Ἰεαβῖ; νουομοτβ ἀδϑίγεὰ ου 411 βιδίεπιθηΐβ. 
1{κ. 18. πὸ τεϊ ρίουβ τοσηδηςεσ, νῆο ΜΠ] 
ἱπνεηῖ δὲ 1, δηἃ βδὺ δηγίῃμίηρ τπδὲ 

Τίσι 
ΣΟ. 
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καθεξῆς σοι γράψαι, κράτιστε Θεόφιλε, 4. ἵνα ἐπιγνῷς περὶ ὧν 
κατηχήθης λόγων τὴν ἀσφάλειαν. 

5. ἘΓΕΝΕΤΟ ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡρώδου τοῦ 1 βασιλέως τῆς Ἰουδαίας 
ἱερεύς τις ὀνόματι Ζαχαρίας, ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά - καὶ ἡ γυνὴ αὐτοῦ 3 

ΤΊΜΒΙΞ οπιῖξ τον. 

3 οσ ἢ γυνὴ αντου ΜΙ ΒΟΌΧΞ 33 Βᾶνε γυνὴ αντω (ΤίβοΙ., ΚΝ. Η.). 1, 8ᾶ8 ἡ γιαντω. 

δυϊὲβ ᾿ἷβ ρυγροβο. [ὲ ἰβ αυ6 σοτηρδοθ]α 
σ ἢ τῃἷβ Πἰβιογίο βρίγις ἢδὶ ΤΚ. βῃουϊά 
ὉὈε ἱπῆυεποεά ἱπ δ18 παιγδίίομβ ὉΥ σε- 
Ἰϊρίουβ ἐδεϊηρβ οὗ ἀεοογυγη ἀπά γενθγεηςα, 
ἃηὰ ὃν τεραζγά ἴο ἰἢς εἀϊποιρίίοη οὗ δὶβ 
ἢσβὶ τεδάεσθ. Ὑῆδὶ 88 ἰγεδίτηεπε οὗ 
τηδλῖεγίδῖὶβ Ὀεαγίπρ οὐ (ε σῃαγδοίειβ οὗ 
]εβὺ5 δἀπὰ τπὲ Αροβεῖεβ σενϑαὶβ την 
ἴτᾶραβ οὗ βυοῖῦ ἰηῆυεηςε ν}}} Ῥεσοπλε 
δρράζεηῖ ἰῃ ἴῃς οουγβα οὗ ἴδε ἐχροϑβίτίοη. 
π-κράτιστε Θεόφιλε. Τῇ νοσκ ἰδ ἴο θὲ 
νυτἰτίεη ἔοσ δῃ ἱπάϊνίἀυα! ννῇο πΊᾶν ρεῖ- 
δᾶρβ πᾶνε ρίαγεά τς ρᾶτὶ οὗ ῥαέγοπμς 
ἐἰδνὶ, ἀπιὰ ραϊά τς ὄἼχρεῆβεβ οὗ [18 ὑγο- 
ἀυοιίοθ. Τῆς ερίδει κράτιστε ΠΊΔΥ 
ἱπιρὶν δίρῃ οῆςία! ροβίτίοη (Αςῖβ χχίϊ!. 
26, χχνὶ. 25). Οη ἰϊ8 βεεὲ Οτοίϊυβ. 
Οτίπηπ πίη ΚΒ ἱξ Ἔχργεββε8 ΟὨΪΎ ἰονα ἂδπὰ 
τ επ βῆ! ρ. 

γεσ. 4ᾳ. [πάϊοδίεβ (Πς ργδςεῖοδὶ δίπι: 
ἴο ρίνε ςατιαἰπῖν ἴῃ ταρατγά ἴο πιδίίεγβ οὗ 
ΟὨσίβείδη δε! εἴ.--- περὶ ὧν κι΄ λόγων : δλῃ 
αἰτγαςείοη, ἴο ὃς ἴῃ τεβοϊνεά : περὶ τῶν 
λόγων οὖς κατηχήθης. λόγων ἰ8 Ῥεξβὶ 
τΆΚεη - τηδιἴετθ (πραγμάτων, νεζ. 1), 
Πιἰδίογιεβ (νν εἰζβάς κε), ποῖ ἀοοίσίηεβ. 
Ῥόουδε16 88 1Π18 18 ἃ Ηοσγαϊβιῖς βδηβο, δυῖ 
τῆι ἴθ πο οδ]εςείοη, ἴον δἴϊα 411 1,Κ. 18 
ἃ Ηε!]Ἰδηΐβὲ ἀπά πὸ ρυγα ατεεῖκ, ἀπά Ἔνθ 
ἴῃ τἢ]5 ῥγείδοε, ννῆοβα ρυγα ἄσϑβεκ δδ8 
δε 80 οἥξη ρῥγαίβεά, ἢθ 18 ἃ Ηεϊ]εηῖβε 
ἴο ἃ ἴαγρε εχίεπι. (80 δπμη, Εἰνείέμηρ, 
Ῥ. 6) ὙΤΒε βυδήεοες οἵ ἱπβίγυςιίοη ἴοσ 
γουηρ ΟΠ τι βείδηβ ἱπ ἴῆοβε δαὶ γδᾶγϑ 
νν»ᾶ5 ἴῃς ἰεδοπίηρ, ἴῃς δοῖβ, ἀπά (δε οχ- 

τίεπος οὗ ]ἐβὰ8: {πεὶγ “ σδίες Πίδτη ᾿᾽ 
ἰβιοσὶς ποῖ ἀσοῖτιπαι -κάτηχήδης" ΠῚ 

1τὴ18 νψογτὰ υδεὰά πεῖαὲ ἷἱπ ἃ ἱεοῃηϊςαὶ 
Β6η86 ΞΞ ἐογπΊ!γ πὰ δγϑϊεπιδεις !ν ἰη- 
βίγυςιεά, οτ ἴῃ (ἢ6 ρεηεγαὶ βεηβς οὗ “" ἤᾶνε 
Ῥεδη ἱπίογπιδα πιοσε οὐ ἰε88 σοσγεςῖν "ἢ 
(8ο Κυρκε) Τῆς ἴογπιεσ ἰ5 πηοῦῖε ργο- 
Ῥ40]6. Τῆς νεῖ (ἴτοπι κατὰ, ἠχέω) 18 
τηλίηϊυ Ηε]επί δεῖς ἰη ὑβᾶρς, γάτα ἴῃ ρσο- 
ἕδη δυΐδοσβ, ποῖ ἑουπά ἰη Ο. Τ. Τῆς Ν. Τ᾿. 
ὑβᾶρε, οοπῆπεά ἴο κ. ἀηὰ Ραυΐ, ροίηϊβ 
ἴο τεζυΐας ἱπβίγυςσίίοη (νἱς Βοπι. ἰϊ, 18). 

ΤὨῖβ ῥγείδος ρίνεβ ἃ ᾿ἰνεῖν ρίοϊατε οὗ 
ἴδε ἱπίεπϑβε, υηΐνοσβαὶ ἱπίεγεβι εἰῖ ὃν τΠ6 
ΘΑΙΪ ΟΠυτο ἢ ἰπ ἴῃς βίοσυ οὗ ἴῃς [ογὰ 
7εβυδ: Αροβεῖεβ οοπϑίδητν (ε]Ππρ ναὶ 
πεν δαά βεεπ δηὰ πελχὰά ; πλδηγ οὗ ἱδεὶς 

εᾶγειβ ἰακίπρ ποίεβ οὗ ψδαϊ {πεν βαίά 
ἴον ἴδε Ὀεπεῆϊ οὐ ἐπεπηβεῖνεβ ἀπά οἵπεῖβ: 
Ἐπγουρ ἔμπεδα βοβρεϊεῖβ δοαᾳυδίπίδηος 
ΜΙ ἀπὲ ἀναηρεῖϊς Ὠἰβίογυ οἰτουϊαιίης 
ΔΙηοηβ Ὀαϊΐανοσθ, ογεδίϊηρ ἃ τπϊτδὲ [ῸΓ 
τῆοσς δηά γαῖ τῆοσε ; ἱπηροβίπρ οἡ ϑυςἢ ἃ 
ἴδῃ 88 ἴυκε (ἢ6 ἴδ8κ οὗ ρῥτγεραζίηρ ἃ 
Οοβρεὶ δ8 Με}, εογγεοέ, δῃὰ τσεὶϊ ἀαγγακπρεαᾶ 
88 ροβϑίδὶθ τπσουρῃ ἴῃς υ86ε οὗὨ 411 ἀνϑδί!- 
4016 πηοᾶπ8---Ῥγενίουβ ὑσὶ πρΒ οὐ οσαὶ 
ταδί τπηοην οὗ βυγνίνίη  Ἔγε-νν Πεβ868. 

γν. 5-25. Τὰε διγίκ οΥΓ ἐλε Βαῤέϊεέ 
αππομποσά. Ἑτοπὶ ἴπῸ ἰοῃρ ῥσζεΐδίοσυ 
βεηΐθηςα, ςοπδίτυςιεὰ δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς 
τὰ]εβ οὗ ἀτσεεῖ βυγπίαχ, ἀπά ν ἢ βοσζης 
Ῥτεϊεηβίοῃβ ἴο οἰδϑϑὶς ρυσὶν οἵ βίγὶς, να 
Ῥᾶβ8 δῦγυρευ ἴἰὸ τε Ῥγοέευαηρεϊἑμνε, 
ἴδε ῥγεϊυάς ἴο τῃε δίγι ἢ οὗἩ ΟὨγίβι, σοη- 
εἰδιίηρ οὗ ἴα τεπιδίπάθσ οὗ 118 οπδρίεσ, 
ντἰτίεη ἴπ ατεεῖς νὨίοἢ ἰβ Ηεδγαίϑες ἴῃ 
Ῥῆγαβθε δηὰ βιγιοίυγε, δπὰ [Θνν Βἢ ἴῃ 118 
ἴοπϑ οἔρίειϊγ. ὙΠ Ἔνδηρε δε ποτα 566 ΠῈ8 
ἴο πᾶνε αἱ ςοπιπιδηά ἂπ Αγαπηγαὶς, [εν ἰβ8- 
ΟὨγβείδη βδουγοθ, νυν ϊο ἢ ἢδ, 88 ἃ ζλ118- 
1] ςοἰϊεοῖον οὗ ενδηρεὶῖς ρεεριογαδίϊα, 
Δ΄Ίοννβ ἴο βρεαῖκ ἕοσ ἰἰβοϊζ, νυ ἤοτς απὰ 
ἴῃετε ἂη εἀϊτοτίαὶ τους. 

γν. 5-). Τῆς ῥαγεπές οΓ 7οβη.-- 
ἐγένετο, ἴΠεῖς νγ85, οσὐ ἔπεα ἰἱνεά.---ν 
ταῖς ἡ., εἴς. ; ἰπ τῆ6. ἄδγβ, ἴῃς τεῖρῃ, οὗ 
Ηετοά, Κίηρ οὗ υάλεδ. Ἡεγοὰ ἀϊεά 
750 Δ.0., δηὰ ἐλε Ολιγίςέϊαπ ετὰ Ὀερὶπα 
ἢ 753. 4.0. ΤἼΙΒ ἄδίς ἰβ ἴοο ἰλῖς ὃν 
ἴῆτεε οἵ ἴουσ γϑᾶγϑβ.---ἐξ ἐφημερίας ᾿Αβιά: 
ἐφημερία (α ποιη ἔοτπιεὰ ἔγοπιὶ ἐφημέ- 
ριος -ον, ἀδιγ, ἰαϑιϊηρ ἴογ ἃ ἀδυ), ποῖ ἴῃ 
Ρτοίδῃπε δυϊποιβ, ἤεσθ ἂπὰ ἰῃ νεϑσγ. 8 ἰῃ 
Ν. Τ',, ἰῃ ϑερῖ., 'π Οἤτοη. δηὰ Νεδει δα, 
Ξξ (1) ἃ βενιςε ἰδβιϊπρ' ἴοσ ἃ ἄδυ, οσ ἔοσ 
ἄλγε---ἃ ψεεΐ ; (2) ἃ οἶ458 οὗ ρσίεβδίβ ρεσ- 
(οττηΐηρ ἴπδὲ βεγνίςθ. ὙὉὙῆα ρῥγίεβϑίϑ ννεσα 
ἀϊνίἀεὰ ἱπίο ἐννεπιγ-ἴους «οἰα8βεβ, πὰ 
οἰμαηιβαιίίοη ἀδιίπρ δοοογάϊηρ ἴο (δ6 
τεδάϊείοη ἰη ΟΠτγοηϊοίεβ (1 Οἤτγοη. χχίν.) 
ἴτοτα ἴδ {ἰπιεὲ οὗ θανίά. Τῆς ογάεσ οὗ 
Αδία νν85 ἴπ6 εἰρῃτἢ (Σ Οἤτοη. χχὶν. τ 
7οβερδυβ (Απε., νἱϊ., 14. 7) υ868 ἐφημερι 
δηά πατρία ἴο ἀεποίςε ἃ οἶΔ58β. Οη ἴδε 
Ῥεϊεβδιῃοοά δηὰ {δε ἰεπιρῖε ὑνοσβῆῖρ δηᾶ 
τῆς ἀδὶγ βεγνίςς, οοηβυῖε ϑοῃὕτεγ᾽Β Η12- 
ον, Ὀϊῖν. ἰΐ., νοΐ. 1.» ΡῬΡ. 207-298.---γυνὴ: 
ἃ ἀδυρδίες οἵ Αδζοπ; [οὔη ἀεβοεπάδά 
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ἐκ τῶν θυγατέρων ᾿Ααρών, καὶ τὸ ὄνομα αὐτῆς Ἐλισάβετ. 6. ἦσαν 
δὲ δίκαιοι ἀμφότεροι ἐνώπιον 1 τοῦ Θεοῦ, πορευόμενοι ἐν πάσαις ταῖς 
ἐντολαῖς καὶ δικαιώμασι τοῦ Κυρίου ἄμεμπτοι. 7. καὶ οὐκ ἦν 
αὐτοῖς τέκνον, καθότι ἡ Ἐλισάβετ ἦν3 στεῖρα, καὶ ἀμφότεροι 
προβεβηκότες ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῶν ἦσαν. 8. Ἐγένετο δὲ ἐν 
τῷ ἱερατεῦειν αὐτὸν ἐν τῇ τάξει τῆς ἐφημερίας αὐτοῦ ἔναντι τοῦ 

Θεοῦ, 9. "κατὰ τὸ " ἔθος τῆς “ἱερατείας, “ἔλαχε τοῦ " θυμιάσαι " «φαίη 1. 
εἰσελθὼν εἰς τὸν ναὸν τοῦ Κυρίου: 1ο. καὶ πᾶν τὸ πλῆθος τοῦ ἦν, ἰδ 
λαοῦ ἣν ὃ προσευχόμενον ὄξω τῇ ὥρᾳ τοῦ θυμιάματος. 11. ὥφθη δὲ ἃ Ἴδα αἰξ, 

ς' αὐτῷ ἄγγελος Κυρίου, ἑστὼς ἐκ δεξιῶν τοῦ θυσιαστηρίου τοῦ θυμιά- ζ51)..ἃ 

αὐτόν. 13. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ ἄγγελος, “Μὴ φοβοῦ, Ζαχαρία" 
διότι εἰσηκούσθη ἡ δέησίς σου, καὶ ἡ γυνή σου ᾿Ελισάβετ γεννήσει 

ΤΊΜΒΟ δᾶνςε ἐναντιον; ενωπιον ἰπ Ὁ1.Δ. 

3 ἣν Ῥείοσε ἡ Ελ. ἴῃ Δ ΒΌ1,ΔΞ (Τίβο., ΝΝ. Η.). Β 69 οπχῖξ ἡ (ΥΝ.Η. Ὀγαςῖοα). 

δ ἣν τον λαου ἰῃ 9 Β1,Δ (ΤίδοὩ., ΝΝ.Η.). 

ἤοπὶ ῥυεβεῖγ ραγεηῖβ ου οὶ 5ιά68.-- 
ες. 6. δίκαιοι: λη Ο. Τ΄ ἴετπι, δηὰ εχ- 
ῥτεβϑίηρ δὴ Ο. Τ. ἰάεδ οἵ ρίειν δπὰ ροοά- 
Π688, 48 υηΐοϊάεά ἴῃ ἴῃς 1ο]]οννίηρ, οἶδυδε, 
Ὡς ἢ ἰΒ Ἡοῦσγενν ἰπ Βρεεςῇ 88 1ἢ βεηϊὶ!- 
τηβηξ : τσαϊκὶπρ᾽ ἴῃ 411 τη εονυπαπάπιεπὲς 
δηὰ ογάϊπαποες (ἐαυίϊναϊεηξ ἰεγτηβ, ποῖ ἴὸ 
Ῥε ἀϊδεϊπριίθπεά, πῃ Οαϊνίη, Βεηρεῖ, 
δηὰά αοάεδι, 48 πιογαὶί δπὰ ςδγεπΊοη!δ]) 
δίανιεἶδ5ς (τεϊαιἱνοῖγ ἰο ἢυπιδη Ἰυάρπηεπι). 
--νες. 7. καὶ οὐκ ἦν, εἰς. : οὨΠ4|ε88, ἃ 
οδἰ αι ἔγτοσῃ τπε εν 8}: ροίϊηϊ οἵ νῖενν, 
δηὰ 4ἷ5ο ἃ ἔλοξ βαγὰά ἴο γϑοοηοῖα νυ ἢ 
ἴδε σπαγαοῖεσ οὗ τῆς ραΐσ, ἔοσ ἴπε [μογά 
Ἰονεῖδ τῆς τἰρῃίθουβ, δηὰ, δοοογάϊηρ ἴοὸ 
Ο. Τ. νίενβ, Ης ββονεά Ηἰβ ἴονε ὉῪ 
σταπιίηρ Ῥγοβρεσίυ, ἀπᾶ, ἀπιοηρ οἴδασ 
δΙεδββίπρβ, ομ Ιάτεπ {Ρ8. οχχν ]1.).--- καθότι: 
ἃ βοοά Αἰτῖς ννογά : ἱπ 1.8 τ! Ρ8 ΟΠΙΥ 
ἐπ Ν. Τ. -ΞΞ βεείηρ, ἱπαβπιυςἢ 85.---προβε- 
βηκότες ἐν τ. ἡμ. : ““δἀναποεά ἴῃ ἀδγϑ5," 
Ἡεὐταίβεὶς ἔοσ τῆς οἰδβϑὶς "" δάνδηςσεά ἴῃ 
ἀρε᾽" (τὴν ἡλικίαν) οἵ γεδτ8 (τοῖς ἔτεσιν) : 
ΕΎΡΤΗΝ δηὰ ποῦν πὸ δορε οἵ οὨ!άτεη. 

γν. 8:-ιο. Ηοῤε ῥγείεγπαΐμγαὶ ἐγ γέ- 
υἱυεά.---ν τῷ ἱερατεύειν : Ζεοματίαἢ νν88 
βοσνίης δἷ8 ᾿νεεῖς ἴῃ ἄμε οουζβε, δηά ἰΐ 
{611 το Β΄ῖὶ58 ἰοῖ οἡ ἃ οογίδίπ ἀδὺ ἴο ρεῖ- 
ἔοστῃ ἴδε νεσὺ βρεςῖδὶ βεγνίςε οὗ θυγηΐηρ 
ἴποεπβα ἰῇ ἴπε ΠΟΙ͂Υ ρἷδοθ.'0 Α ρτεαδὶ 
Τοοδδίοη ἰῃ ἃ ῥτίεβι᾿β [{6, 48 ἴξ πηὶρπὶ 
Πενεῖ ΘΟΠ16 ἴο τη Ὀυΐ οπςα (ρτίεβίβ βαϊὰ 
ἴο Ὀ6 ἃ8 ἸΊΔΩΥ 88 2ο,οοο ἰπ οὖσ 1 ογά 8 
εἰπιε). “ὙΠε πηοβὲ πηεπιογαθὶα ἀδῪ ἴῃ 
τὰς 116 οὗ Ζεοματγίδῃ " (Εδσγασ, Ο. α. Τ᾿). 
-- νει. ο. κατὰ τὸ ἔθος 18 ἰο Ῥε οοππεοϊεά 
ἢ ἔλαχε : οαδιίηρ 1οἴ8, ἴπ6 ουβίοπηαγῪ 

ΤΆΔΉΠΕΙ οὗ βείεἰπρ ψἢοὸ 88 ἴο πᾶνε ἴῃ6 
δΒοπουτ. --εἰσελθὼν 18 ἴο δε οοπηεοίϊεά 
νὰ θυμιᾶσαι, ποῖ ἢ ἔλαχε. ΤῊΘ 
τηεδηΐηρ ἰβ τῃαἴ δηϊαγίπρ [η6 βδποΐυδευ 
ΔΒ [6 ΠΕρΕΒβΑΣΥ ΡΓΕΙ πλίπαγῪ ἴο οετ- 
ἵπᾷ ἴποεηβα: ἰῃ ΟΠ6 5δ6ῆδε ἃ δβιρεγῆυουβ 
τετηατῖς (ΗΔ8η), γεὲ ψοσγῖἢ πιακίηρ ἴῃ 
νίενν οὔ πε βαςγεάπεββ οὗ ἴπε ρίαςς. ἃ 
δτελὶ αῇαὶς ἴοὸ ρεῖ επίγαποβα ἱπίο 88 
ναός.--Ν τ. το. πλῆθος: ἴπετα τηϊρῆς Βα 
ἃ οτοννὰ ψἱτῆῖπ τῆς ἴαπιρῖς ῥγεοϊποῖβ δὲ 
ἴῃε Ποὺγ οἵ ργᾶγεσ ΔπῪ ἄδυ οἵ {πε τνεεκ, 
ποῖ πλεγεῖν ου ΘαΡΡδιῇ οὐ ο ἃ ἔβαβι δ 
(“ ἀΐεβ βοϊεηηΐβ, εἰ ἔογίαβϑβε βαρ αΐυτη,) 
Βεηρεὶ). 

γν. 11-17. Α εεἰσοέϊαί υἱείἐαπέ.---Ν ες. 
τ. ὥφθη: τπε ἀρρεδγδηοα νΈΓΥ ρᾶγ- 
εἰσ] τὶν ἀσβοσίδεά, 6 νεῖν ρΡοβίξΐοη οὗ 
της δηρεῖ ἱπάϊςαιεὰ : ου τπὲ γίρἀξ βἰάε οὗ 
ἴῆε Αγ οὗἩ ἰποθηβα; ἴπ6 βουϊῇ 5ἰάς, 188 
ΕΟ ΕΙοΩΣ βἰάε βᾶν βοιηξ, ἔπε ρίἷδος οὗ 
ὉΠΟῺΓ 8ΔΥ Οἴδθσβ. Τῆς δία οὗ ἰποεῆβα 

ἰ8. ςαἰ!εά, υντἢ τεέεγεποα ἴο 118 διποιίοη, 
θυμιατήριον ἱἰπ Ηεῦ. ἰχ. 3.--Ν ες. 12. 
ἐταράχθη ἀεδοτῖδεβ (πε βίδις οὗ τηϊπά 
ΒΕπΕγὶν - ρεγίυγθεά, φόβος Βρεοϊ ἔς Δ]]γ. 
Ὑεὶ ψὮν αἰταϊὰ, βεοίηρ ἰπ 1818 σᾶβε, ἃ8 
αἰνναυβ8, ἴπε οδ᾽]δοῖῖνε ἀρρεᾶγαπος δηβννοσβ 
ἴο πε ἰπννασγὰ βίδϊε οὗἉ πηὶπά ὃ ΤῊ 8 ἔδαγ οὗ 
[Ὡς ἀϊνίπε δεϊοπρβ ἴο Ο. Τ'. ρίειν.--- ἐσ, 
13. δέησις : 811 ργαγεὰ δὲ ῃδὶ δούς, τῃεγε- 
ἴοτβ οὗ οουζβε ἴδε οἤοϊαιίπρ ργίεϑι. ΤΠ 
τᾶγεοῖ οὗ Ζεομασίδῃ ννὰ8 νεῦὺ βρεοίδί --- 
σὶς ἱπηρ| 165 {815 48 Ἴοοτηραγεὰ υνἱτἢ 

προσενχή, υἱάε Ἰτεποῖι, δγποηγνις--ἂπὰ 
νΕΙΥ το βεῖς : ἔοσ οὔεῤγίπρ. Βεπεδιῃ 
τῆς ἀϊρην οὗἨ π6 οοςαβίοπη βᾷ  βοπὶα 
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υἱόν σοι, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰωάννην. 14. καὶ ἔσται 
χαρά σοι καὶ ἀγαλλίασις, καὶ πολλοὶ ἐπὶ τῇ γεννήσει αὐτοῦ 
χαρήσονται. 15. ἔσται γὰρ μέγας ἐνώπιον τοῦ 3 Κυρίου - καὶ οἶνον 
καὶ σίκερα οὐ μὴ πίῃ, καὶ Πνεύματος ᾿Αγίου πλησθήσεται ἔτι ἐκ 
κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ. 16. καὶ πολλοὺς τῶν υἱῶν ᾿Ισραῆλ ἐπιστρέψει 
ἐπὶ Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν 17. καὶ αὐτὸς προελεύσεται ὃ ἐνώπιον 

αὐτοῦ ἐν πνεύματι καὶ δυνάμει Ἡλίου," ἐπιστρέψαι καρδίας πατέρων 
ἐπὶ τέκνα, καὶ ἀπειθεῖς ἐν φρονήσει δικαίων, ἑτοιμάσαι Κυρίῳ λαὸν 
κατεσκευασμένον." 18. Καὶ εἶπε Ζαχαρίας πρὸς τὸν ἄγγελον, 
“Κατὰ τί γνώσομαι τοῦτο; ἐγὼ γάρ εἶμι πρεσβύτης, καὶ ἧ γυνή 
μου προβεβηκυῖα ἐν ταῖς ἡμέραις αὐτῆς." 10. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ 

ἄγγελος εἶπεν αὐτῷ, “Ἐγώ εἶμι Γαβριὴλ ὁ παρεστηκὼς ἐνώπιον τοῦ 
Θεοῦ" καὶ ἀπεστάλην λαλῆσαι πρός σε, καὶ εὐαγγελίσασθαί σοι 
ταῦτα. 240. καὶ ἰδού, ἔσῃ σιωπῶν καὶ μὴ δυνάμενος λαλῆσαι, ἄχρι 

1 γενέσει ἰπ τηοδῖ υηοΐδ]8. 

5ΔΑΟΙ, 33 οτἶ τὸν (ΤΊ 5. ἢ.). ΒΩῸΔ δᾶνε ἰὲ (ἿΝ.Η. ἴῃ πιᾶγᾷ.). 
8 προσελευσεται ἰη ΒΟΙ, (ΥΥ.Η. πιᾶτρ.), ΡΓΟΡΔΡΙΥ Δη υπὶπιθπεοηδ] εττοσ. 

ἐἬλεια ἴπ δ Β1.. 

ἱπιεσργείεσβ ; ἃ νεγυὺ βυρεγβοῖδὶ οι ἰςΐβπ. 
Ττὰς το πυπιδη παίυτε δπά το Ο. Τ' ρΡἰεῖγ, 
δηὰ ποῖ υηδοςερίδοϊς το αοὰ. Τῇᾶῖ ἰῃς 
Ῥτᾶγεσ ΨΜ88 ἴος οβρτίηρ ἄρρεᾶγβ ἔγοπι ἴῃς 
Δηροὶὶς τρεδβᾶρε, οὐ͵εςῖῖνε δηά βιι δ᾽]εςιίνα 
ςοτγεβροηάϊηρ. --- γεννήσει, 5:8}} Ὀεᾶτ; 
οτρίπδιν ἴο Ῥερεῖ.--- Ἰωάννην : ἴπ6 παπια 
αἰτεδάν τηεπιϊοηεὰ ἴο ἰπβρίγε ἔδίτἢ ἴῃ τῆς 
τοδὶ οὗ ἴπ6 ῥγοπηῖβε: τηβδηΐπρ, σοὰ ἰ8 
σταςίοιβ.--- ες. 14. χαρά, ἀγαλλίασις, 
ἃ Ἶογ, δὴ δχυϊδιίοη ; ἸΟῪ ἰπ Ππίφδεῖ, 
Βίρμεβε ἄερτεε : ἰου ονεσ ἃ 8οη ἰδῖε Ὀοῃ, 
δηὰ βιιοῦ ἃ βοῃ 88 ἢδ ψ}}] τὰγη οὐ ἴο Ῥ6. 
-πολλοὶ: ἃ ἰοΥ ποῖ τηεγεῖν ἴο ρᾶσεπῖβ 
85 ἃ οὨϊ]ά, θυϊ το πιᾶπν 85 ἃ τηδη.--  εσ. 
15. μέγας, ἃ ρτεᾶῖ τῇᾶπ Ὀείοσε πε 
1οτὰ ; ποῖ πηεοῖν ἴῃ αοά᾿Β εἰρπὲ τῷ ἴγὰα 
δτεαῖπεββ, Ὀυΐ ἱπάϊσατίηρ (Π6 βρῇεγε οἵ 
ἴγρε οἵ ρτεδίπεββ: ἰῃ ἴῃς γερίοῃ οὗ δἰ ῃίςβ 
δηὰ τεἰϊϊ ρίοῃ.---καὶ οἶνον, εἴς., Ροΐπί8 ἴ0 
τῆς εχίδγηαὶ θδάρε οἵ τῇς πιογᾶὶ δῃά γε - 
Ἰίρίουβ ρτεδίπεββ: αὐβιϊπεποα 848 ἃ τῇδε 
οὗ σοηϑεςταϊίοη ἀπά βεραγαίίοῃ --- ἃ 

ἅἄενοιεες.---σίκερα -- 51.) (ποι ἀτεεςῖ), 

βίγοηρ ἀσίηκ, Ἴχιγαςις ἔτοτὴ δὴν Κίπά οὗ 
αυϊε δυῖ ρτάρεβ (ἢεῖα οηἱν ἱπ Ν. Τ.).-- 
Πνεύματος ᾿Αγίου : ἰη ορροϑἰ(ἰοη ἴο ννπα 
Δπά βίγοηρ ἀτίπκ, 848 'ἴπ ἔρὶν. ν. 8, Βαυῖ 
τῆς οοποεριίοη οἵ τε Ηοὶν ϑ5ριτῖς, ἰογπιεά 
ἴτοπὶ ἴδε ]οπαπηΐπε ἴγρςε οἵ ρίεῖγ, ἰ5 ΝΕΎΥ 
ἀϊθετεπε ἴτοπὶ ἐμαὶ οἵ 81. Ρδυΐ, οἵ 
εὐχροβιθά ὈγῪ τῆς [τ οἵ οὖς [οτὰ.--ον ἐγ. 
16 ἀεβογίδεβ {πε ἰυποιίοη οὗ {πε Βδριϊϑβί, 
«- ἐπιστρέψει : τερεπίλπςς, ΤΠοηνεζβίοῃ, 

δἷβ ρτεαῖ δἱπὶ δηὰ νδιοξνοζά.---Ν ες. 
17. π ύ ἐν. α.: ποῖ ἃ τείει- 
δῇς ἴο [οἢπ᾿8 ξυποιίίοη 85 ἐοσεσγυπηεσ οὗ 
Μεδβίδῃ, Ὀυξ δἰ πιρῖν ἃ ἀεβογίριίοη οὗ μἰ8 
Ῥιορῃαῖῖς ομδγδοίεσ Ηδ 5888}} ρὸ Ὀείοσε 
(οὰ (Δπὰ τηεη) - δε, ἰῃ μιὶβ σᾶγεεσ, δῃ 
ΕἸ) ἢ ἴπ βρίγις απ ροννεσ, δπά ζυποιίοη ; 
ἀεβοσιρεὰ ἰπ ἰεγπὶβ σϑοδι]ηρ Μαίδομὶ 
ἷν. 6. 

γν. 18-20ὅ. Ζεεολαγίαλ ἀομδίς. ΤΣ 
Δηρεῖ 5 ἀαζζίίηρ ργοπιίβε οἵ ἃ βοῃ, ἂπά 
δνϑη οὔ ἃ βοῃ σπᾷ Βυςἢ ἃ οἄγεεοσ, πιίρδὶ 
ὃς Ὀυῖ ἃ τεῆεοσιίοη οὗ Ζεοπασία ἢ 8 ουνῃ 
βεοιεῖ ἀεβίτε δπὰ ἤορε; γαῖ ψνἤεη δϊ8 
ἀδγ-ἀγεᾶπὶ 18 οὐ]εςεπεὰ ἴξ βεεπιβ ἴοο 
Βοοὰ δηὰ ρτοδῖ ἴο Ῥ6 ἴσυε, Τῇΐβ αἷβο ἰ8 
ἔγὰθ ἴο πυτηδη πϑίυγε, ΠΟ ἢ αἰϊεγπδίεθ 
Ῥεΐνψδεη Πίρῃ ἤορε δηὰ ἄεερ ἀεβϑραίγ, 
δοοοτγάϊηρ 45 [δἰ οἵ βεῆβε 85 ἴἢε ὕῥρρεσ 
διαπά.---νεγ. 190. ἀποκριθεὶς : [Π6 νΕΙΥῪ 
πᾶῖυγαὶ βοθρες βπὶ οὗ Ζεομαγί δὰ ἰ8 ἰγεδίεά 
85 ἃ ἴδυϊι.--Γαβριὴλ: τς παπιὶπρ οἵ 
ΔΏρεἶΒ 18 ομδγαοίοσίβιὶς οὗ τ6 Ἰδῖεσ βίαρα 
οὗ υάαίβηι (υἱάε Ὠδηίεῖ νὴ]. τ6, χ, 21).--- 
γε. 2ο. σιωπῶν καὶ μὴ δ. λ., βϊεηι δηὰ 
ποῖ αὖ] ἴο βρεᾶξκ; ἃ ᾿επιρογασυ ἀπ πιὃ- 
658 ἴῃς δίρῃ δϑκεά, ἃ βίρδι ρεηδιγ ; 
ποὶ δὶ γαγυ, ἤόννενεσ, γαῖμοσ ἴῃς δἰπιοϑὶ 
πδίυγαὶ εἴδοι οὗ μίβ8 βίδῖς οἵ πκίπά---ἃ 
κίπά οἵ ργοϊοημεά βιυρείδοιίοη τεβυϊίησ 
ἴτοτη ἃ ργοπιῖβε ἴοο ρτεδῖ ἴο ὃς Ῥεϊϊενεά, 
γεῖ ρΡοϊπιίηπρ ἴο ἃ ὕοοη ραββίοπδίε! Υ 
ἀεβίγεά.---ἀνθ’ ὧν: ἃ ρῆτγαβε οὗ [κ. Ξ 

ὮΝ [8.470] Ε δεζαιι5ε. 
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ἧς ἡμέρας γένηται ταῦτα " ἀνθ᾽ ὧν οὐκ ἐπίστευσας τοῖς λόγοις μου, 
οἵτινες πληρωθήσονται εἰς τὸν καιρὸν αὐτῶν." 421. Καὶ ἦν ὁ λαὸς 
προσδοκῶν τὸν Ζαχαρίαν καὶ ἐθαύμαζον ἐν τῷ χρονίζειν αὐτὸν ἐν 
τῷ ναῷ. 412. ἐξελθὼν δὲ οὐκ ἠδύνατο λαλῆσαι αὐτοῖς - καὶ ἐπέ- 
γνωσαν ὅτι ὀπτασίαν ἐώρακεν ἐν τῷ ναῷ καὶ αὐτὸς ἦν διανεύων 
αὐτοῖς, καὶ διέμενε κωφός. 23. καὶ ἐγένετο ὡς ἐπλήσθησαν αἱ 
ἡμέραι τῆς ᾿λειτουργίας αὐτοῦ, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ. ( « (ον. ἱχ. 
24. Μετὰ δὲ ταῦτας τὰς ἡμέρας συνέλαβεν ᾿Ελισάβετ ἦ γυνὴ [ Ἔρως 
αὐτοῦ, καὶ περιέκρυβεν ἑαυτὴν μῆνας πέντε, λέγουσα, 25. “Ὅτι Ἐοῦ. δ 

οὕτω μοι πεποίηκεν ὁ3 Κύριος ἐν ἡμέραις, αἷς ἐπεῖδεν ἀφελεῖν τὸ 3 
ὄνειδός μου ἐν ἀνθρώποις." 

26. ἘΝ δὲ τῷ μηνὶ τῷ ἕκτῳ ἀπεστάλη ὁ ἄγγελος Γαβριὴλ ὑπὸ 
τοῦ Θεοῦ εἰς πόλιν τῆς Γαλιλαίας, ἢ ὄνομα Ναζαρέτ, 27. πρὸς 
παρθένον μεμνηστευμένην ὁ ἀνδρί, ᾧ ὄνομα ᾿Ιωσήφ, ἐξ οἴκου Δαβίδ - 
καὶ τὸ ὄνομα τῆς παρθένου Μαριάμ. 28. και εἰσελθὼν ὁ ἄγγελος ὅ 
πρὸς αὐτὴν εἶπε, “Χαῖρε, κεχαριτωμένη" ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, 

1 αντον αἴεῖ ἐν τω ν. ἰη Β1Ξ (ὟΝ. Η.). Οτάες δβ ἰη Τ. Ε. ἴΏ ΒΑΟΘῸΔ αἱ. (Τίδ.8.). 
ΞΦΟΌΙ, 33 οπις ο (Τίβο;., ἮΝ. Η., ἰεχῖ, ο ἰῃ πιᾶγρ.). ΒΔ πᾶνε ἰξ. ΒΌΙ, σ 

οπιῖξ τὸ δεΐοσε ονειδος, 

5 απο ΐπ 81, 1, 60. 4 ἐμνηστ. ἴῃ ΜΑΒΙ,. 
ΒΒΙΞΙ, 131, οΟρ. οπιὶξ ο ἀγγελος (ὉΝ.Η.). 

14--28. 46 2 

νν. 21-22. ΤΆΡΡΕΡΙΕ τοϊἐλοιιέ.---προσ- 
δοκῶν, νναϊτίηρ ; (Π6Ὺ παά ἴο νναῖ. Τῆα 
Ρτίεβὲ γᾶ8 δῃ ὈπυΒΌΔΙΥ ἰοπρ εἰπε ΜνἱἘΒ- 
ἴῃ, βοιῃδίπίηρ υποοπηπῆοη πιυϑὲ δᾶνα 
Βδρρεπεά. Ὡς τπουρῆι ΠΚεῖγ το οοσυγ 
ΜΆ48 ἴῃδι αοὐ Πδά ἰδίῃ (ῃς ῥχγιεϑὶ 8. υῃ- 
ΜΟΥ. Τῆς [μενιἴοᾶὶ τεϊ βίου ἃ τὰ- 
Ἰρίουῃ οὗἉ ἀϊβίδπςε ἔγοπιὶ Οοά πὰ οἵ ἔβαγ. 
80 νἱεννοὰ ἰῃ ἴῃς ἘΕρίβεῖϊβ ἴὸ τῆς Ηδ- 
τενβ. {Ππ8ιγαῖῖνε φαοίδιίοηβ ἔτοι Τ αἰπιυὰ 
ἰη νναπβοδε, Βεϊιγᾶρε, δ 413.-- ες. 22. 
ὀπτασίαν: ἔἴτοπι δ΄᾽8 ἀαζεά ἴοοκ ἴδεν 
ἰπέδισεάὰ τπὰὲὶ ἴπὸ ρῥτίεϑβὲ πδά βδεὲὴ ἃ 
ν᾽ βίο (οδαρ. χχῖν. 23, 2 Οος. χίϊΐ. 1).--- 
διανεύων: τηλκὶπρ 5:68 411 Ὡς οουϊὰ ἄο ; 
ἢ οουἹά ποι δ[ε88 ἔπ επι, “.9΄.,ὄ [Ὁ τη δὲ τνδβ 
δε οὗ δβϑ ἀν ἔος ἴδε ἄδγ, οὐ Ἵχρί δὶ 
8 δῦβεηςος (Πετα οηΪἶγ). 
ν. 23-25. Κείπγης κοπιδ. Τα ννεεκ 

οὗ βεγνίςς ονεσ, Ζεοϊπαζγίδῃ ννεπὲ θδοκ ἴο 
88 οννῃ ουβ6.--λειτουργίας : ἰη ΒΙ ΙἰςΑ] 
τρεῖς υβεά ἰπ τείεγεηςα ἴο ῥυίεβεῖν 86τ- 
νος ; εἴβαινῃεγε οὗ ρι δ]1ς βεγνῖος τοπάεγεά 
ΌΥ ἃ οἰκίζεῃ δὲ δἰβ ονῃ ὄχρεῆβε ουὔ οὗ ΔῃῪ 
βοτὲ οὗ βεγνίςς.-- - εσ. 24. περιέκρνβεν: 
δά Βεγβοῖ ἐπέϊγεῖν (περὶ), Ὠετα ΟὨΪγν ; 
ἔκρυβον : ἃ δῖε ἔογπι οἵ ζῃηὰ δογίβι. δῖν, 
ποῖ βαϊά, πος ψ μεῖον ἤεῦ πυβραπά τοϊὰ 
μὲς ψῃαιὶ δά Παρρεπεὰ ἴο Βίπ).---μῆνας 
πέντε, δες Ὡς ἢ δποῖμπο τεπιδγκαῦ]ς 

ενεπὲ Βαρρεπεά. ΜΝ Βεῖμες βῃςε δρρεαγεὰ 
ΟΡΟΩΪν τπεογεδῖῖεσ ἰδ ποὶ ἰηάιοαίεά, 
Ῥοξβί δ᾽ ἢος (1. ΝΥ εἰ88).---ἐπεῖδεν : Πεῖα 
δηά ἴῃ Αςίβ ἱν. 20 -- ἑοοῖς οδζθ, {πὸ 
οδήεος Ὀεΐπρ ἀφελεῖν τὸ ὅν. μ. --Ξ ἰο τε- 
τονε ΠΥ τεργοᾶοβ: Καθηΐγ ἔεϊε Ὦγ ἃ 
7εν 5 ψοπδη. ἐν ἰβ υηδετϑιοοά δεΐοσθ 
αἷς (Βοτπεπηδηη, ϑελοϊία). 

γν. 26-38. Τ αππομποοριθμέ ἰοὸ 
Μανγ.---Ν εἰ. 26. Ναϊαρέτ: τῆς οτἰψίηδὶ 
Βοπια οὗἩ Ϊοβερῇ δὰ Μδχυ, ποὲ τρεγεῖὶν 
πε δάοριεὰ Ποπλδ 88 νν τηΐρἢξ ἰπέεσ ἔσοτλ 
Με. 11. 23.--νες. 27. ἐξ οἴκον Δ.: 
Μδτγ, ]οβερῇ, οσ θοῖϊἢ ὃ ἱπιροββί δὶς ἴο 
6 β8υτε, τποὺρῃῇ τ τορεϊϊἴοη οὗ 
παρθένον ἰπ πεχὶ οἶδυδε (ἰπβιεδὰ οὗἉ 
αὐτῆς) ἴλνουτϑ5 πε τεέδγεηςς ἕο [056}Ὲ8.--- 
νεῖ. 28. Χαῖρε, κεχαριτωμένη: αῦ6 
ῤίεμα ργαϊξϊᾶ, ΝαΪσ., ὁπ ΜὨϊςῃ Ἑδτγασ 
(Ο. 6. Τ.) ςοπηπηεηῖβϑ : “ ποῖ ρτδιῖδ ῥίονα, 
Ὀυϊ ρταιῖᾶ εἰωπαία᾽᾽ ; τααςἢ ρταλοςὰ ος 
Ἱλνουτεὰ ὃν ἀοά.---χαριτόω ἰβ Η εἰ επἰβεὶς, 
Δηά 15 ἰουπά, δεβἰάε5 ἢετγςε, οπἷν ἰῃ Ἐρῃ, ἱ. 
6 ἰῃ Ν. Τ.--ὁ Κύριος μετὰ σοῦ, ἴδε 
1,οτά (]ςπονδῃ) ἐς ος δε τνἱτἢ δες, ἐστί 
οΥ ἔστω υπάετβιοοά ; ἰδς ἵνο τεπάεσίπρβ 

᾿φοπὴς ργϑοιί δ! ν τὸ τὰς βᾶπὶς τπίηρ.-- 
Μετ. 29. διεταράχθη: δβϑιπιηρ ἴμας 
ἰδοῦσα (Τ.Ε.) ἰ5 πο ρατὲ οὗ ἰδς ἴσο 
τεχὶ, αοάει πίη κΚβ αὶ Μαγν φατν ποιδίηρ, 
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εὐλογημένη σὺ ἐν γυναιξίν." 

Ι, 

29. Ἡ δὲ ἰδοῦσα διεταράχθη ἐπὶ 
τῷ λόγῳ αὐτοῦ," καὶ διελογίζετο ποταπὸς εἴη ὁ ἀσπασμὸς οὗτος. 
40. Καὶ εἶπεν ὁ ἄγγελος αὐτῇ, “Μὴ φοβοῦ, Μαριάμ’ εὗρες γὰρ 
χάριν παρὰ τῷ Θεῷ. 31. καὶ ἰδού, συλλήψῃ ἐν γαστρί, καὶ τέξῃ 
υἱόν, καὶ καλέσεις τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦν. 32. οὗτός ἔσται μέγας, 
καὶ υἱὸς ὑψίστου κληθήσεται" καὶ δώσει αὐτῷ Κύριος ὁ Θεὸς τὸν 
θρόνον Δαβὶδ τοῦ πατρὸς αὐτοῦ, 33. καὶ βασιλεύσει ἐπὶ τὸν οἶκον 
᾿Ιακὼβ εἰς τοὺς αἰῶνας, καὶ τῆς βασιλείας αὐτοῦ οὐκ ἔσται τέλος." 
324. Εἶπε δὲ Μαριὰμ πρὸς τὸν ἄγγελον, ““ Πῶς ἔσται τοῦτο, ἐπεὶ 
ἄνδρα οὐ γινώσκω ; "ἢ 35. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἄγγελος εἶπεν αὐτῇ, 
“ Πνεῦμα Ἅγιον ἐπελεύσεται ἐπὶ σέ, καὶ δύναμις ὑψίστου ἐπισκιάσει 

1 φυλογημ-. - « - γυναιξιν ζςοπιεδ ἔτοπὶ νεζσ. 42; νναπιίηρ ἴῃ Σ8 ΒΙ,. 

ΒΈρειδουσα .. . ἀἄντον Ι͂ ΒΌΙ, Βᾶνε ἐπὶ τ. λ. διεταραχθη (Τίδο;., ΚΝ. Η.). 

δηοὰ (δαὶ ἴξ ννᾶ8 ΝΥ ἴῃς τρογά οὗ τῃ6 
δηρεὶ πὶ ἀϊδιυτεά ες. [{ [8 σογίδί 
ἴδε Ἰαϊέες δὶ ἰ5 βρεοϊβεά δ8 {πε οᾶυβ8 
οἵ ττουδῖΘθ. Ὑῆς βαϊυϊαϊίοη ἰγουδὶεὰ 
πεῖ Ῥεςδιδε δῆς ἔεϊς (μδῖ ἰξ τηεδηϊ βογης- 
ταΐης ἱπιροτίδπε, [86 ῥγεοῖίδε ῃπδίτσε οὗ 
ν δον (ποταπὸς) ἀϊὰ ποῖ ἀρρεᾶσ. Απά 
γεῖ οἡ τῃς ρείποιρὶς παῖ ἴῃ βυρετπαίυγαὶ 
ἐχροτίεποεβ ἐπα βυδ᾽εοϊίνα δηά ἴῃς οὔὗ- 
Ἰεςξῖνε οοττεβροηά, 886 πχυϑὲ ἕανε πδά ἃ 
Ἐπε588.-οτ. 31. Ἰησοῦν: πο ἱπίετρτο- 
τδιίοῃ οὔ ἴα παῦλα ἤετε 85 ἰη Μί. ἱ. 21; 
8 οοπηπιοη [Θνν 8 πᾶπς, ποῖ Πα ββαυ 
ἱπιρὶ γίηρ Μεββίαπὶς διποϊίοηβ. ὙΠοσα 
ΤΏΩΔΥ δᾶνς ὕεδη οἵάϊπδσυ ΓΑΠΊΠΥ τεᾶβοηβ 
ἴον ἰϊβ υ86.---γετ. 32 ἰογεβῃδάονβ ἴδ 
ξυΐυτε οὗ ἴδς οὨ1]4.---μέγας, Δρρ]εὰ 4180 
ἴο ζοβη, νεῖ. 15.--κληθήσεται, 5811 Ὀε 
οαἰϊδὰ Ξ 5811 ὃε.--τὸν θρόνον Δ. τ. 
πατρὸς α.: ἴῃς Μεββίδῃ 18 βεσὲ οοη- 
ςεἰνεά ἰη τῆς δρίτίξ οὗ ]εννῖβ8 ἐχρεοϊδεοη: 
ἃ βοῃ οἵ Ὀανίά, δπὰ ἀεβιϊπεὰ ἴο γεβϑίοσε 
δ 1|Ὶ κιρράσσι  Ὑ ες 34: ΜαιΥβ ρεῖ- 
Ἰεχίτν, ον ἃ τηοῖδεσ δπά γεῖ ἃ νἱγρίη] 
᾿ Μν εἶβ8. ροϊπίβ ουἱ ἴδε τῆ ϊ5 Ρεγρί εχ νυ 
Οπ ἴδε ρασὶ οὗ ἃ Ῥεϊγοίῃεά νοπιδη ἰ5 
Βυρτίδίηρ. ΨΨΏΥ ποὶ δββιιπιε, δἃ8 ἃ 
τηδῖίες οὗ οουτβα, ἴπαὶ ἴς δππουηοο- 
τηεης δά τεΐεσοηος ἴο ἃ οὨἑά το Ῥς Ὀοτη 
85 ἴδε (τυἱὲ οὗ πιαιτίαρε ννἱἢ ἢ τηδη τὸ 
ΠΟ 8ὴεὲ 8 Ὀεϊτοίπεά)ὺ “ὙΠεβε 
τνογάβ Βεῖγαυ ἴδε βἰδηάροίὶπε οὗ 1,ἷς., ὙΠῸ 
Κποννβ ψῆδι 18 οοσηΐηρ (νεσ. 35)." ||. 
Ὑνεῖββ ἰῃ Μεγες.--- εσ. 35. νεῦμα 
Αγιον: βου τῆς δγίϊοἷὶς Ὀεοδυβε ἃ 
ὍΡΟΣ πᾶσγῃης τὸ [ες ψν6]1-Κποννη ΗΟ 
ρἰτῖ, ΒᾺῪ βοῆς (Μεγεσ, Ἑδγγασ), θυὲ 

τύοτα ῬΥΟΌΔΟΪ δεοδυδε ἰδῆς ξύτροια 18 
ποῖ ἴο ἱπάϊοαϊς τς ρεζβοῦ ΟΥ̓ ΨῇΟπΣ, 
εἴς., δυϊ τῆς Κίηὰ οὗ ἱπἤμεποε : εῤὶγὲξ 88 
Τρροβεά ἰο βεβῇ, Βοῖν ἰπ ἐδα βεπβε οὗ 

βερλίβειοῦ ἤοῖὶ 411 βεβῆϊνγ ἀςβ]επηεης 
( οὔπδπη, 1. ΝΥεῖββ, Ηδῇη).---δύναμις 
ὑψίστον: τῇς ρονγεσ οὔ τε Μοβιὶ Ηἰ φῇ, 
αἶθο νἱζπουςϊ δγιίοῖθ, ἂπ εαυίΐνα!επς ἴος 
«. ἅ., πιὰ τόσα ἀδβηϊις ἱπάϊοδιίοη οὗ τῆ 6 
οᾶυβς, ἴδε ροννεσ οὗ ασοά. Νοῖς τῆς 86 
οἵ ὕψιστος 48 ἴπε παπὶς οἵ ἀαοά ἰπ νες. 
32, δεῖε, δἀπὰ ἰῇ νεοσ. 6. Βεῖπε 
ἵγονξαποπίτολε δεν ξένη ες Τιλας, 

. 17) ἱποίυδεβ ὁ ὕψιστος, ὁ δυνατός 
ἕ 49), ὁ δεσπότης (11. 20), ὁ κύριος (ἰ. 
6, 9, 11, εἴς.), 411 ἀεδίσηλιίοπβ οἵ αοά, 
διηοης ἴδε ἱπβίδποεβ οὗ ἃ ΗἩοργαίβιϊς 
νοςδδυΐ: οδπατδοιϊεγίβεῖς οὐ Ἵὔδρβ. ἱ. 
δηὰ “1, Ὧς ἤσχβε ερίτποὶ τεσυσβ ἴῃ νί. 
35 ἴῃ ἴδε εχργεβδίοη “"δοὴῦ8 οὗ ἴδε 
ΗἩϊρπεβε," ἀρρίϊεὰ το ἴοβε ψνῖο Ἰΐνε 
Βεσοίςα!γ, νῆες Με. δαβ “ οὨ]άγεη οὗ 
Ους ἘΔΊΠΕΣ ἴῃ Βεδνδη᾽". --ἐπελεύσεται, 
πισκιάσει : ἵννο ΕΥΠΟΠΥΤῚ8 ἀ6  ἰςδῖοἷν 

βεἰεοιεὰ ἴο ἐχρσεββ ἰῃς ἀϊνίης βυδβείξυϊς 
ἴοτ βεχιδὶ ἱπίοοουτβε. Οὔβεσνε ἴῃ8 
Ῥᾶσα!!ε]15πὶ Πδτα : “ βίρτι οὗ ἴῃς εχαϊξαϊίομ 
οὗ ἔεεϊίηρ. Τῇ ἰδηρυαρζε Ὀεοοπηεβ ἃ 
οἤδηι," Οαοἄει. ϑοῖης πὰ ροείσυ 
τγουρθμους {πε8εὲ νο ὅσβὲ Ἵμαρίεβ οὗ 
κ, “ὝΠεΒβε βοῆρβ.. .. ἀουθιεβ8 τα- 
Ῥτεβεπέ γεῆεοιϊίου ὑροη ἔμεβε Ἔνεηῖδ ὉῪ 
ΟὨγίβείδη ροεῖβ, ψῆο ραξ ἴῃ δα πιουτἢ8 
οὗ τῆς. δηρεῖβ, ἴῃς τηοῖποῖβ ἂπά (δα 
{λῖμειβ, 16 ροαπὶβ ὑὩοΒ ἘΠΕΥ οοτῃ- 
Ροβεὰ " (Βειίρρβ, Τὰαεε Μεεδοίαλ οΓ ἐλε 
Οοεῤεῖς, ῬΡ. 42... Ἐνεη ἴῃς δάάσγεββ οὗ 
Οαῦτίεὶ ἰο Ζεομαγίδῃ ἱπ 86 ταπιρῖς, 
ἴ. 13-17, ͵δ, ἢς {πίη κα, βυς ἢ ἃ Ροεπι).--- 
τὸ γονέμεον ἅγιον, τῇς Βοῖγν {πῖηρ-- 
Ποῖν ργοάυςξ οὗ ἃ Ποῖν ἀρθησυ---Υπὶ δ ἰδ 
Ῥεΐπρ, οὐ δδουῖ ἴο δε, ρεπεγαϊεὰά -Ξ 868 
δσγο, ἐπεγείοσες ἀρργοργίδι εἰν πρυΐεσ. 
--υἱὸς Θεοῦ, ὅοη οἵ Οοά; ποὶ τρεγεῖν 
δεοδῦβς δοῖγ, Ῥυξ Ὀεοαυδα Ὀγουρδῖ ἱπῖο 



80---41. 

σοι" διὸ καὶ τὸ γεννώμενον ἅγιον κληθήσεται Υἱὸς Θεοῦ. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἰδού, ᾿Ελισάβετ ἡ συγγενής 1 σου, καὶ αὐτὴ συνειληφυῖα 3 υἱὸν ἐν 
γήρᾳ" αὐτῆς" καὶ οὗτος μὴν ἕκτος ἐστὶν αὐτῇ τῇ καλουμένῃ 
στείρᾳ: 37. ὅτι οὐκ ἀδυνατήσει παρὰ τῷ Θεῷ“ πᾶν ῥῆμα." 
38. Εἶπε δὲ Μαριάμ, ““᾿Ιδού, ἡ δούλη Κυρίου - γένοιτό μοι κατὰ 
τὸ ῥῆμά σου" Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ᾽ αὐτῆς ὁ ἄγγελος. 

39. ᾿Αναστᾶσα δὲ Μαριὰμ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις ἐπορεύθη εἰς 
τὴν ὀρεινὴν μετὰ σπουδῆς, εἰς πόλιν ᾿Ιούδα, 40. καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸν 
οἶκον Ζαχαρίου, καὶ ἡσπάσατο τὴν Ἐλισάβετ. 41. καὶ ἐγένετο ὡς 
ἤκουσεν ἡ Ἐλισάβετ τὸν ἀσπασμὸν 
βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ αὐτῆς καὶ ἐπλήσθη Πνεύματος ᾿Αγίου ἡ 

1 σὐγνεσιΝ ἴῃ Ῥ ΒΌΓΔ αἱ. (Τίβο., ΜΝ. Η.). 

8 γήρει ἴῃ 811 υποῖα]8. 

46ς 

36. καὶ 

τῆς Μαρίας,δ ἐσκίρτησε τὸ 

3 συνειληφεν ἴῃ Ὁ Β1.Ξ (ΚΝ.Η.. 

4 τον Θεον ἴῃ Μ ΒΌΙ.Ξ. 

τον ασπ. τηξ Μ. ἡ Ελ. ἰπ ΝΜ ΒΙ.ΔΞ δηὰ βοπια ουγβίνεβ. 

Ῥείη ὈΥ ἴδ ρονγεσ οὗ ἴῃς Ηἱρδεβί.-- 
Ψψες. 36. καὶ ἰδού, ἱπιτοάδυσίπρ ἃ τα- 
ἔετεπος ἴο ΕἸ ζαῦεῖῃ 5 Τςῶβ6 ἴὸ δεῖρ 
Μαγγ᾽ 8 (δ 1 ἢ. ενίς, ἰλῖε ἔογτλ ἴοσ 

εγής (Τ. Ε.), ἃ Ὀἱοοὰ τεϊδιίοη, δυϊ 
οἵ ναὶ ἄερτεε ποῖ ἱπάϊςαιϊεά, βυρρεβιηρ 
τηδὲ Μᾶσγ ρεσῆδρβ δεϊοηρεά ἴο ἴῃς {τῖδα 
οἵ 1ιουὶ.--- γήρει: Ἰοηὶς ἔοττη οὗ ἀδῖϊνε ἕο 
γήρᾳ (Τ.Κ.). Ηεϊ!εηίδεις Οτοοῖκ νγὰβ δῃ 
εοἴεσς ἰαηρσυᾶρε, ἀγαννίπρ ἔγοπι δὶ 
ἀϊαϊεςῖβ δ5 ἴτοπὶ ἴῃς ροεῖβ, τυγηΐπε {πεῖς 
Ῥοεῖξῖς ἐχργεββίοῃβ ἴὸ πε 868 οὗ ργοβε.-- 
καλουμένῃ: ΕἸ χαροῖῃ 18 ἀδβογίρβά 88 
οὔς ψῆὸ ἰβ 51}}} Ῥεΐηρ οδεά ὕάδσγγεη, 
τπουρἢ βἰχ πηοπίῆβ βοπα ἱπ ῬΓΕΡΏΔΠΟΥ, 
Ῥεσαυβε ρεορὶς βᾶνθ δά πὸ πιθᾶπβ οὗ 
Κπονήπρ πεῖ βίδιε.--- ετ. 37. ἀδυνα- 
τήσει: ἴῃς νει πηεᾶπϑ8, ἴῃ οἰδβϑὶς ατεςκ, 
ἴο δε ΨΕΔΚ, οὗ ρεΐβοῆβ. [}ἢ ϑερῖ. δηὰ 
Ν.Υ. (μεσε δπά ἴῃ Με. χνὶϊ. 20) ἰξ πγηδβᾶπβ ἴο 
Ὀε ἱπιροββίδϊε, οἵ τπῖπρβ. Οοπιπιεπίδίοτβ 
ἀϊῆεν 85 ἴο νῃεῖπεσ ΜῈ Βμουϊά γεπάεσ : πὸ 
τοογὰ οἵ αοἀἁ 5411] Ὀς ψεαΚ, ἱπορετγαῖῖνα, 
οἵ πο ἐλίηρ, νἰτἢ, οα (πα μαζὶ οἵ, αοά, 

88.411 Ὀς ἱπηροβϑβίδῖς.--- ῥῆμα Ξε Ξ ΠΊΔΥ͂ 

Ῥε τεπάεσγαά εἰϊμες τσογὰ οἵ ἐλίηρ. ΤΒἊς 
τελάϊηρ παρὰ τοῦ θεοῦ (Β1)) βεεη8 ἴο ἀδ- 
ταδηὰ ἔπε ἔρσιποι οὗ 186 ἔννο ἰγϑηβ᾽ δίῃ. 
Εἰεϊά, Οἐΐμνι Νον., ἀΐβου5βεβ [ἢ 18 ραββαρε. 
Αἀορείπρ ἴμε αῦονε τεδάϊπρ, αηὰ δἀπεγίηρ 
ἴο ἴδε βεηβα οὗ ἀδννατ. ἰη τείετεπος ἴοὸ 
τῆΐηρβ, ὃς ἰγαηβίδῖθβ : “ ἴῸσ ἔγοπη αοα πὸ 
Ψ ΟΝ (οὶ ΠΟ {πὶΠπρ) 51.411 Ὀς ἱπῃροββίδίε ", 

ϑοπὶε τεσεηῖ οσϊεἶοβ ἢπά ἱπ τἢϊ8 5εο- 
ἔἶοπ ἵννο ἀϊβεγεπε νίενβ οὗ τῇς δίγιῃ 
οὗ 7]εβυ8, οπς ἱπιρὶ γἱπρ πίυγαὶ ρϑίεγ- 
πἰῖν, τῆς οἵδε βυρετγηδίυγαὶ οδυβδὶ! γ, 
ἀπε ἰογπιεσ δεῖίπρ ἴῃς νίενν ἱπ τῇς 
τί ρίμαὶ ἀοουπιεπέ, ἴῃς οἴδες ἱπιτοάυοεά 

ΌΥ ἴδε ενδηροῖίδε, {πε ἴογιηες ὅντα 
ἰῃ 18 επάσπου οὗ τπουρμέ, (π6 ἰδιέες 
Βεδίπθη-ΟΒτίβιιδη. Τῆς βυδ]εςξ ἴ8 ἀϊ8- 
ουξδεά ὃν ΗΙ]πιδπη ἴῃ γαλγὸ. γὩγ ῥγοΐ. 
ΤΑεοί., τ8ρ1, ἀπὰ ὕδεπεσ, Κεϊἐρίοης- 
βετολιοεϊολς ὐκέεγεμολμηρόν, 1888. 1]. 
νεῖββ, ἱπ δὶβ εἁ. οὗ Μεγεσ, Ρ. 303, 
ποῖδ, 566Π|8 ἱπο! πε το ἔδνουσ {818 νἱενν, 
δηὰ ἴο 566 ἰῃ νν. 31-33 ἴῃς οης νοζβίοῃ, 
δηὰ ἱπ νν. 34, 35 ἴα οἴποσ, ἄυς ἴο Κ΄ 
Αρδίπβε τὴῖ8 νἱενν υἱάς ἘἙεΐης, Ῥογᾷ. 

εγί ἰοῦ. 
γν. 39-45. Μαγν υἱοὶ ἐς ΕἸϊκαδείλ.--: 

γεν. 39. ἐν τ. ἧ. ταύταις ἰπ (πεδ6 (ποῖ 
ἴδοβε -- ἐκείναις, Α. Ν.) ἀδγ8 -Ξ- δὲ {δε 
εἰπις οὔτπε δηρεϊὶς νἱβ:.---μετὰ σπονδῆς: 
ὯῸ {πὲ ἰοβῖ, ἃ τιοβὲ πδίωγαδὶ νἱβὶξ ἴτοπιὶ 
ος ννοιηδῃ ψγἱἢ ἃ Πρ Πορε, ἴο ἀποίποσ, 
ἃ {τἰεηά, ἰπ ἃ βπηίαγ βιδιῖς οἵ τηϊπά. --- 
εἰς τὴν ὀρεινὴν (χώραν, ἀραίπ νετ. 65) : 
ἱπῖο ἴλ6 ΠῚ σουπίσγ, τείεγίπρ ἴὸ ἴδα 
βΒουϊμεση ἈΠΠ σουπῖν οὗ [υάΔῃ, Βεη- 
7,πιὶπ ἀπά ἘΕρῆγαιπι. Οδ["ες μα ἃ ἈΠ] 
ΤοΟυπίσΥ ἴοο. Τῆς εχργεββίοῃ 888 δεδῃ 
δυρροβεὰ ἴο ροϊπε ἴο ἔπε οτὶρίπ οὗἉ 1,1. 8 
ἀοουπιεπὲ ἐπ Τυάδεα (ΗἸΠ]πιδπη).---εἰς 
πόλιν ᾿Ιούδα, ἰο ἃ οἰ οἵ ]υάδαῇ, ποῖ 
Ῥαγιϊου]Αεῖν πδηχεά. Κεϊδπά (Ραϊαεςέϊπα) 
Τοπ)εοΐυγεβ ἐπὶ να ββουϊά τεδὰ  κμέέα, 
ἴῃς πᾶπὶς οὗ ἃ ργίεβε!υ οἰ πλεπεοποά 
νος ἴῃ Ἰοβῆυδ (χν. 55, χχί. 16).--- ες. 
41. ἐσκίρτησε: οοπιπιεπίαίοτβ ἀϊδοιδα 
ἴδε οοππεοιίοθ δεΐννθαεη ἴῃς τηδίεσηδὶ 
ἐχοϊξεπιεηὶ ἀπά τῆς αυϊοκεπίπρ οὗ ἐπα 
οὨΠ4--ὐνῃϊς ἢ νγὰ8 σαυδε δηά ΨὨΊΟἢ εῆξεςι. 
1μεὲ τὴ18 δηὰ 811 οἔπει χυεβιίουβ ἴῃ σα- 
ἔετεπος ἰὸ ἴπῈ τηονεπηεπὲ ἀεποῖεά ὃς 
Ραββεὰ ονοσ ἱπ γεβρεοιξιϊ βίϊθπος.--νεσ. 
42. ἀνεφώνησεν : Βεῖε Οηἶγν ἴῃ Ν. Τ, ΤΕ 
νεῖρ, ἢ τῆς [οἸοννης ψογάβ, κραυγῇ 

30 



466 ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ 1. 

Ἐλισάβετ, 42. καὶ ἀνεφώνησε φωνῇ 1 μεγάλῃ, καὶ εἶπεν, “ Εὐλογη- 

μένη σὺ ἐν γυναιξί, καὶ εὐλογημένος ὁ καρπὸς τῆς κοιλίας σου. 
43. καὶ πόθεν μοι τοῦτο, ἵνα ἔλθῃ ἡ μήτηρ τοῦ Κυρίου μου πρός 
μεῖ; 44. ἰδοὺ γάρ, ὡς ἐγένετο ἡ φωνὴ τοῦ ἀσπασμοῦ σου εἰς τὰ 
ὦτά μου, ἐσκίρτησεν ἐν ἀγαλλιάσει τὸ βρέφος ἐν τῇ κοιλίᾳ μου. 

εὐ Βεὰ. 45. καὶ μακαρία ἡ πιστεύσασα, ὅτι ἔσται " τελείωσις τοῖς λελαλη- 
μένοις αὐτῇ παρὰ Κυρίου." 

κι ωραν 
ἰ, χχὶϊ, 

5 

46. Καὶ εἶπε Μαριάμ, ““" Μεγαλύνει ἡ ψυχή μου τὸν Κύριον, 

47. καὶ ἠγαλλίασε τὸ πνεῦμά μου ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου" 
48. ὅτι ἐπέβλεψεν ἐπὶ τὴν ταπείνωσιν τῆς δούλης αὐτοῦ. ἴδοὺ 

γάρ, ἀπὸ τοῦ νῦν μακαριοῦσί με πᾶσαι αἱ γενεαί" 49. ὅτι ἐποίησέ 
μοι μεγαλεῖα ὃ ὁ δυνατός, καὶ ἅγιον τὸ ὄνομα αὐτοῦ: 50. καὶ τὸ 
ἕλεος αὐτοῦ εἰς γενεὰς γενεῶν ὁ τοῖς φοβουμένοις αὐτόν. 51. ἐποί- 
ἢσε κράτος ἐν βραχίονι αὐτοῦ " διεσκόρπισεν ὑπερηφάνους διανοίᾳ 
καρδίας αὐτῶν. 
ταπεινούς. 

Ὶ κρανγη πη ΒΙ.Ξ (ΤίξοΒ., ΝΝ.Η.). 

δ μεγαλα ἴῃ ΜΒ, (Τίβοῃ., ΝΝ.Η.). 
4 εἰς γενεας και γενεας ἰῃ ΒΟΙΞ (ΤΊΞοἢ. 

μεγάλῃ, ροΐπε ἴο δῇ υπτοδιγαϊηεά υὑξίετ- 
πος ὑπάδσ ἴῃς ἱπῆμεπος οἵὨἉ ἱσγεργεββί δῖα 
{ξεἰτη, τπογουρῆϊν ἴσὰα ἴο [επιϊηίης 
ἠδῖυτε ; “ ὈΙεββεά του ἀηοηρ ννοσγηξῃ (8 
Ἡεῦρτενν βυρετίδεῖνε), ἀπά δίεββεὰ (6 
{ταῖς οὗὁἨὨ ΤΥ ᾿νοπλῦ,᾽ Ροετῖς ρδγδ 16] 18πὶ 
δραὶπ, δηβϑινεσίηρ ἴο ἴῃς ἐχαδἰεά βίδϊε οὗ 
εεϊϊπς. ὙὉὙπὲ τείεσεπος ἴὸ ἴπ6ὸ Ηοὶ 
ϑρίσγίς (ἴἢ νϑσ. 41) ἱπιρ|1ε5. τμδὲ ἘΠσαδειὰ 
ΒΡΟΚε ὈΥ ργορμειὶς ἱπβρί γαϊίοῃ.- τ εσ. 43. 
ἵνα : βυιθ)ποῖίνε ἰπδιεδά οὗ ἰπῆῃ. 
ψ ἢ αγῖ., τὰς Ὀερίππίηρ οὗ ἃ ἱεηάεπου, 
ψΠΙοΒ εηάεά ἴῃ πὸ δι δειτυτίοη οὗὨ να 
ΜῈ δ δυδίυηοειννε ἔος τ1πε ἱπβηϊῖνε ἴῃ 
τηοάοσγῃ ατεςκ.---Ν ες. 44. γὰρ : ἱπλΡ 1168 
παῖ οὶ ἔπε τηονεπιεπὶ οὗ πες οὨ]ά 
ΕἸΙΖαῦεῖΒ ἰπίεσγεά ἐπαᾶῖ τῆς "ποέλεν οὗ 
ἐπε Τογὰ βιοοὰ δείοτε ἢδσ.---νετ. 45. 
μακαρία, πεῖε, 48 εἰδενῆεζε, ροϊπίβ ἴο 
στᾶσα ἂηᾶ πίρῃ {εἰ ον οοππεοιο νν ἢ 
Βετοῖὶς τηοοάβ δηά δοῃίενεπιεπιίβ.---ὅτι, 
δεεαιδ οἵ ἐμαΐέ, νυνὶ ἢ ὃ στοαὶ σοπῆϊςϊ οὗὨ 
οΟρἰπίοῃ δγηοηρ οομητηεπίδίοτθ. ὙὉὍΠῈ 
ἴοσπιεῦ βεπβὲ ΨψουἹά τᾶς ὅτι γίνε ἴῃ8 
τεᾶβοῦ ἴοσ ἽἿδ᾽ϊϊηπρ Μδῖν Ὀϊεβδβεά -- 
ὈΪεββεά θεσδιβε πε ἐπίπρβ βῃ8 Βορββ ἔοσ 
ΜΠ δυγεῖν οοπὶε ἴο ρᾶβ8β. Τα ἰδίϊεσ 
ταᾶκεβ ὅτι ἱπάϊοαϊς ἴδε οδ]εςξ οὗὨ ἰδίῃ -- 
δΙεββεά δῆς ψνῆο Ῥεϊίενεβ ἴδδὶ ναὶ αοὰ 
[45 βαϊὰ υν}}} οοπὶθ ἴο ρᾶ58, νν "ἢ Ροββιῦ]α 
ΔΙΙυδίοη ἴο ποῦ ον πυθθδηά᾽5 ζαιΐαγα ἴῃ 
ζαϊτἢ. 

γν. 46.56. Δανγ'ς 5οηρ.---μεγαλύνει: 

52. καθεῖλε δυνάστας ἀπὸ θρόνων, καὶ ὕψωσε 

53. πεινῶντας ἐνέπλησεν ἀγαθῶν, καὶ πλουτοῦντας 

3 “με ἰῃ 3.8. 

μεγαλεια (043) οςουγε ἱπ Αοἰδ ἴΐ, σσ. 
» Ὗ.Η.. 

ηιι σπϊβεαί, Μυὶρ., Μ᾿ Ἄεπος Ἐμ6 δοο 6βῖ85- 
τἰςδ! παπὶς ἴοσ {π|8 ἤγπιη, ὑνϊοἢ Β28 
οἷοβε δῇηηϊιίεβ ἢ τῆς βοηρ οὗ Ηδηπα 
ἴῃ α ϑδπι. 11. χ-τὸ ; ναυϊουϑὶν τεραγάςὰ Ὀν 
οτἰτῖοβ : ΌΥ ΒΟΙΏ6, 4.5., αοάει δπὰ Ηδβη, 
85 δηῃ δχιεπηρογιβαὰ υἱΐογαποθ ὑπάσσ ἰη- 
βρίγαϊίοη ὉῪ Μᾶγυ, ὈΥ οἴπεῖβ ἃ5 ἃ σϑηὶ- 
πδηῖ οἵ οἱά εν ]88- ΟἸ γι βείαη ΗΥ̓ΠΊΠΟΙΟΡΎ 
(1. ννεἶβ8, εἰς.), ὈΥ οἴεῖβ 811}} 85 ἃ ρυσγεῖν 
7ον δῆ Ῥραΐπι, ἰδοκίπρ ἀϊδειπςείνε! Υ 
ΤΟ γί βείδῃ ἐξαΐυσεβ (ΗΠΠπιδη πη). ὙΤΒοτα 
τε ςεγίδιηγ αἰ που ἰεβ οοπηθοῖεά ἢ 
τῆς δτβῖ νίονν, 4.5.» ἴδε σοηνεηιίοηδὶ 
ῬὨταβεοίορυ δηά ἐπε ργεβεῆζε οἵ εἰδπιεπίβ 
ΜΗΪΟἢ ἀο ποῖ δεεὲπὶ ἴο δὲ τῆς βρϑοίδὶ 
βιταδιίοη.--- ψυχή, πνεῦμα : ΒΥΠΟΠΥΤΩΒ ἰῃ 
Ῥᾶγδιεὶ οἴδυιβεβ.---ν εσ. 48. ΤὨὶδ νεσϑς 
δηὰ τῆς ἔννο ῥγεοεάϊηρ ἔογτῃ ἴῃς δγϑὶ οὗ 
ἴου 5ἴγορῃεβ, ἱπ|0 ὑνῃῖοἢ ἴῃς βοηρ πδίυγ- 
Αγ ἀϊνίεβ. Τῆς ἢτδι βίγορῃε ὄἼχργεββεβ 
ΒΙΠΙΡΙΥ [ῃ6 βίηρεγ᾽Β αἰαδαραυς Τῇ 
βεςοηά (νν. 409-50) δἴαϊεβ 115 οαυδε. ΤΒα 
τοϊγὰ (νν. 51-53) ἀεβογῖθεβ ἱπ σποτηΐο 
δοσίβίβ ἴῃ πιοσδὶ ογάασς οἵ πε ννοσ] ἃ, ἴος 
ἴῃς ἐϑβιδ ! ἰβηπιεπε οὗ ννδῖοΒ Οοά εἐνεσ 
νοσ8 ἱπ Ηἰδβ μοῖγ δηά ννῖβε Ῥχγονίάξεηςς, 
ονετίυτηΐπρ ἴἢς σοηνεπιίίοπαὶ ογάσσ, 
βοδεϊεσίπρ τπε ργουᾷ, ἀρβεξείηρ ᾿ῃτοπεβ, 
δηά εχδϊτηρ {Πεπὶ οὗ ἷονν ἄερτεε, ΑΠΠπα 
πε υηρτν, δὰ βεηάϊηρ ἔα στῖο ἢ ΑΥΨΑΥ 
εἰπρῖγ. [Ιἐ ἰ8 1ηἷ8 τηϊγὰ μαζὶ οὗ ἔς Ἀγτηῃ 
ΜΠιοῦ ου ἢγβέ νίενν βεεπδ ἰεαδὶ ἴῃ Κεαερ- 
ἱῃρ ἢ ἐπα οοσαδίοηθ. Απά γεῖ οὔ ἃ 



42--62. 

ἐξαπέστειλε κενούς. 54. ἀντελάβετο 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἸΙσραὴλ παιδὸς αὐτοῦ, μνησ- 
θῆναι ἐλέους, 55. καθὼς ἐλάλησε πρὸς τοὺς πατέρας ἡμῶν, τῷ 

᾿Αβραὰμ καὶ τῷ σπέρματι αὐτοῦ εἰς τὸν αἰῶνα." 56. Ἔμεινε δὲ 
Μαριὰμ σὺν αὐτῇ ὡσεὶ μῆνας τρεῖς " καὶ ὑπέστρεψεν εἰς τὸν οἶκον 

αὐτῆς. 
57. Τῇ δὲ Ἐλισάβετ ἐπλήσθη ὁ χρόνος τοῦ τεκεῖν αὐτήν, καὶ 

ἐγέννησεν υἱόν: ς8. καὶ ἤκουσαν οἱ περίοικοι καὶ οἱ συγγενεῖς 
αὐτῆς, ὅτι ἐμεγάλυνε Κύριος τὸ ἔλεος αὐτοῦ μετ᾽ αὐτῆς, καὶ συνέ- 
χαιρον αὐτῇ. 59. Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ ὀγδόῃ ἡμέρᾳ,2 ἦλθον περιτεμεῖν 
τὸ παιδίον" καὶ ἐκάλουν αὐτὸ ἐπὶ τῷ ὀνόματι τοῦ πατρὸς αὐτοῦ 
Ζαχαρίαν. 
ἀλλὰ κληθήσεται ᾿ἸΙωάννης.᾽" 

ὅο. καὶ ἀποκριθεῖσα ἡ μήτηρ αὐτοῦ εἶπεν, “Οὐχί, 

6τ. Καὶ εἶπον πρὸς αὐτήν, “Ὅτι 
οὐδείς ἐστιν ἐν τῇ συγγενείᾳ ὃ σου, ὃς καλεῖται τῷ ὀνόματι τούτῷ." 
62. ᾿Ενένευον δὲ τῷ πατρὶ αὐτοῦ, τὸ τί ἂν θέλοι καλεῖσθαι αὐτόν." 

τὼς ἰῃ ΜΒΙΞ :. 
δ εκ τηξ σνγγενειας ἴῃ ΦΑΒΟΙΔΞ. 

ἸΑτψε νΐίενν [818 βίσορῃς Ἄχδοῖν ἄδβοσί 68 
τῆς οοπείδπὶ ἰδπάοπου οὗἩ ΟἾγίβϑε᾽β ἰη- 
ἤσεποα ἰπ ἰς ψοιϊᾶ : ἰο ἔσσῃ τΐπρΒ 
υρϑῖάς ἄοννη, τενεῖβε ἰυάρπιεηῖβ, δπά 
Αἰϊει ροβιξίοπβι ὙὍῇς ἰδϑὲ βίγορῃς (νν. 
54, 55) δΒεῖβ ἔοσίῃβ ἴῃς δἱγτῃ δρουΐ ἴο 
Βᾶρρθῃ 848 ἃ ἀεεά οἵ ἀϊνίπε ρτᾶςς ἴο 
[βγδε].--νεῖ. 54. ἀντελάβετο : ἰαϊἃ Βοϊά 
οὗ ἢ ἃ νίενν ἴο Πεῖρ, 88 ἱπ 1βδίδῃ χὶἱΐ. 
8, 9, Αοἰβ χχ. 35, 1 Τίπι. νἱ. 2. ΟΛ 
ἐπιλαμβάνεται, Ης». ἰΐ. τ6.--μνησθῆναι 
ἐλέους, καθὼς ἐλάλησεν : αι 6 ἀρουΐ 
ἴο ᾶρρεῃ ἰβ ργεβεπίεα 45 [18]]}πρ' ἃ ὑγο- 
ταῖδα τηδάς ἴο τῆς Βδίμοιβ ἰοπρ, ἰοὴρ 
ᾶρο, Ὀυϊ ποῖ τὰν σο Μὰ ὃὉΥ ἀοά, ἰο ψΨΒοπὶ 
ΙΟΟΟ Υβᾶζβ, 80 ἴδ 88 σεπιετηθεσίηρ ἀπά 
Ῥείηρ ἰπιεσεβιεδ ἴῃ ῥσογηδεβ ᾶἃτε ᾿οη- 
ςετπεά, γε ἃ5 οης ἀδγ.---τῷ ᾿Αβραὰμ καὶ 
τ᾿ σι. α. Τᾷδε οοηπβίσυςτοη 18 ἃ {{π|6 
ἀουδιία!, πᾶ μ85 Ῥδεη ἀϊ βεγεπε ἀπάδε- 
βίοοά, [Ιἔ ἰβ ρεγῆδρβ βἰπιρίεβε ἴο ἴδκα 
᾽Αβ.., εἴς., 45 ἴπε ἀδῖϊινε οὗ δάναπίαρε -- 
ἴο ΓΕ ΠΊΌΕΙ ΠΊΘΓΟΥ ἴος ἴῃς Ὀεπεῆὶ οὗ 
ΑΡγδῃδιη ἂπὰ ἢίβ βεεὰ. Τῆς ραββᾶρε ͵8 
δῇ ἐοῆο οὗ ΜΙοδἢ νὶϊ. 20, 

γεν. 56. Μανν γεέμγης ἰο μὲν πονιδ.--- 
ἔμεινε: τῇς {ἰπ|ὲὶ οὗἨ Μδτιγβ βο͵ουγῃ 
ὙΠ μεσ Κι πβυνοσηδη ἰβ ρίνθη 88 “ δδουῖ 
ἴῆγες πιοπῖῃ8"". ΤῊΪΐΒ νου ὑτίηρ Πὲς 
ἁἀεραγίυγς πθᾶσ ἴο ἔπε τἰπις οὗ ΕἸ1ΖΑ 6 ἢ 8 
οοηβπηποπηθηῖ, Ἀϊὰ βῆε τγετιδίπ 61} τῃα 
ενεπὲ ννᾶ8 ονεσ ἡ τῇδε ἰβ ἰεῖς ἀουδιβι!. 

νν. 57γ.-66. ΒΒ γίλ ο7 ολν.---Ν ετ. 57. 
ἐπλήσθη, ννᾶ8 (]6]1εἅ, τπε εἰπε ἴοσ 
εἰνίηρ Ὀἰγίῃ γενεά ἴῃ ἄυε οουγβα οὗ 
ῃδίυτα.--- τ. 58. περίοικοι (περί, οἶκος), 
Ἄν ]]εγβ ἀτουηά, πεῖ ρῃουτβ, ποῦς ΟἿΪΥ ἱπ 

᾽ τὴ ἡμέρα τὴ ογδοη ἰπ  ΒΟΌΙΞ 33. 
4ἀντο ἴῃ ἢ ΒῸ 33 (Τίβοξ., Ν. Η.). 

Ν. Τι΄., βενεγδὶ εἰπηεϑ ἰη ϑερί. Ναπιεά ἢγεϊ 
Ὀεσδυβα πελγεβξ; βοπὶα οἵ ἴδε σοἰδεϊνοβ 
Μουά ὃς ἔλτῖμεῦ ἀννὰν δηὰ ψου]Ἱά αστίνα 
Ἰαῖεσ. ΤῊ5 ραϊπετίπρ οἵ πείξβουγβ δπά 
Κίπβίοικ (συγγενεῖς) ρτεβεηῖ8 ἃ “ ρτασοίουβ 
ἐαδίσαμ οὗ βταδὶῖα [ἰ{6,᾽" αοάει.---μετ᾽ 
αὐτῆς: ἃ Ἡεῦταίβπι -- πρὸς αὐτήν.--- 
συνέχαιρον α., ἔμεν σοηρταϊυϊαίεα Βοτ; 
εοπργαϊπίαδαρέμν εἰ, Ψυϊρ.; οτ, δεϊέετ, 
ΠΥ τεὐοϊςεὰ υνἱτδ Πὲς (νεσ. 14).--τν ες. 
59. ἦλθον, οἡη τῆς εἰρμτα, τῆς Ἰερα] ἄδν, 
ἐλεν εανεδ, ἴο οἰτουπ)οίβα {πε οὨ]ά ; ἐ.6., 
ἴδοβε Ψῇο ψεγε οοηςεγηβά ἰῃ τῆς ζιποιίοι 
--ἴδς ρείβου ψῆο ρεγίογπχδά ἐδ οροσζᾶ- 
τίοη, ἀπά τῆς τεϊδεινεβ οὐ τῆς ἐδπ)γ.---- 
ἐκάλουν πᾶν ὃὉε ἴῃς ἱπιρετίεος οὗ σὲ - 
Ῥεδίεά δοξίοῃ -Ξ [μεν ἴοοῖ ἔογ σταηϊθά Ὁγ 
τερϑδῖεά δχργαββίοῃβ ἐπαὶ τῆς πδπὶα ννδβ 
ἴο Ὀς Ζεοβατίδῃ, ογ ἴῃς σοηδῖϊνε ἱπιρεῖ- 
ἔεος ἱπάϊοδιίηρ ἃ ννἱϑῃ ΠΟ τν8 ἔσυβ- 
τγαῖεά.---Ν τ. όο. Ἰωάννης, ζολν; ρτε- 
ΒυΠΊΔΌΪΥ ἴῃς τπιοΐῃες δδά ἰδαγηθά :ῃϊ8 
ἔγοπι (ἢ Δπογ, ὉῪ νυτιεἰπρ οα ἃ ἰδεῖ 
88 οὐ ἴπε ργεβεηΐ οσοδβίοῃ. ΤὍΤδδ οἷάεσ 
Τοπηπηρηϊδίοιβ (Μεγασ 4150) δυρροβεὰ ἃ 
Ὀϊνίῃς τενείατίοη.--- εσ. ὅΣ. συγγε- 
γείας, Κι πβηηαπβῆῖρ.Ό. [πὸ ΓΚ. οπὶν ἱπ 
Ν. Τ, Ο΄ Αοῖβ νὶϊ. 3, 14.-νεσ. 62. 
ἐνένενον (Ὠετε ΟὨΪΥ ἴῃ Ν. 7.) : {πεν πιδάβ 
δίρηβ, ΜΏΪΟἢ δεαπβ ἴὸ ἱπηρὶν δας 
Ζεοπατγίδῃ 8 ϑυρροβεά το Ῥε ἀδαΐ δβ ννε]] 
88 ἄυρ. Ννασίουβ βιρρεβίίοπβ αν 
Ὀεεη πιδάς ἴο δνδάς (18 σοῃοϊυβίοη ; 
Φ.0.,. ἰῃδὶ πηδῃ ἃζα νεσὺ δρῖ ἴο ἰγεδῖ 8 
ἀυπιὶθ ρεῦβοῦ 8ἃ8 ἰξ πε ψεῖε αδἷβο ἀεαξ 
(Βεηρεῖ, θεὲ ννεῖϊε, σοάει) ; τπδὲ {δεν 
οοπητηυηϊοαίοά ὉΥ 5'ρῃβ ἱπβιεδά οἵ Ὁ 



468 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1. 

63. καὶ αἰτήσας πινακίδιον ἔγραψε, λέγων, “Ἰωάννης ἐστὶ τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ "" καὶ ἐθαύμασαν πάντες. 64. ᾿Ανεῴχθη δὲ τὸ στόμα αὐτοῦ 
παραχρῆμα καὶ ἡ γλῶσσα αὐτοῦ, καὶ ἐλάλει εὐλογῶν τὸν Θεόν. 
ός. Καὶ ἐγένετο ἐπὶ πάντας φόβος τοὺς περιοικοῦντας αὐτούς " καὶ 
ἐν ὅλῃ τῇ ὀρεινῇ τῆς Ἰουδαία: διελαλεῖτο πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα " 
66. καὶ ἔθεντο πάντες οἱ ἀκούσαντες ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῶν, λέγοντες, 
“Τί ἄρα τὸ παιδίον τοῦτο ἔσται ; "ἢ Καὶ ; χεὶρ Κυρίου ἦν μετ᾽ αὐτοῦ. 
6. Καὶ Ζαχαρίας ὁ πατὴρ αὐτοῦ ἐπλήσθη Πνεύματος ἉΑγίου, καὶ 
προεφήτευσε, λέγων, 68. “Εὐλογητὸς Κύριος ὁ Θεὸς τοῦ Ἰσραήλ, 

Π Ομ. Β. 55. ὅτι ἐπεσκέψατο καὶ ἐποίησε ' λύτρωσιν τῷ λαῷ αὐτοῦ 69. καὶ 
12. ἤγειρε κέρας σωτηρίας ἡμῖν, ἐν τῷ ὃ οἴκῳ Δαβὶδ τοῦ ὃ παιδὸς αὐτοῦ " 

Ἴο. (καθὼς ἐλάλησε διὰ στόματος τῶν ἁγιῶν τῶν ὃ ἀπ᾽ αἰῶνος προφη- 

1 καὶ γαρ ἰπ  ΒΟΏΌΙ, (Τίδοξ., ΝΝ.Η.). 3 φπροφ. ἰπ 'ΦΑΒΟΙ, Σ, 33. 

δΟπίξ τ ΜΒΟΘΙ, 33: αἷδοὸ τὸν Ὀείοτς παιδος  ΒΌΙ,; αἷδβο των δῆξι ἀγιων 

ΝΜ ΒΙ.Δ 33. 

Βρεςο ἢ ἴο βρᾶζε ἰῆε ἔδεϊϊη ρβ οὗ ΕἸἰζαδεῖα, 
Ψ βοβς ἰυάρπηεηξς νγ88 θείην ἀρρεαϊεά 
το (Μεγετ) ; ἴδδξ ἃ δίρῃ ννᾶ8 8}} τπδὲ 
ν 85 πεεάεὰ, Ζεομαγίδῃ μανίηρ πεαγὰά 41] 
δαῖ νγνᾶβ βαϊὰ (ΒΊεεκ, ]. ΝΥ εἰββ, Η δῇῃπ). 
--τὸ Ὀεΐοτε τὰς οἴδυιδβε (Ο]]οννίηρ---τί ἂν 
θέλοι, νἱεννεά 45 ἃ βυϊδϑίδηικίνα, ἰ8β ΝΎ 
ἀρρτγορσίαϊβ ἴῃ ἃ οαβε πεσε ἴπε αυεϑιίοη 
ΔΒ ποῖ Βρόκεη ὃιι βρη ]εά.---ἄν θέλοι: 
τῆς ορίδεινε ψ ἢ ἄν, ἱπιρῖϊεβ ἀΐνεγβε 
ῬοΒββι ὈΠ||6 8; ἰουπὰ ἰπ 1.8. νυτ τη ρ8 
ΟὨἶγ ἴῃ Ν. Τι-Νοεῦ, 63. πινακίδιον 
(ἀϊτη. ἔτοπι πίναξ), πετε οπἱν ἴῃ Ν. Το: ἃ 
1: τδῦ]ες χορ ν σονεγεά νυ ννᾶχ, 
ἀιβεά [Κα ἃ 5αῖε; ῥησίἑϊαγενε ἴθ Ψ]ρ.---- 
λέγων ἰ8 υβεὰ ετε, Ηεὗτενν [Δβῃϊοη Ξ ἑο 
τε εβξεςι.---ἔγραψε λέγων: ἀγῥαϊΐαρε ῥγο 
γράφων ἔλεγε (Ρτίοδειι8) Ξε 6 βαιά ὈγῪ 
ντιτπρ.--ἐθαύμασαν : {πεν τσοοπαφγεά, αἱ 
τοῖ8 σοπβεηὶ οὗ ἴῃς ραζεηῖβ ἰῃ ρίνίπρ ἃ 
βίγαηρε πᾶτε, δηὰ ἔεῖϊς ἵβεσα πλυβὲ Ὅς 
βοτπεϊῃίηρ υὑπάες ἰξ--τδη ον η.--- ἐσ. 64. 
στόμα, γλῶσσα: δοιῆ ςοππεοίεά ὙΠ 
ἀνεῴχθη, ᾿πουρὴ ἴῃς ἰάεα οὗἩἨ ορεηπίπε ἰ8 
Δρρισαθῆε ΟΠΪΥ ἴο {πε ἐογπιεῖ----ἃ 886 οἵ 
εμρνια. Τῆς τεΐυγη οὗ βρεεοῖ ἃ βεσοηὰ 
ταᾶτνοὶ οἵ ταῖμοσ ἃ {π|γὰ : (1) ἃ οἰιἹά οὗ 
οἰὰ ραγεηΐβ; (2) ἴῃς βίπρυΐασ πᾶπιε; (3) 
16 τϑοοόνοσυ οὗ βρεεςῆ, τυ τηδεκεά, 
δηὰ οοπιπηεπίςα οἡ Δἀπιοηρ ἴῃς ἀεπίΖεη8 
οὔ τα ἈΠῚ σουπετν οἵ [υἀ δὴ (διελαλεῖτο). 

βος, ποι ἰετγοσ, δυϊ τε! !ρίουβ ἂννα ἱπ 
Ῥίεβεπος οὗ τῇς βυρεγηδέυγαι---οἤδγας- 
ἀετβεῖς οἵ 811 βίπηρὶς ρεβορίε.---Ν εσ. 66. 
τί ἄρα, εἰς. : ννὴδέ, ἱπ νίενν οὗὨ 411 {πε88 
Ὁπυβυδὶ οἰτουπιδίαποθβ, υν}} Ἐπῖ5. Ομ ά 
ξοπὶα ἴο) Α πιοβὲ παῖυγαὶ αιυδϑβιίοη, 
ὙὝΒΕΥ ες βυγε 411 τπΐπρβ ρογίεπάςξά δῃ 
ππηςοπηηοη [αΐυτε ἤοσ [818 ο] ἃ : “ οπγὶπα 

Ῥείῃς! ρ 8 ἰπθβδ8ε βοΐςηϊ ".---καὶ γὰρ, εἴς. : 
ἃ τεβεςτίοπ οὗἩ ἔα ὄἌνδηρο βὲ δι νης 
τῆς νν]βῖι} χυςσβιοηΐηρ οὗ ἴῃς ΠΠ] (ΟἹΚ Ξε 
πεν παρῇς νν6 1} δδῖκ, ἔοσ ἱἰηάβεά ἴῃς Βαπάᾶ 
οὗ {πε Ιμογὰ ννᾶβ νυν ἱτἢ Πΐτη. 

γν. 6γ-.70.5ὡ Τλε ςομρ ὁ Ζεελανγίακ, 
οα]εὰ ἔτοπι δε ἢἤγβὲ ψοσζὰά οὗ ἰξ ἱπ πὰ 
Μψαυΐϊραῖε τῆς Βερεάϊοέις. Ιξ ἰβ υϑυδῖν 
ἀϊνίάἀεά ἱπῖο ἔνε βίγορμεβ, δυῖ ἰξ ἰ τόσα 
ΟὈνίουδιν ἀν ϑιὉ]ε ἱπῖο ἴννο πηδίῃ ραγίβ, 
νν. ὅδγ-75, νν. γ6-790. (Βεῖρρβ, Τὰε 
Μεροαλθ οΥΓ ἰλε Οοεῤῥεῖς, «ο4118 τδεβε 
ἀϊν βίο βίσορμεβ, ἴῃ τεςορηϊβίηρ οπἷν 
ἔνο.) ΗΠ πιᾶπη (3) αλνὃ. 7. ῥγοὶ. ΤἈεοὶ., 
1801) τεραγάβ ἴῆς ἢσβὶ ραγί 38 ἃ ρυγεῖυ 
7εννίβῃ Ῥβαὶπι, μανίηρ πὸ σεΐεγεπος ἴὸ 
τῆς ὈϊΓ οὗ τῆς Βαρεῖβε ; ξυγηϊβῃεδ στ 
ἃ ρτεΐδος, νεῖ. 67, ἀπά δῃ ερίϊορῃς τε- 
{εσσίης ἴο τπῸ Βαριίβὲ 248 ἴῃς Τογεγυπποῦ 
οὗ 7εβυβ ὉΥ ἴῃς Ἔνδηρεῖίδι. 1. ΝΝν εἶββ (Ἰπ 
Μεγετὴ) βεεπὶβ ἴο δοςερὶ {Ππ|8 οοποϊ υδίοῃ, 
ΟὨΪΥ ϑβυρρεβιὶπρ ἔπαὶ ἴῃς βεοοπὰ ραγί 
(νν. 76-79) πιίρῃε θὲ ἴῃ τῆς βουγος υδοά 
ὉΥ 1,Κ., ἀρρεηάεά ἴο τῆς Ῥβαΐγχῃ ὃγῪ δε 
7ενν βῃ- ΟΠ τιβείδη σεάδοίοσ. 

γεν. 67. ἐπροφήτευσεν, ῥτορδεδίεά, 
ψΒεη ὃ Αἰτῆε οἰγουπλοϊ βίοπ, οπς πδέυγα!ν 
Αβϑυτηθβ. Ηδδη, πονενοσ, οοπηςοῖβ (ἢ 
Ῥτορπεβυΐηρ ὙΠ τῆς ἱπητιεάδιεῖν Ῥγε- 
οοάϊηρ ννογάβ σοποεγηίηρ [πε μαπὰ οἵ [6 
Ιοτά θείη ἢ τῆς Ὅογ. Τμαῖ ἴ8, 
Ζεςδατίδῃ ργορβεβίεὰ ψβεη ἴὲ Ὀεραπ ἴὸ 
ἌΡΡΘΑΣ (παὶ ἰδ βοὴ Ψὰ8 ἴο ἢᾶνε ἃ τό- 
τηδσκαῦὶε σάγεασ.--- ες. 68. ἐπεσκέψατο, 
νἱβιτεὰ σταςίϊουβιν (υἱάς οπ Μί. χχν. 36), 
Οὐσσδβίοπα ν υδεᾶά ἰῃ ϑερῖ. ἱπ τῆς βδεῆβα 
οὗ 7μαϊεαὶ νἱβιιατίοη (Ῥ8. ᾿Ιχχχῖχ. 33). 
Νοῖς ἴα υβὲ οὗ τῆς αογίςέ Βεῖα, ψὨϊοἢ 
συῃβ8 {πγουρὮ νν. 68-75, ἴῃ νν. 76-70 
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τῶν αὐτοῦ ") 71. σωτηρίαν ἐξ ἐχθρῶν ἡμῶν, καὶ ἐκ χειρὸς πάντων 
τῶν μισούντων ἡμᾶς - 72. ποιῆσαι ἔλεος μετὰ τὼν πατέρων ἡμῶν, 

καὶ μνησθῆναι διαθήκης ἁγίας αὐτοῦ, 73. ὅρκον ὃν ὥμοσε πρὸς 

᾿Αβραὰμ τὸν πατέρα ἡμῶν, 74. τοῦ δοῦναι ἡμῖν, ἀφόβως, ἐκ χειρὸς 
τῶν ἐχθρῶν ἡμῶν 1 ῥυσθέντας, λατρεύειν αὐτῷ 7ς. ἐν ὁσιότητι καὶ 

δικαιοσύνῃ ἐνώπιον αὐτοῦ πάσας τὰς ἡμέρας τῆς ζωῆς 2 ἡμῶν. 
16. Καὶ σύ,Σ παιδίον, προφήτης ὑψίστου κληθήσῃ" 4 ᾿ 

προπορευσῇῃ ) Βετε δηὰ 
Ὁ] ἴῃ Αςῖ8 

γὰρ πρὸ προσώπου ὁ Κυρίου, ἑτοιμάσαι ὁδοὺς αὐτοῦ - 77. τοῦ δοῦναι υἱῖ, ,ο. 
γνῶσιν σωτηρίας τῷ λαῷ αὐτοῦ ἐν ἀφέσει ἁμαρτιῶν αὐτῶν, 78. διὰ 
σπλάγχνα ἔλέους Θεοῦ ἡμῶν, ἐν οἷς ἐπεσκέψατο ὅ ἡμᾶς ἀνατολὴ ἐξ 
ὕψους, 79. ἐπιφᾶναι τοῖς ἐν σκότει καὶ σκιᾷ θανάτου καθημένοις " 

1 εκ χειρος ἐεχθρων ἰῃ ΒΌΙ, 33. 

3 πασαις ταις ἡμέραις ἴῃ ΒΙ, ἀπά της ζωης οτηϊτοὰ ἰπ ΜΙ ΒΟΌΙ, αἷ» 

δ καὶ σν δε ΐπ ΜΙΒΟΌΙ, 33 (Τίεοι., ΥΝ.Η.). 

4 ον προ προσωπον ΝῊ Β Οτίρ. μανε ἐνωπιον (ΚΝ. Η.). 

δ5ΊΜΒΙ, μᾶνς ἐπισκέψεται (ΥΝ.Η.). 

ξαΐυτεβ οοσυς. ΤἼε οδ]εςὲ οἵ ἐπεσκέψατο 
8 Ἰαῖεπε ἰπ τῷ λαῷ (τὸν λαὸν, ο΄ νἱὶ. 
16; λαός ἀρρ]ϊεὰ ἴο [5γ8ε] 45 ἴῃε σῆοβεη 
ΡεορΙςε, ἔθνος το ἴῃς οἰδεῖ παιϊοῃβ).--- ες. 

κέρας σ. -- βασιλείαν, Ὀεσαιε Κίη 5 
Ψνεγα δποίπεθα νυ 4 Πογη οὗ οἱ], οἵ -Ξ- 
δύναμιν, Ὀεςδυ5ε ἰπ {μεἰγ πόση 411 ποτηεά 
ΔΠΙΠ1418 πᾶνε {Ππεῖγ ρόννες (Εὐτῆγ. Ζίρ.) ; 
ἃ ᾿Ἰποσουρῆϊγ Ηδεῦγενν βυπδοϊ.---ν οἴκῳ 
Δ., ροϊπείηρ ἴο 4 ἀεβοεπάδης οἵ Ὀανίά, 
ΨῈ}Ο Ὧ48 ψνγουρῃϊ βρη) ἀε] νεγαηος ἔοσ 
Ιβγδεῖ.---νεσ. 70. ἁγίων: 4 ρτεάϊοδιε 
ΔΡΡΙ Ια ἴῃ σενέσεηςε ἴοὸ ἴπ6 ῥγορῃεῖβ, ἃ8 
τὸ ἴα ἀροβείεβ ἱπ ΕΡρῇ. [ἰϊ, 5.---τνεσγ. 71. 
σωτηρίαν, ἴῃ ἀρροβίτΙοη ννἱ ἢ κέρας σ΄», 
τεβυγηίηρ δηά ἀδνεϊορίηρ ἴῃς τπουρδξ 
ἱπτεισυριεά Ὀγ νεγ. 70, ννῃϊ ἢ 8. ρᾶγδη- 
τες ].---ἐχθρῶν, τῶν μισούντων: ποῖ 
ἴο ὃς Δηχιουβὶν ἀϊβεϊηρυ βῃεά; ροειὶς 
ΒΥΠΟΏΥΤΊ8.---Ν τ. 72. ποιῆσαι: ἰπ εῇεοξ 
ερεχερειίοδὶ οὗ βαϊνδείοπ, ἔπουρῃ ἔοσ- 
ΤΩΔΙῪ ἱπάϊςαιίπρ τῃς αἱπὶ οὗ {πε βαϊνα- 
τίοη.---μετὰ τ΄ π.» 48 ἴῃ νεῖ. 58, ἴο τηδκα 
ΤΊΕΙΟΥ ὙΠ, (ῸΓ ἴο δῆονν πησσοῦ ἴο.--- 
ἁγίας, Βοῖγ, ἀρρ!ίεά ἴο δηοῖδεσ οἵ ἰβγδαὶ᾿8 
βαογεά ἱππεγιίδηοεβ : ἔπε οουέηαπέ.--- 
γεςσ. 73. ὅρκον ἴοτς ὅρκον, ἀερεπάϊηρ οα 
μνησθῆναι, ἃ ο48ε οἱ ἰηνεῖδε δεϊγαςιίοη, 
1ῃ6 πουηῃ ΌΥ ἴδε τεϊδεϊνε (ὃν, οὔ͵εςὶ οὗ 
ὥμοσεν) ἱπειεδᾶ οἵὨ τῇς τεϊδεῖνα Ὁ ἴῃς 
πουη. ΟΛ [κ΄ χχ. 17. Ἐχδπιρίεβ ἔγοπὶ 
ατεεκ δυΐποσβ ἰῃπ Βογποπιάπη, δϑελοίία. 
-τνεγ. 75. ὁσιότητι: {πε αοάννατά, τε- 
Ἰἰσίουβ ἀβρεοῖ οὗ οοπάυςι (ΕΡΏ. ἱν. 24).-- 
δικαιοσύνῃ : ἴῃς τηδηννατά, εἴμῖς 8] δβρεςῖ. 

γν. γ6-)γ9ςρ. Ῥτονη ἐὰλε ρεπεγαὶ ἐλαηκ5- 
εἰυϊηρ ζῶν Οἱυΐμε πεενον ἐὰφ δοηρ' ἐμγης 
ο ἰλε ἐῤεοίαὶ ξαιι5ε οὗ ρἰαάπεςς αῇονγάφαά 

ὃν ἐδ διγίλ ο7 γολη.---σὺ, παιδίον : τῃ:18 
δά άγεββ βυρροβεβ ἴῃς Βαρεῖβι ἴο ὃ 581}}} ἃ 
οὨὰ, δηὰ 411 ται 18 βαϊά οἵ πίη ἰβ ἃ 
ξιορμεες ἴοσγεοδδὲ οὗ τε διυγα, ἰπ 
Ἰτεγασυ ἴοσπι.--- ὑψίστου : οὔσας πηοζα, ἴοσ 
αοά. [π δε οἰτοῖς ννῃϊσἢ ργοάυςεά τἢϊ8 
Ἦγηγλη, δἂπὰ ἴπεβεὲ εδυὶν τοοοσγάβ, ἴῃς 
ἰάεα οὗ Ὀϊνίπε ἐγαμδοσμάσμεν οἴδτγας- 
τεγίβεὶς οὗ ἰδῖες [υἀδίβπι βεεπβ ἴο βᾶνα 
Ρτενδι!εά.---  εσ. 77. τοῦ δοῦναι, τῆς ἰπ- 
βηϊενς οὗ ρύγροβε, ἴο Ὀς ςοηπδοιδά Ἡν ἢ 
προπορεύσῃ ἴῃ νεῖ. 76 - Ϊοῇπ ν]]} ρὸ 
Ῥεῖοτε ἴῃς Ἰνοτά (]ἐῃονδἢ), ᾿χτὶ τὰς γεν 
οὗ εἰνίηρ ἴῃς Κπονϊεάρε οὗ βαϊνδιίοῃ ἴῃ 
ἴῃς ἐοτρινεποδβ οὗ βἰὶπβ.ι ΤἢΪβ 8 ἃ νεγΥ 
ἔδεται ἀεβοτίριίοη οὗ 10ῃ π᾿ 8 ταϊπίβισυ, 
Ατάϊγ ἀϊβετεπιίδεπρ ἰὲ ἔτοαὶ ἴδδὶ οὗ 

ΟὨγῖϑὲ, τΤᾷῇὲ Κπονϊεάρε οὗ βαϊνδιίοη ἰπ 
οτρίνεπεβϑ ἐς βαϊνδιίοη Ξ ΟΠ γίβι᾽ 8 ρί.--- 
γες. γ8. διὰ σπλάγχνα, εἴς., οη δΔοοουπὶ 
οὗ, εἴς., ἱπάϊοατπρ τῆς ἰουπίαίη-Ὠςδά οὗὨ 
βαϊνδιίοη---ἰῃς πλέον οὐ Οοά, ἀεβοσίδεὰ 
ἰπ Ηεῦτγεν ρἤγᾶβε ἂἃβ5 πε δοισεῖς οὗ 
μιεγο} ΟΥ̓ ομν Οοά.---πισκέψεται : ἴδε 
δυΐυτε (δοτίβε ἱπ Τ. Ε.), τβουρῇ ἴῃ {εν 
Μ995. (ΝΜ Β1)), ἰβ ἀουι1ε88 ἴῃς ἴγυς τεδά- 
ἰῃρ. ἴη τμὲ βεοοπά ρτεδὶ βίσορῃε ἴῃς 
νογῦβ δῖς 411 διῖυγο, ἀπὰ ἀεβοσίδς νν δῖ 
ἰβ ἴο δε.--ἀνατολὴ : ΠαΑρΡΙΥ τεπάεγεὰ 
“ ἀλγβρτίπρ "ἴῃ Α. Ν. ΤῇΠε τεέδεσεηοε 18 
υπάουδιεάϊν ἴο ἃ ᾿ἰρδέ, δίδσ, οσ βῃπ, ποῖ 
ἴο ἃ ὑγαποῇ ἴτοπὶ [|6886᾿8 βίθπι, ῶἃ5 ἰΐ 
ταϊρῆϊ Ὀς 50 ἴδ: 88 ὑδᾶρε ἴῃ ϑερῖ. 18 σοη- 
οεγηεὰ (υἱάς 7ετ. χχὶϊ. 5, Ζεοῆδσ. 111. 8, 
νὶ. 12), ἴοσ ἰΐ8 ἑμποξίοη ἰς ἐπιφᾶναι, ἴο 
ἌΡΡΘδΓ 88 8 ἰἴψῃε ἴὸ ἴβοβε ἰπ ἀδγκπαβ8 
(σκότει).---σκιᾷ θανάτου: νυἱάε οἡ Με, 
ἷν. τό. 
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τοῦ κατευθῦναι τοὺς πόδας ἡμῶν εἰς ὁδὸν εἰρήνης." 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1. 8ο. 11. 

8ο. Τὸ δὲ 

παιδίον ηὔξανε καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι" καὶ ἦν ἐν ταῖς ἐρήμοις, 

Κμαο οοἱγ. ἕως ἡμέρας " ἀναδείξεως αὐτοῦ πρὸς τὸν Ἰσραήλ. 
11. τ. ἘΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις, ἐξῆλθε δόγμα παρὰ 

Καίσαρος Αὐγούστου, ἀπογράφεσθαι πᾶσαν τὴν οἰκουμένην " 2. αὕτη 

ἤλς Βεμεάϊοέμς ἐν βίεερεά ἴῃ οὐῖς 
; “δὴ δηϊποίοσυ τοῦ ΡΒ. 

ἀπά ῬΕΟΡΜοΙο,» ΗοϊιΖ., ΠΝ σ. 
γεσ. 80. Οομεϊπδίοη : Ὀεΐη ἃ βυπὶ- 

ΤΩΔΤΥ βιδιεσημεπὶ οἡ [οἤπ᾿ Β Πἰβίοσυ ἴγοπὶ 
οὨΠἀποοά το τηδπμοοά.---πνεύματι: πε 
ἐπονῖπβ Βίσεηρτ οὗ Ἰοΐπ᾽Β βριγιι, τῆς 
δνεϊορτηεηὶ οὗ ἃ γεπιδσκαῦϊς τηογδὶ ἰῃ- 

ἀϊνίἀυδ!εν, ἐς πηαΐῃ Ροΐηξ ἰπ με νῖενν οὗ 
1δς ἐνδηροείιϑι. ---ἐν ταῖς ἐρήμοις, ἰπ τῃ6 
ἀεδβετὶ ρίδοεβ : ποὲ ἔδσ ἴο 3Ὸὸ ἔγοτῃ ἢ18 Ποπια 
ἴο ἢπά ἔδεπὶ ; νἱδὶἴ8 ἴο ἴπεπι τεαυεηὲ ἱπ 
εαιν Ὀογποοά ; σοπβίδπε δροάε ν ἤδη 
γουῃ Παά ραββεά ἱπίο τιδηποοᾶ; ἴονε 
οἵ βοϊτυάς στον ἱπέο ἃ ραββίοῃ. Μεεῖ 
Τοβίεγιηοῖπει ἴῸΓ πα ΨΨὯΟ ἰ8 ἴο ΡῈ ἴπε 
οδηβοζ οὗ ἢίβ ἔθ. Ἐββδῆδβ ποῖ ἔδσ οἢἔ, 
Ῥυϊ πο ἱπάϊοδιίοη οὗ οοπίδοϊ, εἰϊδες ουἵ- 
ΨΆΙΙΥ οὐ ἱηιναγάϊν, νἢ τΠαπὶ. 

ΟΠΑΡΤΕΒΊ Ὶ]. ΤῊΞ ΒΙΕΤΗ ΑΝ Βου- 
ἩΟΟΡ ΟΕ [Εβ8ῦ8.--νν. 1-5. γοτεῤῥὰ ἀπά 
Μανν ροὸ ωῤ ἰο Βείμίελιενι. πῃ ἴμεβ8 
νεσβεβ ἔρυκε πιᾶκοβ ἃ Ὠἰβίοσγιςαὶ βίδιε- 
ταεηῖ, ψῃ ἢ οας πιὶρῃς πᾶνε Ὀδδη ἰη- 
οἰϊπεὰ τὸ τεραγὰά ἃ8 δὴ 1]υβέγατίοη οὗ τὰ 8 
ἀκρίβεια (1. 1), δὲ ννῃΐϊοἢ Ὧδε δἰπιεά, 88 
ΜΕ] δβ οἵ δίβ8 ἀδδίγε, ἱπ ἴῃς βρίσι: οὗ 
Ῥαυϊης υπίνεγβαιδπι, ἴο οοπηεοῖ ἴῃς 
ὈΪΠ οἵ [εϑ8 ἢ πα ρεηεσγαὶ Πἰβίοσυ οὗ 
6 ψοσὶά. [Ιπ (ἢς ἔογπιεσ γεβρεοῖ ἴδ6 
ἐχρεσίεπος οὔ ἔπε εἐχερεῖς ἰ8 νεσΥῪ ἀἷ8- 
Δρροϊπείηβ. ὙὍβε ραββᾶρε [88 ρίνεῃ γῖβε 
ἴο ἃ Βοβξὲ οὗ ᾳυδδίίοηβ νυν πές ἢ ἢανς Ὀεεη 
ἀϊδουδβεά, νυν δεν] ἀαγίηρ σοπϑίςς οὗὨ 
ορίηίοῃ, ἱπ δὴ εχίεηβῖνε οτίεἰςὶ δπὰ 
δροϊοψεῖίς Πτεταῖυσθ. Ὅς ἀϊβῆουϊν ἰ8 
ποῖ 80 τυ οἢ 88 (0 ἴα τηδαηπίηρ οὗἩ ἴδ6 
ἐνδηρε 5:8 νογάβ, Ὀὰὶ ταῖπες 88 ἴο [μεῖς 
τῖθ. Α8, Βονενεσ, ἴδε δροϊορεῖίς 
δηὰ τῆς εχερεῖίοαὶ ἱπίεγεβίβ πᾶνε δεεῃ 
νΕΓΥ ταις πηχοά ὑρ ἰπ {πε ἀϊδουβδίοῃϑ, ἰὲ 
ΤᾺΔΥ Ὀ6 ΜΕ] δὲ ἴπε ουΐδεϊ ἴο ἱπάϊσαία 
σον ἴῃς οδίεῖ οὐ]εοιίοπβ ἴπδὲ μᾶνα 
Ὀεεη ἕδη ἴο ἔπε ρδββαζε ου ἴδε βοοσα 
οἵ Βἱβιοσίοιιν. Οἡ ἰῃς ἴδος οὗἉ ἱξ, 1,Κ.᾽5 
βίδιθπηθηὶ ἰβ ἔπαὶ ἴῃς Βοιγδπ ἘπΠΊΡΕΙΟΣ 
αἵ (86 εἰπιε οὗ (γί βε᾽β δίγι ἃ ογάθγεά ἃ 
υηϊνειβαὶ οδηβυβ, ἐμαὶ (μὶ8 ογάθσ ννᾶβ 
οδιτίεὰ οὐ ὉγΥ Ουϊτίπἰι8β, βόνθσηοσ οὗ 
ϑυτία, ἀπά δαὶ τπε ἐχεουξίοη οὗ ἰξ νν88 
ἔς οσοδοίοη οὗ [οβερῃ δηὰ Μασ βροίπε 
ἴο Βειῃιεεσθ, Τὸ (μὲβ8 ἰξ μᾶβ ὕεεῃ 
οὐϊεοίϊεά :--α 

1. Αρατὲ ἄοτῃ ἴδς ἀοβρεὶ, ᾿ιἰβίοσυ 

Κηονβ ποίῃἰηρ οὗ ἃ βεπεγαῖ ἱπιρεγίαὶ 
οεηδυδ ἴῃ ἴδε ἔπιε οὗ Αὐρυπβίυδ. 

2. ΤΠεγε οουϊὰ πᾶνε Ὀδθη πὸ ΕοπΊδη 
Τεπβιβ ἴῃ Ραἰεβιϊηε ἀυγίηρ ἔπε τἰπὶς οὗἁ 
Ἡετοά τἢς Οτοϑδῖ, ἃ γέχ βοεῖμ. 

3. ϑύοἢ ἃ σεῆβὺ8β δῖ βυςοἢ ἃ {ἰπλῈ σου ]Ἱὰ 
ποῖ πᾶνε Ὀδεη οδγγίεἃ ουἵ Ὁν Οπίγίπίης, 
ἴοτ ἢες ννὰ8 ποῖ ρόνεγποσ ἱπ ϑυτία τῃδη, 
Ὡογ 11} τεῃ γεδιβ ἰδῖεσ, ῇεη ἢς ἀϊὰ 
τρᾶκς ἃ οδηϑι8 ΜΏΟ, μάνα σγίβε ἴο ἃ 
τενοῖε υπάογ 1υἀλ5 οὗ αΔ4]11|ες. 

4. ὕπάεγ 4 Κοπιᾶπ οδηβιιβ ἰὲ ψνουά 
ποῖ ἤανε Ὀξεπ πεοδββασυ ἴοσ [οβερῇ ἴο 
ξο ἴο ΒεῖΠ]εμεπὶ, οὐ ἔοσς Μδγυ ἴο δοσοῖα- 
ῬϑηΥ Πίπι.--- ἢ ἐδεβε οὈ]εςείοηβ ἰῃ 
οὺγ νίενν γε ργοοεεά νυ ἔπε ἐχροϑβὶ- 
τίοη, ποιϊηρ {πεὶς ἱπήπμεποε, Δ88 ΜῈ 5Ὸ 
δἰοπρ, οἡ ἴῃς ἀεῖδ1:18 οὗ ἱηϊεσγργεϊδείοη. 

γεῖ. ᾿. ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις : (ῃς 
ἄδγβ οἵ Ηετζοά ((. 5), ἀπά οὗ 6 ενεπῖβ 
τεϊδιδά ἱπ τῆς ρῥγενίουβ Ἵομαρίεγ: ἴδα 
δέχ οὗἨ ]οῃπ, εἰἴς,---δόγμα (δοκέω) -- 
δεδογμένον, Δη ορἱπίοῃ 45 Οὐ ρῃ ]οβορδοζβ; 
Βεῖα ἃ ἄβοζςε, 88 ἴῃ Ας(β χνυ]!. 7.---ἀπογ, 
φεσθαι (μετα ἀπά ἱπ Ηδῦ. χίϊ. 23): ἴδς 
ἄεογεα σοησογηρὰ δησοϊσηθης οἵ στερίβίγα- 
τίοη οὗ ἴῃς ρορυϊδιίίοπ (6 νοῦ τηῖρῃε 
Ὀε εἰἴμες πιά άϊς οὐ ραβϑῖνο---ησοὶ ἰϊβεϊξ, 
ΟΥ Ὅς δησγοϊϊδὰ; ἐπα ἰαἰέεσ τ[ῃ6 πιο 
ῬτοῦΔ 16). Εογ δὲ ρυγροβε---ἰαχαιίοη, 
ΟΥ̓ βέπεσδὶ βιδι βεῖςαὶ οὐ]εοῖδ---ποῖ ἱπάϊ- 
οδιεάᾶ, δηά ποῖ ἰο ὃς ἰᾶκεδη ἴοσ ρταηίεά 88 
ἰπ τῃ6 τεπάθγίηρ “ ταχεά ᾽" ἴῃ Α. Ν., δυὲ 
τῆς [Οτγ,εσ τηοβὲ ργοῦ δον ἱπιεηἀεᾶ, ΤῊΣ 
ἈΥΡοΙδδαΙϑ ταὶ ἰἢς τερίβιγαϊίου δαὰ 
τοίθίοποα ἴο σέαέϊέδος τηθεῖβ οὔ͵]εο- 
τἰίοπβ 1 ἂηά 2, Ὀδεοαυβε Αὐρυδίυβ ἀϊά 
τΏδκε οσγ ςοτηρ]εῖς ἃ ἐφεεγίῤῥέῥϊο ογδὶς οὗ 
πὲ βογῖ, δῃηά βυοῦ ἃ οδῆβιυβ νουἹά ξὶνε 
τὸ οἤεηςς ἴο ἴῃ6 1ενν8 ογ τποῖς ἱίηρ. 
Μί4ε Ἠδδη, αα ἰοςε. Τῆς ατοεῖκ ννογὰ ἔοσ 
ἰαχίπρ ἰ8 ἀποτίμησις.---πᾶσαν τὴν οἶκον- 
μένην : ἴῃς ΨΠΟΪς ΠΒαδιιΔδ]ς ννοσὶὰ, ογδὶς 
ἐδγγαγμρι τὸ ἴς Βοπηᾶπ δπρίτε, ποῖ 
ταεγεὶν ἴδε ῥσγονίποςβ (1ταὶν δχοϊυ δά), ος 
Ῥαϊεβείηθ, ἃ8 888 Ὀεεῃ βυρρεβίεά ἰῇ δὴ 
δροϊορεῖίς ἰπίθγεδβὲ ἴὸ ρεῖ τὰ οὗ ἑῆς ἀ16- 
οὐἰεῖε8 οοππεοιοά υἱτἢ ἃ υηΐνετβαὶ οοῦ- 
8υ8. ΤΠ ὑδιδ] πιεδηΐπρ οὗ (6 ρῆσαδε, 
δηὰ (Π6 τείεσεμοα ἴοὸ Αυρυδίυβ 88 {86 
βοῦγοα οὗ ἴδε ογάεσ, ἔδνοισ ἴα ἴαγρεῖ 
Βεηβ6. Αὐυρυβίυβ τεϊρπεὰ ἔτοπιὶ 30 Β.0. 
ἴο 14 4.Ὁ. 

γες. 2. ΤΕΐδ νεγϑς Ἰοοῖκβ [κε ἃ ράγε- 



«--5. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 47: 
ἡ 1 ἀπογραφὴ πρώτη ἐγένετο 2 ἡγεμονεύοντος τῆς Συρίας Κυρηνίου. 
3. καὶ ἐπορεύοντο πάντες ἀπογράφεσθαι, ἕκαστος εἰς τὴν ἰδίαν ὃ 
πόλιν. 4. ᾿Ανέβη δὲ καὶ ᾿Ιωσὴφ ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας, ἐκ πόλεως 

Ναζαρέτ, εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, εἰς πόλιν Δαβίδ, ἥτις καλεῖται Βηθλεέμ, 

διὰ τὸ εἶναι αὐτὸν ἐξ οἴκου καὶ πατριᾶς Δαβίδ, ς. ἀπογράψασθαι 

σὺν Μαριὰμ τῇ μεμνηστευμένῃ ὁ αὐτῷ γυναικί,δ οὔσῃ ἐγκύῳ. 

1 οπιτιεὰ ἱπ ΒΒ} 131; ἰουπά ἰη Ο[.Δ (οπι. Τίβοξ., ΜΝ. Η.). 

3 . Ὀείοσες πρωτη ἴπ 
ἀιθίοιν, τδίηκβ 1. ὙΝ εἰβδβ. 

δ εαντον ἴῃ ΟΒΌΙΞ (Τίβοῃ., ΝΝ.Η.). 

ΜῸ Οτΐε. ἴδε. (ΤΊβο.. 
ἊἋϑβ ἴῃ ΤΆ. ΑΒΟΙ(Δ (νν.Η... 

Αἡ Ἔχερειίςδὶ ἄδνίος ἴο τηεεῖ ἃ 

4 ἐμνηστ. ἰπ ΜΝ ΒΟΌΙ.Ξ, 

5 Οπΐξ γυναικὶ  ΒΟΌΙΞ :, 131 (ΤίβοΒ., ΝΝ.Η.). 

ἐπειίςα! εχριδπδιίίου, δηὰά 8 δοΐυδιν 
Ῥσαοκείεά ἴῃ ΝΝ.Η. οπε Ἴοουϊὰ αἰπιοβὲ 
νυ δ ἰε μΒαά Ὀδδη οπϊτεά, οὐ ἴ[μδὲ πεῖς 
Ψεῖς τεάβου ἴο δεῖϊενε, 88 ᾽88 ὕξεπ 
βυρρεβίεά ὉΥ 8ενεγαὶ τυυτϊίεσβ, τ[μδὶ ἰξ 18. ἃ 
εἰοββ παῖ πδ8 ἰουηᾶ ἰἴ8 ΨᾺῪ ἱπῖο (δε 
ἴσχε, δηὰ τῆδὲ 1. 8 ποῖ τεβροηβίδ]ς ἴοσ 
ἴξτττδο πιυςἢ τγου δὶς μ48 ἰξ ρίνεη ἴο σοπι- 
τασπίδίοσβ.υ Τεχῖ ἀπά βεῆβα πᾶνε δἰΐκε 
δεδη ἀϊβρυϊεά.---αντὴ 48 Ὀεδη ἴάκθῃ 88 
αὐτή -- 8ε!ζ, ποῖ αὕτη -- ἐϊΐα, τῆ 6 βαπΊε, 
ἴο τᾶκα τοοτι ἴοσ ἃ ἀιεείποίοη θεῖννεεη 
τἰῆε ἄεξοτες δηᾶὰ ἰἴβ Ὄδχεουϊίοῃ ΟΥ̓ σοτ,- 
Ρ᾽εξίοη ἴδῃ γϑασβ δὐϊεσ ὉῪ Ουϊτί πία8, 50 
ταεεῖίπρ ἀϊου!ν ΝΟ. 3. ΤὨϊβ ἀενίςος 15 
πο βΈΠαΓαΥ ἀϊβοαγάεά, πρώτη Πᾶ8 
εξ ἴδκεη 88 -- προτέρα, τηεδηΐηρ ; [Π18 
ςεηβὺβ ἴοοῖκ ρίδοε δεΐογε Ουἱϊτίπίυβ ννᾶβ 
ξονετηοσ, ἃ Ροββί δε Ὀαϊ νεγὺ ἱπιργοῦδοὶα 
τεπάογίηρ, ποῖ ἴο 880 πὲ οτς [4118 ἴο 
8εε ἴῃς οὐ͵εςὲ οὗ Βι:0ἢ ἃ βίδίεπιεπί. Τῇα 
{πιὸ τεχὶ ἰβ αὕτη ἀπογ. πρώτη ἐγέν., ἀπά 
ἴῃς πηραηΐηρ: {πὶ σε πβ05 ἴοοῖς ρίδοα, 48 
ἃ ἢτβῖ, ψβεη, εἴς. Βυΐῖ ΨΥ ἂς α Μγεέ ὃ 
Βεοδυβθ, ΓΕΡΙΥ πιᾶηγ, ἴμεσε ννὰ8 ἃ βεσοηά, 
ἀπά ἴῃ6 58δπὶς Ουϊτίπ8, ἴδῃ ὙΘᾶΓ8 
Ἰαῖεσ, Κπονη ἴο κι. (Αςἷβ ν. 37), 
ἀϊεαβίσουβ ἰῃ ἰϊ8 σοηβεάιεηςα, ἀπᾶὰ ΠΟ 
ἢς Ψ88 δηχίουβ Π8 γεδάεσβ βῃουϊά ποῖ 
ςοηπέουπά ΨῈΠ τΠ18 οπὲ (580 Ηδῃη δπηὰ 
ΟἸΠΕΓΒ).---ἡγεμονεύοντος : [Π8 ΓαΐΒε5Β. ἃ 
υεβεῖοη οὔ ἴδοι. Μ,αβ ουϊτίηἰυβ 
δονεῖποσ ἴδεπ ΗἜ ννᾶβ, δάτηϊεαϊγ, 
ὌΝΕΙΠΟΙ οὗ ϑυτῖίδ ἴδῃ γαδΓϑ ἰδίεσ, ἤδη 
ἔς ταδάς τῆς οδηβυβ τοΐετγεά ἴὸ ἴῃ Αοὶβ 
ν. 37. Εἰῖδεσ ἔπογα 18 ἃ πιϊβίακε μεγε, οῦ 
Ουϊπηῖυ ΑΒ ΡΌΝΕΓΠΟΥΙ ἰννίςα (50 Α. ΥΥ. 

υπιρῖ, ΒίΓεπΟὈΒΙΥ Βυρρογίεα Ὀγ ΕδΊγᾶγ, 
σ. α. Τ., αἰ ἰος.), οὐ αἱ ἰεαβὲ γγεβεηῖ ἴῃ 
ϑγτῖα, δὲ πε εἰπε οἵ Οἢγίβεῖβ θίγῃ, ἴῃ 
ΒΟΙΠ6 ΤΔΡΔΟΙΥ, ΒΔΥ 45 ἃ ΠΟΠΊΓἰββίοπεΓ 
ἐπ ςοππεοιίοη Μ ἢ τΠ6 σοη5ι8. 

νες. 3. πάντες: ποῖ 41] τπτουρδουῖ 
τῆς ἱινοτὶά, Ὀυξ 41} 1π Ῥαϊδετίη 6 ---ῖῃε ἐχαςι- 
εἰσι {ἀπὲ ἄσοτες ἴπετε δείης ϑνπαῖ τς 

ἐνδηροῖβε ἰ8 ἱπεεγεβεεά ἰῃ.---ἰᾳ τὴν ἰδίαν 
πόλιν (οἵ ἑαυτοῦ π., ΝΝ.Η.). Τοεδβ τι ϊ8 
τηθδῃ ἴο ἔῃ οἰτγ οὗ δὶβ ρεβορῖε, οσς ἴο ἴδε 
οἷϊν οὗ μἰβ δροάε ἢ [Γῆς ἔοσπιασ, ννβδὲ 
ἃ 51 ἰῃ Ῥαϊεβιίηθ, οὐ ἰπ τῆς ψογὶά ἴξ 
πάντες Ὀε ἰάκεη νἱάεἶῖγ} Α τερυΐας 
“ ψοϊκΚεσινδηδογυηρ ἡ (Ηοϊἐζπιαηη. ἰπ 
Η. 6.). ϑεηβίθ]ε οἵ 1818, βοῆς (Ηδβη, 
4.0.) ἴλκε τῇς τείεσεηος ἴο ὃε ἴο ἴδῈ 
Ῥίδςος οὗ τοβδίάεποε (Ὑνοΐπποζὲ ποὲ ϑεδσηπ)- 
οτῇ), ἐπιρ᾽ γίηρ ἴπᾶὲ Βειῃ]οαπὶ γᾶ8 ἴὸσ 
1. 28 ἴοσ Με. 1 βερῆβ ποπὶς, δηὰ παῖ 
ΠΕ πιεῖν Παρρεπεά ἴο πᾶνε Ῥεεῆ 
Ἰϊνίπρ ἱπ Νζδσζεῖῃ ᾿υϑὲ θεΐογσε. Βαῖΐ νεγ. 
7 ἰπλρ ϊε8. ἴπδὲ Ϊβερῃ δηὰ Μδγυ παά πο 
ουδὲ ἱπ Βειπίεεπι. Ἐείπε φυοίεβ, 
ὙΠ ἃ Τσεγίδίπ ἀπιουηῖ οὗ ἀρρτονδῖ, ἴπ8 
νίενν οὗ Θοῦποῖίες (Κ ρησέ ἀπ ας 1,απα}) 
τπδῖ Ἰοβερἢ ννᾶβ ποὲ ἃ σδγρεπίεσ ὃυϊ ἃ 
πιδβοη, δηᾶ τῆδι. Βοι ἢ] εεπὶ ννᾶ8 ἴπογα- 
ἕοσε Π|8 ἡδίυσγαὶ ἤοπηε, Ὀείηρ πε Βεδά- 
τίει οὗ [πὶ σταῖς ἴΠεη 2485 πον. Οἱ 
18. νίενν, ]οβερῇ πδά βἰπιρίγ Ῥεεη ἰπ 

Ναζαγεῖδ Ὀυ1}68Ἰηρ ἃ πουδε, ποῖ δὲ βοτης, 
δυῖ ΑΌΔΥ ἴτοπι Ποπὶς ἴοσ ἃ ἰἰτῆθ 45 8ῃ 
διιίβδῃ. 

γν. 4, 5. ]οβερῃῇ δὴηά Μ δηά 
Ναζαζεῖῃ δα ἤδθγε γείεγγεά ἴο, 88 1 ΠῸῪ 
δᾶ ποῖ Ῥβδη πιεπιοηεὰ Ρείοσοα (Ἰ. 26, 27), 
ἱπρὶ γίηρ παῖ ΓΚ. 15. μέγα υβὶηρ δη ἱπάδ- 
Ῥεηάεηϊξ ἀοοιπιεηὶ (ΗοῖτΖ., Η. Ο.).---ἀπὸ 
τ. Γαλ., ἐκ πόλ.: υϑεὰ νυν οἰ Δδβϑὶςδὶ δοουσ- 
δογ: ἀπὸ -- ἀϊγεοτίοη ἔτοτῃ, ἐκ ἔτοτῃ νυνί π 
(Ο. α. Τ.).--ΟἰῖἋξ οἴκον καὶ πατριᾶς, “οὗ 
τῆς. Βουβα δηὰ [χη γ,᾽" ΚΕ. Ν΄.--οἶκοι, 
πατριαί, φυλαί τερτεβεπηξ ἃ βεγίεβ οὗ 
ννἱδεηπίπρ οἰγο 69.---ἀπογράψασθαι, το Ὀς 
εητοϊεὰ. [1 Βειμιεμθπι ν88 1 8Ὲρ ἢ 8 
Βοπιε, ἢς ννουϊά ἢανα ροπα ἴο ΒΕΓ] ἤεπὶ 
ΒΟΟΠΕΓ ΟΥ̓ αΐες ἰπ δὴν οᾶ8εὲ. Βεοδυβε οὗ 
τῆε ςεπβὰβ ἢε Ψψεπὶ υ5ῖ τῃεη (ΗδΔ}πη).--- 
σὺν Μαριὰμ, οοπιίηρ δες ἀπογράψ., 
πδίυγα! ν βυρρεβὶβ ἴηδὶ βῇς δὰ ἴο δε 
ἀητοῖι δὰ ἴοο. νήδϑβ 1ῃ18 πεοδββϑαγυ ὃ Ενθῃ 
τῇ ποῖ, τεσβοπβ τηϊρις Ῥ6 βυρεεβίεά ἴος 



472 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1. 

6. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ εἶναι αὐτοὺς ἐκεῖ, ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι 
τοῦ τεκεῖν αὐτήν. ἢ. καὶ ἔτεκε τὸν υἱὸν αὐτῆς τὸν πρωτότοκον, 

καὶ ἐσπαργάνωσεν αὐτόν, καὶ ἀνέκλιναν αὐτὸν ἐν τῇ ἴ φάτνῃ " διότι 
οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι. 

8. Καὶ ποιμένες ἦσαν ἐν τῇ χώρᾳ τῇ αὐτῇ ἀγραυλοῦντες καὶ 
φυλάσσοντες φυλακὰς τῆς νυκτὸς ἐπὶ τὴν ποίμνην αὐτῶν. 9. καὶ 
ἰδού,2 ἄγγελος Κυρίου ἐπέστη αὐτοῖς, καὶ δόξα Κυρίου περιέλαμψεν 
αὐτούς: καὶ ἐφοβήθησαν φόβον μέγαν. ΣΟ. καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ 

ἄγγελος, “Μὴ φοβεῖσθε: ἰδοὺ γάρ, εὐαγγελίζομαι ὑμῖν χαρὰν 
μεγάλην, ἥτις ἔσται παντὶ τῷ λαῷ 11. ὅτι ἐτέχθη ὑμῖν σήμερον 
σωτήρ, ὅς ἐστι Χριστὸς Κύριος, ἐν πόλει Δαβίδ. 12. καὶ τοῦτο 

ὑμῖν τὸ δ σημεῖον" εὑρήσετε βρέφος ἐσπαργανωμένον, κείμενον ἐν 

τῇ ὁ φάτνῃ." 
1 Οπνξ τῇ ΜΑΒΌΙΞ, 
8 τὸ ἰδ οτηϊτοἃ ἴῃ ΒΞ 

13. Καὶ ἐξαίφνης ἐγένετο σὺν τῷ ἀγγέλῳ πλῆθος 

5 ΜΒ1Ξ οπιῖε ιδον. 
130 (Ν.Η. τεϊεραῖε ἴο πλαγρίη). 

4 Ἐὸσ κείμενον ἐν τη φατνη Ὁ 68 τεδά βἰ πῃ ρὶν εν φατνη (Τί8.8.). ΒΙωΞ, 33 αἱ. 
δᾶνε και κειμενον (ΥΝ.Η.). 

δεῖ ροίηρ ἢ με Βυδραπά; πες οοη- 
ἀϊίοπ, τῆς ἱπιεπιίοη ἴο βεῖἰς τἤετε 88 
ταὶς ταδὶ ποτε, 8Π6 δὴ δείγεββ, εἴς.-- 
ἐγκύῳ (Πετε οηἱγ ἴῃ Ν. Τ.), ργερασίηρ ἔοσ 
ψ δι [Ο]]ονν8. 
νυ τοίδσεπος ἴο ἴῃς ἐοσζεροίηρ βίδίε- 

τηεηῖ, ἰϊ ἰβ ρεηογα!γ ἀρτεεὰ τΠπδὲ ἃ σεῃβι8 
οὗ βοπὶεὲ Κἰπά τηυϑὲ ἤᾶνες ἰδκεὴ ρίδςς. 
Μεγεσ δηά ννεῖββ, [οἸ]οννίηρ ϑοῃϊείεγ- 
το ῃοῦ πὰ ΟἸβῆδυβεη, τη κ (μὲ ἴῃς 
ἐνεπὶ ννᾶ8 βοιηβίῃίηρ ἱπίθσηδὶ ἴο ᾿ᾶἀδεᾶ, 
δηά οοποοσηδὰ ἴπ6 τενίβίοη οὗ ΓΑΠΉΪΥ 
ξεπεαϊορίοδὶ τερίβιετβ, ἀπά {πὶ 1ἷς. ννᾶϑ 
ταϊβίεὰ ἱπίο ἰγδηβίογηνιηρ τμϊ8 ρεῖϊ 
᾿τταηβαοίίου ἱπῖο δὴ δῇδι οἵ ψοι]ά- 
Ἡἰδβιογίςαὶ βρη ἤςαπος. ὙΠ 8 15 ποῖ βαιίβ8- 
ἕλοΐοσγ. [τ νουἹά 6 τυ πιοζε βδῖῖ5- 
Ἰλοογυ ἱἢ ἰῖ οου]ά ὃς βδονῃ ἴῃδὲ ΓΚ. 8 
διβίοσὶς ἐταπηηρ οὗ τῆς δἰγ οὗἨ }εἐβ085 ἰ5 
βιγίογ δοουγαῖθ. Βαΐ τηοβὶ βδι 5έδοίογυ 
οἵ 81} ἰβ ἰξ το Κπον ἴπδὶ βυοῖὶ ἃ ἀεπιοῦ- 
βίγαϊίοη, βοννενοσ ἀδβίγαδς, ἐς πιοὲ υἱέαὶ 
ἐο {αϊλ. 

ν. 6,7. Τῆς δινἐἈ.---ὄπλήσθησαν αἱ 
ἢ., 85 ἴῃ 1. 57. [π|1ἢ]5 σᾶ86, 48 ἴῃ ἴῃδὶ 
οἵ ]οῆπ, ἴπε παίυγαὶ σουγβε νγᾶὰ8 τι η.--- 
ἐσπαργάνωσεν (Πετε δηὰ νεῖ. 12), ἀνέκ- 
λινεν : [88 πδιγαῖίνα γι 8 45 ἢ Μϑγν ἀϊάὰ 
δεβε τδϊηρβ Βεγβεὶ, νπεπος {πε ραϊτίβεϊς 
ἱπίδσσεπος οὗ ραϊηϊεββ δἰσίῃ. » ἴῃ 
ἃ ΤὭΔΏΡΕΙ (1 ἃ 5141}, ατοῖίυ5, δέ αἤ)ες 
καταλύματι, ἰπ ἔπε ἱπη, ποῖ ὑχοῦδΌΪν ἃ 
πανδοχεῖον (χ. 34), ΝΠ ἃ Βοβῖ, δυὶϊ 
ΒἰΠΊΡΙΥ ἃ ἔλα, αὶ δποϊοβυσε ὙΠ ορεη 
Τ1Ι6ςα58568β. Τῆς πηεδηὶηρ ΤΠΔΥ 6, ποῖ 
παι τπετς ννδβ δοβοίυϊεϊγ ΠῸ τοοπὶ ἴοσ 
7οβερῷῇ δηὰ Μϑιγ ἵμεγε, Ὀυϊ τπᾶὶ τῃ6 

Μοβὲ Μ9595. οπιὶῖϊ τη Ὀείοσς φατ. 

Ρίδος ννδβ ἴοο οσοννάβά ἕοσ ἃ δίγέᾳ, δπὰ 
πὶ τπεγείοσα ἴπὸν σειγεά τὸ ἃ β[81] οσς 
᾿νε, ψἤεσε ἴπεῖα Ψὰ8 τοοσὰ ἔοσς ἴδα 
τλοῖμει, ἃπά ἃ οὶ ἔογ ἴῃς Ὀδὴε (υἱάδ 
οἷ. χχὶϊ. α 1). 

γν. 8-1:3. Τὰξ φτποῤλεγάς απ ἰὰσ 
ἀπρεί5.--- εἴ. 8. ποιμένες, Ξῃερμοτγάβ, 
νἱῖπουῦῖ ἀγίῖοϊε ; πὸ οοππεοιίοη Ὀείννθθη 
1πεπὶ δηά {πε ὈἰγιΠρίδοε.---ἀγρανλοῦντες 
(ἀγρός, αὐλή, Πετε οπὶν), δἰνουδοκίηρ, 
Ραββίηρ {πε πἰρβὲ ἴῃ [ῃ6 ὀρεῃ αἷγ; ἱπιρὶυ- 
1π6 Πδίυγαι! Υ ἃ πὐϊά τἴτης οὗ 186 γεᾶσ 
Ῥείνεεη Μασοῦ ἂηὰ Νονεπρεσ. [π 
Μηῖος τ[π6 ἤοοκβ ννεγε ἴῃ [οἱά.---ν εσ. 9. 
ἐπέστη, υβεὰ εἰξενθεῖε ὃν [,Κ. ἰπ τὸ- 
ἴσγεηςε ἴο δηρεὶὶς ἀρρεάγαποεβ, εἰρῃϊθεῃ 
εἰπιε8. ἰῃ Ὧί8 ννγιτίηρβ ἱπ 1] -- βἰοοὰ 
δεβίάε ; οπὲ πιοόγέ ἴδῃ ἐπαὶς πυπιῦοῖ, 
βυάδάεηϊγ.---περιέλαμψεν: πεῖα ἀπά ἰπ 
Αςοῖβ χχνῖ. 13, οἷν, ἰῇ Ν. Τ᾿ ΞΞ ββοῃβ 
διουπά.--ἐφοβήθησαν, [ΠῚ ἔεαγεὰ 
δτεδῖν; γεῖ τῆν ψνεσα ποῖ υἱίειν ἀπ- 
Ριεραγεά, {πεῖς τπουρηῖβ μδά θέε οὗ ἃ 
Ὀϊνίπε ρταοίουβ νἱβἰτδι οη---νναἰ τη ρ ἴοσ 
τῆς οςοπϑοϊδιίοη οὗ [βγδεὶ ; βυιυδ)εςιῖνε ἀπὰ 
οὐ]εοῖῖνε οοτγγεβροπάϊην. --- νεῖ. το. 
εὐαγγελίζομαι, εἴς., 1 Ὀτηρ ροοά πενν8 
ἴῃ 186 ἑογῃ οὗ ἃ ργεδξ ἰοὺ δὰ '. 10).--- 
παντὶ τῷ λαῷ, ποῖ τηετεῖν ἴο γου, Ὀυΐ ἴο 
1πῸ τνμοῖς ρεορὶς (οἵ βγεῖ, υἱέ ἱ. 68). --- 
γεῖ. 11.- σωτήρ: ἃ ννοτά οσουστίπα 
(νἢ σωτηρία) οἴη ἱπ 1,Κ. ἀπά ἴῃ 8ι. 
Ῥυϊ, ποῖ οἵϊεῃ οἰβεινῆοσε ἰῃ Ν. 1Τ.- 
Κύριος: ε'δο οἴϊεη ἱπ [,1κ.᾿8 Οοβρεῖ, 
ψΒετα ἴῃς οἴδεῖ Ἔνδηρε  βῖβ υδς [εβυ8. 
ΤΒῈ δῆρεὶ υὑ8ὲ8 {πε ἀΐδίεος οὗ τῃὲ 
Δροβίοϊίς ἅρε.---νεῖ, 12. σημεῖον, 116 

Ἀμαἰ γᾷ 
Τώνῳ 

11936) 
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στρατιᾶς οὐρανίου,; αἰνούντων τὸν Θεόν, καὶ λεγόντων, 14. “ Δόξα 
ἐν ὑψίστοις Θεῷ, καὶ ἐπὶ γῆς εἰρήνη ἐν ἀνθρώποις εὐδοκία." 
15. Καὶ ἐγένετο, ὡς ἀπῆλθον ἀπ᾽ αὐτῶν εἰς τὸν οὐρανὸν οἱ ἄγγελοι, 
καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ ποιμένες ὃ εἶπον ὁ πρὸς ἀλλήλους, “Διέλθωμεν 
δὴ ἕως Βηθλεέμ, καὶ ἴδωμεν τὸ ῥῆμα τοῦτο τὸ γεγονός, ὃ ὁ Κύριος 
ἐγνώρισεν ἡμῖν." 16. Καὶ ἦλθον σπεύσαντες, καὶ ἀνεῦρον τήν τε 
Μαριὰμ καὶ τὸν Ἰωσήφ, καὶ τὸ βρέφος κείμενον ἐν τῇ φάτνῃ. 
11. ἰδόντες δὲ διεγνώρισαν δ περὶ τοῦ ῥήματος τοῦ λαληθέντος 
αὐτοῖς περὶ τοῦ παιδίου τούτου. 

 ουρανον ἰη ΒὨῸ (Ττρ., ΝΝ.Η., τηδγρίπ). 

18. καὶ πάντες οἱ ἀκούσαντες 

ΞᾧὕΤῆς ἀοουπιεπὶβ δῖα αἀἰνίἀεὰ δεΐνεθη ενδοκια δηά εὐδοκιαςξ. Μοεὲ στεοεηΐ 

ςἀϊέοτβ ἕανους ἰδ ἰαϊέετ, ζο]οννίηρ ΑΒΌ, νεῖ. [ψαῖ. υϊρ., Ιτγϑη΄ ἴδε, Οτίψ. Ἰδὲ. 
ΝΗ. ρίαςε ενδοκιας ἰπ ἰεχέ ἀπά εὐδοκια ἱπ πιατρίη. 

ΒΊΜΒΙΖΞ 1 οπιῖξ οἱ ἀνθρωποι ἰουπά ἰῃ ΑΌΔ αἱ. ῤῥίεγ. Τίδοι., ΝΝ.Ὴ., οπὰ. 1]. 
Δ νεῖββ δυρρεβίβ ἰπδὶ οἱ ποιμένες ἰβ Δἃη δποίεηι ρῖοββ ὑνΒ ἢ ἰπ οπα ὕγαποῖ οὗ (δα 
τεδάϊιίοη οτερὶ ἱπῖο τε ἐεχῖ, ἰῃ ἀποίδες ἀϊβρίδοςά οι ανθ. 

4 ἐλαλουν ἰη ΝΒ. 

βίρῃ υ8ὲ παῖ ψ ΕΙοἢ πιῖρπε, Ὀὰξ ἴοΥ ἔοσε- 
ΜΆΣΠΙΠΡ, πᾶνε Ὀεδη ἃ βίῃ πιθ]πρ Ὀίοοϊκ: 
πε ϑανίους δηὰ 1 ογὰ ᾿γίπρ' ἰπ ἃ ογρ, ἱπ 
ἃ ολἴεἶε βι811, οσ οανε ἕι Ηδδη, ὃυὲ 
αοάεϊς δῃὰ ϑομδηΖ ἰδία “ δἷρτι ᾿᾿ τηογεῖν 
ἴῃ ἴῃς 8εηβ6 οὗ πηεδῃβ οἵ ἰἀεπεϊβοδιίοη. 

γες. 14. Τὰς ἀπρεϊς᾽ δοηρ.---Ἰἴ νν τα- 
ξατὰ ἐπε δῃηπουποεπιεηξ οὗ ἴπε δηρεὶ τὸ 
ἴῃς ββερβεγάβ (νν. 10-12) 88 ἃ βοῃρ, 
τε 6 πᾶν νίενν ἰἢς ρίογία ἐπ ἐχοείσις 
85 ἃ τείγαϊῃ βυηρ ὉΥ ἃ (οἰεβί4] ἌἽποὶγ 
(πλῆθος στρατιᾶς οὐρανίον, νετ. 13). 
Δ με τεαάϊηρ εὐδοκίας, τμε τείταϊπ 
ἰδ ἴῃ ἔνγο 11π68 :---- 

1. “ Οἴοσν ἴο αοά ἰπ {πε Βἰρῃαδι." 
2. “Απάοη δαιτὶ ρεᾶος Δπιοπρ πΊθῃ, 

ἰπ ψὮοπῃ Ηδ ἰ8 ννςεὶ] ρἰεαβεά." 
εἰρήνη ἱπ 2 δηβνεγὶπς ἴο δόξα ἱπ ; 
ἐπὶ γῆς ἴο ἐν ὑψίστοις ; ἀνθρώποις το 
Θεῷ. ΝΠ δε τεδάϊηρ εὐδοκία (Τ.Ε.), 
ἐξ [4115 ἱπῖο ἄτας :-- 

1. ΑἸοτν ἴο σοά ἰπ ἴδε Βίρδεβι. 
2. Απᾶ οὐ βασι ρεᾶςε (Ὀεϊννεεη τῆδῃ 

δηὰ τηδη). 
3. ἀοοά νη[}} (οὗ αο4) ἀπιοηρ πιθη. 

ἐν ὑψίστοις, ἱπ (πε Πίρἢεδβι ρίδςεβ, ργορει 
δὐοάε οὗ Ηἰπὶ Πο ἰ5 τερεδίεάϊυ ἴῃ πε 5 
εΑιὶν ομαρίειβ οδιϊεά ““τῆς ΗΊρἤεδβι". 
Τῆς τπουρῆξ ἰπ 1 δοποαβ ἃ βεπεϊπχεπε ἴῃ 
τῆς Ρεαδϊῖεσ οὗ ϑοίογηοῃ (18, 11), μέγας ὁ 
Θεὸς ἡμῶν καὶ ἔνδοξος ἐν ὑψίστοις .--- 
εὐδοκίας ἰ8 ἃ ρεη. οὗ υδ]ῖγ, Πἰπνϊεῖηρ' ἀν- 
θρώποις-- [ῃο56 πιθπ ΠΟ ἃγα ἴῃς οδ]εοῖβ 
οὗ {πε Ὠϊνίπε εὐδοκία. ὙΠΕΥ ΤΏΔΥ οΓ 
ΤΩΔΥ ποῖ δε 411 πιεπ, Ὀυῖ (πε ἱπίθπείοη 8 
ποῖ ἴο δββετῖ ἰῃαὶ αοά᾽β ροοά ρίεδβυγα 
Σσϑδῖβ οἡ 811. 1. ΝΥ εἶββ ἰῃ Μεγεσ βᾶγ8 - 
τοῖς ἐκλεκτοῖς. 

δ εγνωρισαν ἰπ  ΒΌΓ,Ξ, 

ν. 1:5-2ὁὥ. Τὴδ εἰλεῤλεγάς σὸ ἰο 
Βείλίελενι.---διέλθωμεν δή, οοπιε! ἰεῖ 
08 Ὸο. Τῆς ἴοτοε οὗ δή, 4 δἰδν 
ἐπλοϊίοηδὶ Ῥασιϊοὶς (1πε βεοοηά εἰπια να 
ανα τῆεῖ ψν ἢ ἴτ, σε αἱ Με, χὶϊὶ, 23), 
οἂη Βιαγάϊν ὃ ἐχργεββεά ἱπ Ἐπρ]βῃ. 
Τῇε τεηάδεσίπρ ἰθ Α. Ν. (απὰ Ε. νΝ.), 
ἜἼεῖ 8 ποῖσ 50," ὕδβεάὰ οὴὐ ἴδε 
βϑυπηρίίοη ἴδαὶ δὴ πᾶ58 ΔΡΠΙὙ ΜΠ ἢ 
ἤδη, ἰΒ νΕΓῪ ἴᾶπια, ρίνίηρ πὸ ἰάεδ οὗ {πε 
τηεηίδὶ ἐχοϊζεπηεηΐ οὗ ἔπε βῃβερῃεσάβ, ἀπά 
δε ἀεπηοπβίγατινε περ π᾿ ὙΒΙςἢ 
1ΠεΥ σοτηπιαηϊοδῖεα ἴοὸ εοἢ οἴδπεσ, σοπι- 
ταάε-ϑῃίοη, ἴῃς ἰάδα νος πδά βεϊζεά 
τῃεῖγ πλϊπά8. ““ὙΤΠε δὴ ρίνεβ ἃ ργεββίηρ 
Τμασγδοῖος ἴο τἢς ἰηνιδιίοη,᾽ ἀοάει. 
Θίπαεῖγ Ηδἤη τὸ “ ἀρεάυπη, ΨΌΒίδη, 
ἄοομ". ΟἿ δὴ ἰπ Αεοῖἰβ χίϊ!. 2. ΤΒες 
διὰ ἰῃ διέλθωμεν Ξυρρεδίβ (πα ἰάεδα οὗ 
ραβδίηρ Ὠγουρῃ ἴῃς βεῖάβ.---ὅως (οοπ- 
Ἱπησίοη υϑεὰά 485 ἃ ργεροβί οη) πιᾶῦ 
ἸΩΡΙΥ τπδὲ ἴξ ννᾶβ ἃ ςοπβίἀδγδαθ]ς ἀιβίδηςβ 
ἴο Βειδίεπαπι (ΘΟ δη2).--- ῥῆμα, Ὠεῖς -Ξ 
““τῆϊηρ "ἢ ταῖπεῦ τπᾶπ “ψνογά ᾽᾿. --ν ετ. 
16. σπεύσαντες, διαϑείηρ ; πιονεπιεηξ 
δηδμετίηρ ἴο πιοοά τενεαϊεὰ ὃγ δή.---τήν 
τε Μαριὰ , εἴς., πιοῖδετ, ἔδίῃεσ, οἢἱ]ά, 
τεοορηιβεὰ ἴῃ (Πὶ8 οτάδσ, 411 υπϊτεὰ 
τορεῖμεσ 'ἰπ οπε ρῖοιιρ ὉῪ τε. Τῆς 
Ῥοβιίκίοη οἵ ἴᾷε Ὅαῦεθ, ἱπ τῇς τηδηροσ, 
ποϊεὰ 458 οογγεβροηδίης ἴὸ τδε δηρεϊϊς 
Δηπουποδίηδπε; ἤαπος ἴῃ νεσ. 17 ἴῃς 
βίδιειηεης ἴπαὶ 1πΠ6 βῆερπογάβ γεοορηϊβεα 
τῆς σοττεβροηάεηςε.---ἡν. 18, 190. ΤῈ 
Βῃορμεσζάςξ οἵ οουγβὲ τοϊὰ ψνῆδι ἴμεν πὰ 
Βεεη ἴῃ Βειἢ]εἤεπι, ἀπὰ ἤον πεν δδά 
Ῥεθη ἰεά ἴο ροὸ ἵπεζε, δῃὰ ἴπεβε νεῦβεϑ 
βίαια ἴῃς εἴεςι ργοάιιςεἃ Ὀγ {πεῖς βίου. 
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ἐθαύμασαν περὶ τῶν λαληθέντων ὑπὸ τῶν ποιμένων πρὸς αὐτούς. 

19. ἡ δὲ Μαριὰμ πάντα συνετήρει τὰ ῥήματα ταῦτα, συμβάλλουσα 
ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 20. καὶ ἐπέστρεψαν 1 οἱ ποιμένες, δοξάζοντες 

καὶ αἰνοῦντες τὸν Θεὸν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἤκουσαν καὶ εἶδον, καθὼς 

ἐλαλήθη πρὸς αὐτούς. 
21. ΚΑΙ ὅτε ἐπλήσθησαν ἡμέραι ὀκτὼ τοῦ περιτεμεῖν τὸ παιδίον, 2 

καὶ ἐκλήθη τὸ ὄνομα αὐτοῦ Ἰησοῦς, τὸ κληθὲν ὑπὸ τοῦ ἀγγέλου πρὸ 
τοῦ συλληφθῆναι αὐτὸν ἐν τῇ κοιλίᾳ. 

22. ΚΑΙ ὅτε ἐπλήσθησαν αἱ ἡμέραι τοῦ καθαρισμοῦ αὐτῶν, κατὰ 

τὸν νόμον Μωσέως, ἀνήγαγον αὐτὸν εἰς Ἱεροσόλυμα, παραστῆσαι τῷ 

Κυρίῳ, 23. καθὼς γέγραπται ἐν νόμῳ Κυρίου, “Ὅτι πᾶν ἄρσεν 
διανοῖγον μήτραν ἅγιον τῷ Κυρίῳ κληθήσεται “ 24. καὶ τοῦ δοῦναι 

δ ΚΟ ΕἾ θυσίαν, κατὰ τὸ εἰρημένον ἐν νόμῳ ὃ Κυρίου, “ Ζεῦγος " τρυγόνων ἢ 
Ὁ Βεζθ ΟἿΪ 
ἴῃ Ν. Τ᾿ 

1 νπεστρεψαν ἰπ 411 υποΐλ15, 

δύο " νεοσσοὺς ὁ περιστερῶν." 

3 αὐτὸν ἴῃ ΑΒΙΑΞ αἱ. (ΤίδοΣ., ΜΝ Η.). Ὁ 8ιδ8 τὸ παιδιον. 
8 τῷ Ὀεΐοτε νομω ἴῃ  ΒΌΙ,. 

ἐγοσσους ἰη ΜΒ ; νεοσσονῃ ἴῃ ΑὉΙ,. 

ΑΙ! τοοπἀεγεά, Ὁὰϊ ΜᾶτΥν ἐομαλε οη 81] 
τα νψοηδοζίιϊ τπίηρβ ἐπὶ μδά παρρεπεά 
ἴο δΒειβεῖ πὰ ἴο ἴτε ββερἤογάβ ; Κεερ- 
ἰῃρ τμδπὶ Ψν6}} ἰπ τηὶπὰ (συνετήρει), ἀπά 
Ρυξεῖπρ ἴβεπὶ ἰορεῖμει (συ; α, 
τομ εγεης, Ν ]Ρ.), 80 85 ἴο βεὲ Ψῃδὲ ἴμεν 
411 τιεαπὶ. Ὑῶε ψοηάογ οἵ ἴδε πιδῦν 
τνᾶβ ἃ ἰταπβίεηε ἐπιοιϊίοη (δογίβι); {8158 τὰ - 
οοἰϊεοτίηρ ἀπά Ὀγοοάϊπρ οἵ ΜδγΥ ννᾶβ δῇ 
δὐϊάϊηρ Βαῦῖς (συνετήρει, ἱπηρετίεςι). 

γν. 21-24. Οἰγομνεὶδῖο ἀπά ῥγε- 
φοπἑαέϊοη ἐπ ἐδε ἐδνιῤίε.--- ει. 21. ἐπλήσ- 
θησαν, 45 ἰπ '. 57, ἰΪ, 6, ἀπά Δδραὶπ ἰπ 

22; ἰπ ἴδε ἢτβὲ ἔνο ρίδοεβ 6 τε- 
ἔετεηςε ἰ8 ἴο ἴῃς σουτδε οὗ πδίυσα, ἱπ ἴῃς 
βεοοπὰ ἴννο ἴο ἔπε οουγδα ῥγεβοσί δὰ ὈΥ 
ἴδε ἴανν.--τοῦ περιτεμεῖν, {πε ρεπίεῖνα 
ποῖ 80 πιυοῇ οἵ ρυζροβεὲ (Μέγεσς, ] 
Ὑνεἶβ8), δυϊ οὗἨἁὠπιοσε εχαοὲ ἀδθῆπιτοη 
(βϑομδηζ; υἱάε Βυτίοη, Μ΄ απὰ Τ'., ἃ 40ο, 
οπ ἴδε 86 οὗ τοῦ ΜΕ ἱπδηϊῖνε το 
Ἰἰτιῖε πουπ8).---καὶ ἐκλήθη : {πε καὶ πΊΔΥ 
Ῥε ἰᾶκεῃ 88 “' αἷβο᾽" -- ΗἜ ννδβ οἰγουπι- 
οἰβεὰ (υπάετβιοοά), ἀπά δἱ ἴῃς βᾶπις {ἰπ|Ὲ 
Η!8 πᾶπιῈ νν8β οδ᾽εά 76βι.8, οὐ 48 ἱπίσο- 
ἀυςίπρ ἴδε δροάδοβὶβ : δηὰ -- πε (80 
Αοάεῖ αηὰ ΗΔμη). [Ιὲ τηῖρδὶ πᾶνε ὕεεπ 
ἀϊδβρεπεεὰά υνἱἢ (τη ῤεγῆηῖέ, Ατοια8).--- 
Μψεσ. 22. κατὰ τὸν νόμον Με Τα ἶανν 
τεϊδείηρ ἴο ννοπηθη δε σοηῆβπεπηεηξ ἰ8 
οοπίαϊπεά ἰη 1 αν τίου5. χίϊ.---ἀνήγαγον : 
δἱ τῆς οἷοβε οὗ ἴπεϑς ἔογίυ ἄδγυβ οὗ ρυτγί- 
ταιϊίοη Ηἰβ ραγεηῖβ ἴοοκ }ε5118 ὺὑρ ἴο 
7εγαβαίεπι ἔγοπι Βεῖῃ]εἴεπι. Τῆς ατεοκ 

οττι οὗ {με πᾶπὶα ἕο [εχ βαΐθη), Ἵερο- 
σόλυμα, οσουτΒ ἢεῖε ἀπά ἰπ ἃ ἔδυν οἵπες 
Ρίδοεβ ἰπ 1κ. “Ἱερουσαλήμ 8 ἴδε ποτα 
οοτησπηοη ἴοσπι.---παραστῆσαι, ἃ Μοτά 
υδεὰ Ὀγ [Κ΄ ἀπά 8ι. Ρδὺὶ] (Βοπι. χίΐ, χ), 
ἴῃ ἴτε βεπβε οἵ ἀεάϊςαιίου. Τῆϊβ δεῖ 
ν 88 Ρεγίοττηεά ἱπ δοοογάδπος ὑνἢ ἐπα 
Ἰεβαὶ ςοποαρίίοη ἔπαι τῇς ἤγβειογῃ 
δεϊοηρεά ἰο αοά, Ηἰβ8 ρῥγίεβεϊν βεγνδηΐβ 
Ὀεΐοτε τἢς ἱπϑιτυμοη οὗ πες [,ενἱεῖςαὶ 
οτάες (Νυπι. υἱϊ. 18, 190). 1]. ΝΝεῖββ 
βυρρεβῖβ ἴῃδὲ τῇς παζγδαῖίνε 18 πιοάς]]εὰ 
οὐ ἴδε δἴογυ οὗ πε ἀεάϊςδιίίοη οὗ ϑατημεῖ 
(1 ϑ8πὶ, ἱ. 21-28).---  εῖ. 23. γέγραπται: 
τῆς τεΐεγεπος ἰβ ἰο Ἐχ. χίϊὶ. 2, δηά (δες 
βίδιεπηεπε ἱγαρ! 8. τπαὶ ὄνου ἢγβῖ- θοσῃ 
πηϑ]6 ΟἾΔ, 48 θεϊοπρὶπρ ἴο ἀοά, τηυβὲ 
Ῥε ταηβοπιθά (Εχ. χχχῖν. 19, Νυπι. χν. 
15, 16).---Ἶ ες. 24. τοῦ δοῦναι; ρΑγΑ]1εἰ 
ἴο παραστῆσαι, ἱπάϊςαιίηρ ἀποΐῖπες οὗ 
186 Ρυγροβαβ σοηπεςιεά ΜΠ ἢ τῆς νἱδὶς τὸ 
7εγυβαίεθ. Τῆς τηοΐμεγ Ψεηὶ ἴο οῇξγ 
Πεῖ ρἱῆ οὗ ἐπαηκβρίνίπρ' αὔϊεγ πε ἄδυβ οὗ 
Ῥυγποδιίίου ψψεγε επάςά. εἰρημένον, 
ἴῃ [μον. χὶϊ., νἤδγα αἰτεγηδεῖνε οἤεσίηρβ 
8τε βρεοϊβεά : ἃ ἰατηῦ, δῃά ἃ ἔυσῖ]ς ἄονς 
ΟΥὙ ἃ γουηρ Ρίβρεοῃ ; δπά ἰπ Ἴςαβε οἵ πε 
Ῥοογ ὕνὸ τὐτγῖϊε ἄονεβ, οὐ ἵψὸ γουης 
Ρίβεοηβ, ἔπε οης ἔογ ἃ Ὀδυτηῖΐ οἤετγίηρ, 
πε οἵπες ἴος ἃ βὶη οὔετίπρ. Μδζὺ 
Ῥγουρδε [ἢ Ροοσ ννοπΊδη 5 οἤεσίηψ. Τῇ 
ηυκϑιίοη Π88 Ὀεεῃ δϑκεά, ΨΥ δὴν ρυτὶῆ- 
οαἴίοη ἰη τΠΐδ οᾶ86 ὃ δηὰ τῆς ἕλοι Πδ5 Ὀδεπ 
δἀάυςεά ἱπ ῥχτοοῦ ἰπδὲ τπε οτὶρίπαὶ ἄοςυ- 



19. 30. ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ 47: 

25. Καὶ ἰδού, ἦν ἄνθρωπος ' ἐν Ἱερουσαλήμ, ᾧ ὄνομα Συμεών, 
καὶ ὁ ἄνθρωπος οὗτος δίκαιος καὶ “εὐλαβής, προσδεχόμενος παρά- ς Αςἰ ἰ!. 5: 
κλησιν τοῦ Ἰσραήλ, καὶ Πνεῦμα Ἅγιον ἦν 2 ἐπ᾽ αὐτόν 26. καὶ ἦν μὰτ τ 

αὐτῷ κεχρηματισμένον ὑπὸ τοῦ Πνεύματος τοῦ ᾿Αγίου, μὴ “ ἰδεῖν ἀ Ηεδ. χί. 5. 
θάνατον πρὶν ἢ ὃ ἴδῃ τὸν Χριστὸν Κυρίου. 27. Καὶ ἦλθεν ἐν τῷ 
Πνεύματι εἰς τὸ ἱερόν - καὶ ἐν τῷ εἰσαγαγεῖν τοὺς γονεῖς τὸ παιδίον 
᾿ἸΙησοῦν, τοῦ ποιῆσαι αὐτοὺς κατὰ τὸ εἰθισμένον τοῦ νόμου περὶ αὐτοῦ, 

28. καὶ αὐτὸς ἐδέξατο αὐτὸ εἰς τὰς ἀγκάλας αὐτοῦ,Ἐ καὶ εὐλόγησε 

τὸν Θεόν, καὶ εἶπε, 29. “Νῦν ἀπολύεις τὸν δοῦλόν σου, δέσποτα, 

κατὰ τὸ ῥῆμά σου, ἐν εἰρήνῃ " 30. ὅτι εἶδον οἱ ὀφθαλμοί μου τὸ 

3 ἀνθρωπος δείοτε ν ἰπ Ν᾿) Β (Τίβο!., ΝΝ..). ἣν αν. ἰπ ΑὉ1.Δ (ποῖ ἰο δ6 δβιπ)- 
ΣΑΔΙΙΪΥ τεὐεςιεά, ]. Ννεἶδ8). 

3 ἣν Ῥεΐοσε αγιον ἴῃ 3 Β1.Δ αἱ., «. ΤΙΚ. Ξ ἢ. 
5 πριν ἡ ἴῃ ΑὉΔ; πριν αν ἰπ ΒΕΓ 36 (ΥΝ.Η. Ὀγαζκοὲ ἢ δπά σεδά πριν αν); πριν 

Ἢ αν 1, 33 (Τίδοἢ.). 

4ΜΒ[, οπηῖξ αντον (Τί5.ἢ., ΝΝ.Η.). 

τηθηξϊ υϑεὰ Ὁγ [ἷς. Κπενν ποιδίηρ οὗ ἴ86 
νἱγρία δἰγιῃ." -γονεῖς, νεῖ. 27, Βα8 ὕῬεὲπ 
υϑεά ἴος {πε βαπὶῈὲ ρυγροδα (οἱέε ΗΙ]]- 
τηᾶπη, )αλγὸ. [Γ. ῥν. ΤἈεοὶ., 801). 

γν. 25-28.  δίπιεοη.--τσυμεών, ἱπίτο- 
ἁυοςὰ 45 ἃ βίγαηρεγ (ἄνθρωπος ἦν). Τῇε 
Ἰεξεπάδτυ βρίγις ὑνῃϊοἢ ἰονεβ ἀεβπιῖε ρᾶτ- 
συϊατα ἀῦουξ ςεἰευτγιιῖεβ οὗ ϑογὶρίυγε 
8ὲ5 ἰτἰεὰ ἴο 811 ᾧρ ἴπε ὑΐδηκ. ὙὍΤμε 
[λῖμες οὗ (δπιδιῖεῖ {πε βδοη οἵ ἩΠΙεὶ, 
οἣς οὗ ἴδε βενεηῖυ ἱγαπβίδϊοιβ οὗ {πε 
Ηεῦτενν ΒΙΡΙς, ἀγα ἀτιοηρ ἴδε βυρρεβιίοηβ. 
Α ὑγαοκεῖςά ραββαρε ἴῃ Ἐυῆγ. Ζίρ. Βα γ8, 
ἴῃ τείδγεποα ἴο ἴπε ἰδιῖεσ βυρρεβίίοη, 
ἴηδὲ Βἰπιθοὴ δίοπε οὗ ἴμε Ἴσοστηρδην οὗ- 
)εςἰεά το τῆς τεπάεσιπρ οἵ ἰβαϊδῇ νἱϊ. ᾿4: 
πὸ [ἢς υἱγρὶ» 5011} οοποεῖνε,᾽" ἀπά ἐπὶ δὴ 
Δηρεὶ τοϊὰ Ὠΐπὶ πε βῃοιιὰ ᾿ἵνε ἴο ἴδε 1868 
νἱγρὶπ᾽ Β βοῃ ἱπέο ἢ18 Δγπη8.---δίκαιος καὶ 
εὐλαβής. Ὅς ενδηροῖῖδβι ἰ8 σασζοίαὶ ἴο 
τρᾶκε Κποννῃ τολαΐ 118 τῆδη τν88, ἡ ἢ1|6 
εἰνίηρ πὸ ἱπάϊςδιίοη τσὰο ἢῈ ννὰ8 (“ΠΟ 
ΠΟΥ ἡγεῖ ὯῸ0 τηᾶῃ Κῆονβ, δὶ ἴΠΕῪ 
χνεσα 8411 πλδῃ Κπονν,᾽" ἰπβοσίριίοη ὁ ἃ 
τοπιρβίοπθ ἱπ ἃ βοϊ ἀϊειβϑ᾽ ρτανεγαγὰ ἴῃ 
Νἰτγρὶ πἰδ), [.8ὲ ἀπά αοά-εαγίηρ, ἃ βαὶπι 
οὔ τῆς Ο. Τ. ιτγρε.--προσδεχόμενος 
παράκλησιν τ΄. Ἴ.: δὴ εαγπεβὲ Ὀεϊΐενεῖ 
ἴῃ τῆς Μεββίαπίς πόρε, δηὰ {εγνθητὶν 
ἀεβίγίηρ 118 εασὶν δα πιεῖ. [18 10018]- 
τηθηῖ νου θὲ ἴβγϑε}᾿ Β ςοπβοϊδιίοη. Τῆς 
Μεββίαπις ἢορε, ἴῃς ἰάεα! οὗ ἃ ροοά {πὲ 
δοπλίη, νγνᾶ8 ἴῃ ΟΠ Π]ἃ οἵὗὨ ρσγεβεηῖ βούγου 
“δίῃ ἀπά πλίβεγυ ργενδίεηι, 411 {πὶπρ8 
ουῖ οὐ ͵ οίπε. ὙΤδε Καεγποῖς οὗ [Πἰ8 νίενν 
8 βίγυοκ ἴῃ 18. χί. ἱ. : “ σοτηξοτί γα ᾽".-- 
παρακαλεῖτε. Τῆε ΚΑΌΡ8 ο4|1εἀ Μεββ᾽ ἢ 
1η6 Οοπγίοτίεσ, Μεμαῆονι. Οἵ. προσδεχ. 

λύτρωσιν ἱπ νεῖ. 38.---Ἶ ες. 26. 
κεχρηματισμένον, ἰξ πΠαά Ῥεδη ΠΝ 
(ἴοσ τλ6 νεῖ υἱάς Μι. ἰϊ, 12), ον Ιοπᾷ 
Ῥείογε ποῖ ἱπάϊςδιεά,.--- μὴ ἰδεῖν : ννε μανα 
Βεγε ἂἃπ ἰπβίδποε οὗ ἴῃς δογίϑβι ἱπῆηϊίνα 
τείεστίηρ ἴο ψνμδὲ 18 ξυξαγα ἴῃ γεϊδείοη ἰο 
ἴδε ργίποιραὶ νετῦ. [π βυςῇ ἃ οᾶβε ἴδ8 
δοτῖϑε 18 γε! εἰπε 58, 85 ἰδ σδῃ ὃ6 ἱπ 
ἀερεπάεπι πιοοάβ, υἱάς Βυτίοῃ, ΔΜ. απά 
Τ., 8 1τ14.--πρὶν ἢ ἂν ἴδῃ: πρὶν Ποῖα 
ἃπά ἴῃ Αοἰβ χχν. τό νψἱἢ 4 βηϊῖα νεγῦ, 
Ὁδυ ΔΙ γ τ τῆς ἱπῆηιεῖνε, υἱάς Μι. ἰ, 
18, χχνὶ. 34.- Κεσ. 272. ἐν τῷ Πνεύματι: 
οὔβεσνα ἴῃς τεαυεπὶ τσεΐίεσεπος ἴὸ πα 
ϑρίσις ἴῃ σοηπεοιίοη ννἢ Βίπιεοπ, υἱάδ 
νν. 25 δπὰ 26.---εἰθισμένον (ἐθίζω), πεῖε 
ΟΠΪΥ ἱπ Ν, Τ.: δοοογάϊηρ ἴο ἴδε δδέαδ- 
ἐἰσπεά εμδέονι οἵ της ἴϑνν.---Ν οσ. 28. καὶ, 
88 ἴῃ νεσ, 21, δείοσε ἐκλήθη, ἱπιτοδυςΐπρ 
τῃε ἀροάοβίβ “τῇδ " ἴῃ Α. Ν. δπά ΒῸ . 
--αὐτὸς, ποξ περεββαιὶ επιρμαῖὶς (Κεὶ!, 
Ἑδιτατ), υἱάε ἰ. 22. 

νν. 29-.ς32ὥ. Νηπο αἰεὶ ἐξὶς.----Ψ τ. 20. 
νῦν, πον, δὲ ἰδλδῖ, οὔ ἃ ἤορε ἴοῃξ 
ΤΠεγιβμεά ὉῪ οὔθ ΨΠΟ ἷβ. [1] οὗἨ γβᾶδσϑ, 
δῃά ςοηΐεηι ἴο ἀϊε.---ἀπολύεις, Τπου τα- 
Ἰεαβεβῖ πιθ, ὕγεϑδεπέ ἔοσ ἴπ6 ἔυΐυγα, ἀθδῖῃ 
Πεδᾶσ, δηά ν"εἰσοτης.---δοῦλον, δέσποτα : 
δίανβ, πχδβῖοσ ; ἴθσπὶβ δρργορτίαϊβ δἱ 81] 
εἰπιεβ ἴοὸ ὄχργεββ ἴῃε τεϊδιίίοα δεῦνεθη 
αοά πὰ πιεπ, γεξ βανουγίηρ οὗ Ἰεραὶ 
Ρίἰεῖγ.--ν εἰρήνῃ, ἴῃ Ρεᾶοε; ἢς Π8 πδαὰ 
ἐπουρῇ οὗ 11 δηά [18 βεσνίος, δηὰ ἐδ8 
Ῥύτγροβε οὗ ᾿ἰε ἢδ8. θεεη ἔ1811ςἀ ὃν τς 
οτον πίη τΊΕΓΟΥ οὗ ἃ βίρῃε οἵ ἴα Οἔτίοι ὃ 
ἀεδῖ Ὑ}11 6 848 ἃ βῖδερ ἴο ἃ ἰδδουγίπα 
τῆδη.---ν ες. 30 ρίνεβ [Π6 γεάβοῃ ἴοσ (8 
ἀγάπα} δυάς ἰονναγὰβ ἀθαδιῃ.---τὸ 
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σωτήριόν σου, 31. ὃ ἡτοίμασας κατὰ πρόσωπον πάντων τῶν λαῶν" 
42. φῶς εἷς ἀποκάλυψιν ἐθνῶν, καὶ δόξαν λαοῦ σου Ἰσραήλ." 

33. Καὶ ἦν Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ αὐτοῦ θαυμάζοντες ἐπὶ τοῖς 
λαλουμένοις περὶ αὐτοῦ. 344. καὶ εὐλόγησεν αὐτοὺς Συμεών, καὶ 

ὁ ῬΈΠ, 1. τ6. εἶπε πρὸς Μαριὰμ τὴν μητέρα αὐτοῦ, ““᾿Ιδού, οὗτος " κεῖται εἰς 
Σ᾿ ΎΒεδα. ὡ; 
Η... πτῶσιν καὶ ἀνάστασιν πολλῶν ἐν τῷ Ἰσραήλ, καὶ εἰς σημεῖον 

ἀντιλεγόμενον: 35. (καὶ σοῦ δὲ αὐτῆς τὴν ψυχὴν διελεύσεται 
ῥομφαία.) ὅπως ἂν ἀποκαλυφθῶσιν ἐκ πολλῶν καρδιῶν διαλο- 
γισμοί." 

[86ν.1}..0.. 36. Καὶ ἦν “Αννα ᾿ προφῆτις, θυγάτηρ Φανουήλ, ἐκ φυλῆς ᾿Ασήρ- 
αὕτη προβεβηκυῖα ἐν ἡμέραις πολλαῖς, ζήσασα ἔτη μετὰ ἀνδρὸς ὅ 

ΔΈοτην.. . . θανμ. τεδλὰ ἣν ο πατὴρ ἄἀντον καὶ ἢ μητηρ θανμ. ἢ ΦΒΌΙ, Σ, 

σϑι. ΝΜ, τεϊδίπ βεοοπά αντον. ΤΒε δυδπιϊτυξίοη οὗ Ιωσηφ ἴος ο πατὴρ εχρίδἰπβ ἰϊβε 

3 ὃς οὐγἱτἰοὰ ἰη ΒΙ.Ξ. 

σωτήριον -- τὴν σωτηρίαν, οἥεη ἰπ ϑερί. 
-- ες. 31. πάντων τῶν λαῶν: ΔΣ]] 

ΡΪεβ ςοπςετηθά ἱπ τς βαϊναϊίοη, δἵ 
ελδῖ 48 βρεοίδιίοσβ. --εσ. 32. φῶς εἰς ἀ. 
ἐ.: (ἂς Οεπιῖεβ ἀγα ἴὸ ὃε πιοῖεὲ ἴπδη 
βρεοϊδίογβ, ενεῃ ΒΒδσοσβ ἴῃ πε βαϊνδίίοη, 
ΨΒΙΘΝ ἰ8 τεργεβεηϊοᾶ ὑπάδγ {δε ἐνοζοϊ ἃ 
βρεςοῖ οἵα ἰΐρῃε δῃὰ ἃ ρίογυ.---φῶς ἀπά 
δόξαν πιᾶγ ἢὲ τάκεη ἱπ ἀρροβίκίοη νυν ὃ 
88 ορ͵εςϊβ οἵ ἡτοίμασας : Ξαἰνδιίοη ῥτγα- 

οὐ ριον ἀεὰ ἱπ ἴῃς ἔογπὶ οὗ ἃ 
ἰρῆς ἔος τῆς Οεπη]εβ, ἀπά ἃ ρίογυ ἔογ 
βγεῖ. ὕπἰνεγβαιίβπι μετς, δυὰς ποῖ οὗ 
ἴῃς Ῥχοπουποεά ἴγρε οἵ {,κ. (Ηοῖιζ., 
Η. 6.), ταῖμεγ δυο δ8 ἰβ ἑουπὰ Ἔνεπ ἰπ 
Ο. Τ. ρῥγορμεῖβ.--- ἐσ. 33. ἦν: [Π6 οοη- 
βιγυςΟη 15 Ῥεουϊαγ, [Π6 νεῖ βίπρυϊαγ, 
δηά ἔπε ρδιτιοῖρ!ε, ἐοσηίης τ ἴὲ ἃ 
Ῥειρῃγαβες ἱσηρεγίεςς, ρ᾽αγαὶ Ξε ννᾶ8 ἴῃς 
ἔδλίποσ, δῃηὰ ννὰβ ἴῃς πιοίῃεγ, ἰορεῖδες 
ΨΜοπάετίησ. Μιίάε ΜΥίπεῖ, 8. σ8, Ρ". 
ὅςι. Τῆς ντίϊεγ {πίπκβ οὗ τὲ ἴνο 
ῬδΙεπῖδ ἢγβὶ 858 ἰβοϊαϊεὰ δηά τπὲπ 88 
υπϊϊεὰ ἰπ {πεῖς ψνοηάεγ.--τνεσ. 34. 
εὐλόγησεν : ““ἰἢς 1655 ἰ8 ὈΪεβδεά οὗ ἴῃς 
Βειίες ἡ. Αρε, οννενο Πυσηῦῖα, τῆδῪ 
Ὁ[ε55 γουῃ. Ἰδοοῦ Ὀ᾽εββεὰ Ῥῃδσγδοῆ.--- 
κεῖται, 18 ἀρροϊηιεά---αΕἱς πτῶσιν, εἴς. : 
επογαῖγ, 1π18 σμΠ]ἃ νν1}} ἰπθυεπος Ηἰἴ5 
τἴπγε ἴῃ ἃ ἀεοϊἀεὰ τηᾶπηεσ, ἀπά ἴο ορροβίτα 
εἤεςιῖβ, ἀπά ν᾿ ραϊπξυϊ σοηβεαυεποαβ ἴο 
Ηἰπιβεῖῦ; ἃ ἔογεοδβὲ ποῖ πεοαββδγν ὃ6- 
γοπά ργορῃεῖῖς Κα, δαβεᾶ οἡ ἱπβῖρῃι ἱπίο 
τῆς σᾶτεεσ οὗ Ἔρος ῇ-τπηακίηρ πεη. [ἰδ 
80 ΤΏΟΓΕ ΟΥ̓Ϊε55 αἰνγαγβΒ. Τῆς δ]εδβὶπηρ οὗ 
θείπρ ἐδίπεγ ογ τπηοῖμεσ οὗ βυςῇ ἃ ομ ]ά ἰ8 
στεαῖ, Ὀυὰξ ποὲ υηπιϊχεδ υνἱεῃ βοσγγονν.--- 
γες. 35. καὶ σοῦ, Ξἰηρεβ ουἵ ἴῃς τηοῖπεσ 
ἴου ἃ δρεςΐδὶ βἤῆαγε ἰῇ ἴῃς βοῖγονν Ἷοη- 
πεοιεὰ Ὑνἱἢ ἀπὸ ἱταρὶς οᾶγεεγ οὐ οπς 

δ μετα ἀνδρος Ὀείοτε ἐτὴ ἰπ ΒΔ 13,33, 69, 131. 

ἀεβιϊηεἃ ἴοὸ ὃς πιυςῇ ἢ δραϊπδὲ 
(ἀντιλεγόμενον) ; (δ΄5 δε νε τὰ Ῥεσδυβα 
οὗ ἃ τηοίδμεσ᾽β ἱπίεπβε ἶονε.0 Μαγυβ 
ΒΟΙΓΟΥ ἰδ σοτηραταά νἱνίαἷν ἴο ἃ βινογά 
(ῥομφαία πεῖε δηά ἰπ εν. ἱ. 16, απά ἰῃ 
ϑερῖ., Ζεςῇ. χιϊΐ. 7) Ραββίηρ τπσουρῃ πεῖ 
Βοιῖ, [τ 18 ἃ ἤριιε βίσοηρ δπουρῇ ἴὸ 
σονοσ ἴῃς Ὀιτέοτεβὶ Ἐχραγίεποεβ οὐ πὰ 
Δίαίενγ οίογοσα, Ὅὰξ ἰξ ἄοεβ ποῖ 
ΠΕΟΟΒΒΑΓΙΪΥ ἱπιρὶν ργενίβίομ οὗ {8 Ἵγοββ. 
Ὑδεσε ἰβ τπεγεΐοσε πὸ σεάβοῃ, οὐ (πίβ 
δοοουπὲ δἱ ἰεαϑί, ἔογ ἴῃς βυρρεβίίοη ἐπδὲ 
νεΥ. 354 ἰ8Β ἃπ εὐϊίοτγίαὶ δάδιτίοη ἰο δῖ8 
δουσοα ΟΥ̓ ἴδε ἐνδηροῖβε (1. ΜΝ εἰ58).---- 
ὅπως ἱηίτοδιςεβ ἃ ὅπαὶ οἶδιιβε Ὡς ἢ 
οδη βαγάϊν τεΐεσ ἴο τῆς ἱπιπιθάϊαιεῖν ῥσα- 
οεάϊηρ ιδίειηεπε δδουῖ ἴῇξ 8 δινογά 
Ῥίετοίης Μαγγ᾽β βου, Ὀὰὲ τηυβὲ σαῖμες 
ἰηάϊοαῖια πε ρυτροβε δηά γεβυϊῖ οὗ τῇς 
ὙνΠοῖς ἔπϊυγα οάγοοσ οὗ τῆς οὨ]ὰ, ν εγεοῦ 
τῆς πιοῖμεγ᾽β βοῖγονν ἰβ ἴὸ Ὀ6 8η ἰποί- 
ἄεπιδὶ εἴεςι. Τῇε σοππεςίίϊοῃ ἰδ: κεῖται 
εἰς πτ., εἴς. . .. ὅπως ἂν ἀποκαλ. ΤΠΣ 
ξεπεῖαὶ τεβυϊῖ, ἀπά οὴς οὗ ἴῃς Ὀἰνὶπα 
δἰπιβ, Ψ1}} Ὅς τῆς τενεϊδίίοη οὗ πλςπ 8 
ἱππιοβῖ ἱπουρ 8, Βῃονηρ, 4.5.» [μαι πὰ 
τερυϊεάϊν ρούϊγ ψψεσε ποῖ σϑϑὶν ξοάϊγ. 
Οὔδετῖνε ἴῃς ἂν ἴῃ τηϊ5 ρυγε ἤπαὶ οἴδυε. 
τ ἀοε8 ποῖ δἤεοι τε πηδαπίηρ. ἄἀοάες 
δᾶγ5 ἐπδὶ ἴἴ ἱπάϊςαῖεβ νυν πουξ ἀουδὲ τΒαὶ 
πε πιαηϊ εβίδιίοη οὔ πίάάεπ τπουρῆι8 
ΜΠ τακε γίδοα ὄἼνασυ εἰπε οςοδβίοη 
ΡῬτεξαηῖβ ἰδεῖ, ἰπ οοπίδοε ψῖ ἴῃς 
ϑανίουτ. 

νν. 36.338. Α4ππα.---Αποῖμες ἀροᾶ 
βαϊπε οὗ (πε Ο. Τ. ἴγρε Ἴοπηθβ8 οἡ ἰδῆς 
βἴδρε βρεακίηρ 1παπκίυ] ργορμεῖίς ψγοσά 8 
ςοποεγηίπρ ἰῇς Ηοῖΐγν ΟΠ ]ὰ..---Ν εν. 36. 
ἦν: εἰἴπο ἐπ δγα νναβ ἐλόγε, δάσται (Μεγεσ, 
αοάει, νΝεϊΖεᾶςκε), οὐ ἔθεσε τσας, ἴῇεγα 
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ἑπτὰ ἀπὸ τῆς "παρθενίας αὐτῆς" 37. καὶ αὕτη χήρα ὡςϊ ἐτῶν ε΄ Βεξο ουἱν 
ὀγδοηκοντατεσσάρων, ἣ οὐκ ἀφίστατο ἀπὸ 2 τοῦ ἱεροῦ, νηστείαις ἀτὸ 
καὶ δεήσεσι " λατρεύουσα νύκτα καὶ ἡμέραν 38. καὶ αὕτη ὃ αὐτῇ " Αεῖε χανί. 
τῇ ὥρᾳ ἐπιστᾶσα ἀνθωμολογεῖτο τῷ Κυρίῳ, καὶ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ ἧς. 
πᾶσι τοῖς προσδεχομένοις λύτρωσιν ἐν Ἱερουσαλήμ. 30. Καὶ ὡς 

Ηεν. 
9; ΤῊΝ 

ἐτέλεσαν ἅπαντα τὰ ὁ κατὰ τὸν νόμον Κυρίου, ὑπέστρεψαν ἴ εἰς τὴν 
Γαλιλαίαν, εἰς τὴν πόλιν αὐτῶν δ Ναζαρέτ. 40. Τὸ δὲ παιδίον 

ηὔξανε, καὶ ἐκραταιοῦτο πνεύματι,) πληρούμενον σοφίας 10. καὶ 
χάρις Θεοῦ ἦν ἐπ᾽ αὐτό. 

Δ φῳᾳ ἴῃ ΦΑΒΙΞ 33. 3 ΒΌΙ, οπιῖξ απο (ΤΊ βοἢ., ΝΝ. Η.). 

5ΊΜΑΒΟΙΞ 33 αἱ. οπχῖε πΐδ ἀντη (ΤίξοἙ., ΝΝ.Η.). 4 θεω ἰπ ΜΙ ΒΡΌΙΞ, 
51.4.83 πιίηυδο. οπχἱὶ ἐν (Τί βοῃ., ΥΝ.Η.) ἐουπά ἴῃ ΒΙ.Δ αἱ. 

8 παντα ἀηὰ νἱίπουϊ τα ἴῃ 1, (ΤΊΒ. ἢ.) ; παντα «ἢ τὰ ἰη ΒΞ ΟΝ. Η.); ἀπαντα 
νους τα ἴῃ Ὁ. 

Τ φπεστρεψαν ἴῃ ΒΞ. νπεσ. σοηξογπηβ ἴο ἴδε σοπητλοη ὑδαρα ἴῃ ΓΚ, 

8 Ἐοσ εἰξ τ᾿ π. αντων Ὁ ΒΌ δᾶνε εἰ8 π΄. ἐαντων. ΦΊΒΌΙ, οαιΐξ πνευματι. 

19 σοφια ἰη ΒΙ, 33 (ὙΝ.Η.). ΤΙ ΞΙΝῸΔ (ΤίβοΒ.). 

"ἰυεά (Ὀς Ὑνεῖτε, 1. ὙΝ εἶδ, ϑοῆδῃξ, 
ἨδΔ8η).--Άννα -- ΤΊΣ, 1 84π). ἱ. 20 

(Αννα ἱπ ϑερῖ.) Ξξ ὅτᾶςς. ΟἱἉἨ 118 ψοπηδπ 
ΒοπΊ6 ρασζίίουαιβ δὲ ρίνε, 4.5., δεῖ 
[αἴμες ἀπά οὶ {τῖρε, νυ ἢ τηακεβ (Πα 
ΔΌβεποα οὗ διῇ ἀειδιβ ἰῃ Θγηδοη  Β σαϑαὲ 
τῆοσα ποΐθνοσίθγ. Τῆς ἴννο ρἰδοαὰ βἰάβ8 
ὉΥ 5ἰάς ρῖνα δὴ δβρεοῖ οἵ μι βιογίοι νυ ἴὸ 
ἴδε παιταῖϊνε.- --αὕτη (οτ αὐτή, ἴῃς 5εη86 
ταῦ οὮ (ἢ βαπης) ἰπίγοάυςοβ βοπὶς {γί οτ 
ἀεῖδ118 πῃ ἃ ἰοοβεῖν οοπβίτυςιϊεά βεπίθποα, 
Ὡς ἢ Ιοοκ8 1ἰκε Ὀἱορταρῃϊς ποίεβ, νυν τι 
νεσῦβ ἰεἢ οὐξ ΞΞ ϑὴς δἀναποεὰ ἱπ γεδζβ, 
Βανίηρ Πἰνεὰ ἢ ἃ πυβρδηά, βενεῃ γεϑσ8 
ἴτοτὰ υἱγριπἰῖγ, ἔπε βάτης ἃ ψίάον 1] 
εἰραιγ-ἴους γεατσβ---ἱ] νυν τᾶν ὃ6 
τεραγάςά, { να ὙΠ], 485. ἃ ρασζεῃιεβίβ, 
Το]οννεά ὈΥ ἃ τοϊδεϊνε οἴδυβε ςοπίαϊη- 
ἷπᾷ ἃ βιδίεπιεηξ οὗ πῖοσε ἱπιρογίδῃος, 
ἀεβοσιδίηρ πὲ ΨΔῪΥ οὗ [πὶ Ξῷῖὶ ψῇο 
ἁἀερατιεὰ ποῖ ἴτοπὶ ἴῃς ἰεπιρίς, βεγνίπρ 
αοα) ὃν ἔαβιβ ἀπά ργαγεσβ, πίρῃς ἂπὰ 
ὯΥ.--- ες. 37. ἕως: εἰἴπες ἃ νἱάον ἴος 

εἰσδεγ-ίους γεᾶτ (ἀοάδι), οὐ, 48 πιοϑὶ 
τπῖηκ, ἃ νάονν Ε1] τε εἰρδεγ-ἰουτίῃ 
γεᾶσ οὗ μεσ 16. ὙΤῇς ἴοσπιοσ σεηάετγίηρ 
Ψουά τηλῖα ΠΕῚ ναῦν οἱ : τηλστί εᾶ, βᾶυ, 
δὶ εἰχίδεῃ, βανθῆ ὑδδσβ ἃ υγἱῖς, εἰρμὶν- 
ἔους γδϑδῖβ ἃ Μἄον Ξ ̓Ἰο7; ποῖ ἱπὶ- 
Ῥοεκβίῦ]ς, δῃηὰ Ῥογπε οὔὲ ὃῪ (με πολλαῖς 
δῆες ἡμέραις (νεῖ. 36, ἀἀνλποςά ἰπ ἀδυβ 
--νια"})}.---7νἠστείαις : ἔπε ἐαβίίηρ πιὶσῃς 
ε ἄυε ἴο Ῥονεσζίυ, ογζ οὔ δυβίετ, ΨὨΊΟΗ 
σου βυρρεβὲ ἃ [υδαϊδεῖς ἴγρς οὗ ρἱεῖγ. 
---Υὐύκτα κι΄ ἧ. : ἀϊὰ δῇς βίεερ ψἱΠῖπ τῆς 

ταπιρὶε ῥγεοίποῖβ ὃ---νεσ, 38. Τῆς ΤΕ. 
ᾶ5 γαῖ δποῖποσ ἀντ ποία (τῆς τὨϊγά), 
Ὀείοτε αὐτῇ, ννΕϊς ἢ τεα!ν βεεπὶβ τνδηϊοά 
85 ποπγίπδῖινε ἴο (πε νετῦ ἐο]]οννίη ρ, δυῖ 
ψΒΙοἢ οπς οδῃ ἱπιαρῖπε βογῖρεβ ογλἱττίπρ 
ἴο ταϊϊενε ἴ[π6 πεᾶνιπεβ8 δΔπά πηοποίοπΥ 
οἵ ἴῃς 53ῖγ]ε.---ἀνθωμολογεῖτο (Πετε ΟἸΪΥ 
ἷπ Ν. ΤΟ): ρεσῆαρβ πο βίσεββϑ βῃου]ὰ δε 
1αἰά οπ τῆς ργεροβίτίοῃ ἀντὶ, 48 ἔπ6 σοτη- 
Ῥουπά νεῖ οσουτβ ἱπ ἔς βεῆβὲα οὗ {πε 
δἰ πλρὶς νετῦ ἰῃ ϑερί. (Ρ8. ἰχχίχ. 13). Τῆς 
βυρρεβίίοη οὗ δὴ δηπίρπολπυ δεῖννεεη 
Αππᾶ δπά ϑίπιοη (ἀοάει; υἱείδείν, 
Βεηρεΐ) 18 ἐατηρεῖηρ τὸ θερᾶπ ἱπ ἔτη ἴο 
δῖνε τἴπαπκ8. Τῆς ἀντὶ τηδν τεῖεγ ἴὸ 
βρεοϊδίοσβ -- δερϑη ἴο ργαίβε ἀοὰ ὀρεηϊν 
Ὀείοτε 411 (Ηῃπ). Τῆς βυδήεςὶ οὗ ἢδσ 
Ῥταΐῖβα οὗ σουγβα νγὰβ [6818 (περὶ αὐτοῦ), 
δηὰ 118 Ὀυγάση ται Ηδ ννὰβ ἴῃε ϑανίουτ. 
--ἐλάλει Ροϊπῖβ ἴο δπ δοιίν! τυ ποῖ σοη- 
βηεά ἴο ἃ βἰπρὶε υὑξΐεδηςα ; 8πε βροΐκε 
ραὶπ ἀπά δραίῃ οἡ ἴπε ἔπεπιε ἴὸ αἱϊ 
τεςαρῖϊνα Βρ τ18. ὙὍὙμα οπηίββίοη οὗ ἐν 
Ῥείοις Ἵερ. ἰῃ ΔΒ, εἰἴς., ρίνεβ ὺ8 ἃ 
Ῥεδου ας ἀεδίρπδιίοη ἔος ἔπε οἰγοῖε ἴὸ 
ΨΠοπὶ [πε ρτορμεῖεββ δἀάγεββεά μεσβοῖξες 
ἔποδε ννδιτίηρ ἴος ἔπε τϑἀεπιριίοη οὗ 
ὑσιβαοι (ἰπβιςδά οὗ 1:γαεὶ ἴῃ νεζ. 25). 

εἰ Ιδαίδῃ χὶ. 2---"" βρεᾶᾷκ γε ςοχηοσιδ 
ἴο ΪΠεγυβδίετη "-πτηᾶκαβ βδυςῃ ἃ ἴυγη οὗ 
τπουρῆς ἐπε! σῖθε. Απά ἔπεσα σηϊρδὶ 
Ὀς ἀϊδοογηΐηρ ομ68 ῆο κπανν τπδὶ τπεα 
88 ΠΟ ρἷδος τῆοσε πεεάϊηρ γϑάετηριίοη 
ἴδῃ τμδὲ μοῖυ, ὑπποὶν οἰτγ. 

νν. 39, 4ησ. Ἀείμγη ἰο Νακαγείᾷ.--- 
πόλιν ἑαντῶν, {πεῖς οννῃ οἰ, οατδ ΠΥ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 1, 

41. ΚΑΙ ἐπορεύοντο οἱ γονεῖς αὐτοῦ κατ᾽ ἔτος εἰς Ἱερουσαλὴμ τῇ 
42. καὶ ὅτε ἐγένετο ἐτῶν δώδεκα, ἀναβάντων 1 

αὐτῶν εἰς Ἱεροσόλυμα 2 κατὰ τὸ ἔθος τῆς ἑορτῆς, 43. καὶ τελειω- 
σάντων τὰς ἡμέρας, ἐν τῷ ὑποστρέφειν αὐτούς, ὑπέμεινεν ᾿Ιησοῦς ὁ 
παῖς ἐν Ἱερουσαλήμ" καὶ οὐκ ἔγνω Ἰωσὴφ καὶ ἡ μήτηρ ὃ αὐτοῦ. 
44. νομίσαντες δὲ αὐτὸν ἐν τῇ συνοδίᾳ εἶναι,4 ἦλθον ἡμέρας ὁδόν, 
καὶ ἀνεζήτουν αὐτὸν ἐν τοῖς συγγενέσι καὶ ἐν τοῖς γνωστοῖς ̓  
45. καὶ μὴ εὑρόντες αὐτόν, ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, ζητοῦντες ἴ 

46. Καὶ ἐγένετο μεθ᾽ ἡμέρας τρεῖς, εὗρον αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ, 

καθεζόμενον ἐν μέσῳ τῶν διδασκάλων, καὶ ἀκούοντα αὐτῶν, καὶ 
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ἑορτῇ τοῦ πάσχα. 

αὐτόν. 

1 ἀναβαινοντων ἱπ ΑΒΙ, 33 αἱ. 

3 ΜΒΌΙ, οπιῖξ εἰς [., ἀη ἐχρίδπδίοσυ δά άἀϊιίου. 

5 Ἐοσ εγνω Ι. και ἡ μ. Ι͂ΒΌΙ, Ι, 33 αἱ, ἢᾶνε ἐγνωσαν οι γονειᾷ. 

4 εἰγαι δοΐοτε ἐν τὴ συν. ἴῃ ΒΌΙ, 1, 33. 

5 Οπἶξ αντον  ΒΌΙ,. 

βυρρεβιίηρ ἴπδὲ Νζαγείῃ, τοὶ Βει Β] ἢ ἐπι, 
μαὰ Ὀεεη τῃς ἴσα Ποπις οὗ ]οβερῇ ἀπά 
Μα:γ.---Ν τ. 40. ηὔξανε καὶ ἐκραται- 
οὔτο, στενν, ἀπά νναχεά βισοηρ, οι ἱπ 
τείεγοπος ἴο τῇς ρῃγβίοδὶ παῖυτε.---πνεύ- 
ατι ἱἰπ ΤΕ. ἰ8 Ὀοττοννεά ἔτοπ ἱ. 80; ἃ 

βιδάιτην, νίροτουβ οἰ]ᾶ, δὴ ἱπιροτῖδηὶ 
ταΐηρ ἴο ποῖς ἰῃ τείδτεπος ἴο [εβ808.-- 
πληρούμενον : ργεδεηΐϊ ρᾶγίϊςὶρ] 8, ποῖ τ 
ίομις, ἅτε, 11, δας ἴῃ σουγβα οὗ Ὀεΐπρ 
ὯΠΙεὰ νυ τνϊϑάοπι- -ταῖπὰ 85. ννεῖ! 48 
Ῥοάν βυδ͵εοε το 186 ἴανν οὗ ρτόντῇῃ.--- 
χάρις: ἃ ρτεαῖ ψοτά οὗ 51. Ῥαυΐ᾽5, αἷϑοὸ 
τῆοῖς υδεὰ ὃν 1Κ. ἴπδη Ὀγ οἰἴποτ οὗ {πε 
Οἴδες ἵνο βυποριἰβίβ (υἱάδ ἱ. 52, ἷν. 22, 
νἱ. 32, 33,34); δεῖς ἴο δ6 ἴΔκεὴ Ὀγοδά!ν 
-- ἰδνουτ, ροοὰ ρίεαβιιγε.ί Τὴ ςπὰ 
]εβὺβ ἀεαγ ἴο αοά, ἀπά ἴῃς οδ͵εςῖ οὗ Ηἰ5 
Ῥαϊεσγηδῖ Ἴᾶγα. 

Νν. 41-52ὥ. ὕᾶεν ἐτσσῖυε γεαγς οἷά. 
1Κ. ἤδτα γοϊδίεβ οἷς βο τασυ, βίρηϊ ἤσδηὶ 
ἱποίάεηι ἥσγοτι ἴῃς ΘΑΣΙΥ γεᾶγβ οἵ [εβι.5, 88 
Ἵ{ τὸ βαὺ: ἔτοπὶ 15, ἰεάγη δ]. Τῆς οπε 
βίογυ βῆοννβ ἴῃε νυ βῆ ἴο οο ]εοὶ ἀπεςάοιεβ 
οἵ ἔποβε βἰΐεπι γεᾶῖβ. Ὑμεσ ψουϊὰ 
Βανς Ὀδεη τόσα ἢδά {πε Ἔνδηροὶϑε μαά 
τῶοσε ἴο 6}. ὙΤῇε ραυοίτν οὗ ἰπίογηχα- 
τἰοῃ ἕανουτβ ἴῆε ἢιβϑίοσιοὙ οὐ τῆς 
ττδάϊεοη. τ οτ. 41. κατ᾽ ἔτος: ἴαν;- 
οὐβασνίης ρεορῖὶβ, ρίουβίυ᾽ οὔβεγνδπὶ οὗ 
τῆ ἀπηυδὶ (εδϑίβ, Ἔβρεοίδιν τῃδὲ οὗἩ της 
Ρᾶββονεσ.--- ετ. 42. ἐτῶν δώδεκα : (ἢϊ5 
τηφητίοη οὗ ἴδε ἂρε οἵ ̓ εβϑιβ 15. πηεδηΐ ἴο 
βυρρεϑὶ, ἰβουρῇ τς 8 ποῖ ἀϊγεοιγ βἰδιεά, 
τῆς τηϊ8 γεᾶς ΗἜ ψεπῖ ὮρΡ ἴο Ϊεγιιβαίεπὶ 
νὴ Ηἰ8 ραγεηΐβ ; ἀναβαινόντων πο] υάε8 
Ηΐπα. Αξ ὑνεῖνς ἃ εν βῇ θου Ὀεσᾶπηα ἃ 
βοῃ οἵ (ἢε ἴανν, ννἱἢ τΠε γεβροπβι δ ΠΠπ ὴν οὗἁ 
ἃ τιᾶῃ, ρυϊείηρ οὐ της ΡὮγ]δοιεγίεβ νυ ῖ ἢ 

δ Β 33 οπηῖξ [818 εν (Τίβοξ., ΚΝ. Η.). 

Ἴ γαῖ. ἰῃ ΒΟΌΙ,. 

ταπχϊπάςἀ οὗ ἴΠς ΟὈ]  γαϊίομ ἴο Κεερ ἴδς 
ἴανν (υἱάς ΜΝ ἄπβομε, Βεϊἐγᾶρε, αὐ ἰος.).--- 
νεῖ. 43. τελειωσάντων τ. ἧ. Ἠϊ8 
ΠΔΕυΓΑΙΥ της δπ8 παῖ πεν βέαγεά 411] τῃ6 
εἰπε οὗ τῆς ἐεαβὲ, βενεὴ ἄδλυβ. ΤῊΐ 
ΨΜ 88 ποῖ δρβοϊυϊεϊυ ἱπουπιρεηῖ; 5οπια 
Μοηΐ Βοπὴς δέτε ἴῃς ἢἤγβε ἴννο ἄδγβ, ὑὕὑυὲ 
ΒΓ ἢ ΡδΟρΙς 85 Ϊοβερῇ δηά Μδτγὺ 'νουϊὰ 
ἄο τπεὶγ ΔΩ τδογουρῆὶν.---πέμεινεν, 
ταττίοὰ Ὀδπη, ποῖ 80 πλυςοἢ ἱπεθη το Δ} 
(Η ἢ) 48 ὉΥ ἱπνοϊυπίαγν ργεοσουρδίίοη 
--Ηἰβηδίυσγςε γδίπογ ἤδη Η15 1} πε οαυβς 
(Αςῖβ χνιϊ, 14).--ν ες. 44. ἐν τῇ συνοδίς, 
ἴῃ πε σοπιρδην ᾿ουτπεγίηρ ἰορεῖπες (σύν, 
ὁδός, Πετὲ οπἷν ἱπ Ν. Τ.), ἃ Ἰουτπεγίπα 
τορεῖμοσ, μη ἔμοβε ΨῆΟ 80 Ἰουτπεν. 
Α σοπιρδην ψουὰ ὃε πιδάς ὑρ οὗ ρεορὶς 
τοῦ ἴπε βᾶπὶεὲ πεὶρῃθουτῃοοῦ, ν6]] 
δοφυδίητεά υνἱτἢ πε δηοίδετγ.--- 
ὁδὸν, ἃ ἀλγ᾽8 Ἰοῦγπευ. [ἰδ φυϊξε σοη- 
ςεἰναῦ!ε ἢονν Ἐπαν βῃου]ὰ πᾶνε βοῆς οἡ 
80 ἴοπρ ϑνἱπουξ τηϊββίπρ τΠ6 θον, μους 
πλυσΐ ΟΥὙ ΔΎ Ὀαπης ἴο {πε ρδγεηΐβ ; ποῖ 
περὶίρεποα, Ῥὰαὲ δυπιδη ἱπῆσγγ ἵν δὲ 
ννοῖβί, --συγγενέσι, γνωστοῖς : ΚίηϑοἷΚ 
Δηὰ δουδἰηΐδποεβ. Ηδὰ ἴδετε Ὀδεη [685 
δοφυδίπιαπος δηὰ ἱπιίτηδον ἴπεῖε δά 
Ῥδθῃ [688 σίβ οὐ Ιοβίτιρ ἴῃ μά. Επεπ 9 
ἴδκε υρ εδοῦ οἴδετγ᾽ 5 αἰϊεπιίοη, ἂπὰ πηθπὶ- 
ῬοῖΒ οἱ ἴῆες βᾶπὶῈ ἔπ ἀο ποῖ βιϊςκ 50 
οἷοβε ἱορείβεσ, δπὰ τῆς δῦβεηςε οἵ οπὲ 
Ἐχοὶτεβ ΠΟ βυγρτίβα.--νεγ. 45. ἀναζητοῦν- 
τε: ἴῃ ῥγαβεηῖ ραγίίςἱρίε, ὄἼχργεβϑίπρα 
τε ρύγροβες οὗ ἴδε ἰουσπεν Ὅδοκ [ῖῸ 
]ετυβαίετα, ψνῆογα (ποῖ οη ἴῃς τοδά) ἴδε 
Βεᾶσοῃ ἴοοῖ ρίδςε (οὐ Αοἰβ χί. 25). Τῆς 
ἀνά Πεῖε (45 ἰῃ ἀνεζήτουν, νεῖ. 44) ἱπι- 
ΡΙΙε5. σαγεῖαϊ, δηχίουβ ββασοῖ.-- εγ. 46. 
ἡμέρας τρεῖς, ἴἥγες ἄδγΒ, πηεαδυγεὰ ἴγοπὶ 



41---52. ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

ἐπερωτῶντα αὐτούς. 47. ἐξίσταντο δὲ πάντες οἱ ἀκούοντες αὐτοῦ, 
ἐπὶ τῇ συνέσει καὶ ταῖς ἀποκρίσεσιν αὐτοῦ. 48. Καὶ ἰδόντες αὐτόν, 
ἐξεπλάγησαν καὶ πρὸς αὐτὸν ἧ μήτηρ αὐτοῦ εἶπε,Ϊ “Τέκνον, τί 
ἐποίησας ἡμῖν οὕτως ; ἰδού, ὁ πατήρ σου κἀγὼ ὀδυνώμενοι ἐζητοῦμέν3 
σε" 409. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, “Τί ὅτι ἐζητεῖτέμε; οὐκ ἤδειτε 
ὅτι ἐν τοῖς τοῦ πατρός μου δεῖ εἶναί με;" δ5ο. Καὶ αὐτοὶ οὗ 
συνῆκαν τὸ ῥῆμα ὃ ἐλάλησεν αὐτοῖς. “1. Καὶ κατέβη μετ᾽ αὐτῶν, 
καὶ ἦλθεν εἰς Ναζαρέτ καὶ ἦν ὑποτασσόμενος αὐτοῖς. καὶ ἡ μήτηρ 
αὐτοῦ διετήρει πάντα τὰ ῥήματα ταῦτα 5 ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτῆς. 
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52. καὶ Ἰησοῦς ᾿ προέκοπτε σοφίᾳ ὁ καὶ ἡλικίᾳ, καὶ χάριτι παρὰ ἔοι ήκ 

Θεῷ καὶ ἀνθρώποις. 

1 φιπεν Ὀείοτε προς αντὸν ἴῃ ΒΟΌΙ, 

3 Β [88 ζητουμεν (ΟΝ. Η.). 

αἱ !, 

14. 2 Τίπ,. 
1. 16; }. 0. 

5᾿ΜΒὉ οπιῖξ ταντα (ΤίβοΒ., ΝΝ. Η.). 

4 ἐν τὴ σ΄ ἴῃ 1, (Τί8..) ; τῇ νἱϊδουϊ ἐν ἴῃ Β (ΥΝ.Η.). 

τς εἰπια πεν πδὰ ἴδλϑδὲ βεεὴ Ηΐπη, ποῖ 
ἱπιρὶ γίης ἴτας ἀλυβ᾽ βεδγοῦ ἰπ ]εγυβαίθηι. 
Τῆς ῥἷδοε νοσα ἴΠοῪ δὰ Ἰοάρεά δηά πε 
τεῦῖρῖα ννουἹὰ ὃς Ἀρη τὰς ἢγβὲ ρίδοεβ 
νἱ ϑβίἑεὰ ἴῃ {Π6 βεδσοξ. τῷ ἱερῷ: ρτο- 
ὈΑΡΪν ἱπ ἃ οπαπηδοῦ ἴῃ ἴπς ἰοπρ]ε οουτγῖ 
υϑεὰ ἔος ταδοδίηρ δηὰ κίπάγεά ρυσγροβεβ. 
ϑοιηθ τπὶπκ ἰἃ ψγᾶ8 ἱπ ἃ βδυπᾶροόρυς 
δεβίάε (δς ἐεπ:ρ]ε.--- ες. 46. καθεζόμενον, 
βἰτεῖίηρ ; τπεγείοτς, ἰξ ἢ88 θεεη ἰηίετσεά, ἃ8 
ἃ ἴεδοδοσ, ποῖ 85 ἃ βομοῖδσ, δτῆοηρ (ἐν 
μέσῳ) τῆς ἀοοΐοτβ, ἔοσ βοῃοΐδγβ δίοοά, 
τεδοῦοτβ ΟἿΪΥ δἰτἰπρ. Αἢ υηννεϊσοτηα 
οοποϊυδίοη, ἴο νν ἰςἢ, ΒΑΡ Ϊγ, ννε ἅτε ποῖ 
δῇυς ὕρ ὉΥ τῆς ενίάεπος, ἴῃς ρΡοβίυγε- 
ταῖς οα ΜΠΙΟἢ ἰξ τεβίβ θείπρ πιοῖς ἤδη 
ἀουδιβι! (υἱάφ Νἱκίηρα, 5γηαρ., Ὁ. 167). 
-ἶπε ντα : ποίμίηρ υπυδβυδὶ, 8ῃ: 
ποῖπίηρ ἀπρεοοπληρ ἃ που ρδεία! Ὀον.--- 
γες. 4). ἐξίσταντο, ννετε δπηδζεά, ποῖ 
δὶ Ηἰβ ροβίοπ ἀτηοηρ ἴῃς ἀοείογς, οἵ δὲ 
ΗΙ8 δβκίηρ χυδβείοπβ, θαϊ δὲ πε ἱπιε}}}- 
ἔεηος (συνέσει) βῃοννηῃ ἴῃ Ηἰ5 δῆϑύνεῦβ ἴο 
116 ᾳιεβιίοηβ οὐ ἴμς ἰεδοῆεῖβ ; ΒοπΊα- 
τΐπρ οὗ τῆς σᾶγε ἱπϑίρῃε δἀπὰ ξεϊϊο ἵν 
ΜὨϊοἢ δβιοηϊβῃεά 411 ἴῃ δῇξ γεᾶσβ 
ρρϑαεῖηξ ἰῃ τμεβς Ὀου δα σαρ 1ε68.--- ἐσ. 
48. ἰδόντες τοίετβ ἴο (ῃς ρασεηῖβ. Τῇΐβ 
βιοηἰβῃπιεπὲ ΡῬοϊπίβ ἴο βοπῖα Τοπίγαβι 
δεΐνεθη ἀργενίουβ αυΐεῖ, τεβεγνεα ΘΠ Ὲσ 
οἔ ]εβυ8 ἀπὰ Ηἰβ ργεβεηΐ δεαζίηρ ; βυάάδη 
βαββίηρ ουξ οὗ [δε ἱππεν 11ξπ.--- μήτηρ: 
ἴῃς »ιοΐλεν ϑροῖζε πδίυσγαι!ν ; ἃ τοοηιαη, 
ἃηὰά [δὲ πιοῖμετ᾽Β Βεατί πιοῖε ΚΟΘΗΪΥ 
ἰουςμοά. Τμΐβ δραγὶ ἔγοπιὶ ἐπε ρβου ας 
ταϊδιίοη τείετσεἃ ἴὸ ἰπ Βεηρεῖ᾽ β μιαΐοῦ 
εγαΐ περεσοϊμάο νιαΐγὶ5.--- ει. 40. ἐν 
τοῖς τοῦ πατρός μον, ἱπ ἴῃς τπϊηρ8 οὗ 
ΤΥ Ἐδίδεσ (“ ἀρουϊ τὶν Ἐδίμεγ᾽Β Ὀι5ὶ- 
Ὁ 688, Α. Ν.) ; ἐλεγεονθ ἴῃ ἴΏ6 ρἷδος ος 

ἀομδ6 οὗ τὴ Ἑδῖδες (Ε. Ν.); ἔδια ἑοσῃιοσ 
ΤῊΔΥ ὃς τς νατῦδ] ἱγαηβίδιίίοῃ, δὰξ 86 
Ἰδῖτοσ 18 ἴῃ6 σϑᾶὶ τηεαπίηρ [6808 τ ϊβῃδαᾶ 
ἴο δυρδεβί. [π᾿ {π18 ἰατῖοεσ τεπάσσίης 
Ῥαιγίβειῖς ἀπά τηοάδθγῃ ἱπιεγργείεγβθ πὶ ἴπ6 
τηδίῃ σοπουτ. Νοῖς ἴδε πὸνν πᾶπὶθ ἴοσ 
Οοά ςοταρασζεᾶ υντἢ τμ6 “ Ηἰρμεβε" δπά 
ἴῃς “ εεῤοίες" ἱπ ἰἢς ἐογεροίπρ πᾶσγα- 
εἶνε. ΤῊΣ ἀδνῃ οὗ ἃ πεῖν Ἔσὰ 18 ἢςσε.-- 
Ψγεσ. 50θ. οὐ συνῆκαν, ἔπεγ ἀϊά ποῖ 
υπάετβίαπαά; πὸ νοηάδεσὶ Ενδη νὰ ἄο 
ποῖ γαῖ ΔΙΠῪ υπάετϑιδηά.---νεῖ. 51. 
κατέβη, Ηε Μψεηΐ ἀοννῃ ψἱτἢ Π6πὶ, σεπεῖς, 
αἰεςιοηαῖα, Βαδίτυα!γ οδεάϊεπι (ὑποτασ- 
σόμενοι) γεῖ ἴδ ΑΑΥ ἵπ ᾿δουρῆς, δπὰ 
ΒοΟΪ᾿τΑτΥ.---διετήρει : Βῃς ἀϊά ποῖ ἐογρεῖ, 
τβουρῇ 586 ἀμ ποῖ υπάοτειαπά,. Ψεν 
52. προέκοπτε, Βιελά Υ ρτενν, υδεά ἰη- 
τιδηβι είν εἶν ἴῃ ἰαῖες ατεεκ.---ν τῇ σοφίᾳ 
και ἡλικίᾳ, ἰῃ νυϊβάοτῃ δηὰ (αἾβο ας, ἴῃς 
οὔδ ἴα τηδάβυσε οὗ ἴπε οἴδετ) ἰῃ βιδίυσς, 
Ῥοῖὰ στοννιβ δἰἶκε γεαὶ. Ἐδδὶ ἱπ Ῥοάν, 
δρράζγεηῖ ἰη ἴῃς πιϊηά : στονίῃ ἱπ »παηὶ- 
“)εείαέϊοπ οὗ ἴμε νυϊβάοπι νη, σοτηρίεῖς 
ἥστοτη ἔμε ἢγβι---βυ ἢ ἰβ 86 ἀοςεῖὶς ρ]ο588 
οἱ εςοἰεδίαϑεῖςαὶ ἱπιεγργείεσβ, πηδκίηρ ἴῃ 6 
οἰ] ἀποοά οὗ ]εβ118 ἃ "πομεέγηηι, ἀπά Ηἰβ 
Βυπηδηϊν 4 ῥλαπίονι.--- χάριτι π. Θ. καὶ 
ἀ., ἴῃ ἔδνους νι αοα δηὰ ππθη : θεϊονεά 
οἵ 411; πο ἀϊνί βίοῃ βνβη ἀπιοπρ πίε ὙνὮ 116 
Ἐπεὶ πεν ννἰβάοπι δπὰ τῆς πον τεϊϊρίοη 
αν ἃ βἰυπηρεσίηρ σογ ἰῃ ἐδ 6 800] οὗ μα 
Ὠφανθη-Ῥοσῃ ῬΟΥ. 

ΟΗΆΡΤΕΚΒ 11. ΤῊΞ ΜΙΝΊΒΤΕΥ ΟΕ 
ΤῊΞ ΝΕ ΚΑ ΟΡΕΝΒ. Ηανίηρ τεϊδίεὰ 
δε Ὀερίπηίηρβ οἱ ἔπε 1ἵνεβ οἵ ἴ86 ᾿νο 
Ῥτορμεῖβ οὐ ἴδ πὸνν ἴσης (ςμπαρίεσβ ἱ. 
δηά 11.), [6 δνδηρο 8ὲ ποὺν ἱπίγοάυςσεὺ 
8 ἴο (ἢς Ῥερίπηΐηρβ οὗ {μεῖς ργορμβιὶς 
ταἰη βεσγίεβ, οὐ σαῖμεσ ἴο ἴπ6 πηι ΒΤ οὗ 
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Αι Βα ΟΕ Π1. τ. ἘΝ ἔτει δὲ πεντεκαιδεκάτῳ τῆς " ἡγεμονίας Τιβερίου 
ΒΟ ὗ, α Καίσαρος, " ἡγεμονεύοντος Ποντίου Πιλάτου τῆς ᾿ἸΙουδαίας, καὶ 

τετραρχοῦντος Ἶ τῆς Γαλιλαίας Ἡρώδου, Φιλίππου δὲ τοῦ ἀδελφοῦ 
αὐτοῦ τετραρχοῦντος τῆς ᾿Ιτουραίας καὶ Τραχωνίτιδος χώρας, καὶ 

1 ὙΒο δρε!]πρ οὗ τπἷ8 ψογά νατγίεϑ ἰπ Μ58. Β [δ ἴξ δ8 ἱπ ΤΕ. ΝΟ τετρααρ- 
χονντος (ἐεγ), ΨὨΐοΒ ΤίβοΒ. δηὰ ΥΝ.Η. δάορί. 

]οδη δβ ἔπε ργεϊυάς ἴο 16 ενδηρεῖῖς 
ἄγαπηα. ἴπ τερασά ἴο (ῃς τηϊπι βίσυ οὗ 
{ξπι Βα ρίνεβ υ8 τρεγεῖν ἴῃς ἀδῖε οὗ [18 

οἰπηΐηρ (11, 23), διϊδοδβίηρ ἐπεγεῖο ἃ 
ξεπελίοσυ οὗ 1εδ08. Βεπρθὶ 888 ψγεὶ] 
εχργεβϑεὰ ἰἣς διρτίβοῦποςε οὗ [Π|8 ομδρίεσ 
ὉΥ ἴδε νογάβ: Ηἰς φμαξὶ σοέπα Ν. Τὶ. 
βακάϊεων. 

νν. 1-2. Οεπμεγαὶ Αἰξίογὶς τε περ οὗ 
ἐὰς δερίμπίηρε. Ἐοτ Μι.᾿β νᾶριυς “ἴῃ 
ἴδοθς ἄαγβ᾽" (111. 1), ᾿νΠΙ ἢ ἰεανεβ 8 
εηείγεϊυ ἴῃ τῆς ἀατῖς αἴ νμδὶ ἀδίε δηὰ ἂρε 
εϑὺ8 επίεσεὰ οὐ Ηἰβ ὑγορδεῖϊς Ἵᾶσγεεσ, 
Ἀ. ρίνεβ ἃ ρτοὺρ οὗ ἀδίεβ σοπηβοϊίπρ 

δἰδ ἴπεπὶς να δε ρέπετζαὶ Ὠἰβίοσυ οὗ πε 
ννοτὶὰ δηὰ οὗ Ραϊεβιίης ; ([ῃ6 υπίνοσβα] βις 
ϑρί γι μέσα, 88 ἴῃ ἱϊ, 1, 2, ἀρράσεηϊς. Τῆὶβ 
δρίσιε σοηϑείτυϊεβ ἔπε ρεγτηδπεηὶ εἰπίςδὶ 
ἱπιεσεβὲ οὗ ννῃδὲ τΏδυ βεὲπὶ οἰ ποσγυνίβε ἀγυ 
ἄειαια: ἴοσ ογάϊπαγν τεδάειβ οὗ ἰῃε 
Εοβρεὶῖ {1π||ς πιοῖς ἴμδη 4 οοἰϊεσξίοη οὗ 
Ὠᾶσλεβ, ρειβδοῆδίὶ δηά ρμεορυδρῃϊοδὶ. 
Ὑνοσίῃν οὗ ποῖε αἷβο, 45 δρδίῃβι ἴποβα 
Ψδο {Πιηκ 1. 88. ἴο ἃ ἰᾶαγρε δχίεπι ἃ 
πες ἱμπυεπίογ, ἰΒ ἴῃς ἱπάϊςαιϊίοη ἤδζα 
εἰνεη οἵ τῇς ἀἰξέογίεα! βρίσιι, ις ἀεβίγα 
ἴο Κπονν ἴῃς τεδὶ ἕδοϊβ (1. 3). Τῆς Πί8- 
τοτὶς ἀδία, εἰχ ἰῇ 411, ἀεῆης ἰῃς ἀδῖς οὗ 
7ομη᾽ 8 πιϊπιβίγυ ὑἱἢ τείεσεπος ἴο ἴδε 
τεϊριίηρς Εοπιᾶπ επηρεζοσ, δπὰ τῆς εἰν] 
διὰ εοοἰεβἰαδβεῖςαἱὶ τυϊεῖβ οὗ Ραϊεβεῖπα. 

Μετ. 1. ἐν ἔτει, εἴς., ἰη ἴῇς Πῆεοπι 
ξἂσ οὗ ἴδε τεΐρη οἵ Τιρεσίυβ 48 Οδεβᾶγ. 
ὑγ τῇ ΒΕςΠ18Β Ὁ νΕΙῪ ἀεδηῖϊϊε ἀδίε, τεπάετ- 
ἴῃξ 411 τε οἴδμες ραγιϊςυϊαγβ, 5ο ἔτ δ8 
Ἀχιηρ ἔπιε ἰδ οοποεγηςεὰά, ςοπιραγδείνε! Υ 
δυρετῆυουβΒ. Βυϊ υποετίδίπγ σοποβ ἱπ 
πῃ οοππδοιίοη ννὮ τς ᾳυδδιίοη : ἰ5 ἴῃς 
ΒΒεεητἢ γεᾶσ ἴο ὃς τεοκοηδὰ ἴτοπὶ {πα 
ἀεδίἢ οὗ Αὐρυβίυβ (το Αὐρ., 767 Α«ὖ.ς.), 
ψ Βεη Τιδεγίυβ Ὀεσᾶπ)α δοἷς δτηρετοσ, οἵ 
ποῖλ ἴῃς Ὀερίπηΐηρ οὗ ἴπε τερεπου οὗ 
τΤὶρεγῖυβ, ἔννο γὴμῈ δαεϊεν ἢ ΤὭς ἴΌσπλοσ 
τοοάς οὗ οαἱουϊδιίοη τννουϊά γίνε υ8 28 οὗ 
29 Α.Ὁ. 8ἃ5 ἴπε ἀδίε οὗ Ποἤπ᾽ 5 πὶ πἰ ΒίγΥ 
δηὰ ΟὨγίβε᾽ 5 δαρείβη), πηιακίηρ [ε808 τπεη 
τοἰγιγ-ο γεᾶῖβ οἷά ; τὰ ἰαϊίεσ, 26 
Δ.Ὁ., πιακίπρ [|εβδὺ8 ἔπε τὨἰγῖγ γϑᾶγα 
οἷά, ἀρτεείηρ νὰ 11, 232. ΥΤῆε ἔογτηεσς 
τος οὐ ἀδίίηρ πουϊὰ δε τπῆοῖε ἱπ 
δοοοσάδηος ἢ (δα ρῥσχδοῖίος οὗ Κοπιᾶῃ 
Πἰειογίαπβ δηὰ Ἰοϑερῃυ ; ἴδε Ἰδξϊες ἰεπ 8 

ἰδεῖ το δροϊοσειίς δπὰ δΒαγηγοηίβεὶς ἰῃ- 
ἰεγεβίβ, δηὰ ιπογείοτε ἰ8 ὑγείειτεά ὃν 
ΠΡΆΩΣ (6... Ἑλῖταγ δπὰ ΗδἘπ).--- Ποντίον 
Πιλάτον. ΡΙΪδΔιε ννᾶβ8 ζονεζποσ οὗ δες 
Ἐοπιδη ργονίηςς οὗ ᾿υάδεδ ἴσοπὶ 26 α.Ὁ. 
ἴο 36 Α.Ὁ., ἴῆς ΒΓ ἰπ ἴδε βογίεβ οὗ 
ξονετποσβ. Ηἱἰβ Ῥεοβεέ ἘΠῸ|4 τνὰβ ἐπί- 
τροπος (ἢεηος ἴδε τεδαϊηρ οἵ Ὁ: ἐπιτρο- 
πενοντος π΄ π.}; υδυλ!ν ἡγεμὼν ἰῃ 6ο8- 
ΡεΙδ. Ἡξεοννεβ 8 ρίἷδος βεσὰ ἴῃ τῆς Πἰβίοσὶς 

δπιενοσὶς ἴο ἴῃς ρασγί ἢ ρἰαγεά ἴῃ τῆς 1Δ8ὲ 
δβοςηεβ οἵους [οτά᾽ 8116. ΑἸοηρ ἱτἢ Ηἷπὶ 
ἅτε παπηεά ποχὶ ἴννο Ἰοίηϊ σι ΐετβ οἵ οἵπες 
Ῥαγίβ οὗ Ραὶεβιίπε, Ὀεϊοηρίπρ ἴο δε 
Ἡετοὰ ἔδπηϊν ; Ὀσουρδὲ ἴῃ, τπουρἢ οὗ πο 
ἐδ πρΡοΓαΒοδ ἴος ἀαδῖίηρ ρυγροβεβ, 
δυδε ἴΠογ, ἴοο, ἤρατε οσοδβίοῃ ΔΙ ἴῃ 

τῆε Οοκρεὶ βίοιγ.---τετραρχοῦντος, δεῖ- 
ἴῃ δβ ἱειϊγασοδ. Β6 νεῖ τρδδηβ 
ῬεϊπιαγΥ: στυϊπρ ονες ἃ ἰουγῃ ρασῖ, 
1μδη ΌῪΥ δὴ φᾶβύ ἰγαηβίτομ δοιίηρ 88 ἃ 
εἰδυΐαγν ργίπος.--Γλιλαίας : δδουΐ 
τνεηῖγ-ἥνε τπαῖ]68 ἰοηρ δπὰ ὑγοδά, ἀϊνίἀεὰ 
ἱπῖο ἴοννες (ϑουζπεσγη) Οδ! ες ἀπά ὑρρεῖ 
(ποτῖποπ): Ὑν ΟΑ11|εῸ ννα8 ἰοϊπεά 
ὉΓ Ῥυτγροβεβ οὗ ρονεγηπηεηΐ Ῥεγβδεᾶ.-- 
Ἡρώδον, Ἡετοὰ Απιίραβ, τιυτάετος οὗ 
πε Βαριϊβῖ, απὰ δανίπρ βεουΐϊασ δυϊποῦ 
νας [Ἔϑὺ8 825 ἢἰβ βυδ)εςῖ.---Φιλίππον, 
Ἡετγοὰ ΡῃΣρ, Ὀγοῖπες οἵ ἀπεῖραϑ, ψῆοβα 
Ππᾶπὶς τεᾶρρεδσβ ἰπ ἴδε πὲνν πᾶπης οὗ 
Ῥδπεδβ, τερυΐε οὐ δάοσηεὰ Ὁ πὶ, 
Οδεβασοα ΡἨΠρρί.---τῆς ᾿Ιτονραίας καὶ 
Τραχωνίτιδος χώρας: 80 1,ἱ. ἀεδίρτιδῖεδ 
ἐπ Τίτον μ με ἀγορὴ ὃὈγ ΡΒ]. Ῥπτμὸ 
ΨΟγάβ πηὶρῆς 6 ταπάεσγεάᾶ: δε τυὐγαοδη 
δηὰ Ὑτγδοποηϊτὶς ἑεσσίζογυ, ἱπιρὶ γίπρ ἐδ 
ἰάεπεῖν οὗὨ [ἰὐταθὰ ἀπὰ Ὑτδομοπίεβ (45 
ἴῃ ΕυδεδῖυΒ. Ἐος ἃ ἀδΐδηςς οὗ (Ὠΐδ νίενν, 
υἱάε ατιϊοῖε ὉΥ Ργοίεββοσ ἘδπΊβαΥ ἰῃ 
Ἑχρῤοξίέον, Ἑεῦσυδλιυ, 1804); οἵ, 88 ἰῷ 
Α. Ν., οὗ Ιὐγᾶεα δπὰ οὗ {πε σερίοη οὗ 
Ὑτδοδοηϊτῖβ. ΤΩ ἔογπηεσ Ῥ 88 ἃ πηουῃ- 
ἰαίπουβ τερίοῃ ἴο ἐπε βου οὗ Μουπὲ 
Ἡειπιοη, ἱπῃαῦιεὰ ὉΥ ἃ δαγὰν σῶσε, 
δΚΙΠεά ἴῃ ἐπα 86 οὗ [Ὡς ον; τῇς Ἰδέζες 
ἀπε τουρῇ οουπίγυ) τ ἔπε πιοάστη ΕἸ- 
ε͵αῃ, τῆς Κίηράοτη οὗ Ορ ἴῃ δποίεπε 

εἰπιεβ, ψγᾶ8 ἃ τς τεσίοῃ βουϊ οὗ 
Βαπιάβουθ, ἃπά δδϑὶ οἵ αοἴδῃ. [δ 8 ρβεὸ- 
ὈΑδ]ς ταὶ ρὶς ἃ ἰταρτήεηξ οὗ [τὔγῶοδ 
Ῥεϊοηγεά το ΡΠ ρ, τῆς τερίοῃ δεουηά 
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Λυσανίου τῆς ᾿Αβιληνῆς τετραρχοῦντος, 2. ἐπ᾿ ἀρχιερέων 1 "Αννα καὶ 
Καϊάφα, ἐγένετο ῥῆμα Θεοῦ ἐπὶ ᾿Ιωάννην τὸν τοῦ 3 Ζαχαρίου υἱὸν ἐν 
τῇ ἐρήμῳ 3. καὶ ἦλθεν εἰς πᾶσαν τὴν ὃ περίχωρον τοῦ ᾿Ιορδάνου, 
κηρύσσων βάπτισμα μετανοίας εἰς ἄφεσιν ἁμαρτιῶν " 4. ὡς γέγραπται 

ἐν βίβλῳ λόγων Ἡσαΐου τοῦ προφήτου, λέγοντος," “Φωνὴ βοῶντος ὶ 

ἐν τῇ ἐρήμῳ, Ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν Κυρίου - εὐθείας ποιεῖτε τὰς 

1 ἀρχιερέως ἰῃ τηοδὲ υποῖ8]8 ; ΡΪ. ἴῃ τηΐπυδο. ΟὨΪγ. 3 Ομηϊὶ τον τηοβὲ ὑυποὶδῖδ. 

5 τὴν ἰβ ἰη 9 ΟΌΔ αἱ. (ΤΊ5.}.) ; νναπεῖπρ ἰπ ΑΒΙ, (ἿΝ.Η.). 

4 ΒΌΙΔ :, 118, ἰξ. νος. οτηῖε λέγοντος. 

Ῥάᾶπεαβ. οἡ ἴὰἢς οἵδεσ παπᾶ, δοοογάϊη, 
0 ]οβερῆυβ, διὶ8β ἱεσγίϊοσίεα Ἔπηῦσγδς 
τῶοσε ἔβαη ἰἢς τερίουβ παπιεὰ ὃγ ἴκ.: 
Βαΐδπδεα, Αὐυσγαηϊεῖβ, Οδυϊοηῖτῖβ, δηὰ 
δοπῖς ρδιῖβ δδουὲ Δ πιηΐα (νατγίουβ ρίδςεβ 
πῃ Απὶ. ἂπὰ Β. .).---᾿λνσανίον, εἰς. 
ΤὨΪ8 ἴδϑὲ ἰΐεπὶ ἴῃ 1, κ.᾿ 8 ἀδιίπρ ἀρραγαῖυβ 
͵ἰ8 ἴδε πιοβὲ ρεγρὶ εχίησ, ννδεῖπες τεραγὰ 
ὃς πὰ ἴο τεϊενᾷπου οἵ ἴο δοουγδου. ΤῸὸ 
σῆδὶ ἐπᾶ {Πϊ8 τεΐεσεπος ἴο ἃ ποη- εν 88 
τίποο, δηὰ {π|β ουκ᾿γίπρ ἰεσγίοσυ 
νεθη ἴα 1, δυδποη ταηραβ8ὴ δὲ 

φοποοσῃ π45 ἰξ ὙΠ πὰ ἐνδηρεὶὶς ἢϊ5- 
ἸΟΙΥ, ΟἹ οὗ ναὶ υ86 ἰδ: ἴοτ ἱπάϊςατίπα 
ἴδε ρίαςς οὗ ἴδε Ἰἰδιζεσ ἴῃ τπε ᾿νοῦ] 5. μί8- 
του ὃ ΒΥ ΨΔΥ οὗ ΔπΒΕΣ ἴοὸ (Πϊ8 4ι:68- 
τίοη, Εδιταὰγ (Ὁ. 6. Τ.) βυρρεβϑῖβ ἰῃδΐ ἴδε 
ἀϊβισῖςς οὐ Αδιεηε (ΑΌ114 ἴῃς ςαρίτ4]) 8 
ΡΙΟΌΔΟΪΥ ταεηιϊοηεὰ ἤεσε ““Ῥεσδυβε ἰξ 
Βυρβεσυςηον ογπιεᾶ ραζὲ οὗ τπῸ [εν 188 
τεγσϊίογυ, μβανίηρ Ὀθθη δβϑδίρπιεά Ὁγ Οδὶ!- 

ἴο δἰβ ἑανουτίῖε, ΗἩετοά Αρτίρρα 1.) 
ἴῃ Α.Ὁ. 36. ΑΒ ἴο ἴδε δοουζδου: ἱξ 8ὸ 
Βδρρεηβ ἴδδὲ ἴβεγε ννδβ ἃ 1 υβαηΐδβ, 80 
τυϊεὰ ονες Ομδίοῃβ ἀπά Αδιϊεης βἰχὶν 
γεᾶσβ Ὀείοτες ἴτε τἰπὸ οὗὐ ψὨΪοἢ ΓΚ. 
ντίϊεβ, Ψ Ὸ ΡΓΟΡΑΟΪΥ ὕοτε ἔπε {|6 
{είγατοῦ. Ποαβ Κι, πιϊδίεὰ Ὁγ τῆς εἰπε, 
τδίηκ οὗ τμδὲ 1 γβαπίδβ 88 ἃ σοπιΕΠΊΡΟΓΑΓΥ͂ 
οἵ Ηετοὰ Απιὶραβ δηὰ Ηετσοὰ ΡῃΠΐρ, οσς 
Ψ 85 ἴδετε δποίμεσ οὗ ἴδε παπὶὲ σγεδὶν 
Ἐμεῖς σοπιίεπηρογασυ, νΠοπὶ ἴῃς ἐνδηρε  8ὲ 
848 ἐπ δΒίβ νίενν ὃ (εγίδίη ἰπβοσίριίοπβ 
οἰϊεὰ Ὁ διἰβίογίςδὶ εἼχρεγῖβ τηᾶκε ἴῃς 
Ἰαῖζες Ὠυροιμεβὶβ ργοῦαῦὶς. ϑοδῦτγεσ 
(Τλε πε Ῥεοῤίε, Ὀῖν. 1., νοΐ. ἰἷ., 
ΔΡΡεπαϊχ ἵ, ου ἴῃε Η δέον οΓ Ολαϊολὶς, 
Τέμγαφα, αμὰ Αδιίεηε, Ὁ. 338) Ὧ848 πὸ 
ἄουδιε οὐ δε ρμοϊπι, ἀπά βᾶγβ: “τῆς 
ἐνδηρε ἰδὲ, [Κ., 18 τποσουρηΐγ οοττεοῖ 
με δε ἀββυπιεβ ἴπαὶ ἴῃ {π6 δέϊεθητῃ 
γεᾶγ οὗ Τιρεγίαβ ἴβεστα ννὰβ ἃ ἃ γβαηὶαβ 
τείγασο οὗ Αδίϊςης ᾿". 

νει. 2. ἐπὶ ἀρχιερέως Αννα καὶ 
Καιάφα, υπάες τῆς Πίσῃ ργίεβιποοὰ οὗ 
Αππδβ δπά ΟὉδίαρῃαβ. Τῆς υ8ς οὗ ἴδε 
δἰηρυία ἀρχιερέως ἱπ σοππεοιίοη «ἱτἢ 
ἘΝ Ο Πδση6Β 18 ρεου] αγ, ὑνῆεπος ἀουθιῖεβ8 

δ] 

τῆς οοττεοϊίοη ἱπίο ἴδε δαβίεσς τε 
(Τ. ΒΕ); δπηά δε τρὶς το στ ὸ ὑρθτα 
τῆδῃ δβ μοί ἀΐηρ {πε οῆςς δὲ {π6 βᾶπὶδ 
εἰπια, ἰβ ΠἰΚεννῖβε βογηεννῃδὲ ρυζΖίίης. Α8 
Οαΐαρμδβ ΜΑ58 ἴδε δοῖτιδὶ δίψῇ ῥγίεϑε δὲ 
τῆς εἰπιε, οπσς ψουἹὰ μανε Ἴχρεοῖεά δἰ8 
πᾶστης ἴο Ὦανε βίοοά, ἰξ ποὲ δἵοῃς, δὲ 
Ἰελβὲ ἄσβὲ Ξξ ᾳγδδσ Οδίαρμδβ, ἰἢς δοιυδὶ 
δίρῃ ργίεβε, δηὰ ἴδε εχ- δἰ 8 Ῥτίεβὲ, Απηδβ, 
5.1 δὴ ἱηθβυδπεῖδὶ βεπῖοσ. Ομ Ἵοδῃ 
ΟὨΪΥ βῦρροβε ἴδαὲ διηοπρ ἴπε εαξές οὗ 
διρἃ ῥὑχίεβῖβ ρᾶβϑὲ ἀηὰ ργεβεπὶ (ἔπεσε δδά 
δεδη ἴσας Ὀεῦψοε Απδ8 πὰ Οδίδρἢ 48) 
Απηδβ ν)ᾶ8 80 ουϊδίαπάϊηρ [πδὶ [ξ οάπηα 
Ἀδίυσδὶ ἴο πᾶτὴς πίπι ἤχει. Απηδβ παὰά 
Ὀεεη ἀεροβοὰ δεδίἐγασιν ὉῪ τὰς Εοπιδη 
ὌΝΕΓΠΟΣ, δηὰ τη8 τπῆδὺ δᾶνε ἱποτεδβοά 
ἷδ ἰπῆυεπος ἀπιοὴρ πίβ οὐῇ Ῥεορῖε. 

Ηὶδβ ρεσίοά οἵ οἢῆος ννδβ Α.Ὁ. 7-14, ἴμαξ 
οἵ Οδίαρμαβ α.Ὁ. 17-35.---ἐγένετο ῥῆμα, 
εἴς., οατης ἴῃς νοζά οὗ αοά ἴο Ατς 
τ]8 186 ρτεαῖ βρίγι8] Ἔνεηΐ, 50 Ἴᾶσγε- 
Ων ἀδιεί, αἴτεγ ἴῃς πιδῆπεσ οὔτδε Ο, Τ. 
ἴῃ πασγαιίηρ ἴῃς Ὀερίπηΐηρ οὗ ἴῃε οἄγεες 
οἵ ἃ Ηεῦγενν ργορῆεῖ (υἱέ, δ...» ]ετῖ. ἱ. 
1. Βυῖ τῆς ἀδίε ἰβ σοῃητηοη ἴο {πα 
ταϊη ἰβίσυ οὗ [οἤη ἂπὰ δαὶ οὗ [εϑυ8, ννῆο 
ἰβ βδιρροβδεὰ ἴο πᾶνε Ὀεριη Ηἰΐβ ψνοῦὶς 
Βῃοσεῖν δῆδ {π6 Βαριΐβι.---ὲν τῇ ἐρήμῳ. 
Ετοτὴ πεχὶ νεῖβα ἰξ τῇδ ὃε γραϊπεγεὰ 
τῆαῖ τπε ἀεβεγὶ πεσε τηεδηβ (ἢς ΨΠο]α 
ν δ] εν οὗ ἴῃς ]οτγάδη, ΕἸ-αΠοσ. 

γν. 36. ξομη"ς νιϊγιἰξίγγ.---Ν τ. 3. 
ἦλθεν. Ιη ΜΕ. ἀπά ΜΚ. δε ρεορῖε οοτηβ 
ἔτοπι 411 φυδγίετβ ἰὸ Ϊοῆη. Ἡεγε οῦπ 
ξοεβ ἴο ἔπε ρεορίε ἱπ ἂπ ἱξίπεγαπε 
Ταϊη βίσυ. ΥΤὴα ἰδίίες πΊΔΥῪ ΔΡΡΙΥ ἴο 
της εασὶν βίαρε οὗ ἢἰβ πιϊηἰβίυ. Ης 
τοῖρμξ τονε δρουΐ ε}}} ἢς παὰ διεἰϊγδοιεὰ 
αἰϊεπιίοπ, ἔμεπ βεῖεϊς δὲ ἃ ρίδος Ἵοῆ- 
νϑηϊεηξ ἴοσ Ὀαρίίδτη, δἃπὰ ἰγυδὲ ἰο (6 
ἱπηργεββίοη ργτοάυςεά ἰο ἄγανν {8ε Ρεύρίο 
ἴο δἰπ|.---κηρύσσων, εἴο.: πεῖε [ἷ. 
ξο!ονβ ΜΚ. νυεγδαέϊηι, απὰ [κα Ὠΐπι, 88 
ἀϊβείποι ἔγοπὶ Με., οοῃπεοῖβ [ομπ᾿ 8 δδρ- 
εἶδπι ἢ τῆς ἐογρίνεηεβθ οὗ βἰπβ, 80 
τηλκίηρ ἰξ ἰῃ εἴεοις ΟὨγίβείδη.---ν εσ, 4. 
βίβλῳ λόγων: 1,κ. ΔΒ Πὶβ οὐνῆ ΨΨΔΥ οὗ 
Ι 



482 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ } 

τρίβους αὐτοῦ. ς. πᾶσα φάραγξ πληρωθήσεται, καὶ πᾶν ὄρος καὶ 

ς Οἱ ἀπίῃ." βουνὸς ταπεινωθήσεται - καὶ ἔσται τὰ σκολιὰ εἰς εὐθεῖαν,1 καὶ αἱ 
80. Ὧ τραχεῖαι εἰς ὁδοὺς λείας. 6. καὶ ὄψεται πᾶσα σὰρξ τὸ σωτήριον 

τοῦ Θεοῦ. 1. Ἔλεγεν οὖν τοῖς ἐκπορευομένοις ὄχλοις βαπτισθῆναι 
ὕπ᾽ αὐτοῦ, “ Γενγήματα ἐχιδνῶν, τίς ὑπέδειξεν ὑμῖν φυγεῖν ἀπὸ τῆς 

μελλούσης ὀργῆς ; 8. ποιήσατε οὖν καρποὺς ἀξίους 3 τῆς μετανοίας " 
καὶ μὴ ἄρξησθε λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, Πατέρα ἔχομεν τὸν ᾿Αβραάμ" 
λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δύναται ὁ Θεὸς ἐκ τῶν λίθων τούτων ἐγεῖραι 
τέκνα τῷ ᾿Αβραάμ. 9. ἤδη δὲ καὶ ἡ ἀξίνη πρὸς τὴν ῥίζαν τῶν 
δένδρων κεῖται. πᾶν οὖν δένδρον μὴ ποιοῦν καρπὸν καλὸν ἐκκόπ-- 

τεται καὶ εἰς πῦρ βάλλεται." 
10. Καὶ ἐπηρώτων αὐτὸν οἱ ὄχλοι, λέγοντες, “Τί οὖν ποιήσομενδ;" 

11. ᾿Αποκριθεὶς δὲ λέγει 4 αὐτοῖς, “Ὁ ἔχων δύο χιτῶνας μεταδότω 

1 ἐνθειας ἴῃ ΒΌΞ. ΤΑ. Ξ- ΝΟΙΔ πιδὴν νεζβδ. 
3 αξιους καρπους ἰη Β. Οτίρ. (ΥΥ.Η. πιᾶτρ.). Μοεὶ πηςίαϊς δὲ ἰῃ Τ᾿ Κ. (Τίδο".). 
8 ποιησωμεν ἰη τηοβὲ υποΐα]8 (Τίδο., ἮΝ. Η.). 

4 ἐλεγεν ἰη ΣΑ͂ ΒΟΙ, 1, 33, 69 αἱ. 

ἱπιγοδυςίηρ δα φῬγορβεῖῖς οἰϊδείοα (“ ἱπ 
116 δοοῖς οὗ δα τ᾿νογάβ"᾽, 828 δε 80 
ο ον μἰβ οὐ σοῦγϑα 88 ἴο ἴδε ννογάβ 
υοῖιεά. ὙνΠετεδβ Μι. ἀπὰ ΜΚ. δε οοη- 
ἴδηξ ἴο οἰΐς ᾿ι8ὲ 80 τηυοἢ 88 βυβῆςεβ (0 
βεὶ ἑοσῖ (π6 ψεπεγαὶ ἰάεα οὗ ργεραγίῃρ 
ἴδε Ὧν οὗ ἴῃς Τνοτὰ, ΓΚ. υοίεβ ἱπ οοη- 
εἰπυδῖίίοη ἴῃς τνογὰβ ψῃοἢ ἀεβοσῖθα 
ἰςτοσία!γ Ὡς ργοςεββ οὗ ἀέεραβεοα 
ἵν. 5), Αἴ8ο ἔβοβε υνῃϊοἢ ἀςβογῖθα ἐδς 
δταηὰ τεβυϊε: 411 πιδηϊκί πὰ εχρεγίεποίπα 
ἴδε βανίπρ ρτδος οὗ Θοἄ (νετ. 6). Τῆς 
πηϊνετβδι δεῖς 25 ἀρρθᾶγβ πεα δρδίῃ.-- 
ψες. 5. γξ, ἃ τανίηθ, πεῦε ΟΠΪΥ ἱπ 
Ν. Τ.---ος εὐθείας, [πε οτοοκεὰ ρίδοεβ 
8811 θὲ (Ὀεοοπιε) βίγαιρῃι (ιναγ8, ὁδοὺς, 
πηδετβιοοά)--αἱ τραχεῖαι (ὁδοὶ), (6 
του ρ ἢ ὑναυ5 8841] θεςοπὶς βπιοοιῇ. 

ν. 7.0. οἶπ'ς ῥγεασλίμρ (οὗ. Μι. 
{1 7-10).---Ἱ . μῖνεβ πο δἼζοιπὲ οὗ 
1ομη᾽ 5 αβρεοῖ δῃὰ τηοᾶβ οὗ [Π|ππ, Ἰεανίπρ 
δας το Ὀε ἰηΐειτεά ἴτγοπὶ ἱ. ϑ8ο. Οπ τε 
οἵδπες ἢαπά ἢε επίεσβ ἱπίο τῆοσε ἀείδὶϊ ἴῃ 
τερατὰ ἴο (πε ἀτίῆδ οὗ ἢἰβ ρῥγεδοδίπρ. 
ὙὝΠδεβε νογδεβ Ἴοηϊδίη ΓΚ.᾽8 νεγβίοη οὗ 
ἴδε Βαρεἰβι᾽β σεήϑυγε οὗ ἢἰβ εἰπης.--- ἐσ, 
7. ἐκπορενομένοις ὄχλοις : δὶ Μι. 
Σερτοβοηῖϊβ 845 δά ἀσεββεά βρεςῖδ!ν ἴο ἴῃ 6 
ῬΒαγίβεεβ δπὰ ϑαδάυςςεεθ, [,Κ. 1688 ἄρρζο- 
Ῥτίδιεϊ ρίνεβ 88 βροΐκεπ ἴο ἔπε ρεπεγαδὶ 
οστοννὰ. Νοῖβ {παῖ πεζε, 88 ἴῃ ἔπε οἵδεγ 

Οριίβίβ, ἰὴ ογσγονά Ἴοπιθβ ἴο ]οῆη, 
ΟἿΡῺ ἱπ νεγ. 3 ]οῆπ βοεβ ἴο ἔπαη).--- 

γεν τα ἐχιδνῶν : οὐ 1τἢϊ8 ἤρυτγε υἱάδ 
Με. κ.᾽8 τερογῖ οὗ ἴδε Βαρείῖβι 8 βδενθσβ 
νοσάβ οοιγεβροηάβ οἰοβϑεῖν ἴο Μι.᾽ 8, 

δυ; ἴηρ ἴδ τδε οὗ ἃ σοπιποη δΟΌΓΟς, 
ἱξ ποὲ οὗ Με. δίπιβεῖ. Τῆς ροϊηϊβ οὗ 
νλίδιουη ὅτε υπὶτηροτίληϊ.--Ν ες. 8. 
καρποὺς : ἰηξιεδά οὗ καρπὸν, ρεταρβ ἴοὸ 
ΔΠΒΜΕΙ ἴο ἴπε νᾶτίουβ ἴὐρ68 οὗ σεΐοσπι 
βρεοϊδεὰ ἰῃ ἴπα βοᾳιεὶ.---ἄρξησθε ἱπειεδά 
οἵ δόξητε (υἱός οα Μι.), οη ψὨϊοἢ Βεη- 
ξε1᾽8 σοτητηθηῖ '8: “ ΟπΊΠ 6 πη) Ἐχουβδίίοηΐβ 
δἰίδση οοηδίυ τ ὑγαεοίάϊε "ἃ, ὙΝΏΙς τὰς 
νογάδ ΠΟΥ ὅσα ζογυϊ άθη ἴἰὸ βᾶὺ γε ἴῃς 
Βᾶπὶς ἰῃπ οί δοοουπίδβ, ρεγῆδρβ ἴῃ6 
ταϊβίηρ Ὁρ μι] άγθη ἴο Αὐγαμδπὶ μ88 ἃ 
νον γαῆρε οὗ πιεληίηρ ἴοσ [ες Ῥδυϊΐης 
1κ. ἰῃδπ ἕο Μέ.: βοηβ ἄοπι ὄνεῃ ἴ86 
Ῥαρϑη ννογὶά. 

γν. 1ο-:4. ΟἿαες εομηϑεῖς, ρεουϊᾶγ ἴο 
1κ. ΎὙνοΟ βαιηρῖεβ οὗ Ομ π᾿ Β οουπδεῖβ ἴο 
Οἰαββαβ ᾶἃσε βεῖς ρίνεῃ, ῥσζείδοεὰ ὃγ ἃ 
σουηδβαῖ δρρίἰοδῦϊε το 411 οἴδβϑεβι Τῆς 
οἶ455ε8 βεϊεοιεὰ το {Π]πδῖγαῖς τε Βαρεῖβι᾿ 8 
δοοῖδὶ ργεδοβίηρ δὲ ἴῆε τους τεπιρίεά 
Ομςδ: ρα] ςδη58 δηὰ βοϊ ἀΐεσβ.---νοσ. το. 
ἐπηρώτων, ἱπιρετίεςῖ. ϑυοῇ αυςβίίοηβ 
ψνουἹά δε πτεαᾳυδηΐ, πδέυγα!ν βυρρεδιεὰ 
Ὁγ τῆς ρεπεγαῖ ἐχπογιίδιίοηβ ἴο τερεπέληξοι 
6 ἐΡίβάσηες Μοῦ ρῥγοῦραῦϊγ ρῖνα 

δρεοίαὶ ἱ]Πυδίγαῖῖνα οουπδβαῖὶβ υἱίδους 
Ῥεΐπῷ δβκεὰ, ὙὍδοβα δεσε τερογίεά ἃζε 
τηθδηῖ ἴο δα οπαγδοίεσίβιϊς. ---ποιήσωμεν: 
8]. ἀς11Ὁ.--νετ. σι. δύο χ.: ἔνο, οης 
ἴο β8ρᾶζθ, ποὲ πεοεβϑαυὶ ἑν ἔνο οὐ ἴδε 

τβοῦ, οὔδ δῃουρἢ ; βενεσοὶυ βίτηρὶα 
1ά6δ8 οὔ 6. τΤῇῆε χιτὼν ν»ᾶ58 ἴῃε ὑπᾶδγ 
ξαττηεηῖ, υἱάε οἡ Μῖ. ν. 40.--βρώματα: 
ἴῃς ῥίυγα! βῃουἹά ρεγῆδρβ ποὶ ὃς επι- 
Ῥμαδιβεὰ δ ἰζ ἱπιρὶ γίπρ νασίειῪ δηᾶ 
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τῷ μὴ ἔχοντι" καὶ ὁ ἔχων βρώματα ὁμοίως ποιείτω." 12. Ἦλθον 
δὲ καὶ τελῶναι βαπτισθῆναι, καὶ εἶπον πρὸς αὐτόν, “ Διδάσκαλε, τί 

ποιήσομεν ; ἢ 
τὸ διατεταγμένον ὑμῖν ἃ πράσσετε." 
στρατευόμενοι, λέγοντες, “Καὶ ἡμεῖς τί ποιήσομεν 3; " 

13. Ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, “Μηδὲν πλέον παρὰ 
14. ᾿Επηρώτων δὲ αὐτὸν καὶ ἅ ΟΕ. χίκ. 

Καὶ εἶπε 

πρὸς αὐτούς,δ “Μηδένα διασείσητε, μηδὲ “" συκοφαντήσητε καὶ ὁ ΟΒ. χίκ. 8. 
ἀρκεῖσθε τοῖς “ ὀψωνίοις ὑμῶν." 

15. Προσδοκῶντος δὲ τοῦ λαοῦ, καὶ διαλογιζομένων πάντων ἐν κι εἶς 
ΟΣ. 

οι. νἱ. 
Οος. 

ταῖς καρδίαις αὐτῶν περὶ τοῦ Ἰωάννου, μήποτε αὐτὸς εἴη ὁ Χριστός, 
16. ἀπεκρίνατο ὁ Ἰωάννης ἅπασι λέγων," ““ Ἐγὼ μὲν ὕδατι βαπτίζω 
ὑμᾶς " ἔρχεται δὲ ὁ ἰσχυρότερός μου, οὗ οὐκ εἰμὶ ἱκανὸς λῦσαι τὸν 
ἱμάντα τῶν ὑποδημάτων αὐτοῦ" αὐτὸς ὑμᾶς βαπτίσει ἐν Πνεύματι 

1 Αγχαΐῃ ποιησωμεν ἰῃ πηοβὲ ὑποία8.; 4180 ἴῃ νεζ. 14. 

3 τι ποι. και ἡμεῖς ἰπ Φ ΒΟΙΞ τ, 69. 
8 αυτοις ἴοτ προς αὐτους ἴῃ ΒΟΙ.Ξ 33 (ἿΝ.Η.). 

ΜΒ, μάνα λέγων αἀπασι ο Ι. (Τί βο;., ΝΥ. Η.). 

αὐυπάδηος (τὰ πε εὐοντα, Οτοῖ 8). 
Τῆς οουπβεῖ ἰ8: εξ ἰπὶ τπαὲ Πλίῃ ἐοοά 
ξῖνε ἴο δίπι παὲ παῖ ποης, δο ἱπουϊςαι- 
ἴῃ ἃ βεπεγοῦβ, δυπιᾶης 5ρίτῖ, Ηετα 
πε τεδοπίηρ οὗ ]οπ, Ὧἃ8 τερογίεὰ ὃν 
κ., τουσῆοβ παῖ οὔ [|6808, δηά ἰβ 
Ἔνδηρείίςαϊ ποὲὶ Ἰεραὶ ἴῃ βρίγιι.---Ν εσ. 13. 
μηδὲν πλέον παρὰ: [8 τιοάς οὗὨ εχ- 
ῥτεββίῃρ οοπηρασίβοη (υβυδὶ πῃ πιοά. στ.) 
15 σοπητηοῦ ἴο [,ἷς. δηὰ {πε ΕΡ. ἴο ΗΞΘὉ. (ἰ. 
4. εἰς.), απὰ ἢδ5 θεδη υ8εά ἱπ βιιρροσγῖ οὗ 
τῆς νίενν ἐδαῖ 1κ. ντοῖς Ηεῦ. ““Νοη 
ἱροῦ Ὀ118. νἱἀεῖας ταὶ εοσγυπὶ ορίηϊο 
41 [01ολ6 εὯπὶρ. δάϊυάίοδης," Ῥγίςδευβ. 
--πράσσετε, πιᾶκε ἰπ ἃ Βἰηἰβίεσ βεῆβε, 
εχδοῖ, εχίρίίθ, Βεζαβ. Κυρκε αυοῖοθβ 
Τα] 8 Ῥοϊΐυχ οα ἔδε νίςεβ. οὗ {πε ρυῦ- 
Ἰίσαθβ, οὔς δεῖηῃῷ παρεισπράττων, 
πὐπίηπι ἐχίρεης, αηὰ τουηᾶγκβ δὲ {Π|8 
ψνογὰ οου]ᾶ ποῖ ὃς δῬεῖζες Ἔεχρίαἰηεὰ ἴπδπ 
ὉΥ ἴδε ρῆγαβε ἰῃ 1,κ., πράττων π. π. τὸ 
διατ.-- ες. 14. στρατενόμενοι, ““ Βοί ἀΐετΒ 
οπ βεινίος ἡ. ΗΕ. .. πιασρίη. 80 αἷβο 
Ἑαῖτασ. Βιυὲ Εἰε!ὰ ἀΐδρυῖαβ (8 τεποτ- 
ἴῆρ. “Ὅῆς δάνίοςς βεεπὶβ γαῖπεῦ ἴὸ 
Ῥοϊπὲ ἴο βοϊ ἄϊεσβ δὲ μοπιε, τηϊχίπρ' ἀπιοπρ 
τηοῖς ἔ6]]ονν-οἰτ ΖΘ 8, ἤδη ἴο ἰἢοβα ννῆο 
Μαῖα οὐ ἴδ6 τηδτοῦ ἷἰπ δΔη ΕΠΕΠΊΥ Β 
οουπίγγ " (Οὐ. Νογ.). ϑομᾶτεσ, νῃοπὶ ]. 
νεἶββ ἐο]]οννβ, {πῖπκβ ἔπεν ψουϊὰ Ὁς 
Βεαρίῃεπ.--διασε : ἴδε νεσῦ (Ππεῖε 
ΟΠΪγ) πιδᾶπβ ᾿ἰτοσγαῖ ν ἴοὸ βῆακε τηυςῆ, 
ΒΕΓΕ τῷ ἴο εχίογί τηοηδυ ὉΥ ἱπεϊπιηἀδιίοη 
-Ξ εομοογέϊο ἴῃ ἷανν, Ἰ,.Δἰη, Τῆΐβ τ ]]]- 
ἴδ νίοςς τνουϊά θὲ ρῥγαοίβεά οὐ ἴδ 
Ῥοοτε σνκοφαὶ σητε: [Ππ γα ΠνῪ ἴοὸ ἰπ- 
Ὅσπὶ οὐ ἴποβε ννῆο εἐχροζίεά ἢρβ ἴτοπὶ 
Αἰδεηβ; Πέτα τὸ ἰο οὈἰΔΐἢ ΠΊΟΠΟΥ ὉΥ 

δοιίηρ' 25 ἰηξογγγεγβ (αραίηδε ἔπ σἰςἘ).-- 
ὀψωνίοις (ὄψον, ὠνέομαι): 4 ἰδῖς ατεεῖς 
ΨΜοσά, γί πε δηγιπίηρ δαίεη. ὙἹὩ 
Ὀγεδά, βρβοίδ!! νυ ἤβῃ, “ Κίζοπϑη "᾿ ; βδίδσυ 
Ραϊά ἱπ κἱπὰ ; ἴθ βεπεγαῖν ψαρεβ. 
Μιάς Ἄοτη. νὶ. 23, ψΨΏοτα τπ6 ἰάδα ἰ8. ἐπα 
“Κα Ποη," τᾶς Ὀεδὲ τπΐπρ βίη μαὰ8 ἴο 
Εἶνε ἰ8 ἀεαέκ. 

γν. 15:17. Αγὲ ἐδοι ἐπε Ολγῖςὲ ἡ (Μι. 
ἢ, ΣΣ, 12, ΜΚ. 1ἴ. 7, 8).---Ἶ ες. 15. 
προσδοκῶντος : ἴῃ ΜΙ. δἀπηά ΜΚ. ]οδπ 
ἱπιγοάυςεβ ἴδε βυδήεοι οὗ τῆς Μεββίδῃ οὗ 
δὶβ οὐγῆ δοοοτά : ἱπ [Κ. ἰῇ ΔΏΒΜΕΙ ἴο 
ΟΡ Ϊας Ἔχρεοίδιίοη δηὰ ςοπ]εςίυσε ; ἃπ 

ἹπΕΓ ὩΒΟΑ ΠΥ ῥγοραῦϊς δοοουηῖ, υἱάδ Οα 
Μι.---μήποτε, εἴἰς., ᾿Πεῖπετς ἢδΡ8 δε 
ταῖρι ποὶ Πίτηβεῖε ὃς ἰᾶς ἔδείεις εχ- 
ῬΓΕβ868 νεῦὺ Πϑρρ Ϊυ ἴῃς ρορυΐας βίδια οὗ 
τηϊηά.---νετ. τ6., ἅπασι: τηῖρδξ βυρρεβὶ 
ἐτεαυεηΐ τερ]ϊε8 ἴο νᾶσίουβ ραγῖϊεβ, υπηὶ- 
ἔοτση ἱπ ἴεποῦ; δυῖϊ δρϑίηβε (Πΐ8 ἰβ τῆς 
δοεῖϑὲ ἀπεκρίνατο, ΜΏΙΟΝ βυρρεβῖβ ἃ 
βἰπρίε ἀῆβννεσ ρίνθῃ οπος ἴοσ αἱἱ, ἴὸ ἃ 
011 Δββοπιῖν, ἃ ἴογγηδὶ βοΐδπιη ρΌδ]ὶς 
ἀεοϊαταιίοη. Οἡ ες Βαρεῖβι᾽β βιαϊεπγχεηὶ 
πῃ {Π185 ἀπά τῆς [ΟἹ] ον προ νεγβα, υἱάδ θα 
Με.--Οδν Πνεύματι ᾿Αγίφ καὶ πυρί: 
ραῖϊπβὲ ἴδε ἰάεα οὗ τὴν ᾿οπιπιεηίδίοσβ 
πὲ τς Ηοΐγ ϑρίγίς δηὰ ἔτεα γρζεβεης 
ΤΡροβίϊες εῇεοῖϊβ ου. ορροβίϊε οἶ858685--- 
βανίῃρ ἀπὰ ρυηίεῖνε---ΑΑΟοἄεῖ ἀπά Ηδῆη 
ῬΓα88 ἴῃε οπηϊββίοη οὗ ἐν Ὀείοτε πυρί, ἀπά 
ἴακε Πνεῦμα ἀπά πῦρ το ὃε Κίπάτεά -- 
Ἔτα {πε Ἐπλῦ]επὶ οὗ ἐῃς Θρίτς δ8 ἃ ρυτίβετ. 
ΤὮΕΥ σα σίρἢξ δ8 ἴο δε αδηΐϊευ δυὰς ποξ 
88 ἴο ἴπε ζυποοη. Τῆς διποῖϊίοη ἱπ 
Ῥοῖδ οαβεθ ἰ8 ἐβάείαις 7οδη τεΐειβ τ᾿ 
ἴδε Ηοὶγ ΜΝιπὰ δηά Εἴγε οὗ Ϊυδρπηεης. 
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Ἁγίῳ καὶ πυρί" 17. οὗ τὸ πτύον ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, καὶ διακαθαριεῖϊῖ 
τὴν ἅλωνα αὐτοῦ " καὶ συνάξει ' τὸν σῖτον εἰς τὴν ἀποθήκην αὐτοῦ, 
τὸ δὲ ἄχυρον κατακαύσει πυρὶ ἀσβέστῳ." 18. Πολλὰ μὲν οὖν καὶ 
ἕτερα παρακαλῶν εὐηγγελίζετο τὸν λαόν. 19. Ὁ δὲ Ἡρώδης ὁ 
τετράρχης, ἐλεγχόμενος ὑπ᾽ αὐτοῦ περὶ Ἡρωδιάδος τῆς γυναικὸς 
Φιλίππου 23 τοῦ ἀδελφοῦ αὐτοῦ, καὶ περὶ πάντων ὧν ἐποίησε πονηρῶν 

«Ακὲα χανΐ. ὁ Ἡρώδης, 20. προσέθηκε καὶ τοῦτο ἐπὶ πᾶσι, καὶ ὃ " κατέκλεισε τὸν 

᾿Ιωάννην ἐν τῇ " φυλακῇ. 
21. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ βαπτισθῆναι ἅπαντα τὸν λαόν, καὶ Ἰησοῦ 

βαπτισθέντος καὶ προσευχομένου, ἀνεῳχθῆναι τὸν οὐρανόν, 22. καὶ 
καταβῆναι τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον σωματικῷ εἴδει ὡσεὶ δ περιστερὰν 
ἐπ᾽ αὐτόν, καὶ φωνὴν ἐξ οὐρανοῦ γενέσθαι, λέγουσαν, “ Σὺ εἶ ὁ υἱός 
μου ὁ ἀγαπητός, ἐν σοὶ ηὐδόκησα." 23. Καὶ αὐτὸς ἣν ὁ Ἰησοῦς 

Ἱ Βοσ και διακ. (τοτὰ ΜῈ.) δ Β Βανε διακαθαραι, αἷδο συναγαγεῖν ἴος σνυναξει. 

3 Οπιὶε Φιλιππον ΜΙ ΒΌ1Ι.ΔΞ αἱ. 8 Ομ [Π18 καὶ Ὁ ΒΌΞ "Ὁ, ὁ (Τίδοδ., ΥΝ.Η.). 

4 Οπῆς τῇ ΙΒΡΌΙΞ. 
4 Οπκΐξ λεγ. (εχρίεἴἶνε) τυ 90 ΒΌΙ, ναζδ8. 

118, βονγενεσ, ποῖ ἱπιροβδϑίδ]ς ἐπαὲ [Κ. 
τελὰ δὴ ενδηρεῖὶς βδεῆβε ἱπίο Ϊ1οῃπ᾿ 8 
νψοσάβ. 

νν. 18-2ὸὲ. Οἷοεε οὗ ἐὰε Βαῤίϊεις 
γεϊπὶσέγν απὰ ἰὖγε. 1,Κ. σῖνεδ Βετς 811 ῃς 
ΤΏΘΔΠΒ ἴο 540 δουϊ Ιοἤπ, σοπάεηβίησ 
ἰπῖο ἃ βίπρὶε βεπίεηςε ἴῃς {111 ἡδγγαινεβ 
οἵ Μι. δηὰ ΜΚ. 5 ἴο ἢΐβ επὰ.--- Ν ες. 18. 
πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἕτερα, “ πΊΔηγ {πίηρ, 
ἴοο, ἀϊβετεηι ἔγοπι ἔμεβς "᾿ (Εδεγασ, ννῆο 
τείεγβ ἴο ]οδη ἱ, 20, 34, 11]. 27-36, 88 111.8- 
«ταις τε κίηὰ οὗ υἱϊεγαηςεβ πιεδηῖ). 
Τῆς εὐηγγελίζετο (ΟἸ]ον της βεετηβ ἴο 
7αβειν Ἔπιρῃδϑιβίηρ ἕτερα, 48 ροϊπεὶηρ ἴο 
ἃ πιοσε ενδηροὶὶς ἰγρε οὗ υἱΐεγαηος ἴἤδη 
ἴδοβε δδουϊ ἰῃς ἀχεὲ δπά τε ἴδπ, δπὰ ἴῃ 8 
ντδῖῃ ἴο οοπε. Βιυῖ ἰξ πιᾶῦ Ὀ6 40ε8- 
Εἰοπεὰ Ποῖος ΌῪ βυςῇ ἃ τεργεβεπέδιοη 
ἴδε τεὰ] ]οῇπ οὗὨ ιἰβίοσυ ἰ8 ποῖ ἴο ἃ ᾿ϑῖ- 
ἰδίῃ εχίεπι ὑποοηβοϊοι δὶ ἰάεα! δε δηὰ 
ΟὨ τί βεϊδπίβεά.---μὲν οὖν : (ῃε οὖν πιᾶγ ὃς 
ἴδκεῃ 88 βυπιπΊαγίβίηρ δῃηἃ σοποϊυδϊηρ 
τῆς παιγδῖῖνε δου: ἰοῆπ δπὰ μὲν 48 
δηδβιννογίηρ ἴο δὲ ἱπ νεῖ. 19 τΞ [οῇπ νγ88 
φδτιτγΐϊηρ ὁπ ἃ υϑεῖι] ἐνδηρεῖῖς ταϊῃ ἰβίσυ, 
δυϊ ἴὶ νγᾶ8 ουἱϊ βῃοζῖ ; οἵ μενοῦν πιὰ δ6 
λκεη 88 οπς Ψψοσά, εἰπρῃδβίβίπρ πολλὰ 
καὶ ἕτερα, Δηὰ ρῥτερατίηρ ἴοσ ἱγαπβί το 
ἴο νπᾶῖ [ο ον (ΗΔΠη).--ν τ. 10. 
Ἥρώδης:: τῆε τεϊγαγοἢ παπιεὰ ἴῃ νεσ. 1.--- 
περὶ πάντων, ἱπιρὶ γίηρ {πὶ ΟΠ π᾿8 τε- 
δαζε Ψ ΔΒ ποῖ σςοπῆπηεά το ἴῃς βίῃ ἢ 
Ἡετοάίαβ. Ῥυοῦδθὶν ποῖ, δυὲ ἰξ ννᾶβ 
ΨνΠδὶ ]οἤη βαϊά οὐ πὲ βοοζε τπδὲ Ἵοβὲ 
Ἦϊπὶ ὶβ Πεδά.---νεσ, 2.6. ἐπὶ πᾶσι, 
δάὐάεὰ (δία αἴ5ο ἐο αἱΐ Ὠΐβ γηϊϑάες 8, δηὰ 

δὼς ἰπ ΜΙ ΒΏΌΙ, 33. 

ΤὌΜΦΒΙ, 33 οπιὶῖ ο. 

δῦονε 411 τπ6 ογοννηΐηρ ἱπίᾳυϊγ, ἀπά γεῖ 
1. [οτῦεαγβ ἴο ππεπιίοη ἴῃς ἀδπηηΐῃν βἰπ 
οἵ Ἡετοά, ἔπε δεμεδάϊπρ οὗ ἴῃς Βαριϊδβε, 
οοπίεοπείηρ Βίπλβεῖῇ νι ποϊπρ τῆς ἱπὶ- 
ξΕΞοθειεηε, Ης εἰτδετς ἀββυπιεβ Κπονν- 
εάρε οὗ ες δοττίἃ ἴδ]ς, οἵ βῃγί ΚΒ ἵσοπὶ 
τ 28. ἴοο ρτιυιεβοπιε.---κατέκλεισε: ἰπ- 
βίελὰ οἵ ἰἢς ἰηδβηϊεῖνε; ἴῃς ραγδαίδοεις 
βίγὶε ϑαάνουζβ οὗ Ηεῦτεν, ἀπά βιρρεβίβ ἃ 
Ηεῦγεν βουζος (σοάεϊ). 

γν. 21-22β. Τὴν δαῤέϊενι οὗ εδμς (Μι. 
ἀπ, 13-17, ΜΚ. 1. 9-11).---ἶν τῷ βαπτισ- 
θῆναι: τῃε δοεῖβεὲ οὐρῆξ ἴο ἱτηρὶν {παῖ 
τῃε Ὀυκ οὗ ἔπε ρεορῖε μδὰ αἰγεδάν ὕδεῃ 
δαριβϑεά Ὀεΐοτε [|ε8018 ἀρρεαγεά οπ {πε 
806ηε, ἴ.4., [δι ]οΠ πη’ 8 τι πἰβῖσυ ννὰ8 ἄγαν,- 
ἱπρ ἴο [8 οἷοβε (5δο Ἂς νεῖίε; Ὀυϊ νἱάς 
Βυτίοῃ, Μ΄. αμπὰ Τ᾿, Ὁ. 51, 8 τορ, ου ἴδε 
εἤεςι οὗ ἐν τ καὶ Ἴ. βαπτισθέντος: 801. 
τείεγβ ἴο ἴπε Ὀδαρείβπι οὗ [ε808, ἰῃ ἃ ρασίϊ- 
οἱρίαϊ εἴδιιβε, ἢ 8 δἱπὶ ποῖ ἴο γεροτί ἔδεε ἕδοῖΐ, 
Ῥυῖ ψηδὶ Παρρεπεά δες . οη ἴδε 
ἀϊβεγεπε ψγᾶγβ ἴῃ ψνὩϊο ἢ πα δυποριϊβιβ 
ἀεὶ νυν τδ 18. ἱποίάεης, οἱάς οη Μι.-- 
προσενχομένον : ρεουϊίας το 1,ἷκ,, Ψ8ο 
ΤΏΔΚΕΒ [68:18 σὺ δὲ 811 ογίϑεβ οὗ Ηἰΐβ 
σᾶτεοσ; δεῖ βρεοῖδ!ν ποίενογιΥ πῃ 
ςοπηθοτίοη ννἢ με Ἐπεορβδην ζοϊΐονν- 
πᾳ: ]εβὺ8 ἱπ ἃ βίδϊς οὗ πιὰ πβδυνεσίης 
ἴο ἴδε ρῥτγεϊεγηδίυσγαὶ Ῥβεηοσηθηα; βυὃ- 
)εςεῖνε ἀπά οδ]εοιίνς ςοτσεβροπάϊπρ.--- 
σωματικῷ εἴδει, ἱπ ῬοάΪγ ἔογπι, ρεου Αγ 
ἴο κν, ἀηπὰ ἐγαπβίογπιίης ἃ νἱ βίο ἰηΐο 
8ῃ εχίεγηδὶ Ἔνεηῖ.---ξὺ εἶ: ἴδ νοΐςς, ἃ8 
ἰῃ ΜΙκ., αὐάτεβϑοά τὸ 1688, αηὰ ἰῃ τῆς 
ΒΆΓΩΣ ἰεΓΠΊΒ. 
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ὡσεὶ ἐτῶν τριάκοντα ἀρχόμενος, ὥν, ὡς: ἐνομίζετο, υἱὸς 3 Ιωσήφ, τοῦ 

Ἠλί,δ 24. τοῦ Ματθάτ, τοῦ Λευΐ, τοῦ Μελχί, τοῦ Ἰαννά, τοῦ ᾿Ιωσήφ, 

25. τοῦ Ματταθίου, τοῦ ᾿Αμώς, τοῦ Ναούμ, τοῦ Ἐσλί, τοῦ Ναγγαί, 

26. τοῦ Μαά", τοῦ Ματταθίου, τοῦ Σεμεΐ, τοῦ Ἰωσήφ, τοῦ ᾿Ιούδα, 
27. τοῦ Ἰωαννᾶ, τοῦ 'Ῥησά, τοῦ Ζοροβάβελ, τοῦ Σαλαθιήλ, τοῦ Νηρί, 
28. τοῦ Μελχί, τοῦ ᾿Αδδί, τοῦ Κωσά,, τοῦ Ἐλμωδάμ, τοῦ Ἥρ, 
29. τοῦ ᾿Ιωσή, τοῦ Ἐλιέζερ, τοῦ ᾿Ιωρείμ, τοῦ Ματθάτ, τοῦ Λευΐ, 

1 ἀρχομενος δείοτε ὡσεὶ ε. τ΄ ἰπ ἾΒΙ. 1, 33, 131, εἰς. ὙΤΠα ογάοσ οὗ Τ. Ε, -- ἴδαὶ 
οὗ ΑὮΌΔ αἱ. 

3 νιὸς ὡς ἐνομ. ἰῃ δ ΒΓ, 1, 131 αἱ. 

5 ΤΏ βρεϊ]ἰηρ οὗ πιδὴν οὗ ἴῃς παπλεβ ἴῃ [Π18 ρεπβδίορυ νατίεβ ἰῃ ἴῃς Μ55. ΑΘ 
ἴῆεβςε νατίδιίοηβ ἀγα οὗ [ἰππ|ε ἱπηροτίδπος 1 ἰεὶ (ἢ πᾶπηεβ βίδπὰ 45 ἰῃ Τ.Ε. ψίεδους 
τορλδσκ, γοίεστίηρ ἴδε ουτίουβ ἴο ΝΥ. Η. ογ Τίβοξ. 

ννυ. 23-38. Τὰε αρε οὗ ὅἐΞιις τοῦδ Ης 
δεραπ ἨΣ κεῤκισέγγ, ἡ ἢ ̓ΡᾺ ξεηεαϊοργ. 
-πτνες. 23. καὶ αὐτὸς, εἴς., ἀπά Ηε, 
]εβυβ, ψὰβ ἀρουΐ {πἰγν γεᾶσβ οὗ ἂρὲε 
ψὮςη Ης δεραη. Τῆς ενδηρο δε 8 δἰπὶ 
ΟὈνίουδῖν 8 ἴο βἰδίε ἔῆε ἂρὲ δὲ Ψῃϊοἢ 
7εβὺ8 ςοπιπιεηςεὰ Ηἰ8 ρυῦ]ϊο οάγεοτ.---- 
ἀρχόμενος ἰ8 υϑεὰ ἴῃ ἃ Ρτερτιαπίὶ 56η86, 
δεριηπίηρ᾽ Ξε ταακίπρ Ηἰβ Ὀερίπηίηρ ἰῃ 
τδδὲ ψ ΒΙοἢ ἰβ ἴο Ὀς ἴῃ6 ἔμεπιε οὗ τῆς ἢΐ8- 
ἴοσγ. ὙΤδεῖς ἰ8β ἃ πιεπίδὶ τγεξεγεηος ἴο 
ἀπ ἀρχῆς ἱπ τῆε ῥτεῖδςε, ἱ. τ; οὔ Αοἰβ 
ἰ σ; “411 τπδὲ 76βὺ8 Ὀερᾶὰπ (ἤρξατο) 
οι το ἄο ἀπά ἴο ἰεδοῃ"".- -ὡσεὶ, ἀρουΐ, 
ΠΕΑΙΪΥ, ἱτηρίγίηρ ἴμδὲ τθς ἀδίε ἰβ ΟὨΪΥ 
Δρρσοχίπηδίθβι ἴἶὲ σαπποῖ Ῥε υδεὰά 85 ἃ 
Ἀχεὰ ἀδῖυπιὶ ἔογ σῃγοποϊορίοδὶ ρυγροβεβ, 
ΟΣ βδουϊά δὴν ἱπιροτίδηος ὃ6 αἰϊδοῃπεὰ 
ἴο τῆς Ὠυτηθεσ {ΠΙΓΕΥ 48 ἴῃς Ῥτοροσ ἂρὲ δὲ 
ὙἘϊοἢ ϑυοἢ ἃ σᾶγεεσ Βμου]ά δεριπ. Τηδὶ 
δὲ ἰδαὶ ἀρὲ πε 1ονϊτεβ θεραη [Ὁ] 56ῖ- 
ιοε, ψοβξρα βίοοά Ὀεΐοσγε Ῥμαγδοῖ, δπὰ 
Ῥανίά Ὀερᾶπ ἴο γεϊξῃ δῖε δοῖβ, Ὀαϊ οὗ 
ὯΟ Βἰρηίβσαπος (υἱάς Ἑαττατ ἴῃ Ο. α. Τ᾿). 
(οὐδ ργορῃείβ ἄρρεᾶγ ἤδη (Πὰν ρεῖ 
τῆς ἰηνναγὰ οδ]], δπὰ τπδὶ τῇδ  οοτης δὲ 
ΔΏΥ {ἰπὶς, δὲ ἐνγαηῖγ, τ{Πιγῖγ, οἵ ἑογίγ. [ἢ- 
βρίγαϊίοη ἰβ ποῖ Ὀουπά ὉΥ τυ]θ, ουδίοπῃ, 
οσ ἰγδάϊιοη. 

νν. 24-38. ΤΑδ ρεμεαΐοργ. Οὐδξ 18 
βυγρείβεά ἰο ἢπὰ ἴῃ 1,Κ. ἃ ρεπεδίορυ δὲ 
411, ἀπε να τεῆδος οα ἢΐ8 ργεΐδος νυ τἢ 
118 ῥγοΐζεββεά ἀδβῖγε ἴογ δοούγαου πᾶ 
Ἐπογουρῆπεββ, ἀπὰ οὔβεγνε ἴῃς σδγεδιΐ 
ταδποσ ἴῃ ννὩΐοἢ ἢς ἀδίε5 [πε Ὀερίπηΐηρ 
οὗἨ ]ομη᾿Β τηϊηϊβίσυ. οης 18 ἔυγίῃεῖ 
βυγρτίβεά ἴο πὰ ἤεγε ἃ ρεπβδίορυ 50 
υἱἱοῦῖν ἀϊεγεης ἴτοπὶ ἐμαὶ οὗ Μὲ. ἢ ϊά 
1 Κ. ποὲ Κπον ἴξ, οὐ νγὰβ ῃς ἀἰβϑδλεϊββεά 
σὰ ἰε) Ιελνίηρ ἴπεδα αυδβίίοηβ οα 
οπς 5ἷάς, γε οδῃ ΟἿΪ βίρροβε (δὲ (ῃς 
ενδηρεῖίϑι ἰπ τε σουγβα οὗὨ Πἰβ ᾿πααῖτῖε8 
σᾶπῈ ὑρὸη τπϊδ ρεπεαίορν οἵ {πε 

ϑανίουγ δηά γεβοῖνεά ἴο ρίνε ἰξ 38 ἃ 
ςοπίγδυϊίοη τονγασάβ ἀεβηίηρ τπε ἤδβηὶν 
τοἰδ: !οηβἢϊρ8 οὗ 7}εβυ8, βυρρί γίηρ ἤεσα 
δηὰ ἴπεγὰ δη εἀϊξοτίαὶ ἐουςἢ. ὙνΒεῖδεσ 
{Π1|8 ρεηεδίορυ ὃὈ6 οἵ 7}6ν 5}- γί βείδη, 
οΥ οὗ Ῥαυϊπο- ἢ τίβείδῃ οτίρίη ἷἰβ ἃ 
αυεβιίοη οἡ ΜΈ Ϊοἢ ορἱπίοη ἀϊ ει β. 

γεσ. 24. ὧν, δεῖηρ, ἰηϊτοδυςίπρ {Π6 
δεπεδίορίοδὶ 118ὲ, ννῃϊο ἢ ἀβοεηάβ ἴτοπὶ 
Β0η ἴο ἕαίπεγ, ἱπϑίεδά οὗ, δ ἱπ Μι., 
ἀεβοεπάϊηρ ἴτοπὶ ἔλίμεσ ἴο βοη, ἐβεγεῖοσγα 
Ῥερίππίηρ δὲ πε επὰ δηὰ ρμοΐπρ ὑδςκ- 
ννατὰ5.---ἧἨ ἐνομίζετο: ργεδυπιΌΪΥ 8η 
εἀϊϊοτία! ποῖβ το ρυατά ἰῆς νἱτρὶπ μι 
ϑοῦης τεραγὰ {Π|8 Ἔχργεββίοη υἹἢ Ἰωσήφ 
Το]οννρν 88 4 ραγεπεμεβίβ, τηδϊκίπρ ἴῃ 8 
ξεπεδίορυ ἴῃ [18 ογίρί παὶ ἴοσπιὶ γα θεὶπρ 
8δοῃ οὗ ΕἸΐ, εἴς., 8ο ἴπαὶ {πε βεῆβε, ψῇεη 
τῆς Ρασζεπίμεβίβ 18 ἰπβεγίεά, ὈδοοπΊαβ : 
θείῃ βοὴ (48 νγὰβ ϑηῤῥοσεά οἵ Ἰοβερῃ 
Ῥυῖ γεαϊ]γ) οὗἨ ΕἸ, εἰς., ΕἸ, θείπρ τῆς 
ἔδῖβεν οἵ Μανν, δῃηὰ τῃεὲ ρεπθδίορυ 
θείης τῃδὲ οὗ ἴῃς πιοῖῃετ οὗ [εβὰ8 (αοάςες 
δῃὰ οἵεῖβ). ὙΠίβ 18 ἱηρεπίουβ Ὀπῖ ποῖ 
βαιϑίδοϊοσγυ. Α8 πᾶ8 Ὀεξδῆ γεπιδσκεά ὃν 
Ηδδη, [ἢ τῆι μαά Ῥβεὴ [,Κ.᾽5 πηεαπίηρ ἴὲ 
ψουὰ ἤανε ῬεδΏ νεΤΥ δαβῪ ἔος ἢὨἰπὶ ἴὸ 
Βᾶνα τηδάε ἴξ οἷεᾶσ Ὁγν ἱπβεσγίίηρ ὄντως δὲ 
Ῥείοτς τοῦ Ἠλί. Υνε πιυβὲ {πεγαίοσγε 
τεϑὲ ἱπ ἴὴ6 νίενν παῖ (Πΐβ ρεπεδίορυ, 
τ|κῈ τπδὲ οὐ Με., 15. ]οβερῆ᾿β, ποῖ Μδσυ δ, 
88 ἰξ οουἱὰ ποῖ [41] ἰο ὃε ἱΐ [6ν7}ν28 ννεσα 
ςοποαστηεὰ ἴῃ ἰϊ8 ςοπιρι]διίοη. 

νν. 24-31:. ἔγορι Τ μεῤΑ δαεξ ἰο 
Ῥαυϊά. Οοπιρατεά νυἱτῇ τῆς ςοτγεβροπά- 
ἰμᾷ βεςιίου οἵ Μι.᾽8 ρεηβδίορυ {ῃεβε 
ἀἰεγεποθβ δε ἀρραγεηῖ: (1) ἴῃ Ῥοίῃ 
β0-αἰνίϑίοη8 οὐἨ τῆς βεοϊίΐοη (αν ἴὸ 
οαρεϊνὶ ἐγ, οαρονιν ἴο ΟἾγῖβι) ἔθοσε δια 
ςοηϑί ΘΓ ὈΪῪ πλοσα ΠΔΠΊ68 (20, 14), ἃ ἔαςξ 
ἰῃτ6]Πρῖῦ] 6 οποὺρῇ ἱπ ρεπεδίορίεβ 
ἸΠπγουρὴ ἀϊθεταπε ἰἴΐπεβ; (2) ἘπεῪ δβίαγε 
{τοπὶ ἀϊεγεπὶ βοὴβ οὗ Πανίά (Ναίμδη, 
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30. τοῦ Συμεών, τοῦ Ἰούδα, τοῦ ᾿Ιωσήφ, τοῦ ᾿Ιωνάν, τοῦ Ἐλιακείμ, 
21. τοῦ Μελεᾶ, τοῦ Μαῖνάν, τοῦ Ματταθά, τοῦ Ναθάν, τοῦ Δαβίδ, 

32. τοῦ Ἰεσσαί, τοῦ ᾿Ωβήδ, τοῦ Βοόξ, τοῦ Σαλμών, τοῦ Ναασσών, 
ΡῚ 33: τοῦ ᾿Αμιναδάβ, τοῦ ᾿Αράμ, τοῦ Ἐσρώμ, τοῦ Φαρές, τοῦ Ἰούδα, 

244. τοῦ Ἰακώβ, τοῦ Ἰσαάκ, τοῦ ᾿Αβραάμ, τοῦ Θάρα, τοῦ Ναχώρ, 
35. τοῦ Σαρούχ, τοῦ Ραγαῦ, τοῦ Φαλέκ, τοῦ Ἔβερ, τοῦ Σαλά, 36. τοῦ 
Καϊνάν, τοῦ ᾿Αρφαξάδ, τοῦ Σήμ, τοῦ Νῶε, τοῦ Λάμεχ, 31. τοῦ Μαθου- 

σάλα, τοῦ Ἐνώχ, τοῦ ᾿Ιαρέδ, τοῦ Μαλελεήλ, τοῦ Καῖνάν, 28. τοῦ 

᾿Ενώς, τοῦ Σήθ, τοῦ ᾿Αδάμ, τοῦ Θεοῦ. 

ϑοϊοπιοη) ; (3) ἔβεῪ οοπις ἱορεῖπες δὲ 
τδς οαρείνιν τη δ σα εἶ ἀπὰ Ζεγεδιαδεῖ; 
4) τυπηΐηρ ἰῃ βεραζγαῖίς βίγεδῃι8 

τὰ ἴδπαὶ ροΐπὶ οπννασάβ ἔπευ πιεεὶ 
δεαῖΐῃ ἴῃ ]οδερῃ, ῆο ἱπ ἴ86 οπε ἰβ [πε 
δοη οἵ ΕἸ;, ἰῃ δς οἴδες τ δοη οὗ ]δοοῦ. 
ΎΤΒΟ ρυζεῖε ἰ6 ἴο υπάετβίδπά πον ἴννο 
ξεπεαϊορίςδὶ βίγελγῃβ 80 ἀϊβείποι ἱπ τμεὶς 
ἐπῶγα οουζβα βῃου]ὰ τηδεὶ δὲ ἴπεβε Ὸ 
Ροίηιβ. Ὧδε δδείες οοἰηποίάεηςς ἰβ8 
δοςουηίεά ἔος ΌὉΥ Βατγιηοηίβδῖιβ Ὁ τῆς 
Β' εξἰβ οὗ αὐοῤέϊομκ (]εοοπίαῃ δάδορὶβ 
Βδεδιεεῖ, Θμ θα εῖεὶ δάοριβ Ζεγυδθαρεϊ), 
τῆς ἰλίες Ὁγ ἴ8ς Ὠγροϊπεβίβ οὗ ἃ ζΣιευϊγαΐε 
"παγγίαρε. Μίάε Ἐχομγομς ἰὶ. ἴῃ ἙΔΤΤΑτ 8 
τοῖς οὐ ΓΚ (0. α. ΤῊ). ὍΤδεβε 
δοϊυϊουβ βδιίβίν δοῖ8. ΟἸδμεσβ τηδίη- 
τδιη παῖ ἴΠεν ἀο ποῖ τπδεὶ πε αἰ Πςυ] ἰε 5, 
δηὰ ἐπᾶὲ ννὲ πιυδὲ δε σοπίεηξ ἴο δες ἴῃ 
ἴδε ἔνο οαἰδίοριιεβ ρεπεαίορίοδὶ αἰτεπηρὶβ 
ΜΟΙ σᾶηποῖ δα Πδιτηοηϊδαὰ, οσ δὲ ἰεδβὶ 
Βαανα ποῖ γεῖ δεδβη. 
ν. 32-32. Εγομι Ῥαυϊὰ δαελ ἰο 

Αδναλανι. ΤΏα [1818 οὗ Με. απά 1. ἴῃ 
εἰΐβ ραγὲ οοττεβροηά, Ὀοί Ὀεΐηρ ἴδίκεη, 
ὯΒ ἴλι ἃ58 ῬΏδσοζ, ἴτοπὶ Εὐτἢ ἱν, 18-22. 

γν. 340-38. Εγονι Αὐγαλανι ἰο Α αν». 
Ῥεουϊίασ ἴο 1,ἷς., [Κα ἴτοπὶ αδη. Χὶ. 12- 
26, ν. γ-32, ἃ8 ρίνεη ἱπ (δε ϑερῖ., 
νεπος Οδηδᾶπ ἰπ νεῖ. 36 (ἰπειεδὰ οὗ 

ΤΡ ἰὰ ἀεη. χί. τῷ, ἰω Ηδδ.). ὄ1 ἰϑ 
᾿λρρταις ἴδαῖ τηῖ8 μαζὶ οὗ ἴπ6 σεηξδίοσυ 
88 ὕεεη δἀδεὰ ὈΥ [ἰκ,, δηὰ δαὶ ἢῖ8 

ἱπίεσεβι ἰῃ ἴξ 18 ἐὐννοίοϊά : (1) μπέσογεαϊ ες: 
τενελὶεὰ ὈῪ τυπηΐηρ Ὀδοῖς ἐς ρεπεδίορυ 
οὗ 6818 ἴο Αἀα»ε, ἴδε ἰδῖδες οὗ πε 
λιπαπ γαῦς; (2) ἴἰῇς ἀδδίσα ἴο γίνε 
εἰ ρ Βδβίβ ἴὸ ἴ8ε Ὀἱϊνίης οτἰρίη οἵ [ε808, 
τενελϊεὰ Ὁν με βπαὶ ᾿ἰηΐς ἰῃ τς οπαίη : 
Αάδηι (εοη) οὗ σΘοὰ. Αἀδπ)᾽8 ϑβοπβῃϊρ ἰβ 
ςοποείνεὰ οὗ 858 βοπιείῃϊηρ υπηίᾳυς, 
ἰωδειγυς Ὧ8, [κὸ 1εβι8, ἢς οὐνδὰ ἢἰ5 
Ῥείη, ποῖ ἴὸ ἃ Βαπιδὴ ράγεπὲ, δυῖ ἴο 
πε ᾿ηπηεάϊλιίς οσαυβδ! τ οὗ αοἅ, ΒΥ 
1ηϊ15 εχϊοπδίοη οὗ ἐε ψεηεαίορυ Ὀεγοπηὰᾶ 
ΑΡγδδδηι, πὰ ὄνυθὴ δεγοηά Α᾿ υρ ἴο 
Ὁοά, τε ἐνδηρεῖϑε ᾿45 ἀερτίνεά ἰξ οἵἉ 411 

νἱτ8] εἰρηίβοδηος ἔοσ {86 ογίρίπαδὶ ρυσροβε 
οὗ βυςἢ τΔ0]ε8: ἴο νἱπάϊςαϊε ἴῃΠε Μεββίδηίς 
οἰαίπιβ οὗ [εϑὺ8 ὉγῪ βῃονίπρ Ηἰπὶ ἴο θὲ 
ἴδε ϑοη οἵ θανίά. Τῆς Ὀανίάϊς βοπβδίρ, 
{εξ ἰδ ἰσυς, γεπιδιη8, δυϊ ἰξ σδιιποίῖ ὃς νἱ ταὶ 
ἴο ἴδε Μεββίδῆβῃ οἵ Οης ψῆο 15, ἰη {πε 
8εηβε οὐ ἔδε ἀοβρεὶ, ϑοη οἵ ἀοά. 1 
ΒεοοπΊεβ ᾿ἶκα πε τοου νδη ἴδε βυ ᾿5 
βῃίηίηζ. ΓΚ. νγᾶ8 ῬγΟΌΔΟΪΥ ἄννᾶτε οὗ 
τι ϊα, 

ΤῊΐβ ρεπεδίοσυ οοπέδίπβ ποης οἱ ἴδοθα 
[ελΐυγεβ (τείεγσεηοαβ ἴο ψοπιθη, εἴς.) 
ΨὨΙΟΝ Ἰεπὰ εἰς] ἰηΐετεβὲ ἴὸ Μι.᾽ 8. 
ΟΠΆΡΤΕΒ ΙΝ. ΤῊΣ ΤΕΜΡΤΑΤΙΟΝ ΑΝῸ 

ΒΕΟΙΝΝΙΝΟΒ ΟΡ ΤΗΞ ΜΙΝΙΒΤΒΥ.--ανῆν. 1- 
13. Τὰ Τενιῤίαίϊοπ (Μι. ἵν. 1-τι, ΜΚ. 
ἷ. 12-13).- Κι΄} 8 δοοουπὲ οὗ ἴδε ἐεπηρῖα- 
τἰοπ τοβεπδ]εβ ΜῈ. ̓ 8 8Ὸ οἰοβεῖν 848 ἴὸ 
βυζξεδὶ ἃ Τςοπιηοη δβοῦσοα. Ὑεὶ ποτα 
ἃτε ροίϊηϊβ οἱ ἀϊβεγεποα οὗ ννῃϊοἢ ἃ ποῖ 
ἰπιργοραθὶα εχρίδπδίίου ἰβ εἀϊϊοτίδὶ 
βοϊ!οἰτυδε ἕο ργανεπὶ ψτοης ἱπιργαββίοηϑ, 
δηὰ επβυγα εἀϊβοδιίοη ἰη οοππεοιίοπ ἘΠ 
Ῥετιβαὶ οὗ ἃ παιγαῖϊνε γεϊδιϊπρ ἴο ἃ 
ἀεϊςαῖε βυδ)εςὶ : τῆς τεπιριδιίοη οὗ ἴπ6 
Ηοῖν ]εδὺ8 ὃῪ 186 υπμοῖγ δάνεγβαγυ. 
ΤΗΐδ8 βοϊοἰταὰς τηῖρμὲ οὗ σουτβα βάν 
βίδιιρεά ἰΐβεῖ οὐ ἴπε βοῦγος 1ἷς. π868, 
δυξ ἴτὶ δδεπὶβ ὑγείδγαἷς ἴο δβοσῖρε ἰξ ἴὸ 
Βίπηβεϊξ, 

γετῖ. :. δέ: ἱπιτοάυςίπε ἃ πενν [Βοῖης, 
οἷοβεῖν οοηπεοῖεά, μόονενες, τ τδς 
δαριίθπι, 48 ἄρρεᾶῖβ ἤἴοπιὶ ἀπὸ τοῦ 
Ἰορδάνου, ἴῃς ρεπελίορυ Ῥείηρ ἰγεαῖεά 
88 ἃ ρασεηιεβί8.---πλήρης Πνεύματος Α., 
μι! οἵ ἰῃε ϑρίγιε, νῆο ἀεβοεηάεάᾶ ὕροη 
Ηἰπὶ δὲ ἔδε ]ογάδη, απὰ Ἴςοποεϊνεά οἱ 28 
Αὐϊάϊπρ οἡ Ηἰπὶ ἂἀπὰ ἴῃ Ηΐπ. Τῆΐ5 
Ῥδταβα 18 λάοριεὰ Ὁγ 1,ἷς. ἰο ἐχοϊυὰς τΒς 
ῬΟβδΙ ὉΠ οὗ εν] του ρϊΒ ἰῇ [6808: π0 
γοοε ἴοσ ἴμεπὶ; βγβὲ Ἴχαωρὶς οὗ δυο 
εὐϊεοτία! βοϊϊοἰτυάᾶε.---πέστρεψεν ἀ. τ΄ ᾿. 
Ηδδη ἰαἴκεα [μἰ8 δ8 πχεαπίηρ ἴμδὲ Ϊοδυ8 
Ἰεῖ τῆς Ἰοτάαπ νῆ τῆς ἱπιεπείοη οἱ 
τεϊυγηίπς ἱπιπιεάϊαιεἶγ το Οαἴες, δὸ 
πὶ Ηἰβ τειχεπιθηὶ ἰηο ἴπς ἀδβεσὶ τ; 
ἴδε τοβυϊὲ οὗ ἃ σῆδηρο οὗ ρῦγροβα Ὀσουρδὶ 
δῦους ὈΥ τῆς ἰπῆυεποςε οὗ ἐπε ϑρίτγιε, 



ΙΝ. 1--. 

ΙΝ. σ᾿ ἸΗΣΟΥΣ δὲ Πνεύματος ᾿Αγίου πλήρης 1 ὑπέστρεψεν ἀπὸ 
τοῦ Ἰορδάνου - καὶ ἤγετο ἐν τῷ Πνεύματι εἰς τὴν ἔρημον 3 2. ἡμέρας 
τεσσαράκοντα πειραζόμενος ὑπὸ τοῦ διαβόλου. 

οὐδὲν ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις - καὶ συντελεσθεισῶν αὐτῶν, ὕστερον ὃ 
ἐπείνασε. 3. καὶ εἶπεν ὁ αὐτῷ ὁ διάβολος, “Εἰ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, 

εἰπὲ τῷ λίθῳ τούτῳ ἵνα γένηται ἄρτος." 4. Καὶ ἀπεκρίθη ᾿Ιησοῦς 
πρὸς αὐτόν, λέγων,δ “Γέγραπται, “Ὅτι οὐκ ἐπ᾽ ἄρτῳ μόνῳ ζήσεται 
ὁ ἄνθρωπος, ἀλλ᾽ ἐπὶ παντὶ ῥήματι Θεοῦ." 5 
αὐτὸν ὁ διάβολος εἰς ὄρος ὑψηλὸν Τ ἔδειξεν αὐτῷ πάσας τὰς βασιλείας 
τῆς οἰκουμένης ἐν στιγμῇ χρόνου - 6. 
“Σοὶ δώσω τὴν ἐξουσίαν ταύτην ἅπασαν καὶ τὴν δόξαν αὐτῶν " ὅτι 

1 πληρης Ὀείοτε Πν. Αγ. ἰπ  ΒΌΓΙΞ 1, 33 88}. οορ. (Τίβοι., Τες., ΝΝ. Η.). 

3 ἐν τὴ ἐρημω ἰπ  ΒΌΙ, νεῖ, 1.δι. (ΤΊ δοἢ., ΥΝ.Η.). 
5ΊΜΒΌΙ, νεῖ. 1.81. οπχῖξ, 
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καὶ οὐκ ἔφαγεν 

5. Καὶ ἀναγαγὼν 

καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ διάβολος, 

4 εἰπεν δε ὶπ ΒΌΙ,Ι, 33. δ᾽ ΒΙ, οπιῖξ λεγων. 

Φαλλ΄... θέον οποιϊειοά ἱπ δ3Β1, βδῇ, οορ. (Τίβοι., ΝΥ... 
Το διαβ. .. . νψηλον οπϊοα ἰπ ΒΌΙ, ᾿ αἱ. (τοπὶ Μι.). 

Τῆς νοσάβ 4ο ποὲ ἴῃ τπεπιβεῖνοβ σΟΏνοΥ 
118 βεπβς, δηᾶ ἴῃς ἰάδα ἰ8 ἱπίγι πβί δ]! ν 
τη] κεῖγ. Ἐκείγεπιεης ἴος γεβεοιίοη δἰϊεσ 
ἴα Ὀαρείδτη νγὰ8 Π|κεὶν ἴο δ6 ἴπ6 ἢτγδι 
ἐγαρυΐδε οὗ [εδυ8. Μά ου Μι.---ἥγετο: 
ἱπιροτγίεοϊ, ἱταρ᾽ γίης ἃ ςοπεϊμυουβ Ρσοςεββ. 

τῷ ἢἤν., ἐπ ἴδε δρίσιῖ, βυρρεβιίπρ 
νοΪαΠΊΔΓΥ πιονεπιεηξ, ἀπά οχοϊυάιηρ τῃ6 
ἰάδβα οὗ σοχῃρυΐβοσυ δοιΐοῃ οὗ (ῃς ϑρίτιξ 
ἢ ἂπ την Πρ βυδήεοε ἐπδὲ πηῖρῃς Ὀς 
βυρρεδιεά ὉΥῪ τῇς ρῶγαβεβ οὗ Μί. δπὰ 
ΜΙ. Μίάδ ποῖεβ ἔδεσς.---ν τῇ ἐρ.: τη 18 
τελάϊηρ 18 πῖογε βυϊταρίς (ο ἴς ςοπιϊππεὰ 
ταονεπηεηῖ ἱπιρ]εὰ ἱπ ἤγετο ἴμδη εἰς τὴν 
ἐ. οὐ Τ.Ε.-- ες. 2. ἡμέρας τεσσ : {815 
ἰ8 ἴο ὃς ταΐκεῃ δοπρ ἢ ἤγετο. [6808 
ψναπάετεά δδουξ ἱπ τῆς ἀεβεσζὲ 411 [πὲ 
εἶπα ; ἴδε ναπάεσίηρ (μα εχέεγηδὶ ἱπάεχ 
οὗ (ἢε δρβοσδίηρ πιοάϊεδείοη νη 
((οάει).---πειραζόμενος : [,Κκ. τείετΒ ἴο 
ἴῃς ἐεπιρίδείοη ραγεῖς 4], Ὧ8. ἃ πεῖς 
ἱποίάδης οὗ παῖ ἔογν ἀαγβ᾽ ἐχρεγίθηςς, 
ἴῃ τπηλικεά ςοπίταβὶ ἴο Μί., νῇο τερσγε- 
β6ηΐ8 ἰετηρίδιίοη 88 ἴῃς αἷνη οἵ {86 τεῖίτε- 
τηοπὲ (πειρασθῆναι); ἀραὶη ρσυδτάϊηρ, 
ραϊηβὲ ψτοηρ ἱπιργεββίοπμϑ, γε ἂὲ ἴΠ8 
βᾶσηε {ἰπ|6 ἔγιε ἴο {πε ἴαςϊ. Ὑῆα ργεβεπί 
ἔεηβε οὗ δε ρατγιεϊςϊρίε ἱπυρ]ε8 {παῖ 
τεπιριδιίοη, [που ἢ ἱποϊἀθηῖδὶ, ννὰ8. σοη- 
εἰπυουθ, ροίΐηῃρ οα΄ ἢ ἱπογεδϑίης 
ἰπέεπβεν 411 μα εἶπιε.---οὐκ ἔφαγεν οὐδὲν 
ἰταρ!ε8 δρβοίυξθ αὐβιίπεηςς, βυρρεδιῖνα 
οὗ ἱπίθβηβα ργεοοουραϊίίΐοΘη. ὙΠεῖς νν88 
ποιδίηρς ἵπεσα ἴο εδΐ, Ὀὰὲ α͵80 πο ἱποῖπδ- 
τίοη ου ἴδε μαζὶ οὗ [εβ08. 

γν. 3-4Φ. Εἰνεὲ ἐοιηῤῥα ίοη.---τῷ λίθῳ 
Το ῬΟΒΒΙΟΪΥ ἴτε βίοπθ Ῥοσα ἃ Ἴεχίδίῃ 

τεβειιδίδηος ἴο ἃ ἰοαῖ, Μιίάδε Ἑδιτατ᾿ 8 
ποῖς (Ο. 6. Τ.), ἰῃ ψ Ὡς ἢ τείδεσεηςα ͵ἰ8 
ταδὰς ἴο ϑίδηϊεν᾽ β δοοουηὶ (δἰπαὶ απᾶ 
ῬαϊεΞέϊμε, Ῥ. 154) οὗ “ ἘΠῚ} 48 πηείοῃβ ᾽" 
ἴουπὰ οἡ Μουηῖ Ογπηεὶ, 48 ἃ βαπιρίς οὗ 
τῆς οτυβδ  Πἰβαϊίοηβ ἔουπάὰ ἱπ ᾿ἰτηθβίοπα 
Τοττηδίῖοηβ. --νεσ. 4. καὶ ἀπεκρίθη, εἴς.: 
δε Ἄπδνοσ οὗ [6818 δἃ58 ρίνεπ ὃῪ [κ., 
δοοοσγάϊηρ ἴο τῃε τϑδάϊηρ οἵ 3) ΒΪ,, ννᾶβ 
1ἰτηϊεὰ ἴο {πε ἤτγβὲ ρατὲ οἵ τῆς ογδοῖδ: 
ΤΔΠ Β8Π411 ποὶ ἰἷΐνε ὉῪ Ὀγεδὰ οπὶγ; 
πδῖυΓΔΙΥ δυρρεβιΐπρ ἃ οοηϊταβὶ Ὀεΐϊννεδη 
ῬὨγβίοδὶ ὑγεδὰ ἀπά τῆτες πίρῃμεν ἰοοὰ οὗ 
16 ΒΟ] οη Ψ ὨΙοἢ [Ἔδὺ8 δὰ Ῥεθη {εεὰ- 
ἱηρ (]- νΝνεἶββ ἴῃ. Μεγε). 

ν. 5-8. δεοομά ἱἐοπιῤίαἐοη. Μι.᾽8 
τοϊγά, ---καὶ ἀναγαγὼν, τνἱίπουϊ τῆς ἀδεά 
εἰς ὄρος ὑψ. οἵ ΤΑΕ., 15 δῇ εχργεββίοη 
{Κ. πλῖρῃξ νεγῪ νγῈ}} υ5ε ἴο οὐνιαῖε ἔπε 
οδ]εστίοη : ψ βεσς 18 ἴπ6 πιουπίαϊῃ 50 
δῇ τῆι τότ ἰϊ8 δυτηπλς γου οουϊά δες 
πε ψ μοὶς εαγῖ ὃ Ης ταὶρῃξ ρῥγεῖεσ ἴὸ 
Ἰεᾶνα ἴῃς πιδίίογ νᾶριι -Ξ ἰακιηρ Ηἱπὶ 
υρ ηῸ Κποῦβ ὅονν Ὦίρῃ ]-- τῆς 
οἰκουμένης : ἴος Μι.᾽8 τοῦ κόγμου; 858 
ἴῃ ἰδ. τ.-τ-ἐν στιγμῇ Χχ’ον ἴπ ἃ ροΐηϊ οἵ 
τηοτηεηΐ οὗ τπὶς (στιγμὴ ἔτοπι στίζω, ἴο 
ῥεεκι ψ Ώεπος στίγματα, .. αΔἱ. νἱ. 17», 
δζς οἡΐγ ἰπ Ν. Τ᾿). -νες. 6, ἐξουσίαν, 

δυϊπογῖγ. Μιάε Αοὶβ ἱ. γ, 8, νὨεῖς (18 
νοτγὰ δπὰ δύναμιν οσουτ, ἴμε οηε 5ἰρηϊξγ- 
ἱπρ; δυϊμοτίεγν, [ῃς οἵδεσ βρίγίτααὶ ῥοισεν. 
-ἶτι ἐμοὶ, εἰς. : τἢϊ158 οδυβε, ποῖ ἴὴ Μι., 
ἰδ ῬΙΟΌΔΟΌΪ ἀποῖποσ ἱπβίδπος οὗ 1,Κ.5 
εἀϊεξοτία! 5βοϊϊοιτυάε; δάδεὰ ἰο ρυδτά 
δϑαΐηβὲ τῇς ποιϊίοη οὗ ἃ σεἰναὶ αοά νυν 
ἱπάερεπάεης μοβδβεββίοηῃβ δηὰ ρβονψεῖ. 
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ἐμοὶ παραδέδοται, καὶ ᾧ ἐὰν θέλω δίδωμι αὐτήν" 17. σὺ οὖν ἐὰν 
προσκυνήσῃς ἐνώπιόν μου, ἔσται σου πάντα."1 8. Καὶ ἀποκριθεὶς 
αὐτῷ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, “Ὕπαγε ὀπίσω μου, Σατανᾶ 3 γέγραπται γάρ,5 
“ Προσκυνήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου,’ καὶ αὐτῷ μόνῳ λατρεύσεις." 
9. Καὶ ἤγαγεν αὐτὸν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ ἔστησεν αὐτὸν ἐπὶ τὸ 
πτερύγιον τοῦ ἱεροῦ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, ““ Εἰ ὁ δ υἱὸς εἶ τοῦ Θεοῦ, βάλε 
σεαυτὸν ἐντεῦθεν κάτω" 10. γέγραπται γάρ, “Ὅτι τοῖς ἀγγέλοις 
αὐτοῦ ἐντελεῖται περὶ σοῦ, τοῦ διαφυλάξαι σε’ 11. καὶ ὅτι ἐπὶ 
χειρῶν ἀροῦσί σε, μήποτε προσκόψῃς πρὸς λίθον τὸν πόδα σου." 
12. Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “Ὅτι εἴρηται, “Οὐκ 
ἐκπειράσεις Κύριον τὸν Θεόν σου." 13. Καὶ συντελέσας πάντα 
πειρασμὸν ὁ διάβολος ἀπέστη ἀπ᾽ αὐτοῦ ἄχρι καιροῦ. 

14. ΚΑΙ ὑπέστρεψεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῇ δυνάμει τοῦ Πνεύματος εἰς 
τὴν Γαλιλαίαν - καὶ φήμη ἐξῆλθε καθ᾽ ὅλης τῆς περιχώρου περὶ 
αὐτοῦ. 15. καὶ αὐτὸς ἐδίδασκεν ἐν ταῖς συναγωγαῖς αὐτῶν, δοξαζό- 

1 πασα ἴῃ ΑΒΌΙΔΞ. 

Ξυπαγε.. .. Σατ. οπιτεἀ ἴῃ  ΒΌΙΞ 1, 33 αἱ. (τοπὶ Με.). 
5. γαρ οτϊτἰεὰ ὈΥ ἴτε βᾶπιε δυιπουίῖεβ. 
ΦΒΌΙ, αἱ. Βανε Κυρ. τὸν θ. σ. προσκ. (ΥΝ.Η.). 

δ ηγαγεν δε 'π 3 ΒΙ,Ξ, »ΒϊΟὮ αἶβο οπιῖὲ αντὸν δίϊεν ἐστησεν. 

5 Οπΐξ ο ΑΒΌΙΔΞ. 

Ἑτοτὰ ἴῃς 1εν δ ροΐηξ οὗ νίενν, ἱξ 8 
ἔπις, ϑαίΐδῃ πιίρῃς αυἱές ννε]] βὰν τη ΐ8 

ὟΝ εἰβ8- Μεγει).---ν ες. 7. σὺ, ἐπηρμδῖίς; 
ἴδῃ Ὦορεβ [Πδὲ [65:18 Ὧδ8 Ὀθεη ἀδζΖζίεὰ 

ῬῪ ἴδε βρίεπάϊά ργοβρεοῖ δηὰ ργοπιῖβα: 
ἵμου. «ἀἢ Τπίηε (ἔσται σοῦ πᾶσα).---Ν τ. 

8. ὕπαγε Σατανᾶ!:8 πο ρατὶ οἴτῆε ἵγιε τοχῖ, 
ἱσηροτιεὰ ἴτοπὶ Μί.; βυϊαρῖε ἴπετε, ποῖ 
Βεῖςο, ἃ8 ἴπεγε 8 ἀποίπεγ τοτηρί. ἴο ἔο]ονν. 

νν. 9-1ι3. ΤΑϊγά ἱἐενιῤίαἐϊοη. Μι.᾽8 
δβεοοηά.---ερουσαλήμ, ἱπεοίεαά οὗ Μι.᾽8 
ἁγίαν πόλιν .--ἐντεῦθεν, αὐἀεά Ὁν [,Κ., 
Βεϊρίηρ ἴο ὑγίηρ ουὖ (πξ βιτυδίίοη, 
βαρ εβιίϊηρ ἴ86 ρίυηρε ἄοννῃ ἴτοπι ἴμε 
Ἰάάν δεῖρῃι.--νν. το δηὰ 1: ρῖνε 
ἴδῃ 8 φυοίδιίοη τηυς ἢ 48 ἰπ Με., ψ τ 

τοῦ διαφυλάξαι σε δὐάἀεὰ ἔτοπὶ (δα 
Ῥβδ]ῃ).--- εῦ. 12 ρῖνεβ Οἢγίδι᾿Β ταρὶνῪ 
ἘΧΘΟΙΪΥ 48 ἰη Με. Τῆς παίυτε οὗ τῃϊ8 
ΤοΡΙν Ῥστοῦδοϊν ἐχρίδἰπϑ {πε ἱπνεγβίοπ οὗ 
δε οτάοσ οὗ ἰῃς βεοοηὰ δηὰ [Ὠϊγὰ ἐεπηρίδ- 
οῃβ ἰπ ΓΚ. Ὑῆς ἐνδηροὶῖβὲ ἰυἀρεά τὲ 
δικίηρ ἐπδὲ [18 βΒῃου!ὰ ῬῈ ἴΠε ἰαβὶ ψνογά, 
οοπδίσυϊπρ ἰξ 848 δὴ ἱπίεσγάϊοι δραϊπϑὲ 
τεπηρείῃρ ζέσις ἰῆς Σογά. Ι{κ.᾽8 νετβίοῃ 
Οὗ δε ἰεπιρίδιίοη ἰδ οδαγδοϊεγβεὰ 
τογουρδους ὉῪ σάτοδι ταδίσιςείοη οὗ 1Π6 
εν} 8 ρονγεσ (υἱάε νν. 1 ἀπά 6). Τῆς 
ἱπνεγβίοη οὗ {πε 1488 ἴννο τεπιρίδιίομβ ἰ8 
ἅἄυς ἴο ἴδε βδπηε οᾶυβεὲ. Τῇε οἷά ἰἸάεα οὗ 

ϑοβιεἰεστηβομες δὲ τῆς τγὰν ἰο [ετυδβαΐεπὶ 
ἴαν ονεσ ἴῃ τηουπίαίηβ '8 ραϊξγσγ. [ξ ἰ5 
ἴο δε ποῖεά [πὲ Με. Β οοππεοκίηρ ρατεϊοῖεβ 
τότε, πόλων) ἰπιρῚῪ βδεάυθπος ποσὰ ἰπδη 
Κ᾿ (καὶ, δὲ). Οπ πε ρεποζαὶ ἱπιροσὶ οὗ 

1πς ἐετηριδιίοπ υἱάς οἡ Μι.---Ν εν. 13. 
πάντα π., ἐνετν Κίπὰ οὗὨἉ τεπιριατίοη." - 
ἄχρι καιροῦ : ἱπιρίγίηρ ἔδαὶῖ τῆ βδτης 
βοσῖ οὗ [επιρίδίίοηβ σεουγτθὰ ἰῇ ἴδε ἐχ- 
Ῥεγίδεηςε οἵ [εβ08. 
, ν. 14-165. Ἀείμγη ἐο Οαἰϊδε (οΓ. ΜΚ. 
ἷ, 14, 28, 30).---Ν ες. 14. ὑπέστρεψεν, 85 
ἴῃ νδῖ. σ, ἐγεαυθηεῖν υδεὰ ὃν [,Κ,---ἐν τῇ 
δυνάμει τ. Π., ἰῇ τῆς ρονγεσ οὗἩ ἴδε 
ϑρίγιε; 86}}} δ8. 8111 οὗἩ τῆς ϑρίσίε 8 αἱ τῆς 
Ῥαριίβηβ. ϑρίτίτυδὶ ρονγεσ ποῖ ψεακεηδὰ 
ἘῪ τεπιριδιίοπ, ταῖβεσ βιγεηριμεπεά : ῥοςέ 
υἱἹείογίαπι εογγοδογαίμς, Βεηρεὶϊ.--φήμ. 
(μετα δἀπὰ ἱπ Μι, ἰχ' 26), γεροσῖ, ταυερα 
Ὁγ τῃς εἐχεγοῖβε οὔ τῆς δύναμις, ἱπιρὶ γίην 
ἃ τηϊ ἰβέγυ οὗ νυ ϊο ἢ πὸ ἀξία! β ἀγα Ὦεγα 
Εἰνεη (8ο ϑοῆδηζ, αοάει, ]. ΥΝ εἰς8, εἰς.). 
Μέγα τῆϊπκβ οὗἩ ἔα ἴαπις οὗ τῆς Μδῃ 
Ψ ΠΟ Πδά ὕδεη Ὀαριίβεά Ὁ τοτηασκαθῖα 
Δοοοσπηρδηϊπιεηῖβ ; Ηδῆη οὗ τῆς αδἰτοσεά 
πταπβῆβυίε ἀρρεᾶζγαπος οὗ 76βι118.---  ετ. 
15. ἐδίδασκεν : 5Ξυπητηδγυ τΓείδγθηςς ἴο 
ΟἸὨμτίβεβ ῥσγεδοῃϊηρ τηϊπίβεσν ἱπ τἢς 
δ] Πεδη βυπαροριεβ.---ὐτῶν ταίδθτβ ἰὸ 
Γαλιλαίαν, νεῖ. 14, ἀπά πιεδῆβ [δ8 
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μενος ὑπὸ πάντων. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 489 

τό. καὶ ἦλθεν εἰς τὴν Ναζαρέτ,; οὗ ἣν τεθραμ- 
μένος 3 καὶ εἰσῆλθε κατὰ τὸ εἰωθὸς αὐτῷ, ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῶν σαββάτων, 
εἰς τὴν συναγωγήν, καὶ ἀνέστη ἀναγνῶναι. 11. καὶ ἐπεδόθη αὐτῷ 
βιβλίον Ἡσαΐου τοῦ προφήτου ὃ: καὶ ἀναπτύξας 4 τὸ βιβλίον, εὗρε 

τὸν δ τόπον οὗ ἦν γεγραμμένον, 18. "Πνεῦμα Κυρίου ἐπ᾿ ἐμέ. οὗ 
ἕνεκεν ἔχρισέ με εὐαγγελίζεσθαι δ πτωχοῖς, ἀπέσταλκέ με ἰάσασθαι 
τοὺς συντετριμμένους τὴν καρδίαν κηρύξαι αἰχμαλώτοις ἄφεσιν, 

καὶ τυφλοῖς ἀνάβλεψιν: ἀποστεῖλαι τεθραυσμένους ἐν ἀφέσει" 

1 φις Ναζαρ. νἱΐπους τὴν ΜΙ ΒΌΙΞ. 

Ξ.ΜΜ1Ξ πιΐπυδο. πᾶνε ἀνατεθ. (ΤΊ Ξοἢ., ΥΝ.Η., πιᾶτρ.). 

8 τον προφ. ἰσ΄ ἴῃ ΣΦ Β1,Ξ 33, 60. 

480 ἴῃ ΝΜ ῸΔ αἱ. (ΤΊ5ς.}.); ἀνοιξας ἴῃ Β1Ξ 33 (Ὁ... 

δ Οχξ τὸν ΓΞ .33 (ὟΝ... Ῥσχαςίκεῖ). 

5 εξναγγελισασθαι ἰπ . ΒΠ01,ΔΞ αἱ, 

Τιασασθαι... 

ρεγόμν ξοπεισυξθοη σα Ξεηϑινε.---- 
μενος : Ε40.41]} βιιπηπλᾶτυ βιαϊεπιεηὶ 

οὔ {δὲ τεβυϊ---επεσαὶ δάἀπγιγαιίοθ. [Κ. 
ἰθ Βυττγίπρ οὨ ἴο ἴπε (ο]]οννίπρ βίογυ, 
νοι, τπουρἢ ποὶ ἔπε ἔσγβι ἱποίάεπε ἴῃ 
ἴῃς Οαἰϊεαη ταϊπίβυν (νν. 14 πὰ 1:5 
ἱπιρὶν {πε σοπίγασυ), 18 πα ἢτϑὲ ἢς νν᾽8868 
ἴο παιγαῖε ἰπ ἀεῖδι!. ΗδἊ ν ἴβῃεβ ἱξ ἴο 
8εῖνα 48 ἴδε ἐγοπείβρίεος οὗ ἢἰ8 ἀοβρεῖ, 
88 ἴζ ἰο ΒΔΥ : ἐκ ῥγίριο ἀΐδες ομιπία. ὉΤῈ 
Ὠιβίοσίς ἰπίογεβὲ 1Π Ἔχαςῖ βεθθηοα 18 ΠΕΙΘ 
βυροτγάϊπαιϊιεά ἴο πε τεϊίουβ ἱπίεγεϑὶ ἴῃ 
ἱπιρτεββῖνε ργθβεηίδιίίοη; 4υἴτε Ἰερίἰτηδίε, 
ἄυς ννατηίηρ Ὀεΐηρ ρίνεηῃ. 

νν. 16.3.ὅ. ξεδης ἱπη Νακαγείᾳ (Μι. 
ΧΙ, 53-58, ΜΙκ. νὶ. 1-64). Ὑδουρὰ [κ. 
868 Δη εὐϊίοτί4] ἀϊβοτειίοη ἰπ πε ῥίαείπρ 
οἵ (Πὶβ θεδυῖκα} βίοσυ, ἵπετε πεεά Ὀς πὸ 
ϑυδρίοίοη 8δ8 ἴο ἴπε ᾿ἰβιογίοινὙ οὐὗὨἨ ἁ ἱἰΐ8 
ταδίη ἐεαϊυγεβι ὙὍα νἱβὶξ οὗἩ [εβ8 ἴοὸ 
Ηἰβ παῖῖνεα ἰονη, ψ δίς παὰ ἃ βεουσα 
Ῥίδςε ἱπ ἴδε σοπηπιοη ἐγδάϊτίοη, νου] Ὀε 
ΒΌγα ἴο ἱπίεγεβε [κι δηὰ οτεαίς ἀθβῖγε ἴοσ 
ξατίδες ἱπέοττηδιίομ, νυ ἢ τηῖρῃς τοδά"ν 
Βα οδιδίπαθ!ε ἔτοσῃ βυσνίνίηρ ΝΑΖαγεδηβ, 
Ψῆο δΒαά Ὀεεπ ρῥταβεπῖ. ἐνεη ἔοπὶ ἴῃς 
Ὀγείδγθη οὗ [εϑ08. ε πιδᾶὺ ἱπογείογε 
βεεὶς ἱπ {π|8 ἐτοπιϊβρίεσς (ΡῬγοργανῖνι- 
σέπολ, 1. ἊΝ εἰ85) δυιπεητὶς τεπυπίβοθηςαβ 
οὗ βυπαρόρυε δ άγεββ οὗ [εβ08, 

γν. 16-2:1. κατὰ τὸ εἰωθὸς : [ἢ το- 
ἔετεπος πιοδὲ ὑσοῦδῦΥ 18, ποῖ ἴο ἴῃς 
ουδίοτῃ οὗ ]ε88 δδ ἃ ὕῬουν ἀυτίπρ Ηἰ8 
Ρεναῖς 11ἴς, θὰ: το ψῆᾶὶ δ μαὰ ὕεεη 
ἀοίηᾳ βίπος Ηε Ὀερᾶπ Ηἰβ πιϊηἰβέσγ. Ηξ 
υβεὰ ἴῃς βγπαρόζιιε 48 οηἜς οἵ Ηΐβ Ἴδε 
ορροσίυπίτιεβ. (50 1]. ΝΥ εἶἰδββδ πὰ Ηδδη 
ἀραϊπδὶ Βεηρεῖ, Μεγεσ, ἀοάεϊ, εἴς.) 
μὲ ]ε85 διϊεπάεὰ ἴπε βυπαροψὺς 845 ἃ 

ΤΑΕ. ἴπ τηΐηυβο. 

. καρδιαν οπιίς Δ ΒΌΓΙ,Ξ 13, 33, 60 (Τίβο"., Ττερ., ΝΝ.ἢ.). 

ΒΟΥ δπά γουτῇ ροεὲβ ψίϊῃους βαγίῃηρ.--- 
ἀνέστη, δβἰοοά τρ, ἴπ6 υδυδὶ αἰετυάς ἴῃ 
τεδάϊηρ (" Ῥοΐἢ ἰεηρ δηὰ βίδπάϊη 
Μετ δἰοννεὰ δ {πε γεδάϊηρ οὗ πα Βοο 
οὗ Ἐβίμεγ," ϑοδῦτγεσ, Ὀΐν. Π., νοΐ. ἰΐ,, Ρ. 
70); εἰπεῖ δ8 τεφυεβίεὰ ὃν ἴπα ῥγεβί- 
ἄεπὶ οὐ οὗ Ηἰβ οὐνῆ δοςοσά, 88 ἃ ποῦν 
ψ 611 -Κηοντι ἐεδοδετσ.---ν ες. 17. Ἡσαίονυ: 
ἴδε βεοοπὰ ἰεββοη, Ἡ αῤκέαγαϊ, ννᾶ8 ἴτοτῃ 
τῆε ῥσορῃεῖβ ; [ες ἔσβε, Ραγαφλαΐ, ἴτοπι 
τς [Ψν, ΠΟ. νᾶ ἰοσεπιοοὶ ἰῃ 
ἙΔὈΡΙπῖςδ] εβίθεπι. Νοῖ 80 ἰῃ τδς πιίηὰ 
οὗ ]εβθ08. Τῆς ῥγορδεῖβ μδὰ τῆς ἔἤγβι 
Ρίδος ἴῃ Ηἰβ ἐἰπουρῃέβ, ἐπουρ πους 
ΡῬταϊυάϊος ἴὸ τῆς [νν, Νὸο πῖοτε ςοη- 
Βεηῖαὶ ὕοοῖκ τπδη ᾿βαίδῃ (βεοοπά φαγὶ 
ἐβρεοίδ!!ν) οουἹὰ ἤάνε Ῥδβὴ ρδεβὰ ἴπ 
Ηἰ8 μβαπὰ, πίη τῆς 1ἂνν Ης βεεπὶ8 
ἴο πᾶνε βρϑοίδι!ν Ἰἰονεὰ ᾿Πευϊεγοποιην, 
Ῥερπεις ἷπ βρίσὶ: (νἱἀς ἐλε ἐενεῤέἑαξϊοη). 
-- εὗρε τόπον : ὉΥ οδοῖςε, οΥ ἱπ ἄνες 
σουτβα, υποοτίαίη ψὩοἢ ; ἄοεβ ποῖ 
δτεδῖν τηδίϊοεσ. Ὅς οποίος ψουϊά Ὀ6 
οδαγδοιοσγίβεις, (6 ογἄεσ οὗ τὲ ἄδν 
Ῥιονίἀδηκίαὶ 85 ρίνίηρ [6808 Ἰυδὲ {Π6 
ἰεχὲ ΗἜς νουϊά ἀεϊίρῃι ἴο βρεδῖκ ἴτγοῃ). 
Τῆς Τ᾿» νν88 ἐπα ἢ ςοπῆϊπυουβῖν, ἐπα 
Ῥιορῃθίβ Ὺ ἔδεε βεϊεοιίοη (ΗοἱίζΖ., 
Η. Ο.).--τνν. :ϑ, 1οὸ Ἄοοπίδίῃ ἰἢς ἰεχέ, 
Ιβδίδῇῃ ἱχῖ. 1, 2, ἴσεα τεργτοάυςείοη οὗ 188 
ϑερῖ., Ψν ΠΙ ἢ ἔγεεῖν τεργοάυςεβ ἔς Ηςδ- 
τον, ΜΏΙΟΝ ΡΓΟΌΔΟΙΥ ννὰβ ἤγβε τεδά, 
τη δὴ τὐτη ἃ ἱπῖο Ατατηδεδη, ἔπεη ργεδοπμεὰ 
οπ ὉΥ 7|6808, (αι ἄδγ. [τ πᾶν δᾶνα 
Ὀεεη τοδὰ ἔἴοπὶ δῇ Ασδαπιδθδη νεζβίοῃ. 
Μοβὲ ποίδοϊε ἰπ τῃ6 αυοϊδιίοη ἰ8. 186 
Ῥοΐηξ δὲ ψῃὶςἢ ἴξ δῖορβ. [Ιἢ 1βαίδῃ δῆεσ 
δε ““Δοσερίαθίε γεᾶσ᾽" οοπηεβ δε “ ἀδῪ 
οἵ νϑηρεδηςε ᾿. ΤΠε οἴἶδαδβε τεξεγγίπηρ ἴο 
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19. κηρύξαι ἐνιαυτὸν Κυρίου δεκτόν." 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ἵν. 

20. Καὶ πτύξας τὸ βιβλίον, 
ἀποδοὺς τῷ ὑπηρέτῃ, ἐκάθισε" καὶ πάντων ἐν τῇ συναγωγῇ οἱ 
ὀφθαλμοὶ ἦσαν ἀτενίζοντες αὐτῷ. 21. Ἤρξατο δὲ λέγειν πρὸς 
αὐτούς, “Ὅτι σήμερον πεπλήρωται ἡ γραφὴ αὕτη ἐν τοῖς ὠσὶν 
ὑμῶν." 22. Καὶ πάντες ἐμαρτύρουν αὐτῷ, καὶ ἐθαύμαζον ἐπὶ τοῖς 
λόγοις τῆς χάριτος, τοῖς ἐκπορευομένοις ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, 

καὶ ἔλεγον, ““Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ᾿ωσήφ3;" 23. Καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτούς, ““ Πάντως ἐρεῖτέ μοι τὴν παραβολὴν ταύτην, Ἰατρέ, 
θεράπευσον σεαυτόν: ὅσα ἠκούσαμεν γενόμενα ἐν τῇ Καπερναούμ, 
ποίησον καὶ ὧδε ἐν τῇ πατρίδι σου." 

24. Εἶπε δέ, ““᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς προφήτης δεκτός ἐστιν 

1 οι οφ. Ὀείοτε ἐν τὴ συν. ἴῃ 3 ΒΙ, 33 (Τίβοξ., νν.Η.). 

3 ονχι νιος ὁστιν '. οντος ἴπ ΒΙ, (Τίβοι., ΝΝ.Η.. 
8 ξιᾳ τὴν Κ' ἰη ΒΌΙ,. 

{δε Ἰαξίεν 8 Ἀν γικάπῃ τικνηβὴ ρα τε- 
θ υς ἐν ἀφέσει (νεῖ. 10) δ ἰπη- 
ῬδΗ (Ὀγ ΓΚΟρσοῦ δ} }γ) ἔτοπι 18. ἵν. 6,186 
αἰἷπὶ δεὶπρ ἴο τηδίκε ἔπε τεχὶ ἰπ 811 γεβρεςὶβ 
ἃ Ῥτορτδιηπ)ε ἔοσ ἴδε τηϊπίβιυ οὗὨ Ϊ]εβι8. 

ους Ψψῖὰ τηδὲ, ἰη ἴδε πιὶπά οὔἴδε ἐνδη- 
ξεϊῖδε, ροεβ ἴδε ἰγαηβίδιίοη οἵ 411 ἴῃς 
ξδίεροτίεβ πδπιδά---Ῥοοῦ, Ὀγοκεη-ελσγίςεά, 
οαριίνεβ, δἰπά, δγυϊεοά---τοὰ {πὰ 
ῬοΪ εῖςαὶ ἐο πε βρίγιευαὶ βρβεσε, [ἵερὶε- 
τηδίεϊγ, ἴος ἴμαὲ Ψδβ ἰηνοίνεά ἴῃ [δα 
ἀεοϊαγαϊίοη ἐπαὶ πε ρτόρῆεου νγὰ8 δι]- 
ΒΠεἀ ἱπ 16805.---Ν τ. 2οθ. πτύξας, ἰο]ά- 
ἱπρ, ἀναπτύξας ἰπ νεῖ. 17 (Τ. Ε.) ΞΞ υπ- 
τοἴδιηρ. ὑπν ν ἴδε οβῖῆοες οἵ 1886 
δγπάροόρυς; οὖ ἴδε ὑδς οὗὨ [86 ννογά ἴῃ 
Αοὶβ χίϊ. δ. --- ἀτενίζοντες, ἰοοκίη 
αἰἰεηείνεῖ (ἀτενής, ἱπίεης, πὶ α δῃ 
τείνω), οἴἴϊεη ἰπ Αςῖδ, υἱάε, 4.6.» ΧΙ], 9.--- 
γεῖ. 21. ἤρξατο: ψε πιᾶν ἴδκε ννβδὲ 
Το ον εἰπε δ8 ἰῃς ρίδβε οὗ τ86 ἀϊΐδβ- 
οουσθς, ἴῃς ἴπεπῖς (Πς ΝΜ εῖίε, Οοάειϊ, 
Ηδ}η), οσ 85 ἴῃς νεῦυ ννοσάβ οἵ ἴῃε ορεη- 
πᾳ δβεπίεπος (ατοιίμβ, Βεηρεῖ, Μεγετ, 
Ἑαττατ). ϑυς ἃ ἀΐγεςι αγγεβεπρ ἀππουηςε- 
τεῆς ψουὰ δὲ ἴτε ἴο ἴῃ πιδηποῖ οὗ 
7εβυ8. 

νν.22-3ο. ΤἐΎ “εφμεῖ.---Ψετῖ. 22. ἐμαρ- 
τύρονν α., Ὀοτε νἱϊη688 0 Η ΠΣ, ποῖ -- δοξα- 
ζόμενος ἰῃ νεῖ. 15; ἴδε σοῃέεββίοῃ νγὰ8 
εχιοσίεἃ ἔοπὶ ἔπεπὶ ὉΥῪ ΟἾγίβε 8 ὑπάε- 
ὨΐΔΌΪΕ ροννεσ.---ἐθαύμαζον, ποῖ, αἀ»ιἱγεῖ, 
Βυῖ, μεῖς βυγριίβεά δὲ (Ηδῃπ).---λόγοις 

ἧς χάριτος, τυογάς οὕ ργαζςε. Μοβῖ ἴᾶκε 
χέρα δΒοζα ποῖ ἱπ ἴδε Ῥαδυϊης βεπβε, δυῖ 
Ὧ8Β ἀεποιίπρ αἰϊγαςιίνεπεββ ἰπ βρεεςἢ 
Ὁεγπδη, ἊΑπριμέλ), στιαυϊίας βορηιοηὶς 
Κυρκε, ἢ Ἔχαπιρίεβ ἔἴτοπὶ ατεεκ 

δυΐϊδποτιβ, ννἱς δαπηϊττηρ ἴπδὲ χάριτος 
ΤΑΔΥ ὃς δη οδ]εςῖίνε ρεπίτῖνα, “ βεστῖο ἄς 

τεῦυ8 δυανίδι εἰ ἰδεῖ ᾿Ἶ. [π νίονν οὔτ ς 
ἴεχὶ οἡ νι ΐο ἢ [ε808 ργεδοπεᾶ, δηά τῇς 
ἔαςϊ τλδὲ τῆς Ναζάδσγείῃ ἱποίδεπε οοσυρίε8 
τῆς ρίδος οἵ ἃ ἰτοπιἰβρίεςς ἰπ ἔπε ἀοβρεϊ, 
ἴδε τεϊσίουβ Ῥδυ]πε βεῆβε οἵ χάρις (3 
ῬιοῦΔΟΌΪΥ τὰς τίρδε ομε -ῷι ψοσάβ δδουΐ 
δε οἵ τ ΒοσεΌΥ ἴδα ρτορδβεῖὶς 
οἵδς ε τεκά. Υ δ ται οά, ] ὕγεῖκο (π 

Ἔγαῦ), ΨὯ1ε τακίηρς τα ὅτᾶςς οὗ 
ἐπέ μοὶ δάση παῖ χέρα μ ς δανες 
ταδδηΐ ἴξ ἰπ ἴῃς ΟἾΠΕΙ 8εῆβε, 85 1η Αοῖβ 
χίν. 3, χχ. 24. Μογάβ οἵ ρτᾶος, δδοιὲ 
ταοα: βύοἢ Ψ88 ΟἸγίβι᾽ 8 βρεθεῖ, ἴπεῃ 
πὰ αἰνναυβ-ἰμαὶ 18 1,Κ.᾽8 1άΔ68.---οὐχὶ 
υἷός, εἴς. : [18 ἴΔοῖ, ἔΑπι! Ατίεν, πδυϊγαὶ- 
ἰδεὰ τῆς εἴεςὶ οὗὨ 811, σταοε οὗ πιᾶππεῦ 
δηὰ πὸ σταοίουβ πηεβϑαρε. Οὐ Μι. χίϊ. 
55, ΜΚ. νἱ. 3.-.ψ ες. 22. πάντως, ἀουδι- 
εββ, οὗ Ἴοουγεε--παραβολὴν -- Ηεῦτενν 
“παϑλαὶ, ἱποϊυάῆἨηρ ῥγουεγὺς 88 Ὑ6Ἶ] 88 
ψγΠδὲ ννε 081] ““Ῥδσδῦϊεβ ᾿. Αἰ ργονεῇ ἴῃ 
τηῖ8β ςδ58ε.---Ἰατρέ, εἰς. : 6 νεσῦδὶ 
ταεληίηρ ἰβ ρἷδαίπ, ἔπε ρμοΐπεὲ οἵ τς 
ῬΆτΔΌΪε ποῖ 80 ρ]δἷπ, (που ρἢ νδδὲ ἔο ον 5 
5Β66ΠῚ8 ἴο ἱπάϊςαϊς ἰξ ἀϊβιϊ ΟῚ ἐπουρῇ Ξε 
ἄο Πετε, ὡϑποηρ μ5, αὶ γοὺῦ πᾶνε, 48 
ΜῈ εδσ, ἄοῃε ἴῃ Οδρεγηδυπμ. Τῆς 
ψουϊὰ ποῖ Ἔχδοῖῖν ἀτηουηξ ἴο ἃ ρΡ;γβίοϊδπ 
Βεδιπρ Ὠἰπιβεῖ, ΥῈ πιυδὲ Ὀ6 Ἄσοπηίεης 
νὰ τδῈ ψεπογαὶ ἰάεα: ἄνεσυ βεηβί 8 
Ὀεπείδοϊος Ὀερίπβ ἱπ δὶβ ἱπηηεάϊδια 
βΒυττουπάϊηρΒ. ὙΠΟ ἰβ ῥγοῦδῦϊγ 4 
τουςἢ οὗὨ δοερεἰςΐβηι ἴῃ ἴπα νγοσάβ τ νγα 
ΜΠ] ποῖ δαΐίενε ἔπε τερογίβ οὗ γοὺσ στεαΐ 
ἀεεάβ, ὑπ|ε88 γοὺ ἄο βυςἢ {Ππίηρβ ἤεγα 
(Ηδῇπ). δος βίπηῖασ ὑγονεγὺβ ἴῃ οἵδεσς 
ἰοηριεβ, υἱάε ατοιίυβ δπὰ Ψγεξβεείη. 
ΤΒε τεΐδβιεπος ἴο {πίπρβ ἄοπε ἰπ σᾶρετ- 
πδυπὶ ἱπηρ]1ε8 ἂἃπ δηϊεσεάεης τηἱη  ΒΙΓΥ͂ 
ἴδετα.--νος. 24. ᾿Αμὴν : Βο]επΊη ἰῃ- 



19--31. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἐν τῇ πατρίδι αὐτοῦ. 465. ἐπ᾽ ἀληθείας δὲ λέγω ὑμῖν, πολλαὶ χῆραι 
ἦσαν ἐν ταῖς ἡμέραις Ἡλίου ἐν τῷ ᾿Ισραήλ, ὅτε ἐκλείσθη ὁ οὐρανὸς 
ἐπὶ 1 ἔτη τρία καὶ μῆνας ἔξ, ὡς ἐγένετο λιμὸς μέγας ἐπὶ πᾶσαν τὴν 
γῆν᾽ 26. καὶ πρὸς οὐδεμίαν αὐτῶν ἐπέμφθη Ἡλίας, εἰ μὴ εἰς 
Σάρεπτα τῆς Σιδῶνος 5 πρὸς γυναῖκα χήραν. 427. καὶ πολλοὶ 
λεπροὶ ἦσαν ἐπὶ ᾿Ελισσαίου τοῦ προφήτου ἐν τῷ Ἰσραήλ καὶ 
οὐδεὶς αὐτῶν ἐκαθαρίσθη, εἰ μὴ Νεεμὰν ὁ Σύρος." 28. Καὶ ἐπλήσ- 
θησαν πάντες θυμοῦ ἐν τῇ συναγωγῇ, ἀκούοντες ταῦτα, 29. καὶ 
ἀναστάντες ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω τῆς πόλεως, καὶ ἤγαγον αὐτὸν ἕως 
τῆς ὁ ὀφρύος τοῦ ὄρους, ἐφ᾽ οὗ ἡ πόλις αὐτῶν φκοδόμητο," εἰς τὸ 5 
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"κατακρημνίσαι αὐτόν’ 20. αὐτὸς δὲ διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν « Βατα αν 
ἐπορεύετο. 

41. ΚΑΙ κατῆλθεν εἰς Καπερναοὺμ πόλιν τῆς Γαλιλαίας " καὶ ἣν 

1 φπι, ἰοπηὰ ἴῃ ΟΙ.Δ αἱ. (Τί8.}.), 15 νναπείηρς ἰπ ΒΌ (ΥΝ.Η. εχ, ἐπὶ πιᾶγρ.). 

ἽΣιδωνιας ἴῃ ΜΙ ΒΟΏΌΙ, Ι, 13, 69, 131 αἱ. 

δεν τω 'σ. Ὀείοτε 4πι Ελ. ἰπ ΜΒ ΒΟΌΙ, Σ, 13, 33, 69 αἱ. 

4 οπιῖϊ τῆς ΒΑΒΟΙΔ αἱ. 
ϑ ῳκοδομητο αὐτῶν ἴῃ Ὁ ΒΌΙ, 33, αἰξεγεά ἱπίο τῆς πιοσς υξαδῖ οσάες ἰῃ ΤΕ. 
δωστε ἴοι εἰξ τὸ ἰη  ΒΌΙ, 33 (Τίβος., Ν.Η.). 

ττοάδυςϊηρ δποῖμεσ ργονετὺ φψίνθη ἱπ Με. 
δηά Μῖ. (χίϊΐ. 57, νί. 4) ἴῃ β"ρ ΒΕ νατίεά 
ἐοττη.---δεκτός (υἱός νεῖ. 1ο, αἷβο Αςίβ 
Χ. 35), Δοοερίδδῖς, ἃ Ῥαυϊΐηε τνογὰ (2 (οσ. 
νἱ. 2, ΡΏ]]). ἵν. 18).-ν ες. 25. ΤῊΒ νοσβα 
Ῥερίπβ, 16 νεσ, 24, ἢ ἃ 80] πη 4886- 
νεζγαϊίοη. [ἐ οοπιδὶπβ [6 ὑσόρεῖ δῆβννεσ 
ἴο νεῖ. 22. [τ πὰ5 Ὀεδὴ βυρρεβίεά (7. 
ννεἰδβ5) τπδὲ νν. 22 πᾶ 24 ἢανε δεεη ἴπ- 
τεγροϊδίςά ἔγοπι ΜΚ. νἱ. 1-6 ἴῃ ἴῃς βουτος 
1Κ. Βεῖς υϑεά.---ὅτη τρία κ- μ. ξξ, ἴῆτεε 
γδδτϑ δηὰ βἰχ τηοπῖθβ. Τα γεΐεγεπος ἰ5 
ἴοχ Κίηρβ χνὶϊ. 1, χυῖ]. 1, ν πεγα τες 
γδᾶσβ ἂτε πιεηϊοηεά. Τδδ τϑούγσεπος 
οὗ ἴδε βαπὶε ἠὐυπιῦεσ, ἴδγος δπὰ ἃ ΠΑ] 
γδᾶσβ, ἴῃ [π|68 ν. 17 86 6Π18 ἴο ροΐηΐ ἴο ἃ 
τιδάϊἰομδὶ εβιϊπιαῖς οὗ ἐῆε ρεγίοά οὗ 
ἀγουρῆς, τῆτες ἂἀπὰ ἃ ἢΠδ]ζ, ἰῃὴ6 4] οὗ 
βενδϑῃ, ἴπΠ6 πυπηθεσ Βυτηρο !ς οὗ εἰ γογένμς 
(θαπίεϊ χίϊ. 7). --οννες. 26. Σάρεπτα, ἃ 
νΠΠαρε ᾿γίπρ {ἐιπελῥας ΎἼγτε δηά 51 άοπ - 
τηοάδγσῃ ϑηγαζεηά.---Ν ει. 27. ὃ Σύρος. 
Νδαπιδῃ δπά ἴπε νἱάον οὗ ϑασερία δοιῃ 
Οεμι]ε8.: {πε86 σείδγεποεβ βανουσίηρ οὗ 
πηΐνοσβα δὰ ψεγα υνεϊσοηὶς ἴο 1Κ., δυϊ 
ἴῆετε 8 πο γεάβοῃ ἴο βυβρεοϊ δαὶ δ ρυΐ 
18 6πὶ ἱπῖο Ομ γίβι᾿ Β πιο. [εϑ8 σηϊρδς 
Βᾶνες 80 βροίεπ (σἱάς Με. νἱῖΐῖΓ, 11).--- 
νν. 28.29. ὕὑπεγτηραϊμειὶς ἔτοῦιὶ ἴῃς 
ἢσβὲ, (Ὡς Ναζαζεδηβ, δίῃπρ ὉΥ ἔδεβα 
Ο. ὙΤ. τείεσεποθβ, Ὀεσοπ ἱπάϊρηδηῖ, 
Ῥαρφαπ5, ποῖ ἴο βρεῖς οὗ Οδρεγηδυπὶ 
Ῥεορῖς, Ὀεϊῖεσ ἐπδη ννε : ἀυνὰγ ἢ Η πηι] 

ουὲ οὗ {86 δγπαρορια, πᾶν, ουὲ οὗ ἔδ6 
ἴον (ἔξω τῆς πὔλεως).. ὧι ὀφρύος τ. 
ὅ., εἴς.» ἴο ἔς εγεῦτον (τμῤεγοί ἔμρε, Βοτα 
οπὶν ἰπ Ν. Τ.) οὗ τῆς Π1]] οἡ ννβίςῃ ἴδ οἷν 
ΨΜΆ8 ὈΌΪ , ἱπηρ γίησ δῃ εἰεναιεὰ ροΐηξ 
δυῖ ποῖ πεοαββασην ἴῃς δίρῆεβὲ τάμε. 
Κυρκαε γαπηαγκβ: “ΟΠ ΒυπιπΊυ πὶ τῃοπεΐδ 
ΤδουπΊεη, βεὰ πγίποσ δἰίαυΐβ ἐμρεμίης αἶνϑ 
εἰέθες ἱπιο]]ρίτασ, 41: οὐπὶ τηοηΐα 
οοδδεγεῖ, πιδίδρβογα ἃ βυρεσοι 118 οου- 
Ἰογσιπλ ἀδβυμηῖα, φυᾶς ἰῃ τοπῖα αυϊάεπι 
ετηϊηθηῖ, ἴρδο ἰδπίδη νετγιῖϊος ἱπέδσίοσα 
βυηῖ ". ΝΑΖδαγεῖβ πον [168 ἴῃ ἃ οὔ, 
ὉΠ οἷοδα ὑρ ἴο π6 ὨΠῚ βυτγουπάϊηρ. 
πες ἔῆεπ ἰτ ννεηῖ αγῖπες ὑρ.--ὥστα 
(εἰς τὸ, ΤΙ.) ννῈἢ ἱπβπίενα ἱπάϊςδεης 
ἰπιοητίοπ δηὰ ἰεπάδπου, ΒΔΡΡΙΪΥ ποῖ 
ταβυΐι.---νες. 3.ο. αὐτὸς δὲ, ὑυὲ Ηδ, 
ἐπιρμαίίς, βυρρεβιίηρ ἃ Τοοπίγαβε : τῆς 
ἱπρισίαις, Ἠδ οαἰπὶ δηὰ 58εἰ ροββεββει 
--διελθὼν : η0 πηΐγαοϊα ἱπίεπάς, δα 
ΟἿΪΥ ἴῃε πιᾶσνεῖ οὐ τἰῃς ροννεσ αἴνναγβδ 
ἐχεγίεά Ὁγ ἃ ἔγσᾶπαυ! βρίτιξ δπὰ ἄγπι ν}}} 
ονοῦ ΒυπΊδη Ρδϑββίοῃβ. 

γν. 31-37. 15 Οαῤεγπαμηι; ἐΐλδ ἀδ- 
»ιοπίας (ΜΚ, 1. 21-28).---κατῆλθεν εἰς Κ. 
Ηε ΨΜεπὶ ἄονπ ἔγοπι Ν᾽ ακαγείκ, ποῖ ἔγοπὶ 
λεαυδη, ἃ8 βδυρρεβιεὰ ἱπ Ματζοίοη Β 6οβ- 
Ῥεὶ, Ὡς Ῥεραη Βετε: “Αππο αυϊπῖο- 
ἀεοίπιο ρσγίποίραῖϊυβ Τὶρεσίαπὶ Ὀευπὶ 
ἀεβοθηδῖίββῈαε ἴῃ οἰνίἰδίεη Οδ,αθδο 
ΟΡΒΑτΠΑυΟΙ," Τετῖι!]. ς. Μασς, ἵν. 7.-- 
πόλιν το Γ.: οἰτουπιβεδηκία!γ ἀεδβοσιδεάᾶ 
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διδάσκων αὐτοὺς ἐν τοῖς σάββασι. 32. καὶ ἐξεπλήσσοντο ἐπὶ τῇ 
διδαχῇ αὐτοῦ, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ ἦν ὁ λόγος αὐτοῦ. 33. Καὶ ἐν τῇ 
συναγωγῇ ἦν ἄνθρωπος ἔχων πνεῦμα δαιμονίου ἀκαθάρτου, καὶ 
ἀνέκραξε φωνῇ μεγάλῃ. 34. λέγων. ““Ἔα, τί ἡμῖν καὶ σο΄, Ἰησοῦ 
Ναζαρηνέ; ἦλθες ἀπολέσαι ἡμᾶς; οἶδά σε τίς εἶ, ὁ ἅγιος τοῦ 
Θεοῦ." 435. Καὶ ἐπετίμησεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, λέγων, “ Φιμώθητι, 
καὶ ἔξελθε ἐξ 3 αὐτοῦ." Καὶ ῥίψαν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον εἰς τὸ μέσον 

Ὁ» 05.ν.9. ἐξῆλθεν ἀπ᾽ αὐτοῦ, μηδὲν βλάψαν αὐτόν, 36. καὶ ἐγένετο " θάμβος 
Ας ἐπ. 

"δ ἐπὶ πάντας, καὶ συνελάλουν πρὸς ἀλλήλους, λέγοντες, “ Τίς ὁ λόγος 
οὗτος, ὅτι ἐν ἐξουσίᾳ καὶ δυνάμει ἐπιτάσσει τοῖς ἀκαθάρτοις πνεύμασι, 

καὶ ἐξέρχονται; 47. Καὶ ἐξεπορεύετο ἦχος περὶ αὐτοῦ εἰς πάντα 
τόπον τῆς περιχώρου. 

38. ᾿Αναστὰς δὲ ἐκ τῆς συναγωγῆς, εἰσῆλθεν εἰς τὴν οἰκίαν 
Σίμωνος " ἡ ὁ πενθερὰ δὲ τοῦ Σίμωνος ἣν συνεχομένη πυρετῷ μεγάλῳ" 
καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν περὶ αὐτῆς. 39. καὶ ἐπιστὰς ἐπάνω αὐτῆς, 

ἐπετίμησε τῷ πυρετῷ, καὶ ἀφῆκεν αὐτήν " παραχρῆμα δὲ ἀναστᾶσα 
διηκόνει αὐτοῖς. 

40. Δύνοντος δὲ τοῦ ἡλίου, πάντες ὅσοι εἶχον ἀσθενοῦντας νόσοις 

1 Οπΐε λέγων 3 ΒΞ οορ. Οτίξ. 

8 απο ὶῃ ΜΙ ΒΟΌΓΙΞ 33 αἱ. 

Ὧ8 ἷε ἰ5 ἴς βσβὲ πιεπείοη ἱπ 1.8. ονῃ 
παιταῖϊνε. ὙΥεῖ [Π6 ἀεβοτίριίοη ἰβ νᾶρυε, 
88 ἴ ΌΥ οπς ἴδι οὔ, ἴοσ τεδάδεβ ἰπ [68 
δδτὴηδ ροβίΐοῃ. Νο πιεπίϊοη βεσα οὗ ἴα 
1.Κε (αν ν. 1)ὴ.-τνεσ. 32. ἐν ἐξουσίᾳ, 
πὸ ταίεσεμοθ ἴο ἴπε βοσίδεβ Υ ΨΥ οὗ 
οοπίγαβὲ, 88 ἰπ ΜΚ., νυ πεγοῦν πε σἤᾶγαο- 
τετγίβαϊίοη ἰοβεδ τηυς ἢ οἵ 118 ροΐηϊ.---Ν ἐσ. 
33. φωνῇ μεγάλῃ, αὐάδεά ὈὉγ ΓΚ.: ἰπ 
1Κ.᾽5 παγγϑιῖναβ οὗ ουγεβ ᾽ν Ὸ [δηβης88 
ἀρρβατ--- (1 ἴο τηδρτίν ἴμ6 ῥοτῦεγ ἀϊΐ8- 
ἱγεά, δηπὰ (2) ἴο ἐπιρῃδβίβε ἴπ6 δερευο- 
6. Νεῖζδες οὗ ἴῆεβε ἴ8 ςοπβρίουουβ 

ἰπ (ἢϊ8 πατγαῖῖνε, (που ρ τΠ8 ρῆγαβε ἀπά 
ῥίψαν͵ δΔῃά μηδὲν βλάψαν αὐτόν ἰπ νετ. 
35, Ἰοοῖς ἰπ ἐῃ6 ἀϊτεςτίοπ οὔ (1).--- τ. 34. 
Ἰς Βεσα οΪΥ (ποῖ ξερϑίπς ἴῃ Μκ., Τ.Ε. 
ἴῃ Ν. Τ. Ξ βαὶ Νυΐξ., εἰηέ 85 1 ἔτοτῃ ἐᾷν; 
ἃ οτΥ οἵ Βοττοσ.---Ναζαρηνέ: ΓΚ. ἀδιΑ!]Υ 
νπὶϊεβ Ναζωραῖε. Τα υβς οὗ 1ῃϊ5 ἴοττη 
Βεῖα βυρρεβίβ [πὲ ἢς δα8 ΜΚ. β δοοουπὲ 
Ἰγίηρ θείοτε Βίπη.--τνες. 35. μηδὲν Ὀείοτε 
λάψαν ἱπιρ11ε8 ἐχρεοϊδίϊοη οὗ ἃ ςοπΊσαγυ 

ταϑυϊει.--τνες. 36. ὁ λόγος οὗτος τείετ8 
εἰἴδοτ ἴο τς σοπηπχαπάϊηρ τσογά οὗἉ [εβι18, 
[ο]οννεὰ ὈνΥ βυςῇ βου παίης τεβυΐ8 
(" φυϊὰ εδὲ δοο νεγϑυπι" Μυΐρ.), οἵ Ξξ- 
Ψνῆδιὶ ἰ8 (8158 ἐλίηρ ) “αὶ ἃ βυγρτί βίῃ 
ἴαϊγ! (“ υἱά ἢος τεὶῖ εβὲ }" ΒεζΖᾶ, δῇ 
δῇες πἰπὶ τοι, Ὡς ΜΜεῖῖε, εἴς). [πη 
εἰΐμεσ οαβε 1, Κι᾿ 8 νεγβίοῃ δὲ 1818 ροίῃς ἰ8 

5 απ ἰη ΜΕ ΒΌΓΞ πιΐησθο. 

4 Οπιε η ΜΑΒΌΙΞ. 

ΔΙΙορεί μεσ βεοοπάδγυ δηὰδ ςοϊουτῖεβ8 88 
ςοπιρατεά ψἢ ΜῈ.᾽5, φιυ.--- ες. 37. 
ἦχος (ἀκοὴ, ΜΚ.), ἃ δουπά, τεροτῖ ; ἀφαΐπ 
ἴῃ χχὶ. 25, Αοῖβ τὶ, 2 τας: ἠχώ ἰπ οἰ αϑβϑίςβ. 
ν. 38, 39ς. Ρεέεγ'ς ν»ποίλεγ-ϊ"-ἶαισ 

(Με. νἱ1. 14, 15, ΜΙ, ἱ. 29-31).---Σίμωνος : 
ΔΟΙΠοῖ δπεϊοὶραϊτίοη. [Ιἢ ΜΚ. ἴδε ο41}1] οὗ 
Ῥεῖεγ δηὰ οἴπειβ ἴο ἀϊβοὶ ρίεβῃΐρ [88 
εεπ Ῥσενίουβὶυ πατταῖϊεσά. Οης τννοπάεγβ 
ἴδδὲ 1κ. ἀοεβ ποῖ ἔοϊονν δί8 Ἴχατηρῖς ἴῃ 
νίενν οὗ 8 ργείδος, νδεσα ἴδε δροϑβϑίῖεβ 
ἅτε οδ]]εὰ δυδ- νυ πεββεβ, ἀπ᾿ ἀρχῆς.-- 
ἦν συνεχομένη, εἴς. : [1λ.8. ἀεδῖτε ἴοὸ 
τηλσηϊν τπ6 ῥοισέν Πσοπηεδ οἰεαγὶν οὐξ 
δεῖ. “ΤἼε δηδϊγιῖς ἱπηρετέεςι ἱπλρ] 168 
ται ἴῃς ἔδνοσ ννὰβ οἰτσοηίς, δηὰ ἴδ6 νεῖν 
τπαῖ ἰξὲ ννᾶ8 βενεσε," Ἑατταὰσγ (Ο. α. 7.). 
ΎΠδη δα 4115 ἰξ ἃ ργεαὲ ἔενες : μεῖποῦ 
υδίηρ' ἃ ἐεελπίεαὶ ἐεγηι (ἔενετα οἰδββεά Ὁν 
Ῥἢγϑβίοίδηβ 88 ρτεδὲ δηὰ 5π|811]}, ἃ8 ΤΊΔΩΥ 
1 ϊηκΚ, οὐ οἰπεγινίβα, 88 βοπῖς ἱποϊίης ἴὸ 
Ὀεϊΐενα (Ηδμη, αοάεε, εἰς.), ἱπ εἰπεῖ 
οᾶ86 ἰακιηρ ρδίῃβ ἴο ἜἼχοϊυδε ἴῃς ἰάεα 
οὗ ἃ πχΐποσ ἐδνεγίβῃ δίϊδοκ.--- εσ. 30. 
παραχρῆ ἱπιπηεάϊδιοῖν, δποῖπος νογά 
Βανίηρ ἴπε βαπὶς αἰπὶ: οὐτεά δὲ ομεέ, 
δηὰ ρεγίεςεϊυ ; δοϊα ἴο βεγνε. 

Ὗν. 40, 4ι. ϑαδδαίᾳ εὐεπὶπρ εἰγες 
(Με. νι]. 16, 17, ΜΚ. 1. 32-34).---δύνοντος 
τὸ ἧἦ, : ΙΚ. βείεςιβ τπ6 ποῦς ἱπηρογίαπε 
ρατὶ οὗ Μ|κ.᾽Β ἄυα! ἀεβηϊτίοπ οἵὨ ἐΐπιε. 



32-- 4. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ποικίλαις ἤγαγον αὐτοὺς πρὸς αὐτόν - ὁ δὲ ἑνὶ ἑκάστῳ αὐτῶν τὰς 

χεῖρας ἐπιθεὶς ἐθεράπευσεν 5 αὐτούς. 41. ἐξήρχετο δὲ καὶ 
δαιμόνια ἀπὸ πολλῶν, κράζοντα ὁ καὶ λέγοντα, “Ὅτι σὺ εἴ ὁ 
Χριστὸς δ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ." Καὶ ἐπιτιμῶν οὐκ εἴα αὐτὰ λαλεῖν, 
ὅτι ἤδεισαν τὸν Χριστὸν αὐτὸν εἶναι. 42. Γενομένης δὲ ἡμέρας 
ἐξελθὼν ἐπορεύθη εἰς ἔρημον τόπον, καὶ οἱ ὄχλοι ἐζήτουν δ αὐτόν, 
καὶ ἦλθον ἕως αὐτοῦ, καὶ κατεῖχον αὐτὸν τοῦ μὴ πορεύεσθαι ἀπ᾽ 

αὐτῶν. 43. ὁ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, “Ὅτι καὶ ταῖς ἑτέραις πόλεσιν 

εὐαγγελίσασθαί με δεῖ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ" ὅτι εἰς ἴ τοῦτο 
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ἀπέσταλμαι," 5 

Γαλιλαίας. 

1 φπιτιθεις ἰπ ΒΌΞ αἱ. (Τίδοι., ΜΝ Η.). 

44. Καὶ ἣν κηρύσσων ἐν ταῖς συναγωγαῖς 9" τῆς 

3 ξεθεραπενεν ἰη ΒὨῸ (Τίβοϊ., ΝΜ. Η., εχ). 

5 ἐξηρχοντο ἴῃ ΝΟΧ τ, 33 (Τίβομ., ΚΝ. Η., τρασρ.). ΒῸ πᾶνο ἴδε εἰηρ. (ΥΝ.Η. ἰεχὺ). 

4 80 ἴῃ πιδὴγ Μ58. (3 ΒΟΙ,, εἰο.). Ὁ 848 κρανγαζοντα (Τί. .). 

δ᾽ Ογΐξ ο Χριστος  ΒΟΌΙΞ 33 (Τίβοξ., ννΗ.. 
8 φπεζητουν ἱπ ΝΕΙῪ ταδην ὑποίλϊ8 ( ΒΟΏΌῚΙ,, εἴς.). 

Ἵ φπι ἴῃ 381,. 

8 απεσταλὴν ἰπ ΙΒΟΌΙ, 33 (Τίβοι., Ὑ.Η.). 
3 εἰς τα συναγωγας ἴῃ ᾿ ΒΌ. 

νι βυηβεῖ τς ϑαῦ δια οἱοβεά. δύνοντος 
ἰβ ργεδβεπὲ ραγιἰοἱρίς οὗ 88 ἰδῖς ἔογπι 
ϑύνω -- δύω.---νὶ ἑκάστῳ: ἰαγίπρ Ηἰδ8 
μαπάβ ομ σαεΐ ομδ, ἃ τους ἢ Ρεουϊίαγ τὸ 
1κ., ροϊπείηρ, σοάες {ΠΙΏΚΒ, ἴο ἃ ϑεραγαῖς 
δουζος δὲ ἜΝ ςοχηπδηᾷ ; της ἢ τόσα 
οογίδίηϊν ἴο 1κ,᾽8 ἀεβίσε ἴο πιᾶκε ρτο- 
ταΐηεπὶ ἴῃς δεμευοίεπὲ τγηιῤῥαΐλγ οἵ ]εδυ8. 
7εβὺυβ ἀϊὰ ποὲ δεδὶ 9 "παςςς, Ῥὰαϊ οὔς 
ὉῪ οπε, Ἰδηᾶεσ βυπιρδῖδν σοίηρ ουΐ ἴτοῦὶ 
πὶ ἴῃ δδοῦ οαβεὲ. [πιγί δίς! ν ῥγο- 

Ὀαῦϊ]ε, ἀηὰ ννογτἢ ποιΐϊπρ. ΤὨΐβ ἰσγαὶξ ἴῃ 
ΠΚ. ἰ8 ἴῃ [185 ον ΨΑΥ 428 νδίυδοϊε 48 
Με.᾽8 οἰϊδείοη ἔτοπι 1βαϊδῇ (νῖϊ. 17), δηὰ 
Βεῖνεβ ἴῃς δβ8πὶ6 ΡιΓΡΟΒΟ.---  οσ. 41. 
λέγοντα ὅτι, εἰς.: [Κι δἴοπε ποῖεβ ἔπδὲ 
τῆς ἀεπιοηβ, ἰπ ἰεανὶπρ {πεῖς νἱ οἰ ΠΊ8, 
Ὀοτε ν]Π688 ἰῃ ἃ ἀδδβρδίγίιηρ οτῪ ἴο ἴπ6 
Ὀϊνίης ϑοηβῃϊρ οὗ [εβυ8. Οοά β ροννεσ 
ἴῃ τοῖ8 Μδη, οὺσ ροννεσ ἀοοπγεά. Αραίῃ 
ἃ ἰδυῖα ὕο ἐπα ταϊγαουίουβ σταὶς οὗ 
6808. 
: γν. 42:-44.. γι λάγατοαϊ ἤγονι Οαῤδν- 
παρῆι (ΜΙ. ἱ. 35-39).---γενομένης ἡμέρας, 
ΜΏΘη ἰἴ νν88 ἀδΥ, ἐ.6ς., γνἤεη ρεορὶς ννεσὲ 
ὉΡ ἂπά οσουϊὰ βεε [εβι.8᾽ τηονετηεηΐβ, ἀπ 
δοςοσζάϊη ῖν ἐοϊονεὰ Ηΐἱπ. [ῖπ Μκ. 
7εδὺβ ἀερατγιεά νεσῪ εαγὶν Ῥεΐίοσε ἄδνγῃ, 
Ώεη ψουϊά 6 ἴῃ Ὀεά; ἃ Κίπὰ οὗ 
Μίρκι.---οἱ ὄχλοι: ἱπ ΜΚ. δίιηοη δηὰ 
ἴποβ6 ἢ πὶ, οἴδες ἀϊβοῖρεβ. Βυὲ οὗ 
ἀἰδβοίρ!εβ 1. 88 γεῖ Κποννβ ποιῃίηρ.--- 

ἕως αὐτοῦ, ἰο τπ6 »ἷαος νῆετε Ης νγᾶβ. 
Ἑτοτὰ ἴδε ἀϊγεοτϊίοη ἐπ νυ ΐσ {πεν Ππαά 
βεεὴ Ηΐτι ἀερατὶ {πΕῪ Ππαά πὸ ἀἰου εν 
ἷπ Βηάίηρ Ηἰπ|.---κατεῖχον, [ΠΕ δεῖὰ 
Ηἰπι θδοῖκ, ἴτοπὶ ἀοίπρ ννῆδὲ Ης βεεπιεά 
ἱποιπεὰ ἰο ἀο, ἑ.4., ἔτοῦι ἰεανίηρ ἴμετῃ, 
ννἱἢ βοσια οὗ τμεὶσ βίοἷς δῈ}}} ἀπηβαϊεά.---- 
ψες. 43. ὅτι καὶ: {1π6 Ρυγροβε οὗ [6βϑὺ8 
ἷ8 (6 βᾶπὶς ἴῃ [κι δ5 ἴῃ Μκ., δυῖ 
ἀἰβεγεπον ὄἀχργεββεά, ἱπ ἔμ]]εγ, πιοσα 
ἀενεϊορεὰ ἰεσπιβ, ἴο ργεᾶςῃβ!. (πε ροοὰ 
πον οὗ ἴῃς Κίηράοτῃ οὗ αοἁ. ΟΓἨ σουγβα 
811} τυυβὲ ἤδασ τΠ6 πεννβ; {πεν σουἹά ποῖ 
δαΐῖπβαν τπαϊ.--ἀπεστάλην, 1 νγᾶ8 βεηΐ, 
τείεστίηρ ἴο Ηἰβ ᾿ἰνίης τηϊββίοη ; ἴῃ 
ΡῬίδος οἵ ΜΚ.᾿ 8 ἐξῆλθον, τείεττίηρ το τῆς 
Ῥύζροβα οὗ εβι5 ἴῃ Ἰεανίηρ Οδρεγηδυπ,. 
1.κ.}8 νεγβίοῃ, οοτηραγεά ψἢ ΜΑ.᾽8, ἰ8 
δβεζοπάδγυ, πὰ ἰῃ ἃ ἀϊβεγεης ἴοπθ. ΜΚ. 
γεαϊῖονε 18 τερ᾽ δος ὉῪ ἀδοογμηε: δὶ ἴξ 
8 Βιείπρ ἴο τῆακα [|εβὺ8 ἀο δπὰ βᾶγ. 
ΕἸΙρδς εἰϊπιϊπδιεά, ἀπὰ ἃ σεΐεγσεπος ἴο 
Ηἱΐβ Ὀἰνίπε πιϊββίομῃ βυρδϑιεϊξυϊεά ἔος δῇ 
ΒΡΟΪορΥ ἴος βίρῃμς. Μιίάες ποῖεβ ου ΜΚ. 

ΟΗΑΡΤΕΕ Ν. ΤῊΣ Ομ, ΟΡ ΡΕΤΕΚ. 
ΤῊΕ ΓΈΡΕΕ. ΤῊΕΒ ΡΑΙΒΙΕΡ ΜΑΝ. ΤῊ 
σαι, ΟΡ [ἘΝ]. ΕΆΑΒΤΙΝΟ.--τνν. ΓΕῚῚς 
Τὰς εαἱ! ὁ Ῥείοεγ. ὙΤὨΐϊβ πατιτγαδῖϊνα, 
Ῥγουρῆς ἴῃ ἰδῖοσ ἐπαπ ἐπε οοτγεβροπάϊηρ 
ομς ἰπθπ ΜΚ., ἀβϑυσηεβ ἰάγζες ἀϊπηεπβίοῃβ 
δηὰ δη αἰϊεγεά Ἵσῃμαγδαοῖεσ. Ῥεῖΐεσ σἿοπῆεβ 
ἴο 186 τοηῖ, ἀπά τῆς οἵδε (ἔτεο παπγεὰ 
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Δ Ὦατὸ ΟὨΪ 
ἴῃ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ν. 

Ν. 1. ἘΓΈΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ τὸν ὄχλον " ἐπικεῖσθαι αὐτῷ τοῦ 1 

58 ἴ5 ἀκούειν τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ, καὶ αὐτὸς ἦν ἑστὼς παρὰ τὴν λίμνην 
ὙΠὴ Γεννησαρέτ᾽ 2. καὶ εἶδε δύο πλοῖα 2 ἑστῶτα παρὰ τὴν λίμνην - οἱ δὲ 

ἁλιεῖς ἀποβάντε: ἀπ᾽ αὐτῶν ὃ ἀπέπλυναν ὁ τὰ δίκτυα. 3: ἐμβὰς δὲ 
εἰς ἕν τῶν πλοίων, ὃ ἦν τοῦ δ Σίμωνος, ἠρώτησεν αὐτὸν ἀπὸ τῆς γῆς 
ἐπαναγαγεῖν ὀλίγον " καὶ καθίσας δ ἐδίδασκεν ἐκ τοῦ πλοίου Ἶ τοὺς 
ὄχλους. 4. Ὡς δὲ ἐπαύσατο λαλῶν, εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα, 

Ρ Βεῖο ουἷγ΄ Ἐπανάγαγε εἰς τὸ " βάθος, καὶ χαλάσατε τὰ δίκτυα ὑμῶν εἰς 
ἴῶ βδτθθ 
δεηδο ἰῶ ἄγραν." 5. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Σίμων εἶπεν αὐτῷ," ““᾿Επιστάτα, δι᾽ 

ὅλης τῆς 19 νυκτὸς κοπιάσαντες οὐδὲν ἐλάβομεν - ἐπὶ δὲ τῷ ῥήματί 

1 καὶ (οΥ τον ἰπ ΦΑΒΙ, ΣΙ, 131. 

3.Β δΠᾶ8 πλοια δνο (ΥΝ.Η. ἰεχ). ΜΟΙ, 33 αἱ. πχίη. Βανς πλοιαρια (Τίδοδ., ΥΝ.Η., 
ταῦτρ.). 

απ αντων ἀποβαντες ἰη ΒΟΌΙ, 33. 

5 Οαξ του 3 ΒΌΙ,. 

4 ξπλυναν (-ον) ἴῃ  ΒΟΌΙ,. 

5 καθισας δε ἰῃ ΝΜ ΒΙ,. 

7 εκ τ᾿ πλ. εδιδασκεν ἰῃ Β (ΥΥ.Η.). δἢ Ὁ ἢᾶνε εν τ. πλ. αἷβο δεΐοτε εδιδ. (Τίδοἢ.). 

8 Οπῖ ο Β[Δ. 

ἴῃ ΜΚ., [4π|68, Ϊοβ δπηὰ Απάγεν, τεῖϊγε 
ἱπίο ἴτε βῃδάε ; [Ὡς δϑὲ-παπιεά, ἰηἀδεεᾶ, 
ἄοεβ ποῖ Ἔρβεας ἰῃ ἴδε ρίοῖυσε δὲ 41]. 
ὙΒῖ8, ἀουδείεδο, τεῆδοῖὶβ 186 τσαϊαίίνε 

ἱπίοτ8 οἵ τῆς ἴουγ ἀϊβεῖ 68 πὶ 86 ρυδ- 
ἰς ἐγε ἰπ ἴῇς ντίϊετ᾽ 5 εἶἴπ)ς, δηὰ ἴῃ ἴῃς 

εἰγοῖς ἴοσ ννῃϊοἢ δα νντοῖς, Τε ἰηίογεβὶ 
ξαϊμεγεά τηδίην δρουὶ Ῥεῖασ: Ομ γίβεϊδη 
Ῥεορὶς ννδηϊεὰ ἰοὸ 6 ἰοϊά δρουῖΐ δΐπι, 
δρεοίαΠν αρους μον ἢς δδοᾶπὶς ἃ ἀΐ8- 
οἰρίς. Τδδὶὲ ἱπίεγεβε δὰ ὕδεὴ ἔδ]: θεΐοσε 
1 κ, ψτοῖε, βεηςς ἔπε ἰγδάϊτίοη δροιιϊ δἰ8 
81] στον νεῖ τίομες ἰπ οοπίεηϊβ, ΕΠ] ἰὲ 
Ῥεσᾶπιε ἃ ἰεηρίῖδυ, εὐἰξγίηρ βίοσυ. 1Κ. 
ξεἶνεδ ἴὶ 88. ἢε ἰουπά 1. ϑόοτης [ὨϊηΚ Ὠς 
ταῖχϑδ ὑρ ἴδ 41] υνἱτἢ τῆς ἰδῖες βίοσυ τοϊὰ 
ἴῃ Ἴ58 χχί. 1-8, αῃὰ ποῖ ἃ ἔενν οσίεἰς8 
Ββπά ἱπ Πία δοοουηξ ἃ βυπθο]ς τεργα- 
βεπίδείοη οὗ Ρεΐεγ᾽ 8 βρόδιους ἐχρεγίεποα 
88 πιασγαϊεὰ ἴῃ τε Ῥοοὶς οὗ Αςῖβι ϑυςῇ 
ταϊχίυγε δπὰ βυτηθο βηι, 17 ργεβεπῖ, μπδὰ 
Ῥτορδδὶν ἰουπὰ {πεῖς Δ ἱπῖο ἴῃς Πῖ8- 
ἴοτγ Ῥεΐογτε ἴξ σᾶπιθ ἱπίο 1,1. 8 βαπάβ. 
Ης εἶνε ἱξ δο"ά βάς αβ ἴπε παιγδῖϊνε οὗ 
ἃ τοῶὶ οσουγγεηοα, ῬΏΙΟΣ ἰδ ΠΊΔΥῪ αυϊξα 
Ψ ΕἸ} θα. 

γν. 1-7. ἐπικεῖσθαι. [πα Μιί. δηὰ 
Μκ. (ἰν. 18, ἱ. 16) τῆς (411 οἵὗἁἨ ἐπε ἴους 
ἀϊβοίρίεβ ἰοοῖςς ρίαςς ὑνἤεῃ 7εβι8 ννᾶ8 
νναϊ Κιηρ δίοπθ. Ηεσε [ςβυδ 18 δυτγουηάεά 
Ἐγ 4 οσονὰά ψῆοὸ ῥγεββεά ὕὑροὴ Ηϊἰῃ).--- 
καὶ ἀκούειν, εἴς., ἀηὰ νγετε Ππεατίπρ ἴδε 
νοσζά οὗ Θοά, Τδε Ἵοζοννᾶ, δηά {μεῖγ 
δαζεῖπεδδ ἴο μεᾶς ἴδε νοσζά οὗ σοά 
(ρῃγαβεοίορυ μεζς βεζοπάδσυ), δεῖνς 1π 
δε παιταῖϊνα ἴο χρίδίῃ ἰῇς πεεᾶ οὗ 
αἰδοῖ (5ο ϑοθδησζ δηὰ Ηδῇῃη).--- παρὰ 

3 Οπξ ἀντ ΝΜ. ΒΟ, ε, ςορ. 19 Ουἶξ τῆς ΦΑΒΙ, 33. 

τὴν λίμνην Γ. δε ροϑίτίοῃ οὗ [ε818 ἰῃ 
βρεακίηρ ἴο [86 οἽγοννά νγαὰβ8 οὐ ἴδε τηδσ- 
ἴῃ οὗ τῆς ἰαίκα; οδ᾽ϊεὰά ὃν 1, δἷοπα 
ίμνη.-νΝεῖ. 2. ἑστῶτα: ἔνο δοαίδ 

είαπάϊηρ ὉΥ ἴμ6 ἰδκε, ποῖ πϑο}ββδιν 
ἅγαννῃ ὉΡ οὐ βδοζε, Ὀὰχὲ οἶοβε ἴο ἰαπά, 80 
1ηδῖ οὔα οὔ βδοσε οουἱά δπίες {δ6η). 
ΤΠΕΥ πδά ᾿υδὲ οοτης ἴῃ ἔτοηι ἴῃς βδβῃϊηρ, 
δηὰ νγεσὲ νίϊηουξ οσουρδηῖβ, πεῖς οὐ σ8 
δανπξ οομς ΟἹ βῆοτζο ἴο οἴεδη εὶς πεῖβ. 
--νες. 3. ἐμβὰς: ἐπῖβ δοιίοη οὗ [εδβυ8 
ΨΟυἁ θ6 ποιίςεὰ οὗὨ οουτϑβο, ἀπά ψουϊά 
Ῥτίηρ 1Π6 οννπεσ ἴο Ηἰβ δἰάε. [1 ννὰ8 
ϑδίριοη᾽ς Ὀοδῖ, [86 τηδη ψδοβε πιοϊδεγ-ἰη- 
Ἰανν, ἰπ 1κ.᾽8 παγγδῖῖνο, δὰ Ῥεθη ἢεαϊεὰ οὗ 
ἕενετ,---ἐπαναγαγεῖν, ἴἰο ρυΐϊ ουὲ ἴο 86ᾶ, 
Βεσε δηὰ ἰπ νεζσὶ 4 ἀπά Μί. χχί. 18 οηἱγ. 
--ὀλίγον : [0δὲ ἴΔ, Ἔδπουρῇ ἴο ρῖνε σΟΠ,- 
τηδηὰ οἵ ἴῃς διάϊεηςε.--ἐδίδασκεν : [818 
τεδοδίηρ ἔγοπι ἃ Ὀοδὲ ἴοοῖς ρίας ἴῃ 
ου ἴδε ἄδν οὗ [δε πρό λον (Με. χί. 2, 
ΜΚ. ἱν. 1. Βυῖ τδαι ἐεδίυτε ἄοεβ ποῖ 
ΔΡρεᾶσ ἰῃ {πε σοσγεβροπάϊηρ παγγαίίνε οὗ 
{κι (νιν. 4). ϊά Ῥεϊεγ᾽β 98}1} δείγαοϊ 
τδαῖὶ ἔεδίυσε ἤοπὶ ἴῃς ἰαΐε οοζαβίοη ἰῃ 
τδε ττδάϊπίοη νὩοῆ ΓΚ. (ο]οννεά )--- 
Ψψες. 4. εἰς τὸ βάθος, ἱπῖο {δε ἄεερ 
868, πδῖυγδ!ν ἴο ΡῈ ἰουπὰ ἰπ ἔπε ςεπίτς, 
ἱπδβίάς δε βῃεϊνίηρ Ὀοιϊίοηι βιγοιο πίη 
ἰηννασάβ ἴγοση ἴπε βδογε.---χαλάσατε, 
ἴυγαῖ, αἴες ἐπανάγαγε, δἰηρυΐατ; ἴδε 
δἰίει δἀἀγεββεά ἴο Ῥείες δ8 ἴδε τηδβίεσ, 
ἴῃς ἔοστηεσ ἀδηοϊίπρ δη δοῖ ἱπ ἩὨΙΟΒ Αἱ] 
ἰπ ἐδε Ῥοαὶ νουἹὰ δβϑῖϑβί. Βοσπειγδῃῃ 
(δελοϊ!α) ρῖνεβ ἱπβίδποςβ οὗ δίπλα υβᾶρ8 
ἴῃ οἶαββιςβ.-- - ἄγραν, Βεῖε δηὰ ἴῃ νεσ. 9 
οηΐγ, ἴῃ Ν. Τ᾿ ; ἴῃ τῆς ὅτδξ ρίδος τᾶν ὃὉθ 



ΣΤΙΣ, 

σου χαλάσω τὸ δίκτυον." 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ᾿49ς 

6. Καὶ τοῦτο ποιήσαντες, συνέκλεισαν 
ἰχθύων πλῆθος 3 πολύ διερρήγνυτο δὲ τὸ δίκτυον ὃ αὐτῶν, 7. καὶ 
κατένευσαν τοῖς "μετόχοις τοῖς ὁ ἐν τῷ ἑτέρῳ πλοίῳ, τοῦ ἐλθόντας ς δι 
συλλαβέσθαι αὐτοῖς - καὶ ἦλθον, καὶ ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα, 
ὥστε βυθίζεσθαι αὐτά. 8. ἰδὼν δὲ Σίμων Πέτρος προσέπεσε τοῖς 

Ἔγα δηά 
βενεζαὶ 

γόνασι τοῦ ὅ Ἰησοῦ, λέγων, “Ἔξελθε ἀπ᾽ ἐμοῦ, ὅτι ἀνὴρ ἁμαρτωλός 
εἶμι, Κύριε." 0. Θάμβος γὰρ περιέσχεν αὐτὸν καὶ πάντας τοὺς σὺν 
αὐτῷ, ἐπὶ τῇ ἄγρᾳ τῶν ἰχθύων ἡ" συνέλαβον 1ο. ὁμοίως δὲ καὶ 
᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην, υἱοὺς Ζεβεδαίου, οἱ ἦσαν κοινωνοὶ τῷ Σίμωνι. 
Καὶ εἶπε πρὸς τὸν Σίμωνα δῖ Ἰησοῦς, ““Μὴ φοβοῦ" ἀπὸ τοῦ νῦν 

ἀνθρώπους ἔσῃ ζωγρῶν." 11. Καὶ καταγαγόντες τὰ πλοῖα ἐπὶ τὴν 
γῆν, ἀφέντες ἅπαντα, ἠκολούθησαν αὐτῷ. 

1 χὰ δικτνα ἴῃ Ι ΒΌΙ,. 3 πληθὸος ἰχθνων ἰη ΜΑΒΟΙ,. ΤΕ, π Ὁ. 

ΒΊΜΒΙ, Βᾶνε διερησσετο, δηὰ ΜΙ ΒΌΙ, τα δικτνα (ΤΊ Ξο;., ΝΝ.Η., δάορε δοιδ). 
4 Οπιὶὲ τοις  ΒΌΙ,. 

δ ων ἴῃ ΒῸ ἰηβίεδά οἵ ἡ (Ϊπ 801). 

υδεὰ δοιίνεϊν «- ἴοσ τακίηρ, ἰῃ ἴΠ βεοοηά, 
Ῥϑβδίνεϊυ ΞΞξ ἴοσ ἃ ἰᾶκεὲ. Βυΐῖ (δε ἰδΐίεσ 
δοηβα τηρῆς βυΐϊς ὈοΙἢ ρΐδοεβ. [1 8ὸ 
υϑεὰ ἤετε τς ννοσὰ ἱπιρ] 168. ἃ Ῥχοζηΐβα 
(Ηδβη).---νετ. 5. ἐπιστάτα: [,Κ.8 
Πᾶτηδ ἔοσ [εδὺ8 88 Μαβίεσ, βἰχ ἔἰπιεβ; ἃ 
Οτεεῖς ἰοση ἔοσ Θεπε]ς τάς ἱπειεδὰ 
οἵὗἵ ΒΔΡδὶ ΞΞ (1) Μαςίεν, τῃεη (2) Τδδοπεσ, 
“4Ὁἱ επἰπὶ πηαρίβεγὶ ἀοςίτίπδε εγαηξ, ἱἱ 
ταδί βισὶ βίπηυ νἱίᾶς εβ86ὲ βοϊερδηῖ," 
Κγρκο.---ἐπὶ τῷ ῥήματί σον, δἱ ΤΥ νοτὰ 
οσ δίδάϊηγ. ϑυισοεβο ννὰ8 ἀουδὶν ἴπ- 
Ῥιοόβαδῖε: ἱἰὲὰ ψα8 ἄαγν, απὰ ἴῃ ἀδοῤ 
τοαίεγ ; 8} Μετε ροῖ δὲ πἰρϊ, δηὰ πϑᾶσ 
δῇοιθ. Ὑμὰ ογάδσ, σοπίγασυ ἴο ῥγο- 
ῬΑ ΠΣ γ, τεπιρίβ το βυτωθδοϊὶς ἱπιεγργαῖδ- 
τἴίοη ; ἴῃς ἄεερ 8εα ἴα αδηῖ]ς ψοτ]ὰ; 
Ῥείοσ᾽ 8 ἱπάϊγεςε οδ)εσιίοη βυπιροὶ οὗ μἰβ 
τεϊυςίδπος ἴο δηΐεσ οὐ με ἀΑεπεῖϊα 
τηϊβδίοῃ, ονεσοοπὶς ΕΥ̓ ἃ βρεοΐδὶ σενεῖδ- 
τίοη (Αςὶβ χ"). 80 ἩοΐεζΖ., Η. Ο.--νεσ. 
6. διερήσσετο, δεξᾶπ ἰο Ὀτεαῖ, οἵ ϑγθγα 
οἱ ἴδε ροίπε οὗ δγεαίκίηρ ; ἡ ἴῃε βγζω- 
ῬοΪῖς ἘμθοσΥ Ξε ἔπε τηγεδίδηεά συρίυτε οὗ 
τηἱν ἸἘΒουΡὮ πε βυσςεββ οὗ ἴδε ἀδηῖε 
τηϊβδίοῃ ὑ (λοῖα χν.).--ν ες. 7. κατένευσαν, 
1ΠῸῪ τηδάς βίρῃβ, δεςκοπεᾶ, ἢεγε ΟὨΪΥ ἰπ 
Ν. Τ. (ἐνένενον, ἱ. 62); ἴοο ἔλς ἴο δρεακ 
Ῥεσῆδρβ, δυὶ δβδειβ νου Ὀ6 δοουβίοπιεά 
ἴο ςοτητηυηίοςαῖϊς ΟΥ̓ δβίρῃϑ ἴο ργδβεγσνα 
ποεάξ}] 86 11πε88 (ϑοῆδη ἜΣ συλλαβέσθαι 
αὐτοῖς: (δῖβ νεῖ ψ 18 ἀδῖίνε οσουτβ ἰπ 
ῬΆΙ]. ἵν. 3 ΞΞ ἴο Βεῖὶρ οπε.---ὦὥστε, νἱτ 
ἰῃηδηϊεῖνα τΞΞ ἰδηάδπου Βεζε, ποῖ σεβι]ῖ.---- 

ζεσθαι, ἰο εἰπὶς πῃ τς ἄεαρ (βυθόε), 
σα οἷν ἴῃ Ο. ος Ν. Τὶ ἰπ τείεσεηςβ ἴο 

δπδρ; ἴῶ σ Τίμ. νἱ. ο ἷπ τεέεγεηος ἴὸ 
τί ἢ πλθῃ, 

548 αἱ. οπιίξ τον. 

Ἰ Ομ ο Β[.. 

νυ. 8-:1:ι.-. δϑεφνεῖ Γ᾽ ἐᾷ νπείγαεῖε.--- 
ψες. 8. Πέτρος: δεῖς ἴος ἤγδβὶ εἰπηα 
ἱπισοάιιοεὰ ψπουῖϊ δχρίδηδιϊοη, ῥγα- 
ΒυΓΊΔΌΪΥ ἴῃ οοπηδοίίοῃ νυ πα ρτεαᾶῖ 
οτἰβίβ ἰῃ δἰ8. Ὠἰἰβίουγ. ---ἀγὴρ ἀμαρτελάν: 
ἃ παίυγαὶ ἐχοϊαπιδίίοη Ἵβρεοίδιν ἔοσ δῇ 
ἱπιρυϊδῖνα πδίυσε ἰῇ ἴπ6 οἰγοιπιδίδηοεβ. 
Βυῖ τς υἱΐεταηςε, ἱμβουρἢ ταὶ, τηῖρῆς 
δανε Ῥδεη ραββεὰ ονασ ἰῃ ἰῆς ἰγδάϊιίοη. 
ΜῊ 80 οὐχ τοοοσάεὰ ὉῪ 1. 
Ῥεγῆαρβ Ῥεοᾶυβα ἰξ νγᾶ8 ἃ διείηρ τδίησ 
ἴοσ ΔΩΥ τηδῃ ἴο ΒΔ  οἡ Ὀεοογηΐηρ ἃ ἀϊ8- 
οἶρὶς οὔ τῆς Ηοΐγν 6β08---ῆς βίη οὗ [868 
ἀϊβοῖρ!ε ἃ [οἱ]! ἴο τς δΒοϊϊπεβδ οὗ 86 
Μαβίεσ. Αἶβο ἴο βΒυρρίγ ἃ ᾿υϑβεϊβοδιίοη 
ἔοσς ἴῃς βίδίοσημδῃς ἰῇ νεσ. 32, “1 οᾶστηθ 
ποῖ ἴο ο8]],᾽"ἕ εἴς. Ιη τ818 σοπποοξίου βίῃ 
8 ἀϑβογίρδεδ τὸ 411] τῆς δροβιΐσβ ψβθη 
οΔ116ἀ, ἰπ νεγῪ Ἔχαρρεγδίδα ἰεγπὶ8 ἴῃ ἘΡ. 
Ἡέμπὴν γι. (ὄντας ᾿ ὑπὲρ πᾶσαν 

αν ἀἄνο . ππτ γε. το. 
Ἰάκυβ ν καὶ ᾿ἰμάννην. ἀερεπάδης οἡ 
περιέσχεν : ἴελι ἐποοπηρᾶββεά ἔπ 6πὶ αἴ50, 
ποῖ 1688 ἴῆδη Ῥεῖοσ δηὰ ἰδῃς σεϑὲ. Τῇῖΐβ 
ΒΡεςΐδ] πχεητίοη οὗ ἴΠ6πὶ ἰΒ ποῖ Ἔχρί αἰηςά, 
1.η1658. ἰῃξεγεητ δ! ἰπ νδὲ το] ον 8.--- 
μὴ φοβοῦ, ἔεας ποῖ, λάἀγεββεὰ ἰο Ῥεῖεσ 
δἴοπες. Ηςε δἴοπε, 50 αν ας ἀῤῥεαγς, ἰδ ἴο 
Ῥεοοπια ἃ ἤβῃεσ οὗ πηδεπ, δυῖ ἴῃ6 οἴπες 
ΝΟ ἃῖὸ πδπηεᾶ, ργαβυπαῦὶγ, Ὀεοδυβα 
τηδᾶπὶ ἴο ὃ6 ἱποϊυδεά, δηὰ ἴῃ στηδίϊοσ οὗ 
ἴδοι ἘΠΕΥ 88 νν6 11} 88 ϑίπιου δρδῃάοῃ 41] 
δηὰ ἔο!ονν }εβ08 (νεσ. 11).---ζωγρῶν : [Π6 
νεσῦ τηδδηβ ἴο ἴδε αἷϊνε, ἴδῃ ζΈΠΟΓΑΙΥ 
ἴο ἴᾶκς; πεῖὲ δηά ἴῃ 2 Τίῃ. ἰϊ, 26. ΤΒς 
δηδίγιϊς ἕογηι (ἔσῃ ζωγρῶν) ἱπιρ]168. Ρεῖ- 
τηᾶπεπὲ οσσυρδίίοη -Ξ ἴποῦ 8081} ὃ6 ἃ 
ἰλκοσ. νος, 11. καταγαγόντες τ. πλ., 



496 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ν. 

12. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν μιᾷ τῶν πόλεων, καὶ ἰδού, 
ἀνὴρ πλήρης λέπρας " καὶ ἰδὼν τὸν ᾿Ιησοῦν, πεσὼν ἐπὶ πρόσωπον, 
ἐδεήθη αὐτοῦ, λέγων, “ Κύριε, ἐὰν θέλῃς, δύνασαί με καθαρίσαι." 
13. Καὶ ἐκτείνας τὴν χεῖρα, ἥψατο αὐτοῦ, εἰπών,2 “Θέλω, καθαρίσ- 
θητι." Καὶ εὐθέως ἡ λέπρα ἀπῆλθεν ἀπ᾿ αὐτοῦ. 14. καὶ αὐτὸς 
παρήγγειλεν αὐτῷ μηδενὶ εἰπεῖν. “ἀλλὰ ἀπελθὼν δεῖξον σεαυτὸν 
τῷ ἱερεῖ, καὶ προσένεγκε περὶ τοῦ καθαρισμοῦ σου, καθὼς προσέταξε 
Μωσῆς, εἰς μαρτύριον αὐτοῖς." 15. Διήρχετο δὲ μᾶλλον ὁ λόγος 
περὶ αὐτοῦ " καὶ συνήρχοντο ὄχλοι πολλοὶ ἀκούειν, καὶ θεραπεύεσθαι 
ὑπ᾽ αὐτοῦ ὃ ἀπὸ τῶν ἀσθενειῶν αὐτῶν - 16. αὐτὸς δὲ ἦν ὑποχωρῶν ἐν 
ταῖς ἐρήμοις, καὶ προσευχόμενος. 

1]. Καὶ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἦν διδάσκων " καὶ 
ἦσαν καθήμενοι Φαρισαῖοι καὶ νομοδιδάσκαλοι, οἱ ἦσαν ἐληλυθότες 
ἐκ πάσης κώμης τῆς Γαλιλαίας καὶ ᾿Ιουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ " καὶ 
δύναμις Κυρίου ἦν εἰς τὸ ἰᾶσθαι αὐτούς. 18. καὶ ἰδού, ἄνδρες 
φέροντες ἐπὶ κλίνης ἄνθρωπον ὃς ἦν παραλελυμένος, καὶ ἐζήτουν 

1 ἰδων δε ἴῃ ΒΟ οορ. 
8 Οπϊξ νπ αντον  ΒΟΌΙ, πιΐπαβο. 

3 λέγων ἰπ ΜΒ ΒΟΌΙ, 33 αἱ. 

4αντὸον ἴῃ ΜΒΙ,Ξ δεῖῃ. (Τίβοι., Ν.Η.), ποῖ υπάδεγβίοοά, Βδπος οοτγοοϊδὰ ἱπίο 
ἀντους (Ί.Ε.). 

ἁτανίπρ Ὁρ ἐπεῖς βδΐρβ οἡ ἰδηὰ; πὲ 
ψΟσΚ ἄοπε ἔοσ ανος. δ εθγ ἴῃ 1, δπὰ 
Αεῖϑ. 

Ὗν. 12-:ι6. Τὰε ἰφῤῥεν (Μῖ. νἱϊϊ!. 1-4, 
ΜΚ. ἱ. 40-45).-- νεῖ. 12. ἐν μιᾷ τ᾿ π. ἴοΣ 
ἕν τινι, οῃς οὗ ἴδε οἰτ68 οσ ἴουνῃβ οὗ 
(41116ὲ6 ἴῃ τ ϊςἢ [6808 πδά Ῥδαη ργεδοῦ- 
ἱηρ (ΜΚ. 1. 39 κ. ἵν. 44).---καὶ ἰδοὺ, 
δες Κρνι ἐγένετο, νεῖν πος 
π᾿ πρας, ,εἰ οἵ Ἰερτοϑυ (λεπὶ 
ἰῃ μι ον αυϑῇ τ Βοζα δρδίη ἰδε ἀεβίγα 
ἴο πιδρηϊέν {πε πηίγαςὶο.---ὰὲἶὟνῪὙὲ θέλῃς, εἴς., 
τἴδς τηδη 8 ψογάβ (86 βᾶστηβ ἰῇ ἴῆγεα 
παιγαῖϊνεβ. Ηἰἴβ8 ἀουδὲ ννὰϑ 88 ἴο ἴῃς 
τοὶ! ποῖ ἴ8ε ῥοτσεν ἴο δ6Δ].---Ν ετ. 13. 
ἥψατο : [Π18 αἶδο ἴῃ 411 [ἄγεε---α ςατάϊηδὶ 
Ῥοΐπε; {86 τους {π6 ῥγδοιίοδαὶ ρζοοῦ οὗ 
ἴδε ν}}}} ἀπά τῆς βυτηραῖμυ. Νὸο βῃγιηκ- 
ἱπρ ἄοτη {86 ἰἸοδίπβοπμες ἀΐϑεββε.---ἧ 
χέρα ἀπῆλθεν: [Κ΄ ταΚε8 οπς οὗ Μ|κ.᾿ 8 
νο ρἤγαβεβ, Μί. τῆς οἴμεσ. [,Κ. ταῖκεβ 
τε οὔς νυ ῖο πιοϑὲ οἰδυὶν ἱτὰρ]1ε8. ἃ 
οὐγα; ἐκαθερίσθη (Μι.) πιῖρῃξ σοποείν- 
ΔΌΪΥ πιεᾶη : Ὀεοᾶπ) ἰδοπηίο δ! οἰεδη.--- 
Ψες. 14. ἀλλὰ, εἴς. : Βεῖε ἔπε ογαέΐο 
ἑμαάϊγεοία ΡΆ55685 ἰπῖο ογ. ἀϊγεςία 5 ἴῃ Αςῖβ 
ἷ.. 4, χὶν. 22, εἴς.---τῷ ἱερεῖ, το (ΒΞ ῥτίεϑὲ; 
Ὡοῖ πεςαββασίγ ἱπ [εγυβαίςπι, αϊ το ἴδ 
Ῥείεβι ἱπ τς ργονίηος οβα διυιβίῃοβϑ ἴξ 
ΨΆΒ ἴο αἰζεηὰ ἴο βυςἢ ἀυτῖε8 (Η 4 Πη).--- 
Ψψες. 15. ἀκούειν, ἴο πεᾶτ, ὃδυϊ ποῖ 
ἐλε τοογὰ 48 ἷῃ νεῖ. 1, ταῖμος ἴο Πθᾶσ 

δῦουϊ (8ς ννοπάεγαι Ηδαῖος ἀπά ἰο ρμεῖ 
Βεδιίηρ ἴοσ ἐπευγθεῖνεβ (θεραπεύεσθαι) .--- 
γε: τὰ ΚΤ τειγεπιεηῖ τασητιοηοα, ἰῃ 

. ΟΥΕΥ͂ (προσενχόμενος); 

ττεαᾳυσπὲ  πατητς (Α παῖς ἴη 1κ. ; 
ν. 17-26. Τὰε ῥαγαϊγέϊς (Με. ἰχ. 1-8, 

ΜΚ. [ΐ. 1-12).--ονεσ. 17. μιᾷ τῶν 
ἡμερῶν, ἃ ρῆταδε 48 νᾶρυς 88 ἃ ποῖα οὗ 
ἘΠπῚ6 85 ἴπδὶ ἴῃ νεῖ, 12 ἃ8 ἃ ποῖδ οὗ 
Ρίδος.---κ͵αὶ αὐτὸς, εἰς., απ Ἠδ νγᾶ8 
τοδοίηρ ; ἴπε ἨεὈταίβεῖς ραγαίαςτὶς οοτ- 
βίσυςςοη 80 σοπητηοη ἴῃ [κ. Νοῖε καὶ 
ἦσαν δηὰ καὶ δύναμις Κ. ἦν (οἸ]οννίηρ.--- 
γομοδιδάσκαλοι, ἰεᾶοπεῖβ οὗὐἨὁ ἁ τῇς ἷαν, 
{κ.᾽85 ἐαυϊναίεης ἴος γραμματεῖς. ΤΒ6 
Ῥῃαγίβααβ δπὰ ἰδινυεσβ Ἄρρεδσ ἤεσα ἴοσ 
τᾶς ἤτξε {ἰπιε ἴῃ [ἷς., δηὰ ἴδεν ἀρρεᾶσ ἱπ 
ἥοτςε. -τὰα ἴατρε ρδιπεγὶπρ ἔγοπθ Ἔν 
νίΠαρε οὗ Οεπιεεῖ ἕγοτῃ [υἀδεᾶ, ἀπά ἔτοπὶ 
]ετυβαῖεπι. [|εβὺ8 μαά ργεδοῃεᾶ ἴῃ 186 
Βυπαροριαβ οὗ αδίἰϊες ψῇοσε [ἢ 6 βοῦῖθε8 
ταῖρμε ἤανε δὴ ορροτίυπίΥ οὗ Βεδγίπρ 
Ηϊπι. Βυὲ {μ8 εχιεηβίνα ραϊπεγίηρ οὗ 
ἴδεβς οἶαβ8ε8 δ (ἢ 18 εἶπις ἰ8 ποῖ δοσουηϊεὰ 
ἴοσ ἔΠΠΥ ἰπ υκ., Νὸοε ἘΠῚ Ἰδαῖος ἄοθϑ δυο ἢ 
ἃ ραϊπετίπρ οσοὺς ἱἰπ ΜΚ. (1, 22).--- 
αὐτόν, τμ6 τεδάϊηρ ἰῃ δ Β1. ρίνεβ αυἱξα 
ἃ βοοά 5εῆβε ; ἰξ ἷἰβ δοουβδῖινε Ὀείογα 
ἰᾶσθαι -- [ες ρονεῖ οὗ ἃς 1,ογὰ (ἀοὰ) 
Ὑ88 Ργεβεηὶ [0 ἴῃς εἴεοϊ οἵ ἱπίεηε ἴδαῖ 
Ης ([εβ808) βδουϊ ἃ δι6δ].---ἶνει. 18. 
παραλελυμένος, ἰπεοίεδά οὗ παραλυτικόφ 



τ2--26. ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

αὐτὸν εἰσενεγκεῖν καὶ θεῖναι ἐνώπιον αὐτοῦ 19. καὶ μὴ εὑρόντες 
διὰ] ποίας εἰσενέγκωσιν αὐτὸν διὰ τὸν ὄχλον, ἀναβάντες ἐπὶ τὸ 
δῶμα, διὰ τῶν κεράμων καθῆκαν αὐτὸν σὺν τῷ κλινιδίῳ εἰς τὸ μέσον 
ἔμπροσθεν τοῦ Ἰησοῦ. 20. καὶ ἰδὼν τὴν πίστιν αὐτῶν, εἶπεν αὐτῷ, 
“ἤλγθρωπε, ἀφέωνταί σοι αἱ ἁμαρτίαι σου." 21. Καὶ ἤρξαντο 
διαλογίζεσθαι οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι, λέγοντες, “ Τίς ἐστιν 
οὗτος ὃς λαλεῖ βλασφημίας ; τίς δύναται ἀφιέναι ἁμαρτίας, εἰ μὴ 
μόνος ὁ Θεός; 22. Ἐπιγνοὺς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς τοὺς διαλογισμοὺς 

αὐτῶν ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς, “Τί διαλογίζεσθε ἐν ταῖς 

καρδίαις ὑμῶν; 23. τί ἐστιν εὐκοπώτερον, εἰπεῖν, ᾿Αφέωνταί σοι αἱ 

ἁμαρτίαι σου, ἣ εἰπεῖν, Ἔγειραι ὁ καὶ περιπάτει; 24. ἵνα δὲ εἰδῆτε 
ὅτι ἐξουσίαν ἔχει ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὅ ἐπὶ τῆς γῆς ἀφιέναι ἀμαρ- 
τίας," εἶπε τῷ παραλελυμένῳ, “Σοὶ λέγω, ἔγειραι,5 καὶ ἄρας τὸ 
κλινίδιόν σου, πορεύου εἰς τὸν οἶκόν σου." 25. Καὶ παραχρῆμα 

ἀναστὰς ἐνώπιον αὐτῶν, ἄρας ἐφ᾽ ᾧ Ἶ κατέκειτο, ἀπῆλθεν εἰς τὸν οἶκον 

αὐτοῦ, δοξάζων τὸν Θεόν. 26. καὶ ἔκστασις ἔλαβεν ἅπαντας, καὶ 
ἐδόξαζον τὸν Θεόν, καὶ ἐπλήσθησαν φόβου, λέγοντες, “Ὅτι εἴδομεν 
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παράδοξα σήμερον." 

1 ϑια οπιτεὰ ἴῃ 411 υποία]8. 

8 ἀμαρ. αφιεναι ἴῃ ΒΌΞ. 

5 ΝΜ ΒΙΞ 33 οὔτ αντω. 

4 ἐγειρε ἰῃ ΦΑΒΟΌΙΞ, 

δον. τ΄ αν. ἐξονσιαν εχει ἴῃ ΒΙ,Ξ (Τίδοξ,, ΥΝ.Η.). 

8 εγειρε Ὠεῖε ἀραίῃ ἴῃ τηδην Μ55. 

ἰῃ δε ρμαγδὶϊεῖβ, [386 ἤοσγπιεσ πιοσὲ ἷἰπ 
86 ἀπιοηρ ΡἈγείοϊδηβ, ἂπὰ ἴῃς πιοσα 
οἰδβεὶςδὶ.-- -ζήτουν. ἱτηρετγίεςϊ, ἱπιρί γίπρ 
ἀἰθησυ!ν ἱπ Βπάϊηρ δοοαβϑ, ἄὰς, ὁπ 
τηῖρῃς ἐπίηκ, ἴο [Ὡς ρτεδὲ πυπίθογβ οἱ 
Ῥῃαγίβεεβ δηὰ ἰανγγεῖβ ργεβεπῖ, πὸ 
ταεητίου Βανίηρ δ8 γεῖ ὕῬδεὲπ πηδάς οὗ 
ἍΠΥ οἴπεῖβ. Βαϊ ἴδε ὄχλος οοπιεβ ἴῃ ἴῃ 
πεχὶ νεζβα.---νες. το. ποίας (διὰ ποίας 
ὁδοῦ), ὉΥ παῖ νδυ.---σ. τ. κλινιδίῳ: 
ἀΐπι. οὗ κλίνη (νεῖ. 18, Βετε οηἷῃ ἴῃ Ν. Τ.). 
1Κ. ἀνοϊάβ Μὶς.᾽Β κράββατος, τπουρῃ 
ΔΡρασθηῖν Το] οννίης πὶ 88 ἴο ἴῃ βιυιδ- 
βίδηςς οὗ ἴῃς βίογυ.---εσ. 2ο. ἄνθρωπε, 
»απ, ἰπβίεδά οὗ ΜΚ. Β πιοσε Κίπάγ τέκνον 
δηὰ Μι.᾽ 8 51}}} πλογε βυτηραίῃεῖϊίς θάρσει 
τέκνον ; Ὀεσδιιδε (βυρρεβίβ 1. ΥΝ εἶβ8) ἱξ 
τγα8 ποῖ ἀεεπηεὰ διιίηρ [παῖ βυςἢ ἃ βίππες 
δῃουϊὰ Ὅς δἀάτεξβοδ δ8 δοὴ οσ Ἵιά!] 
ΤὨΐθ ποσὶ ΓΚ.) τπε ἐναηρε δὶ οὗ σταςς ] 
Τδε δϑυδβεϊυιίοη, ἔτσοσλ ψνῃδίονες σεᾶβοη 
φιοςεεάϊηρ, ἰβ σεγίδί ΙΥ οὶ δὴ ἱπιργονα- 
τεπίὶ. Ῥοββίθ!)ν [κ. πδά 4 νεγβίοη οὗ 
δε βίογυ δείοτε δίπιὶ ννῃίομ υβεά τῃδὶ 
ποτά, οι ]εβ8 [6818 ἐτηρογεά τῃς 
Κίπαά! ες ἐχργεββίοῃ.-- τ εσ. 21. διαλογί- 
ζεσθαι: [Κ. οτηἱ8 τῇς αυλ] νης ρἤγαβε8 
ἐν ἑαντοῖς, ἐν ταῖς καρδίαις οὗ ΜΙ. ἀπά 

Ἶ εᾧ οἷα ΦΑΒΟΙ.ΔΞ αἱ. 

ΜΚ., Ἰεανίπρ ἱξ ἀουδε ννβεῖπες ἐδλον 
δῤοῖε ομέ οἵ τλετεῖν ἐμοιρἀἱ.---λέγοντες 
οε58 ποῖ βείεἰςα ἴῃς ροὶπξ, 458 ἰξ τγθγεῖν 

ἰπάϊςαιςβ ἴο ννῃδὲ εὔεςξϊ τῆν τεδβοηδὰ.--- 
νεῖ. 22. Τδε εχργεββίοῃ “ἰῇ γοὺς 
Βιεαγίβ᾽" σοπηίπρ ἰπ Πεῖὲ βυρβεβίβ (δὲ 
1Κι ταν Πᾶνα οττιεά ἰτ ἰπ νοῦ, 21 
ΤΆΘΓΕΙΥ ἴο δνοίά τερειτίοη.---Ν ἐσ. 24. 
ἔγειρε καὶ ἄρας... πορεύου : ὃν ἰη- 
ττοάδυςίηρ τῆς ρατγιϊςρῖε ἄρας 1,Κ. ἱπὶ- 
βέονος {πε βῖγ]ε 88 σοτηραγεά ἢ ΜΚ., 
αὐ ΜΕΆΚεΠΒ {Π6 ἔοτοα οὗ πὸ υἱΐεγδηςε, 

4’ ἀγίβα, ἴδκ Ὁρ τῆγ Ὀεά δπὰ ρο". ΤῇἊα 
βᾶτης σεπηδσῖκ ΔΡΡ]68 ἴο [86 τννογάβ οὗ τῇς 
Βοτίδο8β, νεῖ. 21, ““Ψ»ῆο ἰ8β τηϊ8 (παὶ 
Βρεδκεῖῃ Ὁ]ΑΒΡ ἢ πλΐεβ ἢ" οοτηρατγεά υἱτ, 
“ΜὮΥ ἄοιμ τπ]8 Ρεγβοπ βρεᾶκ {π8ὴ " 
Ης δίαβρῃεπιεβ. [Κι᾿ 8 18 βεοοπάδγυ, 
ἴῃς βῖγὶς οὗ δὴ εἀΐϊιογ ννογκίηρ ονὸσ ἃ 
τυρρεά, ρταρῃΐς, τεα! ἰβεῖς ἰοχι.---Ν ἐσ. 25. 
παραχρῆμα (παρὰ τὸ χρῆμα), οη ἰδὲ 
Βροῖ, ἰπβίαπεγ; 1π ΓΚ. οπῖγ, πιαρηϊγίησ 
τῆς πιίγδοϊε.--νες. 26. ἔκστασις πιΐρῃὲ 
δε ἴᾶκεπ οὔ οἵ Μ.᾽8 ἐξίστασθαι.--- 
παράδοξα. Ἑδοἢ ἐνδηρεὶβε Ἔχργεββεδ 
τε σοπιπηεηῖβ οὗ ἴῃς ρεορὶς ἰῃ ἀϊεγεπὶ 
ἰεττηβ. ΑἹ] τἤγαε πᾶν ὃς τίς, ἀπά ποὶ 
οὔς οὗ ἔδεπὶ τᾶν ρῖνε ἴπε ἐῤείπείνια 

32 
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47. Καὶ μετὰ ταῦτα ἐξῆλθε, καὶ ἐθεάσατο τελώνην, ὀνόματι Λευΐν, 

καθήμενον ἐπὶ τὸ τελώνιον, καὶ εἶπεν αὐτῷ, ““᾿Ακολούθει μοι." 
48. Καὶ καταλιπὼν ἅπαντα, ἀναστὰς ἠκολούθησεν 1 αὐτῷ. 29. Καὶ 

ἐποίησε δοχὴν μεγάλην ὁ 3 Λευῖς αὐτῷ ἐν τῇ οἰκίᾳ αὐτοῦ - καὶ ἦν 
ὄχλος τελωνῶν πολύς, καὶ ἄλλων οἱ ἦσαν μετ᾽ αὐτῶν κατακείμενοι. 
30. καὶ ἐγόγγυζον οἱ γραμματεῖς αὐτῶν καὶ οἱ Φαρισαῖοι ὁ πρὸς τοὺς 
μαθητὰς αὐτοῦ, λέγοντες, “Διατί μετὰ τελωνῶν καὶ ἁμαρτωλῶν 
ἐσθίετε καὶ πίνετε; " 41. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ ἸΙησοῦς εἶπε πρὸς 
αὐτούς, “Οὐ χρείαν ἔχουσιν οἱ ὑγιαίνοντες ἰατροῦ, ἀλλ᾽ οἱ κακῶς 
ἔχοντες. 32. οὐκ ἐλήλυθα καλέσαι δικαίους, ἀλλὰ ἁμαρτωλοὺς εἰς 

ἴ ἠκολονθει ἱπ ΒΌΙ.Ξ 69, ἃ. 

8 πολυς Ὀείοτε τελ. ἰπ ΒΟΌΙ,Ξ 33 αἱ. 

4 οι Φαρ. και οἱ γρ. αντων ἰπΠ ΑΒΟΙ,ΔΞ 

σεγδα. 1,Κ.}8 νετβίοη ἰ8: νε ανε βεδεῆ 
μμΈχβεε!να, ἐλίπρε το-λγ. Ηδτα οπΪγ ἴῃ 
Ν 

γν. 27-32. Οαἱ! ὁ 1 ευἱ (Μῖ. ἰχ. 9-13, 
ΜΙ. ἰΐ. 13-17}.-νετ. 27. ἐθεάσατο, 
ἰπβίεδά οὐ εἶδεν. Ηδῆπ, δρρεαϊΐηρ ἴο 
]οδη ἱ. 14, ἰν. 35, χὶ. 45, αβϑίρῃηβ ἴο ἰξ {π6 
ταδαηίηρ, ἴο ἴοοκ νυἱτἢ ἰπιεγεβῖ, ἴο ἰεῖ 
«ὃς εγς σεβδὲ οὐ ψ"Ὡ σοπιρίδοςπογ. Βαυὲ 
ἴε ἰ8 ἀουδιδι! ἩΒεῖΠοῦ ἴῃ ἰδίοσ ὑϑᾶρα ἰξ 
ταδδηξ τόσα ἴδδη ἴο ἰοοὸῖκ ἴῃ οσγάἄοσ ἴὸ 
οὔδεσνα. [1 ἰῃς νίον βιαϊεὰ ἰῃ Μὲ. οπ 
ἴθ 8ο- οδἱἹεὰ Μαιίῃενν᾽β ἔδαβὲ (4φ.υ.) ὃδ6 
οοζζεςῖ, }1εϑ8 νγ88 οὐ πε οὐκίοοκ ἴοσ ἃ 
τῆδῃ ἴο δβδίβὲ Ηἰΐπὶ ἴθ ἴδε Οαῤέγηπαιινι 
μηϊδδῖοπ ἴὸ ἴῃε ρυδ!ςαηϑ8.--- ἐπὶ τὸ 
τελώνιον, δἱ “ἴα (οἹθοῖῃς," Υνγοϊ τ, 
Τδς [0118 οοἸεοιεά ὉγΥ [μενἱ τᾶ ἤᾶνα 
Ὅεαπ εἰμ οὐ πἰρῆναυ τταβῆς, οὐ ὁπ 
τῇς ἰταβῆς δοζοββ ἴῃεῈ ἷδακε. Μι. 8 
παράγων (νεῖ. 14) ςοπιίηρ δῇεγ τῃ6 
τεΐεγεηςα ἴο ἴῃς 8βεᾶ (νεσ. 13) ροϊπίβ ἴὸ 
τ Ιαξέος.---ν οσ. 28. καταλιπὼν ἅπαντα, 
Ἰεανίπρ 411 Ὀεμίπά, ἴθ [κι οηἷγ; ἃ 
Βρεοία! ἐν οὗὁἨἁ 16 φϑιοη ΠσΑΠ ν᾽ ἱποϊπεά 
ενδηρεῖίβε, {πῖπκ8 1. εἶδ (1 Μεγετ). 
Βαξ ἴξ πλεγεῖν ργεάϊςδῖεβ οὗ [,ενὶ ψμδῖ 41} 
ἴῶτες ἘΥ̓ΔΆΒΟΙΘΕΝ Ῥτγεάϊοδις οὗ Ῥεῖεσ δπά 
Βὶβ οοπηγαάς8.--- ες. 29ς. δοχὴν (ἔτοπὶ 
δέχομαι Βετε δηά ἴῃ χίν. 13), ἃ γτεοεριίοη, 

ἃ [εαβὶ, ἱπ ϑερί. ἴοσ [Ἀ] 61} ,ο] (επ. 

χχνΐί. 30, Ἐβίδοσ ἱ, 3. Ὑμδὲ Μι. πιδάς ἃ 
ἴελβι ἰ8 ἀϊγθοιν βιδίδἃ οὐἱν ὉγῪ 1Κ., 
Ρεγβμδρ8 88 8η ἰηίεσεησε ἕτοπὶ πε ρῆγαβεβ 
ἵπ ΜΚ. ψὩΙΟἢ ἱπηρῖγ ἰξ : κατακεῖσθαι, 
συνανέκειντο (νεῖ. 15), ἐσθίει καὶ πίνει 
(νεσ. 16). Ὑπδὶ ἴτ νγὰ8 ἃ ργεαΐ [ξαβὲ ἰ8 
ἰπέεγγεά ἴσγοπὶ πολλοὶ ἰπ τεΐεγεποα ἴο ἴῃς 
Ὠυπλῦες ργεβεηῖ. Τα Ἐχργεβϑβίοπβ οὗ ἴῃς 
ἐνδηρε ἶβι8 ἔοσος ὑ8 ἴο σοηςεῖνς οὗ ἴῃς 
ξαϊμετίηρ 88 ἐχοβεάϊηρ ἴτε ἀϊτηδηβίοπβ 

3 Ομ Φ 811 υποΐδἱβ. 

αἱ. ΤΙ. Ξ- ΝΟ. 

οὗ ἃ ρείναϊς επιεγίδί ππηεηΐ---ἃ σοηρτερᾶ- 
τἴἰοπ ταΐῖδασ, ἰπ ἴδ οουτγί, ἰο δαῖ δηά το 
ἢθᾶσ ἴΠς ροβρεῖ οὗ {πε κίηράοπι. Ῥοββίδὶ 
τοηα οὗ ἴα ονδηρε 58 γα! ἰβεά τ 6 οὖ 
εἰρη ίῆοδηος οὗ ἴῃς πιεεῖίηρ, που ρἢ 1. 
ὈΥ ἴῃς εχργεβϑίοη ὄχλος πολὺς 5ῇοννβ 
1μδὲ δα οοποείνεά οὗὨἉ 11 48 νεσυ ἴαγρε.--- 
ἄλλων εἰαπάβ ἴος ἁμαρτωλῶν, ν»ῃϊο 1. 
ἄοεβ ποῖ σᾶγε ἴο υδὲ ἤδη βρεακίηρ ἴοσγ 
δι τΊ5ε1 οὗ ἴῃς οἶ485, ργείεγσίηρ δε νᾶρυς 
ψοσγὰ “ οἴβεῖβ". ὙΠΕΥῪ ψγεγε ΡΥΟΌΔΌΪΥ ἃ 
ΕΓ ποπάεδβοσίρὶ οἶδ88, ἴἢς “" βδυντηεγρεὰ 
τεηιδ ̓" οὗὁἨὨἁ ἈΟαρεγηδαπι.-- ετ. 30. οἱ 
Φαρισαῖοι καὶ οἱ γραμ. αὐτῶν, τῇς 
Ῥμαγίβεςβ, ἀπὰ πε βοσίρεβ ςοηπεοιδα ἢ 
1ῃδῖ, ἴῃ ῥχοζεββίομαδὶι χε οὗ ἔα ραγίγ. 
ΤΕΥ ννεσα ποῖ οὗ Ἴουγβα ριιοβίβ, δυὲ 
δεν ταῖρι 15 τθεγ οἤοβε ἰοοῖς ἰπ : πὸ 
Ῥτίνδου οὔ βυςἢ οσςαβίοπβ ἰῃ {με Εδβῖ; 
ΟΥ ἘδεΥ πιῖρῃς τγαϊοι! {πε βίσαηρε σοσὰ- 
ῬΆΩΥ 48 δεν ἀϊδβρετβεά.-- ἐσθίετε καὶ 
πίνετε: δἀάτεΞξβεά ἴἰο τῆς ἀϊβεῖρεβ.0 [πῃ 
πε ραγα]εῖβ τῇς ᾳυκδίίοη ταίεσβ ἴο ἴπ6 
ςοπάυος οὗἩἨ [658 ἱπουρῃ ρὰΐ ἴο 186 
ἀϊεοῖρῖςε5.--- νεῖ. 31. [6505 τορ ἰε8, απ ἄοτς 
βἰδπάϊπρ τμδὲ ἰξ ἰ5β Ηθ Ψῇο ἴξ ραῖ οῃυ Ηἱβ 
ἀείεηςθ. Ηἰβ σερὶν 8 ρίνθη ἰη ἰδεπεῖς δὶ 
[ΕΣ Π1Β ἴῃ 411 ἕῆτες ϑυπορίίοβ; ἃ σεπηδεῖ- 
ΔΌΪς ἰορίοπ Ταταία ἷγ ῥγεβεγνεά ἴῃ ἴδα 
(ταάικίοη.--νετ. 32. εἰς μετάνοιαν: 
ἀουδεῖε58 ἃ ρ'οββ οὗ 1,.Κ.᾿8 ος οὗ ἃ ἴγδάϊ- 
τἴίοη Πα υβεᾶ, ἀεπηΐϊῃρ δηᾶ ρυαγάϊηρ [6 
βαγίηρ, Ῥυὲ αἷβδο {ἰπλϊεῖπρ [18 Βοορε.-- 
καλέσαι ἰβ ἴο δε πηάοτδιοοά ἴῃ ἃ ἐεβεῖνθ 
Β6η86 Ξ 1 οδπιε (ὁ 681] 5βίππεῖβ ἐο ἐδ 
“ἡαεὶ ὁ ἐκε Κιίηράονι, ἃ5.1 Ἀᾶνε οαἹϊεά ἴο 
1815 εδϑὲ τῇ “" Βίππεσβ ᾽᾿ οὗ σδρεγηδυπ. 

γν. 33.390. ασίϊηρ (Με. ἰχ. 14-17ν 
ΜΚ. ἱϊ. 18-22).---τεσ. 33. οἷ δὲ σοππεςίβ 
ψΒδῖ 90] οννβ ἢ νυ μδὶ ροαβ Ὀεΐοτε 845 8 
οοπεϊηυδιίοη οὗ 1Π6 84Π|6 δίοσγ. Νοῖ 50 
ἰῃ ΜΙκ. ; σοππερίΐοῃ ἔποτγε βίην ἰορίςαὶ. 
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μετάνοιαν." 43. Οἱ δὲ εἶπον πρὸς αὐτόν, “Διατί! οἱ μαθηταὶ 
᾿Ιωάννου νηστεύουσι πυκνά, καὶ δεήσεις ποιοῦνται, ὅμοίως καὶ οἱ τῶν 
Φαρισαίων - οἱ δὲ σοὶ ἐσθίουσι καὶ πίνουσιν ; ἢ 344. Ὁ δὲ3 εἶπε 
πρὸς αὐτούς, “ Μὴ δύνασθε τοὺς υἱοὺς τοῦ νυμφῶνος, ἐν ᾧ ὁ νυμφίος 
μετ᾽ αὐτῶν ἔστι, ποιῆσαι νηστεύεινδ; 35. ἐλεύσονται δὲ ἡμέραι, 
καὶ ὅταν ἀπαρθῇ ἀπ᾽ αὐτῶν ὁ νυμφίος, τότε νηστεύσουσιν ἐν ἐκείναις 
ταῖς ἡμέραις. 36. Ἔλεγε δὲ καὶ παραβολὴν πρὸς αὐτούς, “Ὅτι 
οὐδεὶς ἐπίβλημα ἱματίου καινοῦ 4 ἐπιβάλλει ἐπὶ ἱμάτιον παλαιόν - 
εἰ δὲ μήγε, καὶ τὸ καινὸν σχίζει, καὶ 

1 Ουῖξ διατι ΒΙ.Ξ 33 ςορ. 

τῷ παλαιῷ οὐ συμφωνεῖ δ 

3 Αἀά Ιησους ΘΙ ΒΟΡΙΞ 33. 
5 γηστευσαι ἴῃ ΒΞ 28 (Τίβο;., ΜΝ. Η.). ΤΙ. Ξ ΒΑΟΡΌΙ,. 

4 Ἐὸσ ἐμ. καινου  ΒΌΓ,Ξ 33 αἱ. δανς ἀπὸ ιμ. κ΄ σχισας (Τίδο;., ΝΝ.Η.). 

δ σχισει ἴῃ ΜΙ ΒΟΏΘΙ, 33. 

6 συμφωνησει ἰῃ ΦΑΒΟΌΙΧ 33 ἀπά πιᾶηγ οἶδεῖ πλίηιιβο. 

Τῆς βυρροϑεὰᾶ βρεδίκεσβ ἂσε ἴῃς Ῥῃασγίβεεβ 
δηά ἐβε δὰ (νεσ. 30). [π ΜΙκ. Ῥμασ. ἀπά 
7]οὮπ᾽ 5 ἀϊβοὶρ!εβ.0 [π Με. ἴδε ἰδίϊεσ ουἱγ. 
16 ἰδε Ῥματζίβεεβ ἀπά βοῦῖθεβ νεσα ἴΠ6 
Βροκεβδσηεη, ἐμεῖς ρυϊείπρ []οἾ 8 ἀϊ8- 
ΟἸΡΙε8 ἢγβι ἴῃ βιδείπρ' ἴῃς σογηγλοη ργδοίίοα 
ψουά Ὀς ἃ πιαῖζεῖ οὗ ροϊον Ξξ ]οδη μεϊὰ 
ἴῃ τοδρεοῖ ὉῪ ]}|ε58, ΨΥ ἴδεη ἀϊῆες 
ἐνδῃ ἔτοπὶ Πίσῃ ᾿---πυκνὰ (πειίογ Ρἷυγαὶ, 
ἴοῖὰ πυκνός, ἀεπδβε), γααυθηιϊγ.--- 
δεήσεις ποιοῦνται, πιλκ6 ΡΓΔΥΕΙΒ, ΟἹ 
δβυβίετῃ; δά δὰ το Ἴσογηρίεἰθ ἴῃς ρἱοίυγα 
οἵ δῃ δβοεῖίς 1{ξὲ; οὔ. ἰδ. 37; τείειτοά ἴὸ 
ραΐῃ ἴῃ χί. α; ρζοδδϑὶν ἴδε χιεβείοῃ 
τον ςοποεσγηθὰ ΟἿΪΥ͂ 7αεῖπε, Βεποα 
οτηϊτδά ἱπ τμε ἀεβοσίρείοη οὗ τὰς [1 οὗ 
τῆς [εϑ8.8-οἰγοῖα ἐνεη ἴῃ [Κ.---ἀσθίουσιν 
καὶ πίνουσι, εδὶ ἀπά ἀτίηϊ; οὐ [πα 
ἄδγβ ψΒεη μα δβί, πιδκίηρ πο ἀϊβεϊηςίοη 
οἵ ἄδγϑ.--- ες. 34. μὴ δύνασθε... 
ποιῆσαι νησ΄., οΔη γὲ πηᾶκα {πεπὶ ἔαβί ὃ 
Ιῃ Με. δπὰ ΜΙ, οδῃ {πον ἴδαδβε [,Κ.᾿8 
ἔοτπι οὗ ἔπε φυκϑιίοη Ροϊπίβ ἴο ἴῃς {111 ν 
οἵ ῥγεβοσίριίουβ ἱπ ἴπε οἰγουπηβίδηςεβ. 
Τῆς Μαβίεσ ἽουἹἱά ποὶ τηδκε Ηἱΐβ8 ἀΐβ8- 
οἷρεβ ἔλϑι Ἄνθη 15 ΗἜ νν"]βῃςεά.---Νεγ, 35. 
καὶ ὅταν: Μι. ἀπά ΜΙ. ρίδςε ἴδε καὶ 
Ὀεΐοσε τότε ἴῃ ἴπε πεχὶ οἴδυβε. [1,Κ.᾽8 
Διτδηροτηδηΐ ἴῆτοννβ τῦοσα δτηρμδβϑίβ οα 
ἡμέραι : ἴδετε ν»1}} σοτης ἄαγς, ἀπά ὑνῆεη, 
εἰς. Τε καὶ πιᾶγ Ὀς δχρίϊςαῖϊνε ( ΞΞ δὲ 
φμίάενι, Βοτηεπηδπη), οὐ ἰδ τῇδ ἱπίσο- 
ἄυος ἴδε δροάοβιίβ.---ὅταν ἀπαρθῇ, {πὲ 
βυδ)υηςεῖνα τ ἰ ἢ ἂν ἴῃ ἃ τεϊδεϊνε οἶαυβα 
τεϊειτίηρ ἴο ἃ ργοῦδθϊε δπΐυσε ἐνεηῖ. 

γν. 36-3ο. Κοϊαέϊνε ῥαγαδοὶὲς 1,ορία.--- 
“νον ὅτι: 8η εὐϊίοτίαὶ ἱπισοδυς τοι, 

το τῆς ρασγαδοῖίς βεαγίπρβ' Τδε βσβῖ οὗ 
ἴδεδβε, 245 ρίνεη Ὁ [.Κ., νατῖθβ ἴῃ ἔοσπὶ 
ἴτοπι ἴδε νεγβίοη ἱπ τπε ραγαῖ]ε19, βυξρεβίβ 

βοσηονδὶ ἀϊβεγεηὶ ἰάδδα, δὰ ἰδ ἰῃ ἰδεῖ 
ΌΥ ΠΟ τηξᾶπβ οἷεασ.0 Μυςῇ ἀερεπάβ ου 
ΜΙ ΠΕΙΠαΙ ΜῈ οΟπιίξ οἵ τεϊδίη σχίσας ἴῃ 
τς ἔγβε οἷἴασϑο. 1, ἢ ΝΒΡΕ, 6 τὸ- 
τίη ἴτ, ἴπ6 οα86 ῥυξ 15: ἃ ρίεςα οὔξ ουξ 
οὔα πεν ρατιτηθηΐ το ρϑῖςἢ δη οἷά οπα, ἴα 
ΕΥἹ] ταβυ}18 θείης : [Π6 πανν βροΐϊςά, δηὰ 
τῆς οἷά ραϊοῃεᾶ υυἱτἢ ἐπα πεν ρίεςς ὑγε- 
δεπιπρ δῃ ἱπεοπεταυοῦϑ δρρδᾶγβαηςς (οὐ 
συμφωνήσει). 1, ἢ ΑΟ, εἴο., να 
οπγῖξ σχίσας, ἴδε ςα8εὲ ρυΐ τηᾶῦ δε: ἃ 
πον ρἷεςς ποῖ ουξ ουξ οὗ ἃ πονν ψαττηδηῖ, 
δυΐϊ αγεοηπαπὲ (ΗΔἢη) υβϑεὰ ἴο ρμαΐϊοῇ!. δῷ 
οἷά, 118 πενν ρίεος πιακίηρ ἃ τοηΐ ἱπ 86 
οἷά ργατπιεηξ; τὸ καινὸν ἴῃ ξεοοηὰ οἴδυδα 
ποὲ οδ͵εςς οὗ, Ῥὰξ ποτηϊπδῖῖνε ἴο, σχίσει, 
δηά {πε σοπίγαβε δεῖννεεη ἴῃς πεν ΡαῖοὮ 
δηὰ οἷά ραττηεηΐϊ ργεβεπίϊπηρ ἃ σγοΐδβαις 
Ἀρρεάγαποθ. Τῇε οδ]εςτίοη ἴο [μἰ8 ἰδιῖες 
ΥΙΕΥ͂ ἰ8 ἰδὲ ἴΠετε 8 ΠῸ τϑάβοῃ ἰπ ἴα 
ςᾶ86 βυρροδεὰ νν»Ὧγ {πε πενν ραίοἢ βμουϊά 
τᾶῖκε ἃ τεηῖ. [ἷὶπ Με. δπά Μί"ο. εδε 
Ῥδίςοἢ 18 πηδάς ψνἱἢ ἀπ δος ἀ οἱοΙἢ, Βῖς ἢ 
ΜΠ ςοηΐγαοῖ. Βυΐξ τῃς τεπιπαηῖ οὗ οἷοι 
ν ἢ Ψ Πὶςἢ ἃ πον ραττηεηΐ ἰβ τηδάδ 
νου ποῖ 6 ὑπϑι]εά, ἀπά ἴξ νου] ποὲ 
φοπίταοι. Τῆς 5οἷε ενὶ] ἱπ ἔδαὲ οαβα 
ννουά Ῥε ἃ ρίεθα!ἃ ἀρρεάγταποθ. Οη δα 
Ὑ Πο]ς ἰξ βεατηβ δεϑὲ ἴὸ τεϊδίπ σχίσας, 
δηὰ ἰο τεπάεσ τὸ καινὸν σχίσει, Ὡς (δ 
τλᾶῃ ΜΏΟ ἄοεβ 80 ἔοο δῇ ἃ τῆϊηρ) Μ}}} 
τεπὰ τπῸὸ πεν. Κυρκε βυρρεβϑίβ 88 δῃ 
δΙιτεγηδένε τεηδεσίηρ : [Π6 Ὧδνν ἰ8 τεηῖ, 
τακίηρ σχίζει ἱπιγαηϑ νεῖν, οὗν πὶ ἢ 86 
δε οὐϊεβ Δπη ἰπβίδπος ἔτοπὶ ἴῃς Τεβίδπηεηξ 
οὗ δε ὑνεῖνα ρδίσίασοῃβ. ΤΠ βεῆβε οὔ 
τοῖβ τεηδοσίηρ ταπηαὶπβ (ἢ ς 88116.---Ν ας. 
37. Τε (γδάϊείοη οὗ ἴῃς βεσςοηὰ ἰορίομ 
ΒΟΟΣΊΒ ἴο δᾶνε σοπλε ἄοννῃ ἴο [.᾽ 5 εἰπια 
νὴ πουϊ νΑτίβείοη ; δὲ 411 ενεπίϑ ας ρίνεαι 
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ἐπίβλημα τὸ ἀπὸ τοῦ καινοῦ. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ν. 37--30. 

31. καὶ οὐδεὶς βάλλει οἶνον νέον εἰς 

ἀσκοὺς παλαιούς. εἰ δὲ μήγε, ῥήξει ὁ νέος οἶνος Ἷ τοὺς ἀσκούς, καὶ 
αὐτὸς ἐκχυθήσεται, καὶ οἱ ἀσκοὶ ἀπολοῦνται. 38. ἀλλὰ οἶνον νέον 
εἰς ἀσκοὺς καινοὺς βλητέον, καὶ ἀμφότεροι συντηροῦνται.2 40. καὶ 
οὐδεὶς πιὼν παλαιὸν εὐθέως ὃ θέλει νέον : λέγει γάρ, Ὁ παλαιὸς 

χρηστότερός “ ἐστιν." 

2 ο οἰνοξ ο νεὸς ἰπ ΒΟΌῚΙ, αἱ. 

3 καὶ αμφ. συντηρ. οπχίειεά ἴῃ 3ΒΙ, ΣΙ, 33 αἱ, οορ. (ΤίϑοΒ., ΝΝ.Η.}; δὴ δάδάϊείου 
ποιὰ Μι. 

8 Οπῖς εὐθέως ΘΑ͂ ΒΟΙ, πγίηθδς. ΠΟ. 

4χρηστος ἰη 3 Β7, οορΡ. Ὁ δπά βοπιὲ νγεδίεγηῃ οοάά. οἵ νεῖ. 1.8. οπγε (Πΐδ νοσβο. 

᾿ξ συδδίδηεῖα!ν δ ἴῃ ραγα]οἷβ. ὙΠ ἀϊ8Ὲ- 
ΟὟ] οοπηπεςίεὰ ννἱἢ τΠ18 ρασγαδοῖϊς νοσγά 
͵ἰ8 ποῖ οσίεἰςαὶ οἵ Ἄεχερείίοαδὶ, θαῖ βοϊεπεῆς. 
ὙΠ αυεδιίοη [88 ταῖβεά : οουϊὰ 
ὄνεη πον, ἰου ρἢ 5κ1π8 βιαπὰ ἴδ 6 ργοζεββ 
οὗ ζεττηεηιδίίοη ὃ δηὰ ἴπ6 βδυρρεβίίοῃ 
τηδὰς παῖ ]68ὺ8 νν 8 ποῖ {πιηἰιηρ αἱ 
411 οὗ ζετσηεηϊςά, ἱπιοχίοδείϊπρ υνίης, Ὀυῖ 
οἵ “ πιυδῖ,᾽" ἃ ποη-ἰπιοχίοδιπς Ὀενεζαρε, 
ΨΩ οουἱὰ Ὅς Κερὶ βαξεῖϊγ ἴῃ πεν 
Ἰεδλῖδες Ὀοιεβ, ὈυΣ ποῖ ἰῃ οἷά δ κιπ8, 
νΠΙς ἢ μδὰ ργενίουβὶν ςοπίαἰπεὰ ογάϊπαγυ 
νης, Ῥδοδῦβα ρδσίιοῖεβ οὐ δἱδυπγϊποιά 
τηλῖίος δάμεγίηρ ἴο (πε βκίῃ ψουἹὰ βεῖ 
ὯΡ εγηηδηϊδιίοη δπά ἄδνεῖορ γ88 νυν} Δῃ 
ἐποσπΊουβ ργαββυσγα. Οἡ ἴΠ18 υἱάξ ΕἌΙΓΆΓ 
(Ο. α. Τ., Εχομγϑες, 111.).--ον τ. 38 ρῖνεβ 
ἴδε ροδίεῖνε βὰς οὗ ἴῃς τγυῖῃ δηβυνογίπρ 
ἴο Μι. ἰχ. 178, οηἷν βυδβεϊςυτπρ ἴἢε 
νεγῦδ! δάϊεςεῖνε Βλητίον ἔοσς βάλλουσιν. 
--νεῖ. 39. Τῆς τπουρῆι ἰπ τἢ 18 νεγβα 18 
Ῥεουϊίαγ το ΓΚ. [ΙἘ δεεπβ ἴο ὃδ6 ἃ ρεπίαὶ 
ΔΡΟΪΟΡΥ ἔος Ἴοπβεγνδίίβπη ἴῃ τεϊ!ρίομ, 
ν ἢ τδοῖξ τείεσεπος ἴὸ ]οῆη δηά ἢἰβ 
ἀϊδβοῖρ!εβ, ψῃοπὶ [|68018 ψουὰ αἰννανβ 
ττοαῖ ἢ οοπδίἀεγαιίίΊοη. ὙδοΥ ἰονεά 
τῆς οἷά νἵπε οὗ 1εννίβῃ ρἱεῖν, δπά ἀϊὰ 
ποῖ οᾶγε ἴὺσ ποὺνν Ψψᾶυβ. ὙΠῸῪ ἰουπά ἰξ 
ξοοά (χρηστός), 8ο γοοά (δι ἐπεγ ἀϊά ποὶ 
ψΐθἢ ἐνεη ἴο ἰδβῖς δὴν οἴδμεσ, δηᾶ Ἵοουϊά 
τδεγείοσε πιᾶκα πὸ σοπηραγίβοηβ. (Ηξεηςα 

ὃς Ρταίεγα]ς ἴὸ χρηστότερος ἴῃ 
χ Ε) Ὑπίβ βαγίπρ 185 νεῖ ΨΑΥ 

ΤΥ οὗἩ ΟΠ γίβε, ἀπά ἰξ νγᾶβ ργοῦϑῦ]Υ 
οπς οἱ {κι᾿ 8 Βπάβ ἴῃ πἰβ ρίουβ αυεβὲ ἴοσ 
τταάϊτίοπβ οὗ ἴπε Ῥεγβοπδὶ Μίιηϊβέγυ. 
ὙΜτ τεΐδγεπος ἴὸ ἔπε ἑογεροίηρ ρᾶγᾶ- 

δοΙΪίς νογάβ, ἄγαννῃ ἴτοπὶ νδβίυγε δηὰ 
πο, Ηδῆπ {γον ταπηασκβ ἴπδὲ ἴῃ 6 
ψουϊὰ ὃ6 παίυγα! ν βυρρεβίε ἃ (Ὠτουρὶ 
αϑϑοοίδιίοη οὗἩ ἰάσδβ ὃν τῆς ἤρυτε οὗ ἃ 
ψΜεδάϊηρ ἔεαβὲ ροὶπρ δείογθε.Κ Βεηρεῖ 
Ἠϊπῖβ δἱ τῆς βᾶπια τβουρῆς: “ ρᾶγαῦοδπὶ 
ἃ νεβῖα, ἃ νἱἷπο; ἱπργίπιιβ ορροσγίῃδπι 
οοηνϊνίο "". 

ΘΑΒΒΑΤῚΟ ΟΟΝΕΊΟΤΒ. 
ΤῊΞ ΑΡΟΒΤΙΕΘ. ΤῊΞ ΘΕΝΜΟΝ ΟΝ ΤῊΞ 
Μουντ.--τςννν. 1-5. Τὰε φαγς ΟἿ εογι 
Με. χιί. 1-8, ΜΚ. 1. 23-28) .---ἐν σαββάτῳ: 

ἰκς. πλδίζεβ πο αἰίεπηρὲ ἴο Ἰοςαῖς [δ18 ἰῃ- 
οἰάεηπι ἴῃ ἢἴ8. Πίβίοσυ Ὀεγοπὰ ἱπάϊςβεϊηρ 
τδδὲ ἴξ παρρεπεὰά οἡ δαδδαίᾷβ. Με, υβε8 
ἃ Ῥῆγαβε Ὁ μος παίυγα! ἢν βαρρεβίβ ἴεπι- 
Ῥογᾷὶ βεαιξῆςα, δὰϊ ἴοὸ ψνΒὶ ἢ 1 νίενν οὗ 
Ψ Παῖ ροεβ Ὀεΐοτα οὔθ οἂῃ διδοῖ πὸ 
ἀεβηΐϊιε πιεαπίησ. [κ οἡ 186 οἵδες 
Βαπὰ ννουϊά βεετὴ ἴο Ὀς αἰπηὶπρ' αἴ νθῦῪ 
δτεδὶ ἡμεροθοα 1 τῆς δά]εςεῖνα φυαϊ νη 
σαββ. ἐροπρώτῳ, νγεῖς βεηυΐπα. 
Βυι ἰξ ἰβ οπιίτιοὰ ἴῃ ἴῃς Ἀπαβοστλῃε ξτουρ 
ΝΒΙ., δηά ἰῃ οἴμεγ ροοὰ ἀοοσυπΊεπίβ, 
ἃηὰ (δῖβ ἔδλοϊ, οοπιθίηεά νἱἢ τῃ6 6χ- 
ἴσεπλα ὑπ] κει ποοά ΟΥ̓Κ. 8 υϑίηρ ἃ νψοσά 
το ψΙοὮ ἰδ ἰβ πονν, ἀπὰ πγυβὲ αἷνναγβ βανα 
Ῥεδη, ἱπηροββίῦ!ς ἴο αἰἴδοῃ:. δὴν ἀεῆηῖϊϊα 
βέπβθ, πιβκαβ ἰξ ΠΙΡΏΙΪΥ ρῥγοῦδῦϊὶς {δὲ 
1Π1|8 ννοτὰ ἰβ8 βίτηρὶν ἃ πιδγρῖπαὶ ρἷοββ, 
ΠΟΙ Ἰουπὰ 118 ΨΑΥ, 1κὰ τῆδην οἴμοσβ, 
ἱπῖο πε εχ. Ηον ἴδε ρῖοββ ἄγοβε, δπὰ 
δῖ ἴξ τηεδηΐς ἔοσ 18 δυΐπος οἵ δυΐμοσβ, 
ἐξ 18 τϑα!ν ποῖ νοι Ἰν811ς ἰσγὶπρ ἴο σοη- 
Ἶεσίαγε, Ἐπουρ ἢ δυςἢ δεϊετηρῖβ πᾶνε δεεη 
τηλάβ. Μιὲιάς Τἰβοπεπάοτγί, Ν. Τ., εά. 
ντΣ., ἕοσ [6 οτίεἰςαὶ Ὠἰβίοσυ οἵ ἔπῈ ννογά, 
--ἥσθιον, αἷε, ἱπάϊοατίπρ ἴδ Ρυγροβε οὗ 
πε ῥ᾽ υοκίηρ, ἢ Μὲ. ΜΚ. οπϑῖβ {Π18, 
υἱάά ποῖεβ ἴπεζε.---ψώχοντες τὸ Χο, 
τυοΐπα υνἱτἢ τῆεῖς Παπάβ; ρεου ταῦ ἴο 
{κ., ἰλάϊοδεῖπρ 8. ἰἸάεα οὗ τῆς ἔδυϊε (ος 
τ1δαὲ οὗ δες ἰταάϊιίοη πε [ο]οννεά) ; 
τυ θίπρ νγὰ8 ἘΠγεβῃϊ πα ΟἹ ἃ 5π|81] 6, 
δῃὴ οἴεπος ραϊπβὲ οπα οὗ {ΠῸ στ δηΥ 
Ταῖποσ σὰΐε8 ἔος ϑδῦθδιἢῃ οὈβεγνᾶποα. 
ΤΠΐβ ψογά οσουτθ Πεσα οἠἱγ ἴῃ Ν. Τ., 
ἃηὰ ἰβ ποὶ οἰαβϑβίςδὶ.--- ες. 2. τινὲς : 
τοοτα Ἔχᾶςι πη Μί. δηὰ ΜΚ., ννῇῆο 5 Ὺ 
τῆς ῬΒαγίβεεβ ξεπατα!ν, Ὁυὲξ ποῖ πϑοςβ- 
ΒΑΓΥ ἴο πιᾶκε πεῖς πιεδηΐπρ οἷεασ, Οὗ 
οοῦγδα ἰξ 88 ΟἸΪΥ βοτῆε οὗ ἴπ6 (458.--- 
ες. 3. οὐδὲ, ἔος ΜΙὶκ.᾽Β οὐδέποτε αηᾶ 

ΟπΆρΡτ ὰ ΥἿ. 



ΟΊ. 1:--ς. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ζΟΙ 

ΝΙ. 1. ἘΓΈΝΕΤΟ δὲ ἐν σαββάτῳ δευτεροπρώτῳ 1 διαπορεύεσθαι 
αὐτὸν διὰ τῶν 2 σπορίμων - καὶ ἔτιλλον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ τοὺς 
στάχυας, καὶ ἥσθιον,Σ ψώχοντες ταῖς χερσί. 2. τινὲς δὲ τῶν 

Φαρισαίων εἶπον αὐτοῖς,, ““Τί ποιεῖτε ὃ οὐκ ἔξεστι ποιεῖν ἐν δ 

τοῖς σάββασι ; 4. Καὶ ἀποκριθεὶς πρὸς αὐτοὺς εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, 
“Οὐδὲ τοῦτο ἀνέγνωτε, ὃ ἐποίησε Δαβίδ, ὁπότε δ ἐπείνασεν αὐτὸς καὶ 

οἱ μετ᾽ αὐτοῦ ὄντες; 4. ὡς ὃ εἰσῆλθεν εἰς τὸν οἶκον τοῦ Θεοῦ, καὶ 

τοὺς ἄρτους τῆς προθέσεως ἔλαβε, καὶ ἔφαγε, καὶ ἔδωκε καὶϑ 
τοῖς μετ᾽ αὐτοῦ, οὖς οὐκ ἔξεστι φαγεῖν εἰ μὴ μόνους τοὺς ἱερεῖς ; " 

5. Καὶ ἔλεγεν αὐτοῖς, “Ὅτι 10 κύριός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καὶ 
τοῦ σαββάτου." 11 

1Μ8Β1, 33 αἱ. οὐχ δευτεροπρωτω. Μά: Ὀεΐον. 

3Μ8Β1, αἱ. οὐχ τῶν (ἔτογῃ Ρδγ8]1.). 

8 και ἡσθιον τους σταχνας ἰῃ ΒΟΙ, (Υ.Η.; ΤίδοΒ. ΞΕ Τ. Ε. υἱτα 88). 

4 Οπῃηΐξ αντοιᾳ  ΒΟΙ, πικίπιιβο. ἃ, ς, 6, (ΟΡ. 

δ Β οπιίξβ ποιέειν, δηὰ δ. Β1. οπχίε εν (Ὁ. Ἡ. οπιῖε οι ἢ). 

δ οτε ἴῃ ΒΟΏΌΙ, πιίηυθο. (ΝΗ. ; ΤίβοΒ. δα8 ὁπότε ἢ 1688 ννεἰρσ δὲν τὶ σθδδοϑ, 
υἱάό Ὀεῖονν). 

Ἰ Οπΐξ οντες ψἷἢ Ὁ ΒΌῚΙ, 33 αἱ. (ΥΝ.Η..). 
5 οπιίβ ὡς (ΥΝ.Η. ἰπ Ὀγβοῖκοῖβ), Ὁ αἷβο, γεδάϊηρ εἰσελθων. 
9 Βος ἐλαβε και ΒΟΙΙΧ 33 ἢᾶνε λαβων, ἀπά ΒΙ, ομγῖε και αἴει ἐδωκα. 

ἽΦΜΒΊ, 131 δείῃ. οπιῖξ οτι (ΥΝ.Η.). 

11 του σαβ.) νἱίπουϊ και, Ὀείοτε ο ν-. τ. αν. ἰῃ δ Β Τορ. δείᾷ. (ὙΝ.ἢ.). ὉΣ, π- Τ.Ε. 
(Τίς ἢ). 

Με. οὐκ -- ποῖ Ἄνεῆ ; βαᾶνὲε γα 80 [1π||ς 
υπάοτοϊοοά {πε βρίσιε οὗ τ186 Ο, Τ. ἡ (Ὀἐ 
δνεῖῖε). ὙΤπε νογά πιρῃὲ ὃς δπαϊγβεά 
ἱπίο οὐ, δὲ, ἤδη ἴἴ 1] ταεϑη: ὃυῖ ἤανα 
γα ποῖ ἴδεη γεδὰ {πϊ8ὺ 980 Ηοΐπιδπη, 
Νόβρεη, Ηδδη.--ὅὁὅπότε, ἤεῖε Οὐἱν ἴῃ 
Ν. ὅν Ἱ ἐνεη ἤεζε, ἴοσ πᾶν δβοοᾶ 
ΜΒ5. δᾶνε ὅτε (ΥΝ.Η.).--Ν ει. 4. [ὶ 
ςοπίεηϊδβ Πἰπηβεῖ 8 τς εββεπεῖδὶ ἴδοῖ : 
Βυηρετς, ονεστυ]ηρ ἃ ροβίεἰνε ἴανν σοη- 
ςεσηϊηρ ἴδε βῃενογεαά. Νο τεξεγεποθ 
ἴο δε δίρδ ρῥγίεβίὶ, δ8 ἰπ ΜΙ., δπά πὸ 
δά άϊείοηδὶ ἱπβίδηςς οἵ τῃς ϑαῦρδιῃ ἰᾶνν 
βυρετδεάεά ὃν δίρμες ἱπίεσγεβίβ, 48 ἰπ 
Μι. (χίϊ. 5). ὙὟὙΒε σοπίσζονογβυ πο Ἰοηροσ 
Ἰῖνεβ ἕοσ Ὠϊπι, δἀπὰ ἢϊ8 δοοουπῖὶβ ὅσα δρέ 
ο δὲ ςοϊουτίεβθ δῃ ἃ βεοοπάαγυ.--- εσ. 5. 
καὶ ἔλεγεν : ἰῃ 1. τὨΐ8 πρροτίαης Ἰορίοπ 
δϑους ἴπε ϑοη οὗ Μδη᾽8 ἰογάβῃϊρ ονεσς 
τῇς ϑαῦδδίῃ ἴ8 βἰ Πι ΡΥ δῃ ὄχίεγπδὶ δππεχ 
ἴο ψῆδὶ ροεθ Ὀεῖΐοτο τὸ δηὰ Ης βαϊά: 
ἱπδιεδλὰ οὗ δείβίηρ ουξ οὗ δπὰ ογονπίης [Κ. 
86 διρυτηεηῖ, δβ ἰπ Μί., απ ρδγεῖν ἴῃ 
Μκ., Ἰβουρῇ ἰδ ἰαϊξεῦ υ8εὲ8 ἴπε ΒΔπΊ68 
Ῥῆσαβε ἴῃ ἱπισοάδυοίησ ἴῃ 6 ἰορίοπ Ῥεου] ας 
ἴο Πἰπιὶ δρουῖ τῆς ϑδρθδιῃ Ῥεΐπρ πιδαάς 
ἴοι τῆηδῃ. 11. δαὰ Μιο, Ὀείοιςε Βίπ), 

Βον οουἹά Ὧς οἶς 8ο ἱπιροτίδηϊ ἃ ννοσὰ ὃ 
Ῥειβαρβ δεοαυδβα ἰξ ἱπνοῖνεά ἃ Ἂορέγο- 
νεγείαὶ απέϊἐλεσὶς τοὶ βδβὶϊν ἱπες]ρί 016 
ἴο ΘεπΈ]ε8, πὰ δεσαυβα πα 1, ογάβῃϊρ 
οὗ ἰς ϑοη οὗ Μδῃ οονεγεὰ 411 ἰῃ ἢἷ8 
νίεν. Ηον ἀϊά πε πὰ ἢἷβ τεδάδεβ 
υηδετείαπά δὲ 1, οτάβῃΐρ ἢ 

Ὗν. 6.11. Τλἀε ὐξβονεά λαμά (Μι. 
χὶϊ. 9.14, ΜΙ. [1]. 1-6).--ιῖετ. 6. ἐν 
ἑτέρῳ σαββάτῳ: 5ἰπιρὶν ἱπιεπάςά ἰο ἰπ- 
ἀϊοαῖας τὲ τῆς ΤΟ] ονίηρς ἱποίάδεηε, Πκ6 
τῆς οπὲ ροίηρ Ῥείοσε, πδρροπθᾶὰ οἡ ἃ 
ϑαῦραι8. Οὔϑβεγνε 1,Κ. υ8ὲβ8 Βδσθ, 88 ἱπ 
ΥἹΟΙ, 5. ἴῃς εἰηρμίαν ἴοσ ἴῃς ϑαρθδίῆ.--- 
τὴν συν.: 86 Δτιίοῖε ἤετε πιρας ροὶπε 
10 ἃ ρατιςυ δῦ ΒΥπδρόριςο, 48 ἰηῃ Μί., ος 
Ὀε χεπεείς.---διδάσκειν, ρτεδεηῖ, εἰσελθεῖν; 
ϑοσίβε : ἴπὸ δηϊοσίηρ δῇ δοὲ, ἴῃς. ργεδοῦ- 
ἱπρ οοπεϊπυουΒ. Ης ννᾶβ ὑσϑβϑοδίῃ, 
ἤδη [πὸ [Ο]ονηνσ ΒαρΡεῆρ “--καὶ 
χεὶρ : ΌὉΥ σοπιρατίβοη νυν Μὲ. δηὰ Μίς. 

. ἰδ δῖα ραγαϊδοϊίς δηὰ Ἡδδγαί βεῖσ 
ἰπ ςοπδίσυςτίοη. Βιξ Ῥαϊαϊγεῖ, ἀψαίηδε 
Οτοῦυϑ οπυρ δε βίηρ [86 Ηεδγαίβη, οἰξεα 
ἴτοτῃ Ααἰΐδη, ΗΠ 54. Απίηι. (ἸἸΌ. χίϊ., ο. 24): 
ἐν τῇ θαλάττῃ τῇ Ἐρυθρᾷ ἰχθὺς γίνεται, 
καὶ ὄνομα αὐτῷ ὑγρὸς φοῖνιξ.---ἢ δεξιὰ, 
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6. ᾿Ἐγένετο δὲ καὶ Σ ἐν ἑτέρῳ σαββάτῳ εἰσελθεῖν αὐτὸν εἰς τὴν 
συναγωγὴν καὶ διδάσκειν - καὶ ἦν ἐκεῖ ἄνθρωπος,2 καὶ ἡ χεὶρ αὐτοῦ 
ἡ δεξιὰ ἣν ξηρά. 7. παρετήρουν ὃ δὲ αὐτὸν οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ 
Φαρισαῖοι, εἰ ἐν τῷ σαββάτῳ θεραπεύσει 4 - ἵνα εὕρωσι κατηγορίαν ὅ 
αὐτοῦ. 8. αὐτὸς δὲ ἤδει τοὺς διαλογισμοὺς αὐτῶν, καὶ εἶπε τῷ 
ἀνθρώπῳ ὃ τῷ ξηρὰν ἔχοντι τὴν χεῖρα, “Ἔγειραι, καὶ στῆθι εἰς τὸ 
μέσον." ὯὉ δὲδ ἀναστὰς ἔστη. 9. Εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς 
αὐτούς, ““Επερωτήσω 10 ὑμᾶς, τί ἔξεστι τοῖς σάββασιν,11 ἀγαθοποιῆσαι 
ἢ κακοποιῆσαι; ψυχὴν σῶσαι ἢ ἀπολέσαι ;" 10. Καὶ περιβλεψά- 
μενος πάντας αὐτούς, εἶπε τῷ ἀνθρώπῳ,᾽2 ““Ἔκτεινον τὴν χεῖρά σου." 
Ὁ δὲ ἐποίησεν οὕτω.15 καὶ ἀποκατεστάθη 16 ἡ χεὶρ αὐτοῦ ὑγιὴς ὡς ἡ 
ἄλλη.δ 11. αὐτοὶ δὲ ἐπλήσθησαν ἀνοίας - καὶ διελάλουν πρὸς 
ἀλλήλους, τί ἂν ποιήσειαν 15 τῷ Ἰησοῦ. 

1 Οπιῖξ καὶ ΜΒΙ, ππ. 38 ανθ. εκει ἰπ ἐ38Β1, 33 αἱ. (Τίϑοδ., Ν. Η.). 
8 παρετήρονντο ἰπ ΑΒΏΌΙ, 33 αἱ. (Τίδοξ., ΝΝ.Η.). 

« θεραπενει ἴπ ΜΗΑΌΙ, (ΤΊΒοΒ., Ν.Η.., (εχ). ΤΕ. “- Β (Υ.Η. ταδτα). 
5 κατηγορεῖν ἀντου ἰῃ δ᾽ Β (Ὁ -«γορησαι). 

δ ξιπεν δε τω ανδρι ἰπ  ΒΙ,33 (Τίβοι., ΝΝ. Η.). 

Ἶ ξγειρα 'ἱπ ΝΕΙΥ ΤΊΘΩΥ͂ ὉποίΔ 18, 

9 Ἐοὸσ ουν  ΒΌΙ, 33 αἱ. Βᾶνε δε. 

8 Ἐοσ ο δε ΜΙ ΒΌΙ, Βανε και. 

10 φπερωτω ἴῃ Δ ΒΙ,. 

1 ΒΌΙ, Βᾶνε εἰ ἴοτ τι, ἀπά τω σαββατω ἴος τοις σαββασιν. 

13 ἀντω ἱπ Β δηὰ σζδῃυν οἴδεσ υποΐαϊβ.Ό ΤΕ. Ξ 30], 33. 
15 Οπγξ οντω ΒΙ.Δ 33. 

16 απεκατεσταθη ἰη ΑὮΙ, αἱ. ῥὶ., δα: Β Βᾶβ ἀποκ. 

1. Οπὶξ νγιης. .«. αἀλλη (πολ Μι.) ννἱ δ ΒΙ,. 
16 ποιησαιεν ἴῃ ΒΙ.Λ 33 αἱ. ῥὶ. (ΤΊδοι., ΝΝ.Η.). 

ἴδε τίρδι βαπά, Τδίβ ραγιίςυϊαν ρεου ας 
το [κκ., τὰ τῆς Ηδεῦτγον δβίγὶς, ργονεβ, 
βοῖῃδ τπΐηκ (αοάεῖ, Η4}π), ἃ βουγος ἀϊ8- 
εἰηποῖ ότι Μι. ογ ΜΚ. Νοῖ πϑο}βββδσιγ. 
1 πᾶν Ὀε 8Δῃ ἰηΐοσθηςς ὃ [κ., αὐάδά το 
τηλρη ν ἰῃς θεπεῆσεπος οὗ 186 τηίγβοϊο. 
ΤΠ τίρμε μβαπά τῆς ψοσκίηρ παπᾶ, τδα 
Ῥτίναιϊίοη ρτεαῖ, ἴῇς οὐτα ἴδε τηοτς 
ν δ 80]ς.--- ες. 7. παρετηροῦντο, {ΠΟΥ 
Κερὲ ννδιοπίην, ἴπ ἃ 5'ν, ἔυγεῖνε τηᾶπηεσ, 
ἐχ οδίίφμο εἰ οεομίο, Βεπρεῖ οη ΜΙ.---εἰ 
θεραπεύει, νμεῖδεῖ Ηε 18 ροίπρ ἴο Βεδὶ, 
ἱξίμας ἰβ ἴο Ὀς τῇς ΑΥ οὗὨ [ἴ.---νῆτετ. 8. 
ἤἥδει : ἃ ρατιϊοἶρὶς πιῖρμε ἤανε ὕεθη δχ- 
Ῥεοιεά πεῖς - δ Κπονπρ {πεῖς βου ρμ 8 
βαϊά, εἰς.---ὄγειρε καὶ στῆθι, εἴς. : τΠϊ8 
ςοπιτηδηἀ 'ννἃ8 παοαββασυ ἴο Ὀτίπρ ἴπα 
τηδῖίεσ ὑπάοσ ἴῃς ποῖϊος οὗ ἴῃ δυάϊεηος 
Ῥτεβεπῖ, Ψ80 88 γεῖ Κπενν ποιδίηρ οὗ ἴῃς 
Ἐπουρδῖδ οὗ τῆς Ῥμασίβεεβ, ἀπά ῬΟΕδΙΡΙν, 
“εῖε ποῖ ἀνάσα πὲ ([Ὡ6 πιᾶὴ νἱῖ 
τῆς νὴ Ποτοά Βαπὰ ννᾶ8 ὑγεβεηῖ.--- εσ. 9. 
ἀγαθοποιῆσαι, κακοποιῆσαι: οπ ἴδε 
ταεδηΐηρ οὗ {μεβὲ ννοτάβ δηᾶδ ἴῃὲ 

ἴβδδυς ταϊβεά σἱάφ ου 1ο. 
περιβλεψάμενος. ΓΚ. ῬοΙτονΒ [18 τνοσὰ 
ἔτοπὶ ΜΚ., Ῥυξ οὔθ 811 τεΐδεεηςς ἴο [88 
ἐπηοϊΐοπβ ες δϑογίθεβ ἴο ]6βὺβ: δηῆροσ 
τηϊχεὰ ἢ ρῖῖν. Ης Ἰοοῖκβ τουπὰ τηοσεῖν 
ψΑἰτπρ ἴου δὴ ἄπβυγεσ ἴο Ηἰβ ροϊπιεά 
ηυεβείοη. Νόοπε θεΐηρ ἐογι βοοσηηρ, Ης 
Ριοοεθάβ ἴο δεδὶ: “αυἱ ἰδοεῖ, οοη- 
βεηῖι,᾽" ΒοΙΠΘΠΊΔΠΏ. --- ες. 11. ἀνοίας ; 
πεν Ψεῖε ΑΠΙοὰ εοἰέδ τερηϑδεῖεος ἀηρεγ. 
ὙΠΟ Μετὰ “ τηδά ᾽" δὲ 7 εβιι5, δεοδυβε Ης 
βαά ὕγοκεπ με ϑαθθδίῃ, 45 ἐπεν Ἴοῦ- 
ςεἰνεά ἰϊ, ἰπ ἃ νὰν παῖ τγουἹὰ τηᾶκε Ηΐπὶ 
Ῥορυΐᾶς : Βυπιδηϊ ν πὰ ρσείεγηδίυγαὶ 
Ῥοννεσ Ἄοοτηδἰπεὰ.---τί ἂν ποιήσαιεν: ἂν 
ψ ἢ τῃς ορίλεῖνε ἴῃ δη ἱπάϊτγεοι φυεδείοι, 
ἱπ ΖΚ. οἷν, ο]]οννίηρ οἰαβδίς υβαρσα. 
Τΐδ σοπιδί παϊίοη οὗ οοςαβίοηδὶ οἰ δββὶοἶβιτι 
νυ πεαυεπὲ Ἡεδγαίβην ἰ8 ουτίουβ. [ἐ 
8 ποιίςεδδὶς τπδὲ ΓΚ. ἄοεβ ποὲ ἱπιρυῖς 
ταυτάδτουβ ἱπίεπίίοπβ ἰο 16 ορροπεπίβ 
οὗ ]εβι8 δὲ 118 βίαρε, ποῦ σοτηδί παιίοη 
ΜΙ ροΙΤἰοΐδη5 το εἤες! ἐγαςυεης ἀδβῖρτε 
(υἱάς ΜΙκ. 111. 6). 

ΜΚκ.--τἶ ες. 
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12. Ἐγένετο δὲ ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις, ἐξῆλθεν 1 εἰς τὸ ὅρος 
προσεύξασθαι: καὶ ἦν διανυκτερεύων ἐν τῇ προσευχῇ τοῦ Θεοῦ. 
13. καὶ ὅτε ἐγένετο ἡμέρα, προσεφώνησε τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ" 
καὶ ἐκλεξάμενος ἀπ᾿ αὐτῶν δώδεκα, οὖς καὶ ἀποστόλους ὠνόμασε, 

14. Σίμωνα ὃν καὶ ὠνόμασε Πέτρον, καὶ ᾿Ανδρέαν τὸν ἀδελφὸν αὐτοῦ, 
᾿Ιάκωβον 3 καὶ ᾿Ιωάννην, Φίλιππον καὶ Βαρθολομαῖον, 15. Ματθαῖον 
καὶ Θωμᾶν, Ἰάκωβον τὸν τοῦ ὃ ̓Αλφαίου καὶ Σίμωνα τὸν καλούμενον 
Ζηλωτήν, 16. ᾿Ιούδαν ᾿Ιακώβου, καὶ ᾿Ιούδαν ᾿Ισκαριώτην, ὃς καὶ 5 
ἐγένετο προδότης" 17. καὶ καταβὰς μετ᾽ αὐτῶν, ἔστη ἐπὶ τόπου 
πεδινοῦ, καὶ ὄχλος δ μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ πλῆθος πολὺ τοῦ λαοῦ ἀπὸ 

1 ξξελθειν αντὸον ἰῃ 9 ΒΌ[,. 

5 ΜΒΌΙ, Βᾶνε καὶ Ὀείοτς ἰακωβον, ἀπά ἴδεγε ἰβΒ Μ8. αὐϊπογίεν ἔος καὶ Ὀεΐογε 
ἐνεσυ πᾶπις (Τί βο;., ΚΝ. Η. : καὶ ἰῃ Ὀγαοίκείβ Ὀείογε ἰακ. Αλφ., οπιιεὰ ἔπεσα ον ἴῃ 
Β, ΡγορΔΌΪν ὉΥ ονεταῖ μι). 

5 Ομ τὸν τον 381, 33. 

γν. 12-19ς. ΟΝ ἐλ ἀἰ1} (Μι. ἰν. 24-25, 
Χ. 2-4; ΜΚ. 1. 7-10).---νν τ. σ2. ἐν ταῖς 

ραις ταύταις: ἃ νᾶριε ἐχργεβϑίοη, 
Ῥυξ βυρρεδένε οἵὨ δβοπιε σοπηεοίοη ὙγἱῈΒ 
ξοτεροῖπρ εποουηΐεσβ.-- -ἐξελθεῖν, ψεπὲ 
οὐ; ψῆσπος ποὲ ἱπάϊςδιςά, ῬτΟΡΑΡΙΥ 
ποτὰ ἃ ἴονῃ ((δρεγπδυτ }) ἱπῖὶο 188 
βοϊϊπὰς οὗὨ ἴπε πιουπίαὶη8.---εἰς τὸ ὄρος : 
88 ἰπ Μῖ. ν. ἱ. απὰ Μίκ-. 11]. 13, ἴο τῆς 
ἘΠῚ πθᾶσ ὑπ βίαρο δεῖ Ης δά Ὀεεη. 
-π 11 ν ἴο ῥσᾶν, ποῖ ἰπ Μῖς. ; 
ταϊεὶ 6 ἰακοη ἴος ρταπῖεά. Βυῖ 1. 
τοᾶῖεβ ἃ ροϊπὶ οὗ Ἐχῃιδιτίηρ [88 88 ἃ 
ἁΔενοιίοηαὶ Μοάεϊ, οἴἴεῃ ρῥγαγίηρ, δηὰ 
ἐβρθοῖδ!ν δὲ οσίεἰςαὶ εἰπιοβ ἱἰπ ΗΒ 1126. 
Τῆς ρῥγεβεηξ ἰδ νἱενεᾶ 88 8 νΕΓΥ 
βρεοίΐαὶ οὶ βίβ, ἤθπος δέ 10] ονβ.---ἦν 
διανυκτερεύων, εἴο., Ης νγᾶδ Βρεπάϊηρ 
τῇς Ψψῃοῖὶς πὶρδὲ ἰπ ῥγαγεγ ἴο ἀοά; 
διανυκτερεύων οσουτδ Βετα ΟὨΪΐγ ἰπ Ν. Τ᾿ 
-͵τοῦ θεοῦ 15 ρεπίεῖνε οδ͵εςῖίνε : ρτάγετ οὗ 
ν Ὡς Οοά ἰ8 με οδ)εςῖ ; Ῥυῖ ἐἔ προσενχὴ 
ψεῖς ἰλκοη 88 Ξ ἃ ρίδος ἴὺ{ Ῥσζᾶυεσ ἴῃ 
18ὲ ορδϑῆ δἷγ, 8ἃ8 ἴῃ Αςῖβ χυὶ, 13, Ψὰ 
βδουϊὰ γεὲ {δε ροεῖῖς ἰάρα οἵ τῆς 
ῥγοφεέμολα οὗ Οοά---ἰἢς τηουπίδίη8 1---ν ες. 
13. τοὺς μαθητὰς, ([Πε ἀϊβοίρ!εδ, οὗ 
ποῦ ἃ οοηδίἀογδδίς πυπΊὶῦοῦ δᾶνε 
Εαιβετοᾷ δῦους ]εβυ8, ἃηὰ ψῆο Πᾶνα 
οἱϊοννεά Ηἰπὶ το πε 81]}.---ἀποστόλους, 
ΑΡροβεῖεβ, υβεᾶ γῪ [Κ. ἰη ἴῃς Ἰδαῖος βεῆβε, 
δεῖ δηά οἰδβεννιεσε. ὙΠῸ ννογά ἰβ πῆοσε 
πεαφυσπξ ἰπ δἰβ αοβρεὶ τπδη ἴῃ Με. ἀπά 
ΜΚ. (εἰχ εἶπιεβ ἰῃ 1ἱκ., οπος ἴῃ Με., ἐνῖςς 
ἱπ Μικ.). ---νες. 14. Σίμωνα: ἤπεῖα 
Το] ονν8 τς 118ὲ πλυσἢ τς 5απλε 88 πη Μι. 
ἂηὰ ΜΙ. Ι[κ., τπουρῃ Β6 δᾶὰβ αἰγσεδὰν 
οδ]εὰ ϑίσηοη, Ρεῖεσ (ν. 8), δεῖε 
τιοπείοηβ ἴπαξ [ε818 ρᾶνα Ὠΐπὰ [ἢ 6 ΠΔΠΊ6. 

4 Οπεΐξ καὶ 381. δοχλος πολυς ἰπ 3ΒΙ,. 

[πὰ τᾶς τπϊγὰ στοιρ οὗ ἴους Ἰυάδα ]αςοδὶ 
(Δκ6β ἐς ρἷδοας οἵ Τῃδάάδευβ ἱπ ΜΚ. 
δηὰ Τερρδθυβ ἱπ ΜΕ. δηὰ ϑίπιοπ (86 
Καπδηϊῖϊς 18 Ἵοδεὰ ϑίπιοη ἰῆς Ζεαίοι. 
ΟΥ ]υάδε Ιβοδσίος ἰξ ἰδ ποῖδά δαὶ δ6 
Ὀεοᾶπα ἃ ἰγαίϊοσ, “τὑγηεὰ ἰγαδϊϊοσ᾽"" 
(Εἰεϊά, Οἱ. Νον.).---προδότης δᾶ8 πὸ 
Διίίοῖς, δπᾶ {πεγείοσε βῃουϊὰ ποῖ ὃ 
τεηδεγεά ἐλε ἰγαϊτοσ 88 ἰῃ Α. Υ'. απὰ ΕΟ. 
νΒεη τὴς μας ἰ8 υδεὰ ἰΐ ὰ ἐὺμε 
παραδιδόναι.- -ν τ. 17. κα' , 4ε- 
δοεπϊηρ, ἢ τς Ὑνεῖνε, δυρρεβεὶη 
ἀεβοεηῖ ἴο {πε ἴοοι οὗἉ δε Β1118, ἐξ Ρἰαίη 
Ῥεῖον. Ὑεῖ τῇς εχργοβδδίοη τόπου 
πεδινοῦ ἰΒ ρῬεου]ϊατ;; Παγάϊν ψβδὲ να 
ΒβουἹὰ ὄχρεοὶ 1 ἴῃς γεΐεγεποο ψψεσε ἴὸ 
δε ρῥἱαὶπ Ὀεβίάς ἔπε ἴακε; γαῖῃεσ ϑυβθεα. 
εἶνε οὗ ἃ δὶ βρᾶςς ἴοννεσ ἄοννῃ ἴδε ἢ]. 
--πεδινὸς, πεῖε οἷ ἰῃ Ν. τ. Τμα 
ἄεβοεηὶ ἴακεβ ρίδοε ἱπ ογάεσ ἴο (π6 
ἀεἰνετν οὗ ἃ ἀΐϊβοουτβε νὩίοῃ, νἱ τδα 
οδοῖςε οὗ ἴῃς Αροϑβίῖεβ, σοηϑβεϊτυιεβ ἴπ6 
οςοαβίοη ΨἱὮ τεΐεγεπος ἴο ΨὩΙο ἢ 7688 
μδά βρεηξ τῇς πίρδξ ἴῃ ῥγάγεσ. Τῇῆα 
Δυάϊεηος οοπβίβίβ οὔ ἴγεα οἶαββεβ 
βεραγδίεἷνυ πδσηεὰ (᾿) τῆς Ὑννεῖνο, (2) {π6 
ΤΟΠΊΡΔΩΥ οὗ ἀϊδοὶρίεβ ἀεβογιί θεὰ 25 δῃ 
ὄχλος πολὺς, (3) 4 τηυίτυάε (πλῆθος) 
ξαϊμεσεά ἔτοπι ἃ ψὶάς ἀτεα. ΤῊ Ϊ8Β ἰ8 1ῃ6 
βᾶῖης τυυϊυαάς ἴσο ΠΟ ἰῃ Μ|ς.᾿ 9 
πδιγαῖῖνα [|ε8ὺ8 δδοαῤῥεά ἴἰο δα δΪ]], 
τακίηρ Ηἰβ ἀϊβοὶρίεβ τ Ηΐπι, ἴὸ κεῖ 
τεβὲῖ, δπὰ ρεδβυσηδῦν ἴο ἄενοίς βοηια 
Ἰείβυσα εἰπὶα τὸ πεῖς ἰπβέγυςτίοη, Οὗ 
τοῖθ ἀεβῖγε ἴο εβοᾶρε ἔγοτλ ἴδε ογονά, βο 
Δρραζεηῖ ἱπ ΜΚκ., ποῖα ἰδ πο σᾶς ἐπ 
κι [Ιπ ἱπάϊοδιίηρ (86 βουγοεβ οὗ ἢ ϊ8 
δτεαὶῖ δυπιδη βίγεδγη 1,Κ. οὔγβ ΟΔ11|ες 
848 δβυρετἤμουβ, τηεπιίοηβ 1υάδεα δηὰ 
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πάσης τῆς Ιουδαίας καὶ Ἱερουσαλήμ, καὶ τῆς παραλίου Τύρου καὶ 
Σιδῶνος, οἱ ἦλθον ἀκοῦσαι αὐτοῦ, καὶ ἰαθῆναι ἀπὸ τῶν νόσων αὐτῶν, 
18. καὶ οἱ ὀχλούμενοι ὑπὸ πνευμάτων ἀκαθάρτων, καὶ 3 ἐθεραπεύοντο. 

19. καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἐζήτει ὃ ἅπτεσθαι αὐτοῦ " ὅτι δύναμις παρ᾽ 
αὐτοῦ ἐξήρχετο, καὶ ἰᾶτο πάντας. 

2ο. Καὶ αὐτὸς ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς αὐτοῦ εἰς τοὺς μαθητὰς 
αὐτοῦ ἔλεγε, “ Μακάριοι οἱ πτωχοί, ὅτι ὑμετέρα ἐστὶν ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ. 

μακάριοι οἱ κλαίοντες νῦν, 

21. μακάριοι οἱ πεινῶντες νῦν, ὅτι χορτασθήσεσθε. 
ὅτι γελάσετε. 22. μακάριοί ἐστε, 

1 φνοχλουμενοι απὸ ἰη ΑΒΙ, (Ὁ ἢ458 απο). 

3 και οἰ ττεὰ ἰπ ΑΒΌΙ, 33. 

Ἔτι βαϊεπ,, Ῥδϑϑὶπρ ονὲσ [Δυπιαεα πὰ 
εγαθα (Μῖκ. ἰἰϊ. 8), ἀπὰ ννἱπβ ἃρ Ψ ΠᾺ 

Ὑγτε ἂἀπά ϑἰάοη, ἀδεβηίηρ τἢς τεγγίϊοσυ 
ἴδετε πεπος ρδορῖὶς οἂπηα ὉῪ τῇς εχ- 
Ῥιεββίοη τῆς π' (χώρας υπάετ- 
βἰοοά), ἰπε βεα-οαβέ. Τἢα ρεορὶς οοπιὶς 
ποτὶ 411 ἰῃε8εὲ μίαοεβ ἴοὸ ἤεᾶσ [6818 
ἀκοῦσαι αὐτοῦ) ἴῃ τπε ἤτβι ρίδος, 5 ἴξ 

ἴῃ ἐχρεοϊδεϊοιι οὗ ἃ ἔα ἀΐδβοουτγεε, δπὰ 
8180 ἴο Ῥε βεαϊεά. πε εαρεγηεββ ἴὸ ρεῖ 
Βεδιΐηρ ἐνεπ ὉΥ ἰουςἢ, οὗ νοι ΜΚ. 
ἵνεβ 80 βταρῇϊς ἃ ρίσίυγε (11. το), 18 

ἔδιδαν ἰηἀϊοαιεά Ὁ ἐζήτουν (ἐζήτει, 
Τ. ΕΝ).-π νεῖ. το. δύνα; ΤΑΥ͂ 
ποηγίπαῖῖνε οι το ἐξήρχετο Δηά το ἰᾶτο 
(Α. Ν. δηὰ ΕΚ. Ν.), οὐ νὰ ΤῊΏΔΥ τεπάεσ: 
ρον ασ Ψαης ἰογί ἢ ἔγοπὶ Ηἰπὶ δπὰ Ἠς 
δεαὶεὰ 11", 

γν. 2ο-49ςρ. Τὴε ϑεννιοη (Με. ν.-ν]1.). 
Ὑμδῖ ἴἰὸὲ ἰβ [ῃ6 βᾶπιε βειπίοῃ ἃ8 Με. 
Σερογίβ ἰῃ σμαρίειβ ν.-νἱἱ. τῇδ δα τε- 
ξαιάεὰ δ8 Ὀεγοηὰ ἀϊδβουββίοη. Ηον, 
ΨΏΠ6 ἴῃς βάσης, {ΠῈῪ οᾶπηα ἴο ὃε 80 
ἀϊβετεηῖ, 8 ἃ φυεβιίοη ποῖ αυΐΐα εαϑ  ἴοὸ 
Δηϑννεῖ. ὙΠεῖα ΡΓΟΌΔΟΪΥ ννᾶ8 δάάϊιίοη 
ἴο ἴῃς οτίρί πα] υξΐεγαποα ἰπ ἴῃς σαβε οὗ 
Μι., δαηὰ ἵμπεῖε ννᾶβ αἰπιοδὶ οδγίδίην 
βεϊεςοη ἱηνοϊνίπρ᾽ οπιϊβδίοη ἰῃ ἰΒς σᾶβα 
ΟΥΙ ς.᾽ 8 νεσβίοῃ, δἰ σ οὐ 18 ραζῖ οσ ου 
ἴδ μαζὶ οὐ ἴἴοβε ψῆηο ργερασεὰ ἴῃς ἴεχὲ 
Ὡς υδεὰ, Βαεϊουςπίηρ, οὗ εἐχργαβϑίοῃ ἰπ 
ἴδε Ῥαγίβ φοσησῆοπ ἴο Ὀοιἢ τεροσίβ ἰ8β, οὗ 
οουζδβε, 4180 νεσὺ σοποείναδίε. ΑΒ 1 βίδη 8 
ἰπ [Κι τῆε ρτεδὶῖ υἱΐεγαποθ δ88 τῆς 
τῆοσα 186 Ἑμαγδοίεσ οἵ ἃ ῥοῤμίαγ ἀἰβεοιγες 
δδη τς πλοζὲ ἰεηρίην, εἰαδογαῖα νογβίοῃ 
οὗ Μι. [πη Μι. τὲ ἴ6 αϊάαεῖε, ἴθ [κ΄ 
ἀέγγρνια--α ἀϊδοουτδε ἀεϊϊνετεά τὸ ἃ 
ετεαὶ ᾿οοηρτεραϊίϊοη ραϊπετεά ἴογ ἴδε 
ὕγροβε, ἢ πὸ ΑῤοΞέϊες ἀπά ἀϊδείῥίες 

ἴῃ τῇς τοηὶ Ὀδηςἤεβ 80 ἴο βρεᾶκ, ἃ ἀϊ5- 
οοῦτβε ἘχεπΊρ γίης ἴπεῈ ““ννοτάβ οὗ 
ἔτος" (ἰν. 22) [εδ5 νν88 ννοπὶ ἴὸ βρεᾶκ, 
δε σοπίζονοσβίαὶ ἀηι Πε515 (Μι. ν, χ7- 

8 εζητουν ἰη Δ ΒΙ,.. ΤΑ, ἃ οοττεςοη. 

438) εἰϊπιϊπαῖςά, ἀπά οὐ (πε δνδηροῖϊίς 
Ῥάββαρεβ τεϊδίπεά; ἃ βεζπιοῃ βεγνίπρ δὲ 
Οὔος 88 ἃ τηοΐεϊ ἔοσ “" Αροβί[εβ ᾽" δηὰ 28 
ἃ φοβρεὶ ἔογ ἔπε πα]]!οη. 

ν. 20-26. ΕἾγεὶ ῥαγέ οὕ ἐκ4 ἀϊξοοιεε: 
Βεαϊίἐμάες απὰ ἵοες (Μι. ν. 1-12).-- 
ες. 2ο. ἐπάρας τ. ὀφ.: ἱπ ΓΚ. τῃὲ 
Ῥτγεδοδες 135 ὺρΡ Ηἰβ εγεβ ὑροὴ Ηἱΐβ8 
δυάϊεπος (τ. μαθητὰς, ννῆο δτε {πεπὶ- 
Βεῖνεβ ἃ Ἵοζοινά), ἰπ Μὲ. ΗἜ ορεῆβ Ηἰΐβ 
του ; ῬΟΙΠ ἐχργεββίομβ ἱηϊσοάυοίηρ ἃ 
βΒοίϊεηη δεῖ ἀΐβοουσβΈε. [κι᾿ 8 ρῆζαβε 
βυξρεβίβ ἃ Ῥεηϊρηδηῖϊ Ἰοοῖς, αηϑυνεσίηρ ἴο 
ἴδε παίαγε οὗ τῆς υἱέεγαπος. άριοι: 
1κ. Βᾶ5 οἠἱν ,2ομγ Βεαΐϊέμαάες, οἵ ΜΈΪΟὮ 
186 ῥοογ, ἴῃς ἀπηρσνν, ἴπε τσεεῤίηρ, ἴῃς 
ῥενγεεσμέεά ἅτα ἴμα οδή]εοῖϊβ; ἴΠ6 βοζγοννβ 
Ὧε ἐπε Ἀφ εν εῖεσ οἵ τὰς εἰν χἰδὲ οὗ τῆς 
ἰηράοτιῃ με {Πεπι6.--- πτωχοί, πεινῶντες, 

κλαίοντες δε ἴο ὃς ἰΔκεη [Πεγα ν ἃ5 
ἀεβοερίηρ 1πῸ σοείαὶ ςοπάϊιοη οὗ ἴῆοβα 
δἀὐάτεββεά. ὙΒΕΥῪ ἅγε οπδγδοίοσίβείοβ οὗ 
ἴποβα ῆο ἃγε βυρροβεά ἴο ὃ οἠι]άσεη οὗ 
πε Κιηράοπι, ποῖ (48 ἴῃ Μι.) ςοπάϊεϊοηβ 
οὗ εηἴσαπος. Τα ἀεβοσγίριίοη οοσγεβροπάβ 
ἴο ἴῃε βίδιε οὗ (δε ἘΔΗν ΟΒυτοῃ. [ΙΕ ἰ8 
848 ἰξ 1εϑὺ8 νεῖ δάάἀγεββίπρ 4 σῃυσγοῖ 
πιεοῖϊηρ δηὰ βαγίπρ: Βἰεββαὰ δᾶγε υ6, ΧΩ 
Ῥγείῆγεη, ἰπουρὶ Ροοσ, εἴς, ἴοσ ἴῃ [86 
Κιίηράοπι οὗ ἀοὰ, δηά ἰἴ8 ὑἱεββίηρβ, 
Ῥτεβεηὶ δπά ρτοβρεοίϊνε, γε δᾶνε ἀπιρὶς 
οπιρεπβλείσῃ: νοις τῆς. τ86 οὗ δα 
ΒερΟΠ. θοῦ. ἴη Με. [}|6818 δρεακβ 
ἀἰάαοιίοει!ν ἴῃ τῆς τῃϊγὰ ρεζβοη, ΟΠ γί βι᾽ 8 
ννοτάὰβ ἂγε δάδριεά ἰο ργεβεηξ οἰγοιτι- 
βίδηςεβ, δυῖ ἴἃ ἰδ ποῖ πεοεββασυ ἴο 
Βιρροβε ἴμαὶ (ἢς δάδριδιίίοθ ργοςεθάβ 
ἰτοτὴὶ δὴ εδἰοηϊτίς οἰγοῖς, βρεῖς ἱπ βρίσίς 
δηὰ δεϊϊενίηρ Ῥονετῖν ἰο 6 ἰῃ ἰϊβεϊ ἃ 
Ῥαββροσγίῖ ἴο ἴῆς Κίπράοπ, δῃὰ σγίςμεβ τἰ.ὸ 
ΨΨΑΥ ἴο ρΡεγάϊίοη. 

νν. 22, 22. ἴπ δε εὐτεειρόπαϊηδ 
Ῥάᾶββαρε ἱπ Μί. ἵπασε 18 ἤγϑε δη οὐ)εςῖῖνα 
ἀϊάδοιϊς κιδιεπιθης δδους (ῃς ρετγβεςυϊεά, 



«ϑ--αϑ, ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ὅταν μισήσωσιν ὑμᾶς οἱ ἄνθρωποι, καὶ ὅταν ἀφορίσωσιν ὑμᾶς, 
καὶ ὀνειδίσωσι, καὶ ἐκβάλωσι τὸ ὄνομα ὑμῶν ὡς πονηρόν, ἕνεκα 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου. 23. χαίρετε! ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ 
καὶ σκιρτήσατε: ἰδοὺ γάρ, ὁ μισθὸς ὁμῶν πολὺς ἐν τῷ οὐρανῷ " 
κατὰ ταῦτα 2 γὰρ ἐποίουν τοῖς προφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 
24. Πλὴν οὐαὶ ὑμῖν τοῖς πλουσίοις, ὅτι ἀπέχετε τὴν παράκλησιν 

ὑμῶν. 25. οὐαὶ ὑμῖν, οἱ ἐμπεπλησμένοι,δ ὅτι πεινάσετε. οὐαὶ 
ὑμῖν," οἱ γελῶντες νῦν, ὅτι πενθήσετε καὶ κλαύσετε. 26. οὐαὶ ὑμῖν," 
ὅταν καλῶς ὑμᾶς εἴπωσι πάντες οἱ ἄνθρωποι: κατὰ ταῦτα ὅ γὰρ 

509 

ἐποίουν τοῖς ψευδοπροφήταις οἱ πατέρες αὐτῶν. 
27. « ᾿ ὑμῖν λέγω τοῖς ἀκούουσιν, ᾿Αγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς 

ὑμῶν, καλῶς ποιεῖτε τοῖς μισοῦσιν ὑμᾶς, 28. εὐλογεῖτε τοὺς καταρω- 

1 χαρητε ἴῃ 411 πηςΐ18. 

ΞΜΒΙΙΞ 33 αἱ. δΔῳὰ νυν ἴο ἐμπεπλ. 

8.τὰ αντα ἰπ ΒΌ (ΤίδοἙ., Υ.Η.). 

4 Οπίξ υμιν ἱπ ΒοΙὰ ρίαςεβ  ΒΙ,Ξ. ΜδηΥ πιοσγα οπχΐὲ {π6 βεσοηά. 

δ τα αντὰα ἀραΐῃ ἴῃ ΒΞ 33. 

ἔδεη δῇ Ἴχρδηβίοη ἴῃ ἴ86 βεσοπά ρεζβοῃ. 
Ηξετχε 811 ἰ8 ἴῃ ἴῃς βεοοπὰ ρείβοῃ, δηὰ 88 
τασπ18 δ ρου εα ἃτθ βυ ἢ 88 βυϊϊεὰ τῆς εχ- 
Ῥετγίεηςο οὔ ἢ ἐαυῖν ΟὨ τί βείδηβ, εβρεοῖδ!ν 
ἴμοβς Ὀεϊοηρσίηρ ἴο ἴῃς ]εννίβῃ ΟΠυτοῦ, 
βυβετίηρ, αἴ της Ὠδπά8 οὔ ἐπ εἰσ υηθε]ϊενίης 
σουπίσγπηδη, τοῦ πῃ ἴῃς νᾶτῖοι!5 ἐοισηβ 
ἰπάϊοαιοά---Παϊτεά, βεραζγαιίοῃ, Ἵδίυπληγ, 
εὐεςιίοη.---ἀφορίσωσιν πιᾶγ ροὶπὶ εἰϊμετ 
ἴο βεραγδίίοῃ 1ῃ ἀδίϊν [πὶ (Κεῖ!, Η δῇ) 
οἵ ἴο ἐἜχοοζηπιυηίοδιίίοη ἔτοπὶ [ῆ6 βυπᾶ- 
ἔοψυδ (80 τηοδὲ Ἴοπηηςηϊδτί 68) τ ἔπ 6 

Ταϊτηυάϊος ΓΤ). Ι᾿ τὰς ἴουπιοσ οᾶβα 

ομα παίυγα! ἢν βπάβ τῆς ουϊπλϊπαιίηρ ον] 
οἵ ἐεχοοπιπηυηϊςαἰίοη ἰπ ἴῃς 48: οἰδιιβε--- 
ἐκβάλωσιν τὸ ὅ. ὑ. -- εταδίηρ ἴῃΠ6 πδπια 
ἔτοτη ἴῃε πεσε σβῃὶρ οὗ ἴδε βυπᾶρόριε. 
1π τμε ἰδίῖοσς οαϑα [Π18 οἴδιιβα νν1}} γαῖ μεσ 
οἷδε ἴο τπ6 νὶϊς οσαἰυπιηΐθβ δβεγιναγάβ 

[ξαρεά ροη ἔπε εχοοπηπιιηίοδίεά. 
“«Ανβεητίαση ποῆεη, υἱὐ ἱπιρσοθοσαπι 
Βοτηίπυπι, ἀϊεττα τυτιοτγὶδυ5,᾽" ατοιῖι8.--- 
γεσ. 23. σκιρτήσατε, ἰεᾶΡ ἴος ἾοΥ; {86 
"ννοζὰ ὁσουζβ ἴῃ ἱ. 41, 44, ἀηὰ 1ῃ18 ἀπά οἴπεσ 
τεστὴβ ουηά ἱπ ἴΠς βεσίήοῃ ἤδνε ᾿ς βοπὶς 
ἴο ἱπέεσ τμαὶ [κι υ868 48 δἰ5 βοῦγοα ἃ 
νεσζβίοη οὗ ἴῃς ἀΐβοουσβε Ἔπχαπαιίηρ ἔγοπὶ 
ἃ εν 8ῃ- ΟἸ τ βείδη οἶγοῖθ. Μιάδ τῆς 181 
οὗ ψοζτάβ ἰῃ 1]. δ εῖββ, Μεγεζ, ποῖβ, ἢ. 
387. Μιάε ἃἴδο Ἑεΐπε, Ῥονγᾷ. {δεν φῇ, 

νυν. 24-26.65 πλὴν, Ὀυϊ, υδεὰ δεῖα 
δἀνετβαιίνεϊυ, ἃ ἑδνουτίξς ννογὰ τ 1. 
βιρρεϑείηρ δεγείοτε [86 Ὠγροῖμοββ τμδὲ 
Πα ἰ8 τεβροπβίδὶε ἴοσ ἴδ “"“νοα8 " ςῸ0]1ονν»- 
ἰη δ. ρΡεου ας το Βὶβ νετβίοῃ οὗ ἴῃς βεσιῆοη. 

πέχετε, γε πᾶνε ἴῃ [(]]}; τίςδεβ δηὰ 

ποϊδιπρ Ὀεβίἀεβ γοὺς τεννασζά (οὐ, ΜΕ, νἱ. 
2).---Ν ες. 25. ἐμπεπλησμένοι, με βαίεά, 
8 οἶλβ8 48 ἀϊβιϊηος ἱπ σμδγαςίεσ 848 188 
δεδιωγμένοι οὗ Μί. ν. το, οα΄ ψνΒοτ, τἱάφς 
τοηΑγ ΚΒ ἴποτο. Ἐεδάεγβ σδη ρίοῖυγα {με 
βαϊεὰ οἷἶδδββ ἴοσ {πμπεπΊβεῖνεβ.---νεσ. 26. 
ὙΒῖ8 Ψος ἰ8 δ ἀγεββεά, ποῖ ἴο [6 σίς ἢ 
δηά ΜῚ] ψθουῖ, Ὀὰς το τῃς ἀϊδβοὶρ!εβ 
Μη, δηὰ ροϊπίβ ουὔῖ ἴο ἔεπὶ ἐμαὶ το Ὀς 
ἔτεα ἔγοπη ἴδε ἐν}]8 ἐπυπχογαϊθὰ ἴῃ νοσ. 
22 ἰ8 ποῖ ἃ πηδίϊεσς οὗ ςοπρτατυϊδείοι, Ῥυῖ 
ταῖποσ ἃ οὐγβθ, 48 ἱπάϊοαϊϊναε οὗ ἃ ἀϊ5- 
Ἰογαῖεν ἴο 186 1418 ἀπά ἴπε Μαβίεσ, ψῃοΒ 
τ Δ Κα5 ἔπεπὶ τάκ νἱ ἢ 4186 ργορῃεῖβ. 

γν. 27-35. ΤΑε ἴαιο οὗ ἰονε (Μι. ν. 
38-48).---Ν ες. 27. ὑμῖν λέγω: [ἱκ. Βετα 
868 ἴπε ρῆγαβε ὑτἢ ὑπο ἢ Μι. ἱπίσο- 
ἄυςεβ δδοῇ ἀἰοέμηι οὗ [6508 ἰῃ ορροβικίοπ 
ἴο ἴδε ἀεία οὗ τπ6 βογίδεβ. Βυΐ οὗ ιπ6 
ΤΩΔΠΥ ἀἰϊεία οὗ ἴῃ 1, οτὰ τεροτγίεά ἰπ Με. 
Ὡς [48 ρτεβεγνεά οἠἷν οης, ἴπδὲ γεϊδεϊησ 
τὸ ἴῃς ἀυν οὗ ἰονίπρ (Με. ν. 44. Τα 
ἰηὐυποιίοη ἴο ἴονα δπεγηῖϊεβ 18 σπῦθςομ 
ψελκεπεὰ ἴῃ ἔοσος ὉΥ οπιἰββίοη οὗ (π8 
Δηι Πεβίβ: ἰἴονε πεῖρῃθουτβ δπὰ δαῖς 
Ἐπαπλῖε8. Α8 ἴἢ ἰο οοπηρεηβδῖς ἵἴἰἷ. αἶναεβ 
πε ρσεςερὶ ἑσίες, (1) 88. ἃ ζεπεσγδὶ δεδὰ 
υπηάδγ ψν Ὡς ἢ ἴο ΤΟ] ]εςξ βαγίπρβ οὐ]εὰ 
πτοπλ {86 βΒεοιίοῃ οἵ ἴῃς ἀΐβοουγβα οπχτεὰ 
(Με. ν. 17-42), (2) 48 ἃ ρτγοϊεϑδὲ δραίϊηϑέ 
ππιπρ 'ονε τὸ ἴθοβε ννῇο ἴονς ιτι8 (νετ. 
35» ζ΄. νετ, 32).---τοῖς ἀκούουσιν, ἴο γοιι 
ΨΠὴῸ Βεαῦ; ἃ ρῆγαβε Ὁ ψῃίοῃ ἴῃς ἀἰ8- 
σουΐβα ἰ8 δγουρῆς δαοὶς το τῆς δοίυαδὶ 
δυάΐεπος ἔτοπι ἴῃς τίς ἂπὰ δα ἔδῖβα 
ἀϊπεῖρ᾽εβ δροβισορῃϊβεά ἴῃ ἔπ ργεοδάϊησ 
νεῖθε8. [τ ἰ5 ἂη εἀϊιογίαἱ ρῆγαβε.-- 



ξοῦ ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Ί, 

δα Βα ΙΝ, μένους ὑμῖν, καὶ 2 προσεύχεσθε ὑπὲρ τῶν "ἐπηρεαζόντων ὑμᾶς, 
29. τῷ τύπτοντί σε ἐπὶ τὴν σιαγόνα, πάρεχε καὶ τὴν ἄλλην καὶ 
ἀπὸ τοῦ αἴροντός σου τὸ ἱμάτιον, καὶ τὸν χιτῶνα μὴ κωλύσῃς. 
30. παντὶ δὲ τῷ 4 αἰτοῦντί σε, δίδου - καὶ ἀπὸ τοῦ αἴροντος τὰ σά, 
μὴ ἀπαίτει. 31. καὶ καθὼς θέλετε ἵνα ποιῶσιν ὑμῖν οἱ ἄνθρωποι, 
καὶ ὑμεῖς ποιεῖτε αὐτοῖς ὁμοίως. 32. καὶ εἰ ἀγαπᾶτε τοὺς ἀγαπῶν- 
τας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ τοὺς 
ἀγαπῶντας αὐτοὺς ἀγαπῶσι. 33. καὶ ἐὰν ἀγαθοποιῆτε τοὺς 

ἀγαθοποιοῦντας ὑμᾶς, ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ ἁμαρτωλοὶ 
τὸ αὐτὸ ποιοῦσι. 34. καὶ ἐὰν δανείζητε παρ᾽ ὧν ἐλπίζετε ἀπολα- 
βεῖν,δ ποία ὑμῖν χάρις ἐστί; καὶ γὰρ οἱ" ἁμαρτωλοὶ ἁμαρτωλοῖς 
δανείζουσιν, ἵνα ἀπολάβωσι τὰ ἴσα. 35. πλὴν ἀγαπᾶτε τοὺς ἐχθροὺς 
ὑμῶν, καὶ ἀγαθοποιεῖτε, καὶ δανείζετε μηδὲν 10 ἀπελπίζοντες " καὶ 

λυμας ἰη . ΒΌΞ νεῖ, 1[,δἱ. 6. υμῖιν ἰΒ ἃ ςοτγεοϊίοη ἰο οἰαββίςαὶ ὑδαφα. 

3 Οπιὶξ καὶ ΘΙ ΒΌΙΞ αἱ. 

4 Οπΐϊ δε τω δ Β. 
4 Οπιῖξ γαρ ᾿᾿Β. 

δ λαβεῖν ἰη ΜΙ Β1,Ξ. 

3 περι ἴῃ ΜΙ ΒΙ,Ξ. 

δ Β Πᾶνε και γαρ εαν (Τίβοϊ., ΝΝ.Η., πῃ Ὀγαοϊεε 8). 

Ἶ δανισητε ἰπ ΝΜ) ΒΞ (Τίοοι., ΝΝ.Η.. 

9 ΜΒ1,Ξ οπιῖς γαρ, ἀπὰ τηδην υἀπςίαἷδ ομΐξ οι. 

10 μηδὲν ἰΒ 186 Ὀαδὲ αἰτεδίεά τεδάϊηρ (4 Β1,Δ αἱ., Ὑ.Η. ἴῃ δταοίκοια) ; μηδένα ἴῃ 
ΞΠ (Τίβς .). 

καλῶς ποιεῖτε, εἰς.: Ιἷ., ἰῃ οοπίγαβε 
σε Με. (ἴτας ἔεχῖ), εηΐαγρεθ Ποῖα, 5 ἱξ 
ἴο ΒΔΥ : γοῦ τηυδβὲ ἶονε 'π Ἔνεγυ σοηποεὶν- 
δΌΪς 86, Ἔδυδῆ ἰἱπ οοῃπϑοιίίοῃ ψνἱἢ τῃ6 
τηοϑὲ δρρταναϊδά 6ν]] ἰγεαϊπιεηῖ. [ἢ 186 
οἴδυδε επ]οϊπίηρ Ῥσᾶγεσ [Ὸσ δυο ἢ 885 βανῈ 
ἄοηςε στοηρ [(Κ. βυδϑειευξε8 ἐπηρεαζόντων 
(νες. 28) ἴος Μι.᾿᾽8 διωκόντων -- [ποβς 
ὙὯΟ ἐμεμΐ γου, ἴπε ρϑορὶς ἱξ ἰβ παγάεβε 
10 ῬΓΩΥ ἔοτ. Ῥεγβεουξίοη τῇδ δα ΝΕΣΥ 
βετῖος, δ τῆς ρῥζοιηριίπρ οὗ οοηβοίεηςα, 
γεῖ τεβρεοῖῆι].--- ες. 20 Ξ Μι. ν. 30, 40 
ὙΠ βοόης σμδηρεβ: τύπτειν ἴος ῥαπίζειν, 
παρέχειν ἴος στρέφειν ; αἴροντος δυ ρ εδί8 
τῆς ἰάεα οὗἩ τοῦῦετῖγ ἰπβιεδά οὗ ἱεραὶ ὑγο- 
οεεάϊηρβ ροϊηιεὰ δὲ ὃν Μι.᾽8 κριθῆναι ; 
ἱμάτιον ἀπὰ χιτῶνα οὔδηρε ρῥΐδςαδβ, 
ὩδίυγαΙγ, 88 ἴπ6 τοῦδε ἰᾶκεβ ἄγβε τῃς 
ὌρΡεσ πκελδοφονον ἴον Μι.᾽8 ἄφες 1,Κ. ρυΐ8 
μεν ὡλύσῃς -- ὙΠ ΠΠΟΪά ποῖ (ἕος (δε 
οοηδίσυςτίοη τινὰ ἀπό τινος κωλύειν, 
φδῖοἢ Βοσηθπηδηη τπουρι ὑπεχαπιρὶεά, 
υἱάε αεῃ. χχὶϊ!. 6, ϑερῖ.).--- τ. 30. 1. 
Ῥᾶ8ε68 ονεῖ Μι.᾽8 ἰηβίδηςς οὗ σοσῃρυ ΒΟ ΓΥ 
βεγνῖος (ν. 41), ρεῖῃαρβ Ῥεοδυδε ἰὲ ννου]ά 
τεαυΐτε εχρίδηδίίοη, οσ Μὰ8 ποῖ ἃ 

᾿ Ργδοεῖςδὶ ρτίεναποα ἕοσ δἰ8β σεδάεγβ, δπὰ 
Εοεδ ου ἴο ἴδε ἀυν οὗὨ ρσεηεσζουβ ρίνί ΠΡ, 
ΨΒΙΟΣ 8 το Ὅς οαττίεά (6 Ἰεπρὶῃ οὗ 
ΟΠ ΘΟ ΠΥ τεϑί πη παῖ 18 τἀ Κε οτα 
08 ὉΥ ἔοτςοα.-- ες. 31. ΖΚ. Ὀτίηρβ ἰῃ 

Βετε τῆς ἴανν οὗ τεοϊργοςῖγ (Με. νἱῖ. 12), 
δατάϊν ἰπ ἰἴ8 Ῥγορεσ ρίδςβ, 848 ἴῃ σἤδη, 
ἔτοπὶ δἰ προϊασ τὸ ΡΪυγαὶ ββονβ, δυξ ἴπ 
βυτρδίδυ 8 νἢδὶ ροα8 Ὀεΐοτο, [που ρ ἢ 
τοὶ αυϊῖα ἰπ ᾿ἰης, δηὰ ἐπεγείοσε ἰηβεγιεά 
δὲ τ218 ροΐπὲ 88 τῇς Ὀεβὲ ρἷδος ἴο ὃδ6 
ἐουπὰ ἔος ἴδε ροϊάεῃ συῖε. [{ βεδῖῃβ ἴο 
ὃς πιεδηΐ 845 ἃ βεπεγαδαὶ δβοδάϊηρ ἴογ 88 
Ῥατγιςυϊας μυροιπεῖίοδὶ οα868 ΓΟ] νη ρ Ξε 
γοῦ ψουἹὰ {κε πγεῃ ἴο ἴονὲ γου, ἴδετε - 
ἕοσο ἴονα ἔπεσ ψ Πεῖπεσ ἴΏῈῪ ἴονα γοι ος 
ποῖ, εἴς.--νες, 32. χάρις, μετε πὰ ἴῃ 
τῆς [0] ονίηρ νεσβεβ βίαπάβ ἴογσ Μι.᾽ 8 
μισθὸς, 485 1 το ἀνοϊά ἃ νΜογά οὗ Ἰεραὶ 
βουπᾶά πὰ βυῤβιίϊαϊα δὴ ενδηρείϊςαϊ 
ἴογηι ἰηδιεδά, ΥὙεὶ 1,1. τεϊδίπβ μισθὸς ἴῃ 
νες. 23.--᾽άρις ῥτοῦΔΟΪΥ πιδᾶπθ ποῖ 
“ἀπ ηἘ8.᾽" ἴτοπι πὲπ δυῖϊ ἴαυον ἴσοπι 
αοά. [Ιεὲ ἰΒ ἃ Ραυϊΐπαε Ψψοζσά, δηὰ 
ἈΡΡΔΑΓΙΘΏΓΥ 848 βιο ἢ ἴῃ ἕδνοῦς στ 1ἰἰς, 
Μιάε οὐ ἵν. 22.---ἁμαρτωλοὶ δεῖς δηὰ ἰῃ 
νν. 33, 34 ἴοσ τελῶναι δηά ἐθνικοὶ ἰῃ Μι., 
ἃ παίυγαὶ αἰϊογαϊίοη, θυϊ πιυς ἢ τ δακθη- 
ἰῃρ ἴ86 ροίηϊ ; τηδῃ ει Υ βεσοπάδευ.--- 
γεῖ. 33. Εοσς Μι.᾽8 βαϊυϊδιίοη 1,,ς. βυῦ- 
βείτατεβ ἀοίπρ; ροοά (ἀγαθοποιῆτε).---Ν ετ. 
34. ΤὨΪβ Ὄχδπιρὶς 18 τοῦρεὰ οἵ [18 ροΐης 
1 ἴὸ θῈ βυρροβεά ἔδδι 1,ἷς. δὰ δῇ δβοεῖὶς 
δίαβ. 1 ἃ πίῃ ἀεβρίβε τΏΟΠΕΥ ἴπετς ἴθ 
πο πιετὶς ἴῃ Ἰεπάϊης νους Ἔχρεςιίπ 
τεραυσηθηῖ.-- εσ, 35. πλὴν, διέ, ἴῃ 
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ἔσται ὁ μισθὸς ὑμῶν πολύς, καὶ ἔσεσθε υἱοὶ τοῦ ὑψίστου - ὅτι 
αὐτὸς χρηστός ἐστιν ἐπὶ τοὺς ἀχαρίστους καὶ πονηρούς. 46. γίνεσθε 
οὖν 3 "οἰκτίρμονες, καθὼς καὶ δ ὁ πατὴρ ὑμῶν οἰκτίρμων ἐστί. Ρ Βεῖο κά 
31. καὶ μὴ κρίνετε, καὶ οὐ μὴ κριθῆτε. 
οὗ μὴ καταδικασθῆτε. 

146. νι τι. 
μὴ καταδικάζετε, καὶ 

ἀπολύετε, καὶ ἀπολυθήσεσθε- 8. δίδοτε, μη τὰ καὶ δοθήσεται ὑμῖν - μέτρον καλόν, " πεπιεσμένον καὶ ὁ σεσαλευμένον “ἼΩΝ. 
καὶ 9 ἃ ὑπερεκχυνόμενον δώσουσιν εἰς τὸν κόλπον ὑμῶν. 
αὐτῷ μέτρῳ ᾧὅ μετρεῖτε, ἀντιμετρηθήσεται ὑμῖν." 

(ΜίςδΒ 

49. Εἶπε δὲ παραβολὴν αὐτοῖς, “Μήτι δύναται τυφλὸς τυφλὸν εὰ 

1 Ομξ τον ΑΒΌΓΔΞ αἱ. ῤὶ. 

5 Οπιὶξ και Ὁ Β1,Ξ. 

3 Οχῖ ουν ΤΙ ΒΌΙ.Ξ 33 αἱ. 

4ΜΒΙ, οὔιῖς ἤγεὶ καὶ δπά 9 ΒΌΙ.Ξ ἴδε βεοοηᾶ; τῆοσα ἐχργεββῖνα ψἱϊβοσῦς, 

δΈοΟτ τωγαρ... ὦ ΝΝΒΌΙΞ 33 αἱ. Βανε ὦ γαρ μετρω (Τίβοῖ., ΥΝ.Η.). 

6 ὃς και ἰπ ΒΟΌΤΙΞ 33. 

Τρροβίεϊοῃ ἴοὸ 411 ἔδεβε δγροιμεῖιςδὶ 
ἐρερε μηδὶν ἀπελπίζοντες, “' Πορίηρ ἴοτ 
ποιβίηρ αραϊη,᾽" Α. Ν., 18. ἴδε πχεδηΐπς 
τῆς οοπίοχε στοαυΐσεβ, δηᾶὰ δοςερίεᾶ ὉΥ 
ταοϑὲ ἱπίεγργείεσθ, τδουρῃ ἴῃς νεγῦ ἰπ 
Ἰαῖες ασεθκ πλεᾶηβ ἴο ἀεβραίσ, βεῆςε ἴῃ8 
τοηδοσίηρ “Ὥδνεσ ἀδβραίτιη  ᾽ ἰη ΕΓ. 
ὙΒς τολάϊηρ μηδένα ἀπ. νουὰ τηεδῃ: 
σαυδβίηρ πο οὔε ἴο ἀεβραὶσ ὉΥ γεξιβίπῷ 
αἷά.---υἱοὶ Ὑψίστον, Βοη8 οὗ δε Η ἱρλεεί, 
ἃ τῦῦοἢ ἱπέθγιοσ πᾶπηα ἴο (παῖ πῃ Μί. [πῃ 
1Κ. ἴο ὃε 5οηβ οὗ ἴδε Ηἰρπεϑὲ 18 τῆς 
γεισαγά οἵ ποῦϊε, ρεπεγουβ δοίϊΐοῃ; ἴῃ 
Μι. το ὃς κα {τπὲ Ἐδίδες ἰπ πδάνθη 18 
βεῖ δείοτε ἀϊβοῖρίεβ δἃ8 ἂῃ οδήεοι οὗ 
Διλδἰτίοη.---χρηστός, κὶπὰ; ὃγ ρεπεγα 8- 
ἱπς 1ἱκ. ταίββεβ {πε ραῖμοβ οὗ Μι.᾽5 οοη- 
οταῖδ βίδιειηςεηΐ (νοσ. 45), ΜΨὨΙΟἢ 8 ἀουδῖ- 
1:88 Ὠδάσγεσ πε οτὶρίπαὶ. 

νν. 36-38.. Μεγοϊγείνεςς ἱπομίραίεά. 
Οοά ἐμὲ ῥαΐεγη.--- οτ. 36 ςοτγοβροηᾶβ 
το Μι. ν. 48, ψῇῃϊοῦ ΠΕ οἷοβαβ {π6 

Ὁσηυραιίοη οὗ ἴῃς ρτεδῖ ἰᾶνν οὗ ἰονὲ -ξ 
γε ἐλεγεύογε ρετίεςϊ, 45 γουσ Εδίπασ ἰπ 

Βεάνθὴ ἴβ ρεγίεοϊ (υἱὴς ποίεβ τδεζε). 
1κ. αἰϊοσϑ πε ργεσερὶ ὉοΐΒ ἰπ ἰ[8 ἐχ- 
ῥγεσοίοη (οἰκτίρμονες ἕοτ τέλειοι), δηά ἴπ 
118 5σέξϊηρ, τηαϊιηρ ἰὲ Ὀαρίῃ ἃ πεν ἰγαΐῃ 
οὗ τπουρῆς ἰηδίεδὰ οὗ ννπάϊπρ ὑρ (ῃς 
Ῥσζενίουβ ομὲ Ξξ,Η δὲ οοτηραββίοπαίϊες (οὖν 
οὐ τιεά, 9. ΒΌΙ,, εἰς.) 48, εἴς.---ἴθ8 ῥγε- 
ςερῖβ ἐο]]οννίηρ δείῃρ ραγιίουϊατθ ὑπο 
μι ρεπεζαδὶ.--- γίνεσθε, ἱπιρεγαῖῖνε, ἴοσγ 
τῆς ματα ἴῃ Μι.---οἰκτίρμονες : 4 Ἰερίτί- 
τωαῖθ βυ δδεϊξιίο, 88 τμς Ρεγίεοιίοη ἰη- 
ουϊοαῖςά τείογγεὰ ἴο Ἰονίηρ, ἐπεπηεβ, δὰ 
ἱνίπρ ορροτίυηίεν ἕοσ βεῖτπρ ἔοτῖ ἘΠ 6 
οοίσιης οὗ Οοά᾽ 5 τες ρτδςς.---καθὼς ἴοτ 

Με.᾿8 ὡς, σοπιπιοη ἴῃ ἔκ. (᾿πνεπιν-εἰρῃς 
εἰπγε 8), υν᾿τπαββίηρ το εἀὐϊοτῖαὶ τονί βίοη.-- 
ὁ πατὴρ ὑ. : νἱίπουϊ ὁ οὐράνιος, τννὨϊςἢ 18 

ἰταρ!ἰεά ἱπ τς ερίτμεῖ κτἢς ΗἸ ΡΒ εδε" (νετ. 
35).-ν εἴ. 37. [ἢ {Πε86 βρεοιδὶ ρεδοερίβ 
1: 8 ἱτιρ δὰ τπγουρπους ἐμαὶ αοά δοῖβ 
88 ΜῈ ἃγῈ ἘἼχῃοζίεἀ ἴὸ δοῖ. ὙἜΟΥ ρίνε ἃ 
Ῥίςζαγε οὗ {πε ρτδοίουβ βρίτίξ οἵ αοά.--- 
καὶ, σοπηδοιίηρ [86 ἐοἸ]Ποννΐηρ Ῥσεσερῖ 88 
ἃ ΒρΡ6οἱδ] νυ τ ἃ ξεπεσαὶ. Νὸὼ καὶ ἰῃ Με. 
νἱϊο 1, νβεσο Ῥερπβ ἃ πεν ἀϊνίβίοη οὗ 
1π6 βεσίου. [Ἃἢ0΄Μι. [πε ᾿υδρίπρ οοη- 
ἀεπιπεά ἰβ τεΐζεσγεὰ ἴο 88 ἃ ομαγαοίοσίβεϊα 
Ῥμασίβαϊς νίςδ. Ηδετο ἴξ ἰβ οοηςεἶνεά οὗ 
88 ἱπίεγπδὶ ἴο τῇς ἀϊβοίρ]ε- ἶσος, 48 ἴῃ 
]ᾶπιεβ ἰν. 12.--ἀπολύετε, εεἰ ἴεε, 88 
ἃ ἀεδῖος (Μι. χνι, 27), ἃ ργίβοπεσ, οσ 
δῃ οἤεπάετι (τῆς ἀβερτίας ἀπολνθῆναι, 
2 Μᾶοο. χίὶϊ. 45).---ἶτες. 38, δίδοτε: 
τ ῖβ ἔογπη οὗ σβέσον ἰ8 βυρρεβίεά Ὁ Μί. 
νἱ, 2, ἐν ᾧ ρῳ μετρεῖτε, εἰς.: δε 
εἰνίηρ, ἱτηρὶ γπρ ἃ οοπβίαπε ἢδδὶϊ, ἀπά 
τβεγείοσα ἃ βεποουβ πδίιυγε.--- μέτρον 
καλὸν, γοοᾶ, ρεπεγοιιβ πηδάβυσε ἢ ἔπ6βδ 
νογάβ δηὰ ἴῇοβς τσ ἐοίονν ἀρρῖν ἴο 
ΤΑΔΠ 5 δίνίπρ 88 νν6}1 δ8 ἴο με σεύοσω- 
Ῥεηβε ἉὙῈΒ Ποῦ ἴδε ρεπείουβ ρῖνος 
5541: θὲ τεννασγάεά.-- -πεπιεσμένον, εἰς., 
Ῥτεββεά ἄοννῃ, ββακεῃ, ἀπά ονεγῆοννϊπρ ; 
Βτδρϊς δρεχερεβϑίβ οὗ ροοά πηεᾶβυτε, 811 
ἴδε τε. ΠῚΒ ἈρΡΡ]Ιο80]6 ἕο ἄγυ ροοάβ, 6.9.» 
δταῖῃ. Βεηρεῖ ἴαῖκεβ ἴῃς ἤσβὲ 85 γεξεττί πα 
ἴο ἄγν (ἰπ αγί δὴ, τς βεοοπὰ ἴο βοβὲ (ἐπ 
"οἱ Π|διι5), ἰὰς ἐπιτά ἴο ̓ ἰφυΐάβ (ἐπ ἰφμία 5). 
-π-κόλπον : ργοῦθδθὶν της ἴοοβα δοβοπὶ οὗ 
Ππ6 πρρεσ τοῦς ραίῃεγεὰ ἱπ δὲ ἔῃ νναϊβῖ, 
υδοῦιϊ ἴῸσ οδγγγίηρ τηίηρβ (Ὀε νείιε, 
ΗοϊτΖ., Η. Ο., αἰ.). [τ ἴδ ἱπιρ!εά ἐμαὶ 
Οοά ρἶνεβ δο, 2.9., “ ΡῥΙεπίθουβ γα - 
ἀετηρείοη ᾽" (Ρ8. οχχχ. 7). 

γν. 309-45. Ῥγουεγδίαΐ ἰογε.--- τ. 30. 
εἶπε δὲ : ([ῃς Θρεᾶκεσ ἰδ τεργεβεηϊζεὰ ἤϑτα 
88 τηβκίηρ ἃ πεν Ὀερὶπηΐηρ, [86 σοη- 
πεοιίοη οὗ ἐβουρῆξ ποὲ θεὶπρ ἀρραγβεηῖ, 
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ὁδηγεῖν; οὐχὶ ἀμφότεροι εἷς βόθυνον πεσοῦνται]; 406. οὐκ ἔστι 
μαθητὴς ὑπὲρ τὸν διδάσκαλον αὐτοῦ 3" κατηρτισμένος δὲ πᾶς ἔσται 
ὡς ὁ διδάσκαλος αὐτοῦ. 41. τί δὲ βλέπεις τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ 
ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου, τὴν δὲ δοκὸν τὴν ἐν τῷ ἰδίῳ ὀφθαλμῷ οὗ 
κατανοεῖς; 42. ἢ πῶς δύνασαι λέγειν τῷ ἀδελφῷ σου, ᾿Αδελφέ, 
ἄφες ἐκβάλω τὸ κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ σου, αὐτὸς τὴν ἐν τῷ 

ὀφθαλμῷ σου δοκὸν οὐ βλέπων; ὕὑποκριτά, ἔκβαλε πρῶτον τὴν 
δοκὸν ἐκ τοῦ ὀφθαλμοῦ σου, καὶ τότε διαβλέψεις ἐκβαλεῖν 4 τὸ 

κάρφος τὸ ἐν τῷ ὀφθαλμῷ τοῦ ἀδελφοῦ σου. 43. οὐ γάρ ἐστι 

δένδρον καλὸν ποιοῦν καρπὸν σαπρόν οὐδὲ δένδρον σαπρὸν ποιοῦν 
καρπὸν καλόν. 44. ἕκαστον γὰρ δένδρον ἐκ τοῦ ἰδίου καρποῦ 
γινώσκεται - οὗ γὰρ ἐξ ἀκανθῶν συλλέγουσι σῦκα, οὐδὲ ἐκ βάτου 
τρυγῶσι σταφυλήν. 45. ὁ ἀγαθὸς ἄνθρωπος ἐκ τοῦ ἀγαθοῦ θησαυροῦ 
τῆς καρδίας αὐτοῦ προφέρει τὸ ἀγαθόν - καὶ ὁ πονηρὸς ἄνθρωπος ὃ 
ἐκ τοῦ πονηροῦ θησαυροῦ τῆς καρδίας αὐτοῦ δ προφέρει τὸ πονηρόν " 

νΙ. 

ἐκ γὰρ τοῦ ἴ περισσεύματος τῆς Τ καρδίας λαλεῖ τὸ στόμα αὐτοῦ. 

Δ ἐμπεσ. ἱπ ΒΌΙ,; πεσ. ἴῃ ΝΝΟΔΞ 33. 3 Οπῖῖ αντον ΜΙ ΒΌΙ,Ξ 33. 

5 Ἐ οπιῖίβ ἡ. δ 8δαὰβ πως δε. Μοβί υποίαβ -- ΤΕ, 
4 ἐκβαλεῖν αἱ επὰ οἵ ξεπίεπος ἰῃ Β 13, 69 αἱ. (Τίβοξ., ΝΝ.Η.). 

δ σταῷ. τρνγ. ἰπ ΜΙ ΒΟΌΓΙΞ 13,33, 60. 

ΦΊΜΒΌΙ, οπιϊξ ἀνθρωπος ἀπά θησ. τῆς καρδιας αντον (εχρίαπαίοτυ δὐάἀϊείοπδ). 

ΤΊΦΑΒΩΌΞ οπιῖε ΒοΙἃ δγίίοϊςβ. 

Οτοιῖίυβ δᾶγβ ῥ᾽ αἰπῖν ἔπδὲ θεῖα 8 πὸ 
ςοππεοξίοη, ἀπά τ 1,Κ. 868 ἀεεπιεά ἰξ 
Βικίπρ ἴο ἱπιγοάυςες δεῖε ἃ ἰορίοη τῃδί 
τηυβὲ δᾶνα Ῥεδη βροκοπ δὲ δποίδεσ {ἰπ|6. 
Μι. [45 ἃ εἰπιῖασ ἐπουρῆς το ἰἢδὲ ἴῃ νος. 
39, ποῖ ἰπ ἔπε βεσπίοη δυῖ ἰπ χν. 14.-- 
τυφλὸς τυφλὸν: νἱεννίηρ {Π6 Βεγπίοη 88 
8η ἰάεδὶ αὐ άγεββ ἴο ἃ οπυγοῖ, [π18 δάδρε 
ΤΑΔΥ ΔΡΡΙΥ ἰο ΟἨ τί βείαπβ ἰγσγίηρ ἴο ρυϊάε 
Ῥχεϊδγοη ἰὴ ἔδε τὰς γᾶν ([4π|68 ν. 10), 
δηὰ τηεᾶη (δαὶ ἴδεν {πεπηβεῖνεβ πιδὲ 
Κπον τῆς ἰτυῖῃ.--- ετ. 40ὅ..5. Τῆς οοη- 
ποοιίοη Βοῖς αἷβο ἰ8β οὔβουσε; ἴῃς δάδσα 
τηῖρδι θὲ ἰακεῃ δ8 ἀϊγεοιεά δραίηβὲ 86 
οοποεὶξ οὗ βοῃοΐδσθ ργεϑυπιίηρ ἴο οτιτὶ- 
οἶδε {πεῖν ἰθδοῆογβ, νυ πο ἰ8 οπεοκεά Ὁ 
ἴδε τεπιηάεν ταὶ τπε υἱπιοβὲ πεῖρῃι τπδὶ 
οδη Ὀα τελοπεά ὃν ἐπε ἔν εαυϊρρεά 
(κατηρτισμένος, ἃ Ῥαυϊΐηο Μνογά, τ οτ. 
ΐ, στο, οἵ. 2 Τίπ). 111. 17, ἐξηρτισμένος) 
Βοδοῖασ ἰβ ἴο Ὅς οὐ ἃ ἴδνεὶ νἱπ ἢ18 
τεδοδει.--- ας. 41 ἱπίσοάυςεβ ἃ ἰπουρπμὲ 
Ὡς ἴῃ Με. βίδπάβ ἱπ ἱπηπγεάίαιε σοη- 
πεοιίοη ἢ ἐπαὶ ἴῃ νοσ. 37 (Μι. νἱϊ. τ, 
2, 3). [ΙΓ ἰδε νίενν οὗὁὨ νεῖ. 40, ἀρονα 
βυρσρεδιεά, Ὀε οοττεςῖ, (πδη 8 δηὰ τῃς 
Ὠεχὲ νεσβὲδ τΏΔΥ δἷβο ὃ υπάεγθιοοά 88 
κεῖζειτῖηρ 81}}} ἰο τἰδς τεϊδιίοπϑ δείνεεη 
ἔεᾶομος δπὰ ἰδυρῆϊς ἰη ἴῃς ΟΒυτοι, ταῖβος 

δδη ἴο ἴδ νίςς8 οἱ ἴῃς Ῥμασίβεεβ, πῃ ϊο ἢ 
ἐπ 1.8 νετδίου οὗ [πε βειπίοῃ ἃ:Ὲ ΝΟΥ 
τοῦς ἢ Ἰεῆ ουὐ οὗ δοοοῦπε. ἀΟεηβοσίουβ- 
Ὧς88 ἰ8 δρί ἰο δε ἃ ἴδυ!ξ οὗ γουπρ οοη- 
νετίβ, ἀπὰ ἀουδεεβ8 ἰξ νγῶβ τ σπουρἢ 
πῃ τῆς δροβίοϊϊς αρθ.0 Οπ δε ρᾶσγδθὶς οὗ 
πε πιοῖδ δηὰᾶ (ἢ6 Ὀδᾶπὶ υἱάά οἡ Μι. νἱὶ, 
3-5.--Ν ες. 40. οὐ βλέπων: τ[Πΐ8 ἰΒ οη 6 
οὗ ἴδε ἔδνν ἰπβίδηςεβ ἱπ Ν. Τὶ οἵ ρδγ- 
τὶοἰρ᾽εβ περαῖνεά Ὁγ οὐὔ. ΤΒδ οὐ ἴῃ δυο 
ςῶ8ε8 ΠΊΔῪ -ῷ μὴ, ΟΝ ἴῃ οἰαβϑίοδὶ 
Οτθοῖς 888 ἴδε ἔογσος οὗ ἃ Ἴοοῃπάϊιίοη, οὐ 
Ῥεΐπρ υϑεὰ ΟἿΪΥ ἴο βίδϊε ἃ ἔαςς (υἱάδ 
Βυτίοη, ἢ 485).---Ἶν. 43-45. [Ιη Μι. 
τδεβα ρδσγάροῖϊς βαγὶπρβ ἃὲ οοππεςοῖοα 
ΜΠ ἃ ννατπίηρ ἀρϑίηβί ζαῖϑε ρσορδεῖβ 
(Μι. νἱϊ. 15-10). ετε {πε ςοπηπεοιϊίοη 
8 ποῖ οὑνίουβ, [που ρἢ (πὰ τὨτεδά ἰ8 ρσο- 
ῬαθΪν ἴο ὃς ἐουπά ἱπ τ1με Ψοτζά ὑποκριτά, 
ΔΡΡΙΙεὰ ἕο οὔς ΨὮΟ ὉΥ δἰβ σφεπβογίουβ- 
Π688 οἰδίπη8 ἴο θὲ βδί πεν, γοῖ ἴῃ ταδὶ ν 
8 ἃ βταδίεσ βίππεσ ἴπᾶπ ἴΠο56 ἢα ὈΙατηςβ. 
ΤΒΙ8 σοπιδίπαϊίοη οὗἁ βαὶπὲ δηὰ βίπποσ 8 
ἀεοϊατεά ἴο Ὅς ἱπιροββίθϊς ὉΥ πηθᾶπβ οὗ 
ἔδεβε δάδρεϑ.---  εσ. 4: Ἐοτ τριβόλοι 
ἰῃ Με., ΓΚ. ρυῖβ βάτος -ΞΞ ἔῆογῃ Ὀυβῇ, 
γμδης, διὰ ἴος συλλέγουσιν ΔρρΙἰεά το 
Ῥοιἢ ἰδοτπβ δπά {πίβιϊεβ ἴῃ Με., ΠΚ. υ568 
ἰῃ ςοπηεοίίοη φΐτῃ βάτον τρνγῶσιν [86 
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46. “τί δέ με καλεῖτε, Κύριε, Κύριε, καὶ οὐ ποιεῖτε ἃ λέγω; 

41. πᾶς ὁ ἐρχόμενος πρός με καὶ ἀκούων μου τῶν λόγων καὶ ποιῶν 
αὐτούς, ὑποδείξω ὑμῖν τίνι ἐστὶν ὅμοιος. 48. ὅμοιός ἐστιν ἀνθρώπῳ 
οἰκοδομοῦντι οἰκίαν, ὃς "ἔσκαψε καὶ ᾿ ἐβάθυνε, καὶ ἔθηκε θεμέλιον ὁ ΟΒ. κέ! 8; 
ἐπὶ τὴν πέτραν πλημμύρας 1 δὲ γενομένης, προσέρρηξεν ὁ ποταμὸς ( ἀπολῶ 
τῇ οἰκίᾳ ἐκείνῃ, καὶ οὐκ ἴσχυσε σαλεῦσαι αὐτήν" τεθεμελίωτο γὰρ δ Ν᾽ Τ' 
ἐπὶ τὴν πέτραν.2 40. ὁ δὲ ἀκούσας καὶ μὴ ποιήσας ὅμοιός ἐστιν 
ἀνθρώπῳ οἰκοδομήσαντι οἰκίαν ἐπὶ τὴν γῆν χωρὶς θεμελίου- ἢ 
προσέρρηξεν ὁ ποταμός, καὶ εὐθέως ἔπεσε," καὶ ἐγένετο τὸ ῥῆγμα 
τῆς οἰκίας ἐκείνης μέγα." 

ΝΙ1. τ. ἘΠΕΙ δὲ ἐπλήρωσε πάντα τὰ ῥήματα αὐτοῦ εἰς τὰς 
ἀκοὰς τοῦ λαοῦ, εἰσῆλθεν εἰς Καπερναούμ. 

Σ᾿ πλημμυρὴης ἴῃ ΜΙ ΒΙ,Ξ 33. 

ΞΈοσ τεθ. γαρ.. 
(-εἰσ-)θαι αντὴν (Τίβοι., ΝΝ.Η.). 

2. Ἑκατοντάρχου δέ 

, πέτραν (ποτ ΜΙ.) ΑΙ ΒΙ.Ξ 33 Βανο δια το καλως οἰκοδομησ 

3 συνεπεσεν ἰπ Υ̓ΒΌΓΞ 33 αἱ., ἃ δἰζοηρεῖ ψοσά -- ςοἰϊδρδεά (Τίβοξ., ΝΥ... 

4 φπειδη ἰη ΑΒΟ (Τίβοϊ., ΥΝ.Η.., τεχῇ) ; ἐπει δε ἰῃ δ ΓΞ (ΚΝ. Η. πιασρ.). 

πσσὰ ἔος ρταρε- ραϊμεγίηρ.--- ες. 
ΕΝ σευροῖ μὴ ίας : εἰἴπετ, τῆς 
σσεάδυγα Ὑνῃϊο ἢ ἰ8 ἰπ 1πε6ὶ Βεαγῖ, οἵ ἴδ 
ἰσεάβυσε ψὩΙΟ ἢ ἴῃς Πεαγὲ ἰ8Β (Ηδμη). [τ 
εἰΐδεῖ οαβε ἴῃς βθῆβε 8: 88 18 ἴδε πεαζγῖ, 
80 ἰδ ἴδε υἱξεγαηοα. . 
Με. 46, ἱπισοάδυοίην τς ερίίορῃε, 

ταῖμεσ ἔδδη νυἱπάϊπρ υρ ἴῃς ργενίουβ ἴγαὶπ 
οὗἩὨ τπουρδῖ, ἀπβυνεῖβ ἴο ΜΕ. νἱῖ. 21-23 ; 
Βεσε ἀΐγες: δά άγεββ (2πἃ ρειβϑοῃ), ἵπεσε 
ἀϊάαςτίς (3τά ρεζβοπ) ; μεσ ἃ ροϊηϊεὰ 
ηυεβιίοπ, δηὰ ραγδίδοιϊο βίσιισϊιγε 48 οὗ 
8ῃ ογδίοσ, ἴῃ ᾿ίνεῖν τηᾶπηεσ, Ἀρρ  γίηρ 8 
βειπίοῃ, ἔπεα ἃ βθπογαὶ βίδιεπηθηῖ 48 
τὸ Ψ»δλαῖ ἰ8 ΠαοαββᾶσυΥ ἴο δάπιϊββίοῃ ἱπῖο 
τῆς Κίηράοπι οὗ Ηξεανεη--οὐ πᾶς ὁ 

, εἴς. 
ν. 47-48. Τὰες εῤίϊοριις (Μι. νἱῖ. 

24-27).- ες. 47. πᾶς ὁ ἐρχόμενος, 
εἴς. : ἰδς βίγὶς οὗ λάδάγεββ βεγε Ἴοστγα- 
βροηάβ ἴο ἴδε ἰάεα οὗ {πε ἀΐβοουτδε 
βυρρεβίεά ὃν [,Κ.᾽ 5 ργεβεηϊδιίίοη ἱΒγουρῃ- 
οὐξ, ἴα Ὠἰδέοτίς41 ϑεσπιοη οα ἴῃ Μουπὲ 
σοηνετίεα ἱπίο δῃ ἰάεαδὶ βεστῆοη ἴῃ 8 
ΤΟδυτοῖ τὸ ονεσ οπὲ ἴπδξ σοπιεῖῃ ἴο πιὸ 
ὉΥ Ὀεοσοπ)ίης 4 ΟὨτβείδη, δἀπὰ δεδγοῖῃ 
ΤΩΥ Μοτὰβ ρϑπεσαῖγ, ποῖ ἔπεβα ψψοσὰβ ἴῃ 
Δτείςυϊασ. --- Ἅεσ. 48. ἔσκαψε καὶ 
ἷ άθυνε, ἄυγ, δηᾶ Κερὲ ἀεερεπίηγ. Α 

εὐτγαίβπι, ΒΔ Ὺ τοί ἀπὰ οἴ βεῖβ τὸὶ ἄρ 
ἀεορῖγ. Βυὶ ΚΑρΠεῖ ργοάυοεβ δῃ ἐχαπιρίβ 
ἴτοπὶ Χεποόρδοη οὔτε βᾶπια οοηδβίγυςτοη : 
σαφηνίζει τε καὶ ἀληθεύει ος ἀληθῶς 
σαφηνίζει (Οεοοπονιϊεὶ, ςΆΡ. χχ.).---ἐ πλημ- 
μύρης (ἔτοπι πίμπλημι;, ἄπ. λεγίη Ν. Τ.), 
ἃ ἥοοά, “τᾷδε ϑυάάδεη τυξἢ οὗ ἃ βραίς,᾽" 

Ἑαῖτασ (Ὁ. 6. Τ.})}; “ Ηοοσΐννδββοσ," 
νν εἰζβᾶοκες.--προσέρρηξεν, ὕτοῖε ἀραίηδι, 
Βεῖδ δηά ἴῃ νεσ. 49 οηΐϊυ, ἱπ Ν. 
Μεγ. 49. χωρὶς θεμελίον, ψἰδους ἃ 
Τουπάδεϊοῃ ; ἂπ ἱπιροτίδης δἀϊξοτίαὶ σοπὶ- 
τηθηῖ. Τῆε (οο] 5} Ὀυ]Πἀος ἀϊά ποῖ πιακα 
Ἃ τηϊβίδκα ἰῃ Ἵμοοβίηρ ἃ ἰουπάδιίϊζοη. 
Ηἰδ ον ἴὰν ἴπ ποῖ τπϊηκίηρ οἵα ἐουπάα- 
τίοη, ας δι] ἀηρ ἂδὲ παρῃμαζασὰ οἡ τῇς 
βυγίδςα. Μι4ε ποῖεβ οὐ Μί. ἴοσ τῇς 
ΤΠδγδοιογβεῖςβ οὗ ἴῃς ἔνγο θυ] άοτβ.---τὸ 
ἤγμα (πτῶσις ἱπ ΜΙι.)), ([πΠ6 ΠΟΙΙΑρβα, 
δζα ΟὐΪν 'ῃ Ν, τ ΤἼϊβ πουπ ἰβ8 υδεὰ 

ἴο ΔΠδνΡΕσ ἴο ἔπε νεγῦ προσέρρηξεν. 
Τῆς ἱπηργοββίοη ργοάδυςεὰ ὃγ ἐπα ἔογο- 
ἴῃ βίυάν 5 τπαὶ 1,8 νογβίοη οὗ (π6 

δσπιοῦ οὐ {πε Μουπὲ, ΨΈΠ6 {ΑΙ ΡΥ 
τερζοάποίϊηρ δὲ ἰεαϑὶ ἃ ρατί οἴους ἵοσά 8 
ἰοδοπίηρ οη ἴῃς ἈΠ], ρῖνεβ υ8 ἴμδὲ ἰδδοῃ- 
ἰῃρν ποῖ ἱπ [18 Οὐ ρῖπδὶ βειτπρ, δυὶ 
τελάδριεἃ 8ὸο 88 ἴἰο βεῖνε ἴδε ργδςιίςδὶ 
βϑηροβδὲ οὗ Ομείβείδη ἱπβιγυςείοπ, εἰπεῖ 
Υ ὕκ. οὐ ΌῪ βδοστῆς οης δείογε Ἀἰπι. 
ΟΠΆΡΤΕΚΝ ΝῚ.. ΤῊΞ ΟΕΝΤΌΕΞΙΟΝ ΟΕ 

σαρεαναῦμ. ΤῊΞ ῬΙΡΟΝ 8 50Ν ατ 
ΝΑΙΝ. ΤῊΞ ΒΑΡΤΙΒΤ. ΪΝ ΤῊΞ Ηουβε 
ΟΡ ϑιμον.---ἶν. 1-το. Τλὲ Οεμέμγίον οὗ 
Οαῤεέγπαιι (Μι. νυἱῖϊ, 5-13). νας. 1. 
εἰς τὰς ἀκοὰς, ἱπῖο {πε 6Δ18 -- εἰς τὰ ὦτα 
ἰπ ϑερῖ. (ἀεη. χχ. 8, 1. 4, Εχ. χ. 2. τὸ 
βῃον (πδὲ ἴ ἰδ ποῖ ἃ Ηεὐγαίβπ), Κυρίκα 
οἰτεβ ἔτοτῃ Ὠΐοη. Ηδ]. : εἰς τὴν ἀπάντων 
τῶν παρόντων ἀκοὴν .-- εἰσῆλθεν, εηϊετοά, 
ποῖ τεϊυσηεὰ ἰο, Οδρεγπδιηη.---  σ. 2. 
ὃς ἦν αὐτῷ ἔντιμος, γὙΠ0 ννᾶβ ἄεας ἴὸ 
Βίπι; τπουρῇ ἃ βΐανε, ἱπάϊςβδειηρ ἐμαὶ Β6 

.- 

. 
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κ(οδ, αν. τινος δοῦλος κακῶς ἔχων ἤμελλε τελευτᾷν, ὃς ἦν αὐτῷ " ἔντιμος. 
βα κ 3. ἀκούσας δὲ περὶ τοῦ Ἰησοῦ, ἀπέστειλε πρὸς αὐτὸν πρεσβυτέρους 

τῶν ᾿Ιουδαίων, ἐρωτῶν αὐτόν, ὅπως ἐλθὼν διασώσῃ τὸν δοῦλον αὐτοῦ. 

4. οἱ δὲ παραγενόμενοι πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν παρεκάλουν; αὐτὸν σπου- 
δαίως, λέγοντες, “Ὅτι ἄξιός ἐστιν ᾧ παρέξει 5 τοῦτο" 5. ἀγαπᾷ γὰρ 
τὸ ἔθνος ἡμῶν, καὶ τὴν συναγωγὴν αὐτὸς ὠκοδόμησεν ἡμῖν." 6. Ὁ 
δὲ ᾿Ιησοῦς ἐπορεύετο σὺν αὐτοῖς. ἤδη δὲ αὐτοῦ οὐ μακρὰν ἀπέχοντος 
ἀπὸ ὃ τῆς οἰκίας, ἔπεμψε πρὸς αὐτὸν ὁ ὁ ἑκατόνταρχος φίλους," λέγων 
αὐτῷ," “ Κύριε, μὴ σκύλλου " οὐ γάρ εἶμι ἱκανὸς ἴ ἵνα ὑπὸ τὴν στέγην 
μου εἰσέλθῃς " 7. διὸ οὐδὲ ἐμαυτὸν ἠξίωσα πρός σε ἐλθεῖν - ἀλλὰ 
εἰπὲ λόγῳ, καὶ ἰαθήσεται 8 ὁ παῖς μου. 8. καὶ γὰρ ἐγὼ ἄνθρωπός 
εἶμι ὑπὸ ἐξουσίαν τασσόμενος, ἔχων ὑπ᾽ ἐμαυτὸν στρατιώτας, καὶ 
λέγω τούτῳ, Πορεύθητι, καὶ πορεύεται - καὶ ἄλλῳ, Ἔρχου, καὶ 

1.80 ἱπ ΒΟ αἱ. ἡρωτων ἰπ ΜΕ ΌΓΞ παΐίπυδο. (ΤΊ5.ἢ.). 3 παρεξη ἰπ ΜΑΒΟΌΙ.ΔΞ αἱ, 
8 πηΐπ. οπιῖς απὸ (Τί8οἢ.). 

5 φιλους Ὀείοτε ο εκ. ἰῃ Ἡ ΒΟΙΞ 33 αἱ. 

Ἴ ικ εἰμι ἰη ΝΒ. 

ὙᾺΒ ἃ Ὠυπηᾶπα τηλδίεσ. [,Κ. Π45 δἷβο ἰῃ 
νίεν,, δοοοτάϊησ ἴο δΒ8 οπῖ, ἴο δηῃδπος 
τῆς ναΐυς οὗ ἴῃς Ὀεπεῆξ Πςοπίειτεά : δα 
Ἰπἴἔπ οὗ ἃ ναϊυςά βεγνδηῖ βανεᾶ.- ες. 3. 
ἀκούσας : τεροτῖβ8 οἵ ρΡτγενίουβ δοῖβ οὗ 
Βραϊίηρ μαὰ τεδομβεὰ ἢιπὶ.---κπέστειλε: 
ἔμετε ἰβ ἢο τηεπείοη οἵ [8 ἕαςξ οσ οἵ ἴῃς 
βεοοηά ἀερυϊδιίοη (ἰπ νεσ. 6) ἰπ Με. 8 
νεγβίοηυ. Κ. [8 εν! ἀθηον ἀγαννίπρ ἔγοπὶ 
ΔΠΟΙ͂ΒΟΙ δβουῖτοθ, οσγὰὶ οὔ ψυτίτιςη.--- 
πρε ρους τῶν ᾿Ιουδαίων, εἰάετ8. οὗ 
τῆς ]εννβ; δε τείδσεπος ἰβ ὑχγοῦδοΥ ἴο 
εἰάετβ οἵ ἴπε οἷἐν ταῖμες ἴδῃ το συ] ετβ οὗ 
τῆ6 βυπάροριιε. Βσοτῃ ἴπΠ6 ἀεδβίρηιδιίοη 
“ οὗ ἐῆε [εν ἰξ τηῆαυ ὃς ἱπίεσγεά τῃδὲ 
τῆς οεπευτίοη 88 ἃ Ραρᾶπ, ὑγορδῦϊν ἰῃ 
ἴδς βεσνίος οὗ Απεῖραβ.---διασώσῃ, Ὀτίπ, 
βαίεῖν τὔτουρῃ ἴἢῈ ἀΐδεαβε ψὮϊο 
τῆτγεαϊεηεά [1|6.-- εσ. 4. σπουδαίως, 
ἡ αδις νά ; 1πουρἢ Βα μὰν τ Ῥαι ον ΤΩΝ 
εἶνβ, ἴοτ τεᾶβϑοῃ ρίνθῃ. τος ᾧ π' ᾿ 

ἴον ἄξιος ἵνα αὐτῷ π. παρέξῃ ἰ8. ἴδε 
2πὰ Ρεῖβοῃ βίπρυίας, ἔυξυσς, τη ά]ς, ἴῃ ἃ 
τεϊδίινε οἰδυβε Ἴχργεβδίηρ ρύγροβε ἰπ- 
βίεδλὰ οἵ τπ6 τῆοσε υβυδὶ βυδ)ιυποξιν 
(υἱάς Βυτίοη, ὃ 318).--- ες. 5. ἀγαπᾷ 
γὰρ, εἰς., με Ἰονεῖῃ οὐ τᾶος; ἃ Ῥῃϊο- 
7εν 88 Ῥαραῃ, ψῆοβε δῆεςιίοη ἴοσ (ῃ6 
Ῥεορὶε διροηρ ΜΒοπΊ ἢς ἰἱνεὰ τοοκ τδς 
στη οὗὨ ῬυΣ] ἀϊηρ' ἃ βγπαροριιβ. Ουἱϊϊε ἃ 
οτος ἕδος, ψ δῖος οουϊὰ ΘΑΒῪ ὃ6 
αβοοτίαίηςά. ἩΗετοά δυῖε πα τοπρῖα. 
Μιᾶς τιἰρμεοοι οπ ἐΠΐ8.--- στ. 6. ἕπορ- 
εύετο : πο Ηἰπε οὗ βογυρῖεβ ου ἴῃς ρατῖ οὗ 
7.808, 88 ἰῃ τῆς οαβς οὔ ἴῃς ϑυτορῃεηίϊοίδη 
ψοτηδη.--οὐ μακρὰν, ποῖ ἔλτ, 1.6., αυϊξα 

4 Ομηΐξ προς αὐτὸν 38. 

4 οπλτβ αντω (ΤΊ 50ἢ.). 

δ ᾽΄αθητω ἴῃ ΒΙ,.. ΤΕ. 18 τοπὶ ΜῈ, 

Ὥδᾶσ. [κι οἴξῃ 0868 ἴῃς περαῖίνε ΠΏ 
δὐϊεςεῖνεβ δηὰ δάνεσθβ ἴο ἐχργεββ ΒΤΟΠΡΙΥ 
τῇε ροβίεῖνε. Ηδῆη δοουπιυϊαῖεβ ἰπ- 
βίδῃοςβ οΠἰςΗγ ἴτοπι Αςί8.--- φίλους : τΠςδς 
4130 ννουϊὰ πδίυσγα!ν δὲ 1]ενν5.--ἰκανός 
εἰμι ἵνα : πετε νγε δᾶνς ἱκανὸς, [Ο]οννεὰ 
ΌΥ ἵνα ΨἱΠ βυρ)υποῖίνε. [πὸ ἢ. τό ἰξ 
ἰ8 ζο]οννεὰ Ὀγ ἴπε ἱπβηϊεῖνε.---Ν εσ. 7. 
εἰπὲ λόγῳ, δρεαῖς, ἱ.4., σοτητηδηά, ΜΙ ἃ 
νοσγά,--ν ες. 8. καὶ γὰρ ἐγὼ: δετῖα 
ξοϊοννβ ἰῆς ρτεδὲ ννογὰ οὗ ἴῃς οεπευτίοη 
τερογίεὰ ὃν [κ. τηυςἢ 45 ἴθ Μὲ. Βυῖ ἴξ 
Βεεπη8 ἃ Ψοσγὰ πιοσς βυ δ ]ε ἴο ὃς βροίκεῃ 
ἐπ ῥγοῤγία ῥέγϑοπα ἴδῃ ὉΥ ἀδρυῖγ. [Ιὲ 
ςοσίδίη! υ 10868 της ἢ οὗ [18 οτος ὃγ Ῥεΐπρ 
ἵνδη βεοοῃά δαπὰ. [,Κ. βεεῖηϑ πεα ἴὸ 
οτρεὶ ἴοσ ἰῃς πιοπιεηὶ παῖ ἴῃς σοπτυτίοη 
ἰ8 ποῖ βυρροδβεά ἰο ὈῬς ργεβεπῖ.0 ϑοῆδῃζ 
ςοη)εςΐαγαβ ἔδαὶ πε ἀϊά σοπης δῇεοσ 8]], 
δηᾶ βρεαὶς 118 ννοτά πἰπιβεῖ. Οὐ [ἴ8 
ἱπηροτὲ οἱάς δὲ Με. νἱϊϊ. ο---τασσόμενος : 
Ῥτιεβεηῖ, ἱπιρὶ γίηρ ἃ Τςοπβίδηϊ βίδία ΟἹ 
βυδοτάϊπδιίοπ. 

Οοτηρατίηρ δε ἔννο δοοουηΐβ οὗ τμϊ8 
ἱποίάεπε, ἰξὲ τῆν ὃς ποῖεά τπλὶ ΓΚ. 
τοᾶΚαβ ἔπε δοιίοη οὗ ἔς οεπιυτίοη σοῃ- 
δἰβίεηϊ ἰπγουρδουξ, 848 ἱπβρίγεά ὃ ἀϊ6Ὲ- 
ἄεπε Βυμπην. [πὶ Μὶ. με 8δὲὰ8 ἴδ6 
οουζᾶρε ἴο «δὶς [εβὺ8 ἀϊγεςεν, γοῖ Βς ἰδ 
ἴοο Βυγδῖὶς ἴο ἰεῖ 1ε8ὰ8 σοσῖδ ἴο δῖ8 
Βουβθθ6. [Ιπ ΓΚ. ἢς υ868 ἱπίεγο}ββοσβ, 
ΨἼῸ βῆον ἃ ρεπίδ Υ πεϊσοπια το {86 
ἰγεπὶς ενδηροῖῖθε, Με Βουῖ δαρρεβείπ, 
ἰητοπιίοη, ἱξ πᾶν ξωχίπες Ὀ6 τοιηδσκ 
παῖ τὴῖβ βίοτυ Ἂπιδοάϊεβ ἴῃς πηδίῃ 
ζελῖυτεϑ οὗ ἴπε κιπάσεδ ἱποίδεπε οὗ τ86 



3--13. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἔρχεται καὶ τῷ δούλῳ μου, Ποίησον τοῦτο, καὶ ποιεῖ." 9. ᾿Ακούσας 
δὲ ταῦτα ὁ Ἰησοῦς ἐθαύμασεν αὐτόν - καὶ στραφεὶς τῷ ἀκολουθοῦντι 
αὐτῷ ὄχλῳ εἶπε, “Λέγω ὑμῖν, οὐδὲ ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ τοσαύτην πίστιν 
εὗρον." το. Καὶ ὑποστρέψαντες οἱ πεμφθέντες εἰς τὸν οἶκον 1 εὗρον 
τὸν ἀσθενοῦντα 2 δοῦλον ὑγιαίνοντα. 

11. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῇ ὃ ἑξῆς, ἐπορεύετο ὁ εἰς πόλιν καλουμένην 

Ναΐν - καὶ συνεπορεύοντο αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἱκανοί, ὅ καὶ ὄχλος 
πολύς. 12. ὡς δὲ ἤγγισε τῇ πύλῃ τῆς πόλεως, καὶ ἰδού, ἐξεκομίζετο 
τεθνηκώς, υἱὸς μονογενὴς δ τῇ μητρὶ αὐτοῦ, καὶ αὕτη ἦν χήρα" καὶ 

Ζ1Ι 

ὄχλος τῆς πόλεως ἱκανὸς 7 σὺν αὐτῇ. 13. καὶ ἰδὼν αὐτὴν ὁ Κύριος 

ἃ εἰς τ΄. ο. δεΐοτε οἱ πεμφ. ἰπ ΒΌΙ, αἱ. νεῖ. 1,81, (ΤΊδοὩ., ΝΗ.) 

3 Οπγΐξ ασθενουντα ΜΝ ΒΙ,. 

εν τω εξης ἰπ πηΔηΥ Μ595., ἱποϊυδίηρ ΒΙ. (ΝΥ. Η.). ΤΑ. Ξ ΒΟ (ΤίβςΒ.). 

4 «τορενθη ἰη δ Β 13, 60 (Τίεςξ., ΝΝ.Η.). 

δ μον. νιος ἰπ ΜΝ ΒΙ.Ξ. 

ϑυτορῃεηϊοίϊδῃ ψοτδῃ, 
ΥΠΚκ., ὙἹα δχοεβδῖνα Πυμλ ΠΥ οὗἩ ἐπα 
οεπίυτίοῃ τα ννε Οεπῖ]ς ἄορς". ΤΒο 
ἰπιεγοεβϑίοῃ οὗ ἴῃ6 εἰάεγβ -ξ [παὶ οὗ {86 
ἀϊδοῖρ᾽εβ, Ὁπὲ {τἰεπά πε 58 οὗ {πε εἰάεσβ 
8. 80 δάπιοηἰϊίοη ἴο [υἀδίϑι8 ΞΞ (8. 8 
18 δἰεἰτυάς γοι οὐρῆε ἴο ἰΔ4Κα ὑρ τονναγάβ 
Οεπεῖ!ε8. ΑἹ] {πε ἰεββοηβ οὗ ἴῃ “" ὅυτο- 
Ῥπαπηίςίδη ἡνοπηδη "ἢ ἃτε ἴππ8 ἴΔπρἢ, ν ἢ] ς 
ἴπ6 οπες υπηννεϊςοπια ἐξδίυγε οὗ ΟΠ σίβι᾽ 8 
τεΐιβαὶ οὐ ἀν] ἔπρπεββ ο μοῖρ, νΒῖ ἢ 
πιὶρμξ δθεπὶ ἴο ᾿υϑιν τῆς [πἀαἰϑῖ, ἰ8 
εἰϊπιϊπαῖεᾷᾶ. Ηον ἔδλγ βυςδ οοπδίάεγα- 
τίομβ μδὰ δὴ ἱπῆυεηςς ἱπ τηουϊάϊπρ {86 
τεδάϊείοη το] οννεὰ Ὁγ 1,Κ. ἴδ 8 ἱπηροββίδὶς 
ἴο βᾶγ. ϑυξῆος ἴξ ἴο ροὶπε ουἕ {παῖ 86 
πδιγαῖῖνς, 88 ἱξ βίδη 48, ἀοεβ ἀοι δὶς ἀυϊγ, 
δηά 5ΠΟΥΒ 18 :-- 

᾿. ἀςηῖ]ς Βυτ Ἐν δηὰ ΓΑΙ, 
2. εν δα ἐσ επ 1]: 688. 
3. ΟἸγίβε 8 ῥγοπιρῖ βυσοοῦγ, ἂπά δά- 

τηϊταϊίοη οὗ ρτεαὶ (δι. 
νυ. 11-1ὴῦ. ΤἶΖς 505 οὕ ἐλε τοϊάοτν οὐ 

Ναῖπ. ἴῃ ἔχ. ΟὨΪΥ.---ν τῷ ἑξῆς (καιρῷ), 
ἰπ ἰῆς ἐο]]οννίηρ εἰπε, τπετεδῆεσγ; νᾶρυθ. 
--ἰν τῇ ἑ. νουϊά τηεδη : οἡ ἰῃς [ΟΠ] οννηρ 
ὧαγν (ἡμέρᾳ, υπάετβιοοά), ἰ.4., ἴῃς ἀδγ 
δε ἴῃς ποαϊίηρ οὗ ἰῃε σεητυτγίοη᾽ Β 8εσ- 
νδηῖ ἵἰπ σδρεζπαῦπ. Ηοίτηδπη ἀείεπδβ 
118 τεδάϊηρ οὐ τῇς περδῖῖνα στουπά 
τὲ πο υϑαρε οὗ βίγἷε οἡ ἴμε ραγὶ οὔ {Κ. 
͵ἰ8 ἀραίπβε ἰέ, δηὰ πὲ ἴτε θείας βυϊῖ8. [86 
οἰγσομπιβίδποςβ. “ὟΝ: βεὲ [βϑὺβ οὔ ἴῃ8 
ΨΆΥ ἰονγασάβ δα οἰ οὔ Ναδὶπ οχ τῇς 
ποσί -ννεβίογη βίορε οἵ ἔπε {π||6 Ἡεσπιοη, 
ἃ ἄδγ᾽ 8 [ουγζπου ἔτοπὶ σδρεγηδυπη. [Ιἔ ἰ5 
ἘΧΡγεββυ ποίεὰ ἰδὲ Η:5 ἀϊβοίρ!ςβ, δῃά, 
85 ἱκανοί 18 ν᾽6}1 αἰ(εβιεά, ἴη σοηδβίἀθι- 
ῬαῦΪῈ πυπΊεῖβ, ποῖ τπογεῖγ ἴῃς Τνεῖνο, 

ποῖ τεροσίεά 

δ Οπϊξ ικανοι  ΒΌΙ,Ξ(ΥΝ. Η.). 

Τ᾿ Αἀά ἣν δῆεσ ικ. 381, 33. 

ψνεσο ἢ ἢ Η πὶ, ἀπ τδην ρεορὶς δεδβί 68 ; 
ἃ βυττουηάίπρ ἴῃς δΒᾶΠΊ6 88 οὐ ἰἢς ἢ1]] 
ψμοῖς εξ ᾿δὰ δάάγεββεά Ηἰΐβ ἀϊβοῖρὶςβ. 
Τθοβε οὗ ἴῃς δυάϊεπος νῆο δαὰ Ἴοπια 
ποτὰ ]υάδλεα τε οἡ τμεῖς ΨΔΥ ΒοπΊς.᾽" 
Τε ροΐπε πλσδὲ ΡῈ ἰεἴς ἀουδεῖ!. ΥΝν. 
δηά Η. Πᾶνε ἐν τῷ ἑ., πὰ οζηῖι ἱκανοί .--- 
Ναίν: ἴδπογα ἰ8 81}}} ἃ {{π||6 μαπιῖςὶ οὐ ἐπα 
ΒΑπΊς πᾶπις (υἱάς Ἐοδίπβοη, Ῥαϊεφέΐηε, ἰΐ, 
355. 361). Ευδβεδίυβ δηά ]εγοπὶα βρβαὶς 
οὗ τς ἴον ῃ ἃ5 ποῖ ἴδ ἴτοπὶ Επηάοσ. 
ϑοῖὴῆς μάνα ᾿πουρῆι τῃς τεΐεγεηςα ἰβ ἴὸ ἃ 
Ναί ἴῃ ϑουΐϊδεση Ῥαϊδβείης, πηοητοηθά 
ὃν ]οβερῆυβ. Βυῖ Γκ. ψουά Βατγάϊγ ἕᾳκα 
818 τοδάεγβ 80 (Ὰσ ἔγοῃ ἴῃς υ808] βοξης οὗ 
ΟὨ γίβε᾿ 8 πλϊπἰ βίσυ ἱτπουξ ψαγηΐηρ.---  ε. 
12. καὶ ἰδού, δηὰ 101 Τῆε καὶ ἱπίτοδυςεα 
τῆς δροάοβίβ, Ὀυξ ἰ8 Τεδ]Ὺ βϑυρετγῆμυουβ; 
νεσυ Ηεδτεν (αοάει).---ἐξεκομίζετο, ννᾶ8 
Ῥείπρ οαττίεἃ ουξ (ἢεγε οηΐν ἰη Ν. ΤῊ); 
ἐκφέρειν υδεά ἴῃ τῆς οἰδδββίοϑ (Αςῖβ ν. 
6). ΙΟεβποσ οἰΐεβ Ἔχαπιρίεβ οἵ (Ὡς υ86 
οὗ τη|8 νεῖ ἱπ πε δβᾶπῆε β6ῆβδ, 
ἕτοσὰ ῬΏΠ]1ο.--- μονογενὴς, χήρα : {πε86 
Ψνοτ 8 ΒυΡΡΙΥ ἴδ6 ῥδῖδος οὗ ἴδε 5Βἰτυδιίοη, 
ἁερίςε τῆς νος οὐ με ννἱάονεά πιοΐδεσ, 
δηὰ Ὁγν ἱπιρ]!ςδιου οπηρἢ βίδα (ἢ ς Ὀ6πο- 
νοΐδηςε οὗ (ἢς πηίγαςϊςα, αἰνναγβ ἃ πιδξϊες 
οἵ ἰπίεσγαϑε ἴοσ [Κ.--νεσ. 13. ὁ Κύριος, 
τῆε Πογά, ἤσγβὲ εἶπα 818. 16 ἢ88 Ὀδθη 
υϑεὰ ἴοτ 1688 ἴπ ἴτε πασγαῖίνε. [,ἱ. 
πεαυεητν ἱπισοάυοεβ ἰὸ γμεσς ἴῃς οἵδες 
δυπορ ἰδῖβ ἢάν “"' [6808 ᾽. Τῆς Πεᾶνςην 
Ομχίβε, ᾿οσά οὗ ἴῆς δυο, ἰ8. ἱπ ἰδ 
ταϊπὰ, δηὰ ρεγῆδρβ ἢς επρίουβ ἴμ 6 Εἶτ|6 
Βεζα θεοδυβε ἰξ 18 ἃ ςᾶ8ς οὗ γα βίῃρ ἔγοπὶ 
τῆς ἀεαά. τῇς ""Τογᾶ" ἰ8 Ηἰπιβεῖζ τπε 
τίβεηθ Οπε.---ἐσπλαγχνίσθη: ὄχρτεβ8 
ταεπίίοη οὗ βυτηρδίῆυ, μἱἵγ, δ8 ἴδε 



512 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΨΙ. 

ἐσπλαγχνίσθη ἐπ᾽ αὐτῇ, καὶ εἶπεν αὐτῇ, “Μὴ κλαῖε." 14. Καὶ 
προσελθὼν ἥψατο τῆς σοροῦ - οἱ δὲ βαστάζοντες ἔστησαν" καὶ εἶπε, 
“Νεανίσκε, σοὶ λέγω, ἐγέρθητι." 15. Καὶ ἀνεκάθισεν ὁ νεκρός, 
καὶ ἤρξατο λαλεῖν: καὶ ἔδωκεν αὐτὸν τῇ μητρὶ αὐτοῦ. 16. ἔλαβε 
δὲ φόβος ἅπαντας, καὶ ἐδόξαζον τὸν Θεόν, λέγοντες, “Ὅτι προφήτης 
μέγας ἐγήγερται 3 ἐν ἡμῖν," καὶ “Ὅτι ἐπεσκέψατο ὁ Θεὸς τὸν λαὸν 
αὐτοῦ." 17. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ λόγος οὗτος ἐν ὅλῃ τῇ Ἰουδαίᾳ περὶ 
αὐτοῦ, καὶ ἐν ὃ πάσῃ τῇ περιχώρῳ. 

18. ΚΑΙ ἀπήγγειλαν Ἰωάννῃ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ περὶ πάντων τούτων. 
10. καὶ προσκαλεσάμενος δύο τινὰς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ὁ Ἰωάννης 
ἔπεμψε πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν,ἐ λέγων, “ Σὺ εἴ ὁ ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον ὅ 
προσδοκῶμεν; 20. Παραγενόμενοι δὲ πρὸς αὐτὸν οἱ ἄνδρες εἶπον, 

“Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς ἀπέσταλκεν ἡμᾶς πρός σε, λέγων, Σὺ εἶ ὁ 

ἐρχόμενος, ἢ ἄλλον ὃ προσδοκῶμεν; 21. Ἐν αὐτῇ δὲ τῇ ὥρᾳ 

1 Ὲ δδ8 εκαθισεν (Υ͂. Η. πιαγρ.). 

δεν οτηϊἰοὰ Ὦγ 3. Β1,Ξ 33. 
᾽ ἡγέρθη ἴηι ΑΒΟΙΞ 33. 

4 κυριον ἰπ ΒΙ.Ξ 13, 33, 69, ἴῃς πιοβὲ ᾿ἰκεῖν πνοσγὰ ἕο [,1., 

δέετερον ἰπ ΜΒΙΙΞ 33 (ΥΝ.Η.), ἰπ βεοοηὰ ρίδος ετέρον ἰπ ΌΠΞ 33. Β δὲ8 
αλλον (ΥΝ.Η. ἰεχῦ). 

4 ἐγ ἐκεινὴ τῇ ρα ἴῃ 381, (Τίβοξ., ΝΝ. Η.). 

τοοῖϊνε οὗ τῆς τηΐγαοῖς. ΟΛ ΜΚ... 41.- 
μὴ κλαῖε, οεαϑε ψεερίπα, ἃ Εἰπὲ οὔ ψῇῆδε 
νν 88 Τοηλίπα, δυῖϊ οἱ σουγθα ποῖ ὑπάετ- 
βἰοοά ὃγ {με νἱάονν.---Ἶ ἐσ. 14. σοροῦ, [Πς 
Ῥίεσ (Βεῖς οηἱν ἴῃ Ν. Τ.), ρχσοῦδθὶν δη ορθῃ 
ςοϑῆη, οτἱί πα! δη ὑτῃ ἔοσ Κεερίηρ ἴδε 
Ῥοπεβ οἵ τς ἀελά.---ὅστησαν, ἴΠο5ε Ὑ8Ο 
οαιτίεὰ τῇς οοῆη βιοοά, ἰδκὶηρ (δς 
τοῦς οὗ [εβ08 88 ἃ ΝΥΝ παῖ Ης νἱδῆςά 
ἢ 18.--τνεσ. 15. ἀνεκάθισεν, βαῖ ὕὑρ: ἴδς 
ἀνὰ ἰ8 ἰτηρὶϊεά ανοπ {πε τεδάϊπρ ἐκάθ- 
ισεν Ῥε δάορίεἄ; ἴο 818 ννᾶ5 ἴ0 βἰϊ ὉΡ ἔοσ 
οὴς Ψῆο μδά δεεὴ ργενίουβυ ἱγϊπρ; 
δἰτείηρ ωρ βμονεά 1{ξπ τεϊυχηθά, βρεακίηρ, 
8.11 ροββεββίοῃ οὗ 18 βθῆβεβ; ἴῃς γϑδ]ῖ 
δηὰ ρτεδίπεββ οἔτῆς πηΐγαοῖς (08 ἀββεσῖ: 
--νες. 16. φόβος: {πε αὖνε πδίυγαϊ ἴὸ 
811, δῃ ἃ Ἔβϑρεοῖδιν βίπιρὶς ρεορῖς, ἰῃ ῥσε- 
βεπος οὗ {με ῥγείδγπδίυτζαὶ.--- προφήτης 
μέγα, ἃ γτεαὶ ΡῬτορδεῖ, {κε ΕἸ’βῆδ, ννῃο 
δά τουρὩϊ ἃ βιπλϊδς ταῖγαοὶς δὲ Θυπεπι, 
δα ὉΥ (2 Κίπρβ ἱν.).---πεσκέψατο, 
νἱβἰτεὰ ρταςϊουβίν, 88 ἷπ ἴ, 68, γ8.---Ἶ ες, 
17. ὃ λόγος οὗτος, (μῖϑ δἴοτγγ. ΓΚ. 
Βαγβ ἰξ ννεηΐ ουἱ, ἴξ Ψου]ά βργεδά {|Κε 
τ ]άῆτε ἴλτ δὰ υνἱάε.---ν ὅλῃ τῇ Ἰουδα; 
ἷπ 411 ]υδδεα. ϑοπὶς (Μεγεσ, Βίεεκ, ]. 
ν εἶββ, Η οἰἐζπηδηη) τῆ κ 1υάδοα πλεᾶῃβ 
Βεῖε ποῖ ἴδε ριονίπος δυϊ τἰδε ψῇοῖς 
οἵ Ῥαϊεβιῖπε. Βυΐ 1Κ. ἰ8 Ἰοοκίπρ ἴοσ- 
νοτὰ το ἴῆε πεχὶ ἱποίάεπε (πιεββᾶρα 
ἴτοτὰ ]ομη) ; ἐπεγείοσθ, ψν 116 τη βίοσυ 

νου οὗ οουγβε βργεδά ἴῃ 411 ἀϊγεςείοηβ, 
ποσίῃ δηά βου, Ὦς ἰδυβ βίγεββ οπ ἴδε 
βουξῃννατά βίγεατ οὗ συπΊιους (ςατγίεὰ ΌῪ 
τς Ἰυάδοδη μαζὶ οὐ ΟΠ σίβε᾽Β δυάϊεηςε, 
νἱ. 17) τγουρ ΜὨΪοἢ ἰξ ψουἹά τεδοῖῦ ἴῃς 
Βαρίϊβε δὲ Μδομδεσγυβ.-- πάσῃ τῇ περι- 
χώρῳ, τῇς ἀϊκιγίσε βυττουπάϊηρ υάδεδ, 
Ῥεγϑβᾶ, ἱ.6., ϑνεσε ]οδη νυ 88 ἴῃ ρῥγίβοη. 

νν. 18-.35. ΤὴεΦφ Βαῤίίεἐ᾽ς πιέσδαρό 
(Με. χὶ. 2-10).-- ες. χ8. ἀπήγγειλαν : 
1ομπΒ ἀϊβεῖριεβ τροσὲ ἴο τη. [Κ. 
ΔΒΒ0ΠΊ68 παι ὯὶΒ τεδάεσβ Ὑν}}} τεπιοτηῦες 
ννδδὶ Βς [88 βἰδιεὰ ἴῃ {|. 20, δηὰ ἀοδβ 
ποῖ τερεᾶὶ . Βιυῖ της τερογιίπρ οὗ τδς 
ἀϊδοὶρίεβ ἰδ. εἶν ἱγτῃρ!1ε8. ἐμδὲ (ἢς τηδβίοσ 
ἷΒ ἀερεπάεπε οἡ ἴδεπὶ ἔοσ ἱπίογηαϊίοῃ, 
ἦ.6., 18 ἴῃ ῥτίβοῃ.---περὶ πάντων τούτων : 
τὰς Ψοσκβ οὗ [ε808 δβ8 'π Μί., δυῖ τούτων 
ταῖδεβ βρεοίδ! νυ ἴο [ἢ6 ἴννο ͵Δϑῖ τεροστιεἃ 
(ςεπέυτίοπ ΒΒ βεγναηῖ, ννἱάονν᾽ Β 501).--- 
γεῖ. 19. δύο, ἴννο; τῆοτς Ὄχρ !ςὶς ἰἤδπ 
Μι., ννῦο μδ5 διὰ τ. ὥν. Τῆς δύο 
ΤΩΔΥῪ 6 δη εὐϊτοτία! σπαηρα τα οἡ (δς 
ἀοοσυπιεηῖ, ἔτοπι νν Ὡς ΒΟ ἄγενν.---πρὸς 
τὸν κύριον (Ἰησοῦν, Τ. Ε.): 8 δεοοπὰ 
ἱπβίδηςς οἵ ἔπε υβς οὗ τῆς τ] 6 “ Ιοτά " 
ἴῃ 1ΠΚ.᾽8 παγγαῖϊνε.---σὺ εἶ, εἴς. : αυεδείοπ 
88 ἰῃ ΜΚ., ἢ ἐπα ἀουδεξι] νατίδιίοη, 
ἄλλον ἴος ἕτερον.--- εἰ. 2ο. Οη ἐπεῖς 
δυτῖναὶ [Π6 τηξῃ ἃγὲ τηδᾶάς ἴο τερεδὲ [88 
αυεβείοη.- τεσ. 2:1. [Κι πιᾶκεβ [ε518 
ΤΟΡΙΥ ποῖ πλεῖν ὉΥ Μοτγά, ἃ8 ἱπ Με. (χί. 



τ4--28. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἀθεράπευσε πολλοὺς ἀπὸ νόσων καὶ μαστίγων καὶ πνευμάτων 
πονηρῶν, καὶ τυφλοῖς πολλοῖς ἐχαρίσατο τὸ βλέπειν. 22. καὶ 
ἀποκριθεὶς ὁ ᾿ἸΙησοῦς 5 εἶπεν αὐτοῖς, ““ Πορευθέντες ἀπαγγείλατε 
᾿Ιωάννῃ ἃ εἴδετε καὶ ἠκούσατε" ὅτι ὃ τυφλοὶ ἀναβλέπουσι, χωλοὶ 
περιπατοῦσι, λεπροὶ καθαρίζονται, κωφοὶ ἀκούουσι, νεκροὶ ἐγείρονται, 
πτωχοὶ εὐαγγελίζονται - 23. καὶ μακάριός ἐστιν, ὃς ἐὰν μὴ σκαν- 
δαλισθῇ ἐν ἐμοί." 24. ᾿Απελθόντων δὲ τῶν ἀγγέλων ᾿ἸΙωάννου, 

ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς ὄχλους περὶ ᾿Ιωάννου, “ Τί ἐξεληλύθατε ὁ 
«εἰς τὴν ἔρημον θεάσασθαι; κάλαμον ὑπὸ ἀνέμου σαλευόμενον ; 
25. ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε“ ἰδεῖν; ἄνθρωπον ἐν μαλακοῖς ἱματίοις 
ἠμφιεσμένον; ἰδού, οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες 

ἐν τοῖς βασιλείοις εἰσίν. 26. ἀλλὰ τί ἐξεληλύθατε 4 ἰδεῖν; προφή- 
τὴν; ναί, λέγω ὑμῖν, καὶ περισσότερον προφήτου. 27. οὗτός ἐστι 
περὶ οὗ γέγραπται, “᾿Ιδού, ἐγὼ ὁ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελόν μου πρὸ 
προσώπου σου, ὃς κατασκευάσει τὴν ὁδόν σου ἔμπροσθέν σου." 
48. Λέγω γὰρ ὑμῖν, μείζων ἐν γεννητοῖς γυναικῶν προφήτης 
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᾿Ιωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ οὐδείς ἐστιν. 

1 Οπιὶξ το τηοβὲ υπςῖα]8. 

3 Οπιξ οτι ΜΒ1, (ΥΝ.Η.). 

ὁ δὲ μικρότερος ἐν τῇ 

8 Οχηΐε ο . ΜΒΌΞ. 

4 ξξηλθατε ἰῃ ΑἹ] τῆτες ρίδοςβ ἰπ δ ΑΒΌΙΞ δο (ΝΗ). 
ὁ Οπιῖε ἐγω ΜΒΌΙ.Ξ ποΐπυβο. νεγβδ. (Τίβοῃ., .Η.). 
ὁ Οπιΐε γαρ οπιίτεεά ἐπ ΒΞ 33 (Τίβο,, ὙΝ.Η.). 
ΤΎΦΒΙ, οπιὶὶ προφ. ἀπά τον Βαπ-., ὙΨὮΙΟΒ ϑεεω ἐχρ᾽δηδίογυ δά ἀϊείοηβ οὗ βοσίδεεδ, 

5), Ὀυξ ἢτϑὲ οἵ 411] ὉῪ ἄεθάβ ἀϊβρίυίης 
Ἣΐ8 πτηϊγασυΐουβ ροννεσ. ὙὙπηαΐ 16β8ὺ8 
στουρῆς ἀεπιοπδίγαϊίνε ουτεβ πεῖς δηά 
ἴπεῃ ΠΑ ὃς [1.8 ἱπίδεσεπος ἴτοτγ (Ὡς 
εχργεβϑίοπ ἀκούετε καὶ βλέπετε, ψ»ῃΐοἢ 
ΒΘεπῚ8 ἴο ροϊπὶ ἴο ϑβοπιειῃίηρ σοΐπρ οἡ 
Ῥεΐοτθ ἔδεῖς εγεβ. αρίσατο: ἃ Μοτά 
νψνείοοτις ἴο [ἰκ, δ οοπιδίπίηρ ἴδε ἰάεα 
οὗ ρτᾶοὲ -- ΗἬς ρταπιεὰ ἴῃς Ῥοοῃ (οὗ 
ἰβμῦ)..--- ει. 22 οοπίδίπβ [ἴῃς νεγθδὶ 
δηδνοσ, Ροϊηιίπρ ἴῃ6 πιογαὶ -- ΡῸ δπηά 
1611 γους πιδβίεσ ννῃδῖ γε βὰν δηὰ πεαγά 
(δοσῖβε, ρᾶϑὲ δὲ τῆε {ἰπιὲ οἵ τερογιίηρ), 
πὰ ἰεᾶνς δὶπὶ ἴο ἄσανν 8 οὐνὴ Ἴςοῆ- 
οἰυβίοη.---“νεκροὶ ἐγείρονται : [18 τείετθ 
το ἴῃς βοη οὔ τῆς ψιάον οὗ Νίη; ταϊβίπρϑ 
δοπὶ ἴδε ἀεδὰ δες ποὲ ἱποίυάςά ἰπ τῃε 
Ἰδὲ οὗ πιᾶγνεῖὶβ ρίνεη ἱπ ἴδε ργενίουβ 
νεῖβα. [{π. οπιῖβ τπστουρπουΐ ἴῃς Τοη- 
πεοιίηρ καὶ ψΠὩ τς Με. δπὰβ τῆς 
ταλτνοἶβ ἰηῖο σουρεῖ8β. Οπ (ἢς πιοῖϊνα 
οὗ ]ομη᾿ 8 τιεββϑᾶρε, υἱά ποῖεβ οὗ Μι,, σά 
ἴος. 

νυ. 24-3.ο. Ἑπεονεῖμηι οπ ἐλε Βαῤ ϊεέ. 
-τ εν. 24. τί: 16 νὰ ἴακς τί Ξ ψνῆδε, 
τῆς φυεβίοη νν}}} Ὀς : ννῆδϊ ννεπὶ γε ουΐ 
ἴο δεε ὃ δπὰ ἴπῸ δπβϑννοσ: “ἃ τεαϑά, εἰς.᾽"; 

{πε νγ, ἴῈ Ψ{Π Ρε: ΨΥ ψεπε γε οὐἱ ἢ 
ἀπά {π6 δηβννεγ: “ἴο 8ες ἃ τεεά, εἰς.""-- 
ἐξεληλύθατε (Τ. Ε.): τῃ18. τεδάϊηρ, 88 
ἀϊδετεπε το Με. (ἐξήλθατε), ΠΔ8 ἃ 
τηδάβυσε οὗ ῬΟΡΑΡΙΕΙν δηὰ ἰ8 δάοριεά ὉῪ 
Τἰδομεπάοτί, βετε δπὰ ἰῃ νν. 25 ἂπά 26. 
Βυὶ δραϊηϑὲ (Πἰβ 1. Δ εἰ58. ἐπι ρ ἢ δβίβεβ ἴῃ 8 
ἴλας: τας τῃς “ ἐπιεπάδίοσγβ " νεῖς ἑοπὰ 
οὗ ρεγίεςῖϊβι ὙὍὴς δοιίβίβ 866 πὶ ΠΊΟΤΟ 
ἀρρτορτίαίς ἴο ἴπε Ἴςοηπεοιϊίοῃ 88 οοπ- 
ταϊηίηρ ἃ τείεσεποθς ἴο ἃ ραϑὲ δνδηῖ, {π6 
νἱϑὶιϊ οΥὗἨὨ 1Ἐπε ρεΐβοῃβ δάάγεββεάᾶ ἴο δα 
Βοεὴθ οὗ 0 π᾿Β πλἰηἰ 5ΈΓ.---τν εῖ. 25. 
ἰδοὺ οἱ: [Κι οἤδηρεβ τῇς εχργεββίοπ 
Βεῖδ, βιϑι τυτηρ ἔοτ οἱ τὰ μαλακὰ φορ- 
οὖντες (Μι.), οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ 
τρνφῇ ὑπάρχοντες -- [ῇῆοξε ἰἰνίπρ ἰῃ 
(οἰοιῃς ἃ νν ἢ) βρίεπάϊά δρραγοῖὶ δπά 
Ἰυχύγν.--- ν. 26 δηὰ 27 τε -- νν. 9 ἂπά 
το ἰπ Μι., ἢ τῆς Ἔχοεριίοη τῆδὲ ΓΚ. 
ἱπνετῖβ {πὲ νοτάβ προφήτην, ἰδεῖν, 
τηρκίπρ ἰὲ ροββϑίδ!ς ἴο τεπάεσγ: νυ επὲ 
γΥς οὖ ἡ ἴο 8ε6 ἃ ργορδεῖ ὃ οσ, δῖ επί 
γε οὐ ἴο βεε ὃ ἃ ργορῆεῖ ὃ [ἢ Μῖ,, οηἱν 
16 ἰΟΥπΊεσ τεηάἀογίπρ ἰ8Β ῬΟββί]ε.--- ἐσ. 
28. λέγω ὑμῖν: Πεῖε 845 οἰβεινῃεῖς ἴΚ, 
οπιῖβ ἴῃς Ἡεῦγενν ἀμὴν, ἀπά ἢς οἴδετ- 

33 
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βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ μείζων αὐτοῦ ἐστι." 20. Καὶ πᾶς ὁ λαὸ 
ἀκούσας καὶ οἱ τελῶναι ἐδικαίωσαν τὸν Θεόν, βαπτισθέντες τ 

βάπτισμα ᾿Ιωάννου - 30. οἱ δὲ Φαρισαῖοι καὶ οἱ νομικοὶ τὴν βουλὴν 
τοῦ Θεοῦ ἠθέτησαν εἰς ἑαυτούς, μὴ βαπτισθέντες ὕπ᾽ αὐτοῦ. 31. 
εἶπε δὲ ὁ Κύριος,; “ Τίνι οὖν ὁμοιώσω τοὺς ἀνθρώπους τῆς γενεᾶς 
ταύτης ; καὶ τίνι εἰσὶν ὅμοιοι ; 32. ὅμοιοί εἰσι παιδίοις τοῖς ἐν 
ἀγορᾷ καθημένοις, καὶ προσφωνοῦσιν ἀλλήλοις, καὶ λέγουσιν,2 

Ἠδλήσαμεν ὑμῖν, καὶ οὐκ ὠρχήσασθε᾽ ἐθρηνήσαμεν ὑμῖν,ὃ καὶ οὐκ 
ἐκλαύσατε. 43. ἔλήλυθε γὰρ Ἰωάννης ὁ Βαπτιστὴς μήτε ἄρτον 

τφυπε ὃὲ ο Κ, οπκϊἰεὰ ἰῃ υποία]8, ἑἐοαπά ἰπ πλίππδο. ; ἃ πιαιρίηδὶ ἀϊγεςοῃ ἴῃ 
Σ᾿ δοιοηατῖςβ. 

3.ΝΜΒ ἃ δᾶνς ἴδε ρεουϊίασς γεδάϊηρ α λεγει, νἱο ΝΥ. Η, δάορε, 

5 Οπιῖξ (μἰ8 βεςοπά νμιν (οοπίοσπιβ ἴο ἤγβι)  ΒΌΙΞ 13, 346. 

ννἶδε αἰΐεγθ δηά ἴομεβ ἄοντι ἴῃς τεπηδεκ- 
ΑΌΪς βίδίεσηθης δῦους ]οππ, οπιἰετίπρ' τῆς 
5Βο]Ἔπιῃ ρται, δηἃ ἱηβεγίίηρ, δοοογά- 
πε ἴο δη 1πε| βίο! ν ῥσγοῦδθϊς τεδάϊηρ, 
ἱτῊρ ἐν οπλτἐεά ἴῃ {πε Ῥεβὲ Μ55. (απά ἴπ 
ΜΝ. Η.), προφήτης, 50 [πιϊεῖπρ τῃς νὶᾶς 
ΒΕΟΡ οὗ ἰδς 5βἰδίεσηεπι. [,Κ.᾿8 νοζβίοῃ 
8 βεοοηάδιν. Μι,᾽Β ἴ8 τῆοσς κε ψνμδὶ 
{25:8 Βρεακίηρ βίου τνουἹὰ βδγ. 
νοη ἰδ Ης "πεαπέ: ἃ ρτεδῖες ιἰγοῤλοὲ 

ἴδῃ Ἰοδπ τῆετο 'β ποῖ ἀπιοηρ ἴδε βοῦβ 
οὗ Ψψοσίεθ, ΗἜς νουϊᾷ βὰν ἰΐ ἰδυ8: 
διλοηρ ἴμοβε Ὀογῃ οὗ ψόγλεη ἔμεγε μδῖῃ 
ποῖ αγίδεη ἃ ρτεδίεσ ἔπᾶπ ]οθη, 48 ἴἰΐ 
δες Ψψεῖὲ [Π6 ρτεαίοεβε "παθ ἰπᾶΐῖ Ἔνεσ 
Ἰϊνεά.---ὁ δὲ μικ. Οπ τῃ18 νυἱάς αἱ Μι. 
-ῆν. 29, 30 ἅτε δεβὲ ἰἌκεῃ 88 ἃ Πἰβίοσίςδὶ 
τεβεςείοι ὃν ἴῃς δνδηρεῖ δε, [18 ργοβαὶς 
ομασγδοῖεσ, 48 οοτηραγεὰ Ψ ἢ νμαὶ ρΌε8 
Ῥεΐοσγε δηὰ Ἴοπιεβ δῆεσγ, Ἷοοπηρεῖὶβ (ῃϊ8 
ςοποϊυβίοη, 48 ἄνθη Ηδῆη δάπιβ. ὙΠεπ 
118 ἀῦβεπος ἔτοπιὶ Με. 5 δοςουηΐῖ ροϊπίβ ἰῃ 
ἴδε βάσηβ ἀϊγεςϊίοη. [ἐ 48 ἴοσ [18 δἰπὶ ἴο 
ἰηάϊςδίς ἰο ψμαῖ δχίεης ἴδ ροριυΐαγ 
ιάρτηεπε Βαᾶᾷᾶ επάοσβεδ [δε εβιϊπιαῖς 
708ὲ οἤετεά ὃν [68ι8. Τῆς ψῃοῖε ρεορῖς, 
Ἔνθ {πὸ Ρυδ]ίοληβ, Βδὰ, ὈΥ βυδγηϊεῖπρ᾽ 
ἴο Ῥὲ δαρεδεά. ὮΥ Ἰοῖπ, δοκπονϊβάρεά 
διῖβ Ἰερι ἰσλδον ἀπ ροννεσ 88 ἃ γτορῆεῖ οὗ 
αοάᾶ, δηὰ 80 “υδειβεά᾽" (ἐδικαίωσαν) 
ασοά ἰῃ βεπάϊηρ Εἰπὶ 88 ἴπ6 δεγαϊὰ οὔ πε 
ςοπιίηρ Μεββίδηίς Κίηράοπι δπὰ Κίπρ, 
ἴ.6., τεοορηϊδεά δῖπὶ 48 ἔπε Ηἰ πηδῃ ἔοσ 850 
ἘΙΡὮ ἃ νοσϑιίοη. Τὸ ὃς 5ιτἰς εν σοτγεος 
6 ἴ8 οὐ]ίρεά, σομίγαγυ ἴοὸ [8 Ψψοπῖ, ἴὸ 
τεῖεσ ἴο 1ῆ6 Ῥῃδγίβεεβ δῃὰ ἰανυεῖβ 88 
ἐχοθρίίοηβ, ἀεβοσὶ δίπρ ἴπθπ 88 τηδκίηρ 
νοϊά, ἐτυϑιγαϊῖίπρ (ἠθέτησαν, ε Ομ]. ἱϊ. 
21) ἴδ σουηδβεὶ οὗ αοά νυ ἢ τείεγεποα το 
τπεπηβαῖνεβΊ Τῆς ἴο ψογάβ ἐδικ. δηὰ 
ἠθέτ. τα δηϊβεις, δηὰ Πεὶρ το ἀεῆπε 
δδοῦ οἴβεσ. ΤΆ ἰδίζες τηεαπίηρ ἴο ἐγεδί 

ἢ οοπίεμηρι δηὰ δὸ βεῖ δδίάβς, (ἢς 
οιπο πλυϑὲ πθᾶη (Ὁ ἄρρζονα ἀοάβ 
σουηβαὶ οἵ ογάϊηδηςς ἱπ τῆς πιϊββίοπ οὗ 
ἴἰῆς Βαριϊβέ. Κυρκαε τεπάεσβ : ἰαμάαγωπε 
όμνι, οἰείησ πυσηεγουβ ἰπβίδηςςβ οὗ [Πΐ8 
δεηβε ἔγζοπὶ ἰἢς εαίέ. δοίονι.---αἰς 
ἑαυτοὺς αὔες ἠθέτησαν 48 δδεδη 
νδιϊουϑ τεηάδεσεά -- "' αραίπβί {δματ- 
8εῖνεβ᾽" (Α. Ν.) ἀπά --Ξ“"1ἴἢοσ ἐμαπιβεῖνεβ," 
ἐ.6., πῃ 80 ἔδλ 88 {πον ψεσς ςοποοτπεά 
(Ε. Ν.; ““φυδηϊυπι ΔΌὉ οἷβ ρεπάεδδε," 
Βοτγπεπιᾶηη). Βιυῖξ [6 Ἰαίέες ψνουἹᾶ τε- 
αυῖτε τὸ εἰς ἑαντούς. ΤῊΣ πιεαπίηρ ἰδ 
Ραίπ ἐρουῦρῃ. Αοά᾽β σουηδβεὶ νεγυ βρεοῖ- 
Αγ οοποεγηεά ἴῃς ΡΠ αγίβθα8β δηά ἰδινγοτῖβ, 
ἔοτ ποῆς ἴπ [βγϑεῖ τίοτε πεοάεὰ ἰὸ γερεηῖ 
τῆδη {Βεγ. Ὑπετγείογε ἴΠ6 ρῆγαβα Ξξ [πεν 
ἐγυβίγαϊεά Οοα᾽δ οουη (ἴπ 1οππ 8 
τηϊββίοη), νυ ἢ τνδ8 ἴοσ (οοηςογηθά) ἴῃς 
ΨΥ οἷς [ον βἢ Ῥθορὶθ, δπὰ 18 τοϊρίουβ 
Ἰεδάδσγβ νεῦῪ ρδσζι οι] δγῖὶγ. 

.ν.31-35. ΤΑτ ολίγον ἐπ ἐπε πιαγ κοΐ 
ῥίαεε.---τοὺς ἀν. τ. γενεᾶς ταύτης. ΤῆΘ 
Ῥοϊηϊεὰ τείεγεηςε ἰπ ἴῃ6 Ῥγανίουβ νεῖβε 
ἴο ἴῃς ῬΠατγίβεεβ ἀπά ἰδυνγδσβ πλᾶατῖκβ ἔπε πὶ 
ουϊ 48, ἰπ ἴῃ6 νίενν οὗ πε ἐνδηρε ἶβὲ, πα 
“βεηεγδίίοη "" |ε80Ὁ8 πᾶ8 ἱπ Ηἰἴ8 δυε. 
ΤὮϊ8 ἰ8 ποῖ 80 οἶδας ἱπ Μι.᾽8 νεγϑβίοῃ, 
Ποῖα ν ρϑίπεῦ πὶ ΠΟΥ ὅτ ἴῃς 
βυδ)εοῖ οὗ δηἰπιδάνεσβίοη ἔἴοῦ ἴδ 
ομαγαδοιεσίβαϊίοη σοσγεβροπάϊηρ ἴο {πεῖς 
Ομδγδοῖοσ 85 οἴπεσννίβα Κηονη. 7ε818 
ΒΡΟΚεΕ Βενεγοῖν ΟὨΪ οὗ τῆς τεϊϊρίουβ 
Ἰοδάςσϑ ; οὗ ἴδε ρεορῖὶς αἰννδυβ οἰ τ 11 γ.--- 
Νεσ. 32. Ἡ ΡΟΣ εἰσιν : τείεττίπρ ἴο 
ἀνθρώπους, ὁμοία ἱπ Με. τεϊεττίηρ ἴο 

γνεὰν, ΤΟ νατίδιίοηβ ἴῃ 1, κ.᾽5 νεγβίοῃ 
Ὁπὶ Μι.᾿Β ἅτε δ 1ρῃε: θοῇ βεατὰὶ ἴο 6 

Καερίηρ οἷοβε ἴο 4 δοπιπηοη βουτοα--- 
ἀλλήλοις ἕο, ἑτέροις, ἐκλαύσατε ἴοτ 
ἐκόψασθε; ἴῃ νεῖ. 33 ἄρτον ͵ἰ8 ἱπβετίεὰ 
ες ἐσθίων δηά οἶνον αἴες πίνων; 
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ἐσθίων μήτε οἶνον πίνων,; καὶ λέγετε, Δαιμόνιον ἔχει. 234. ἐλήλυθεν 
ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγετε, ᾿Ιδού, ἄνθρωπος 

φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος 
ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν τέκνων αὐτῆς πάντων." ὃ 

καὶ ἁμαρτωλῶν. 45. καὶ 

36. Ἠρώτα δέ τις αὐτὸν τῶν Φαρισαίων, ἵνα φάγῃ μετ᾽ αὐτοῦ " 
καὶ εἰσελθὼν εἰς τὴν οἰκίαν" τοῦ Φαρισαίου ἀνεκλίθη.δ 47. Καὶ ἰδού, 
γυνὴ ἐν τῇ πόλει, ἥτις ἦν ἁμαρτωλός, ἐπιγνοῦσα ἴ ὅτι ἀνάκειται ὃ 

ΔἼῺ μητε ἄρτον... πινων ΒΞ πᾶνε μὴ ἴὉΓ ἢγες μητε, ΒῸ εσϑων ἴοτ ἐσθιων, 

ΝΒΙΞ αρτ. ἀῆες εσϑ. ἀπά οἱν. αἴες πινων. ὟΝ. Η. δάορε αἹ] ἔεβε οβδηρεβ. 
3 φιλος Ῥείοτε τελων. ἰπ τηοκί υποίδ]5. 

5 παντων αἴει ἀπὸ ἴῃ ΔῈ) Β πιίηυδο. (ΥΝ.Η.). 

4 τον οἶκον ἴῃ Φ ΒΌΙΞ, 33, 69 αἱ. δ κατεκλιθὴ ἰπ ΒΌΙΞΊ, 33. 

δ ἡτιξ ἣν ἐν τὴ πολει ἰπ ΒΞ (Τίδοϊ., Ν. Η.). 

Υ͂ και Ῥείοτε ἐπιγ. ἴῃ ΑΒ αἱ. ῥί. 

Το] οννίης ἃ ἰδῖς ἐγαάϊείοη, ἐπῖηκ Μογες 
δηὰ ϑοῆδησ. Μοτῖὰ ῥγοῦδὈῪ {ΠΕΥ 8.6 
Ἐχρ δηδίοσυ εἀϊίογίαὶ ἐουςμεβ ὉΥ [υἷ., 48 
ἱξ ἴἰο βᾶὺ: 3 μὴ ἀϊὰά δαὶ δηά ἀγίηι, δυϊ 
ποὲ δηγεαά ἀπά ενίη6.--- ος ἦλθεν [Κ. 
δυ δδείξυϊεβ ἴῃ νν. 33 ἀπά 34 ἐλήλνθεν ΞΞ 
ἰδ οοπις. ΤβιυΒβ ἴῃς {0 Ῥσορμεῖβ βανε 
ἰδκεη τπεῖς ρίδςς οηςα ἔος 81] τῇ ἰἢς ΡῬαβε 
οὗ Ὠἰβίοτυ : ἴδε οὔς 85 δὴ δεοείϊς, (ὃς 
οἴδες δ8 δνοϊϊπρ ρεουϊαγίιγ---ἰἡἤυεης- 
ἱῃρ τε ποῖ ὃῪ ἴδε τηεϊποὰ οἔὨἉ ἰβοϊδιίοη 
Ῥυξ ὉΥ {πὸ τπηεϊμοά οὗἩἉ Ξςγνιῤαέλγ. ΤΒΘ 
τη ρηδηὶς οατγίολῖυσε οὐ Ά {τῃΐϊβ ψεπίδὶ 
οδασδοίοσ ἴῃ νϑσ. 34-ουκοη, ἀγυηκαγὰ, 
οοπιταάε οὗ ρυδ᾽ϊσδῃϑ δηὰ βἰἴππεῖϑ--- 
οτἰ βἰπαϊεά ἀουθεῖεββ ἴθ ἴῃς Οδρογηδιιπὶ 
ταἰϊββίοῃ.--- ἐσ. 35. καὶ, εἴς,, δηὰ νυἱβάοπῃ 
ἰδ ΨψοηΣξ ἴο Ὅε ἤιδιίβεά ὃν 411] δες 
ΟὨΠάγεη ; ΓΚ 411 ψῆο δε ἐπεπηβεῖνεθ 
ννΐδε, ποῖ 0ο] 188} δηὰ υπγοδϑοηδοὶα [1κα 
τῆς ““ρεπεγδίίοη ᾿"" ἀεβοσίδεἃ. Οἡ τῆὶβ8 
δάδρε υἱάδ ποῖεβ οη Μί. χί. 19. Βοζγπδ- 
ταλὴη {πίη κ8 ἴπδὶ Ἐπ8 νεῖβς 8 ρατὶ οὗ 
ΨΒδί τπ6 δάνεσβε οὐ εἰς βαϊὰ, οὗ οουζβα 
ΒΡΟΚΘΠ ἰπ ἰΣΟΩΥ -- πεῖς οοπάμος βῆοννῃ 
ἴο Ὀε [ῸΠν γΥ τεβυΐϊβ; ψνδὲ σοηνεγίβ 
ἴδεν πιαάς : ἔπε τεῖῆιβε οἵ (Ὡς ρορυϊδιίοῃ 

ν. 36-5σο. Τἀε οἰπξμϊ τοονιαη. ΤῊ 8 
βεοιίοη, ρμεουϊαγ ἴο [Κ., οἷς οὗ τῇς 

Ἰάθη ενδηρεῖῖς ἱποίδεπιβ ψψὲ ονα ἴο 
ἰπ, ἰ8 ἱπιγοδυςεἃ ες ἢ πιυςῇ τᾶςῖ, 

88 ἰξ βεσνεβ ἴο 1] υδίγαϊς πον [εβ8 οᾶσηα 
ἴο Ὀε ςαἰ]]εὰ 186 ἔτίεπά οἵ ρῃδ]ςΔπ8 δὰ 
Βίπηοσβ, δῃπᾶ ἴο Ὀς Γςαϊυτηη!αιε ἃ 45 διιςῇ, 
δηὰ δὲ ἴῃς βδπ)6 {ἰπη6 ἴο βῆονν ἴδε ἴσια 
πδῖυγε οὗ 186 τεϊδιίοπβ ΗδἜ βυβίαίηεα ἴο 
ἴδεβε οἶδββεβι [ὃ βεγνεὲβ ἤιγῖΠο, ἴὸ 
ΧὨ |εϑ0ὺ8 8ἃ8 Οπα ψνῶοβε γμεηΐδὶ, 
διλοίουβ βρίγί οουἱά Ὁτίάρε ΡΒ οὗ 
Ββοοίαὶ οἴεαναρε, δηὰ τῇδε Ἠμηὴ δε 
πίεηά, ποῖ οὗἨ οπε οἶδββ οπΐγ, δυῖ οὗὨ δἱ] 

8 κατακ. ἰπ ΜΑΒΌΙΞ 33. 

οἴδδβεβ, ἰῃς εἰδπὰ οἵ ν»ιαη, ποὲ τηδγεῖγ οὗ 
ἴδε ἀερταδεά. Ι,Κ. ψουϊά ποῖ ᾶνὲ δὶβ 
τεδλάοιβ ἱσηαρίης ὑπαὶ [ε8ὺ8 ἀϊπεᾶ οὔἱγ 
18 δυο ρεορὶς δἂβ δ τηεῖ ἰπ 1,ον} 8 
Βουβε. [π {Κκ.᾿8 ραρεβδ 76βι58 ἀΐηεβ ντἢ 
ῬΒαγίβεεβ αἷβο, ἢεσγε δπά οὔ ψῸ οἵας 
οοςδβίομβ. ΤῊΪΐ8 ἰ8 ἃ ἀϊβιϊηςεῖνα ἐδαίυτα 
ἴῃ δῖ8 ροτίγαϊζυγα οὗ [εβιβ, ομβαγαοίοσίβιϊς 
οὗ δία ᾿Ἰτεηΐοδὶ οοβπιορο ἴδῃ ἀϊδβροβίοη. 
1 Π88 οἴδη Ῥδδη τηδἰπιδίπεὰ ἰπδὲ ἐδῖ8 
πγγαζίνα ἰ8 βίτρὶν ἴῃς βίοσυ οὗ Μδζυ οὗ 
Βεῖδδην τεπηοάε]εὰ 8ο 48 ἴο δας ποὸὺν 
Ἰεβδβοῦβ. Βυΐῖ, 48 Ψ1}] δρρθᾶσ, ἐμεῖς δα 
οτὶ ρίπαὶ εδίυγαβ ἱπ ἱξ ψὨϊοἢ, ονθη ἴῃ ἐπ 6 
ἡαιάρτηεηε οἵ Ηοϊίζπιδηη (Η. 6.), πιακε ἱξ 
Ῥτοῦδθὶς τπδὶ ὑνο ἱποίδοηξβ οὗ ἴῃς Κπὰ 
οοουτταά. 

γν. 36.309. Τὰε εἰἐμαΐϊΐον.---τις τῶν Φ.: 
Ώεη οὐ Ψ8Ο ποῖ ἱπάϊςαιεᾶ, Ργο Δ ποῖ 
Κηονῃ, δυϊ οὗ πο ςοπβεαυδηςε ἰοὸ ἔπε 
βίοσυ ; ἴῃς ροϊπὶ ἴο Ὀε ποϊεὰ ἴπδξ οπε 
οὗ τὴε ῬΒατγίϑαϊὶς .1458 νν88 ἴδε ἰωνίξεσ..---- 
τοῦ Φαρισαίον: (ἢς οἶ488 ἱπάϊςαιεά ἃ 
βεςοηπὰ τίπης ἴο τῇδϊκε ργοπ)ίπεης ἴ[Π6 ἔδοὶ 
ἐδδὶ [ε808 ἀϊὰ ποῖ ἢεβιϊαῖς ἴο δοςερὶ {πῈ 
ἰηνϊδιῖοπ. Εὐυΐῆν. Ζίρ. τεπιασκβ:; Ης 
ἀϊά ποῖ τεῆιβε {πὲ ΗἜς ταῖρι ποῖ ρῖὶνε 
Ἔχουβ ἴοσ βαγίηρ ἰπαὲξ Ης δὶς ἢ 
Ῥυδιίοδηβ ἂπὰ βίππειβ πὰ ἀνοίδεά τῃς 
Ῥμαγίβεεβ (βδελυσσόμενο!) -- ες. 37. 
γυνὴ, εἰς., ἃ ΨΟΙΏΔη ΨὯΟ 88 ἱπ ἴδε 
αοἰτν, ἃ βίπηεσ. Τῇ ΐβ διγδηρεπιεηΐ οὗ [πα 
ννοτάβ (ἥτις ἦν ἐν τῇ πόλει, ΝΗ.) 
τοργοβεηῖβ Π6Ὶ 858 ἃ ποίοσίουιβ ομαγβοίεσ; 
μον βιῃηίηρ ἱπάϊολίεἃ ὃν εχρτγεββῖνε 
δβίίεηςθ: ἃ μαζῖοι. [ἢ ψν μδῖ οἰ ὃ Ναγίουβ 
οοη]εςέυσεβ. ΝΥ ποῖ σδρεζγηδυηι ἡ 516 
ἃ δυεβὲ δπά ἤεᾶσγεγ οἡ οςοββίοῃ οὗ ἴδ8 
[ελϑβὶ ἴῃ 1,εν]᾽8 ἤουβο, ἀηὰ {π|8 ννῆδὲ οαπηα 
οὗ 11] Ρίαος ἴδ ἔνο ἀϊππεγβ δίς ὉΥ 
5ἰάς ἔοσ δὴ οἤεοιίνα οοηίγαδί.---ἐπιγνοῦσα, 



ξιό ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΙ. 

Ὁ Βεγο ουῖν ἐν τῇ οἰκίᾳ τοῦ Φαρισαίου, " κομίσασα ἀλάβαστρον μύρου, 38. καὶ 
δελτίηρος στᾶσα παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ ὀπίσω κλαίουσα, ἤρξατο βρέχειν 
ὉΣῊΝ τοὺς πόδας αὐτοῦ τοῖς δάκρυσι,2 καὶ ταῖς θριξὶ τῆς κεφαλῆς αὐτῆς 
τ δβέμασσε, καὶ κατεφίλει τοὺς πόδας αὐτοῦ, καὶ ἤλειφε τῷ μύρῳ. 

39. ἰδὼν δὲ ὁ Φαρισαῖος ὁ καλέσας αὐτὸν εἶπεν ἐν ἑαυτῷ λέγων, 
“Οὗτος, εἰ ἦν προφήτης,Σ ἐγίνωσκεν ἂν τίς καὶ ποταπὴ ἡ γυνή, ἥτις 
ἅπτεται αὐτοῦ ᾿ ὅτι ἁμαρτωλός ἐστι." 

40. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς αὐτόν, “ Σίμων, ἔχω σοί 
- αν» 

τι εἰπειν. Ὁ δέ φησι, “Διδάσκαλε, εἰπέ." 4 41. “Δύο χρεω- 

φειλέται ἦσαν δανειστῇ τινι " ὁ εἷς ὥφειλε δηνάρια πεντακόσια, ὁ δὲ 
ἕτερος πεντήκοντα. 42. μὴ ἐχόντων δὲ δ αὐτῶν ἀποδοῦναι, ἀμφο- 
τέροις ἐχαρίσατο. τίς οὖν αὐτῶν εἶπέ, πλεῖον αὐτὸν ἀγαπήσει; " 

Ὁ οπισω Ὀεΐοτε παρα Τ᾿ π΄ ἰπ  ΒΌΓΧΔ 1, 33 (ΤίβοΣ., ΝΝ.Η.). 

3 τοῖς δακ. Ὀεΐοτε ἤρξατο ἰπ ΑΙ ΒΌΙ, 33, ἃ νεῖν οτοάϊδ᾽ε οι ρμδβὶϑ οἡ ἴδ ἔφαν. 
5 ΒΞ Βᾶνε ο προφ. (ΥΝ.Η. ἴῃ Ὀγδοκςεῖβ). 

4 διδασκ. εἰπε φησιν 'ἱπ ΜΙ ΒΙΞ τ: (Τίϑοξ., ΝΝ.Η.). 

4 Οπὲ εὐπὸ  ΒΌΙ,Ξ. 

δανίηρ Ἰεαστηοά, εἰϊπες ὉῪ δοοίδεπε, οὐ ὉῪ 
ἰηψυῖΐγν, οσ ΌῪ Ῥοῖῇ οοπιρὶπεά.---ἂδν τῇ 
οἰκίᾳ τ. Φ. : ἰἢες Ῥλαγίξεε ἀραῖῃ, ποία 
δέηθ  Αἰοττηϊάδῦϊς ρίδος ἴοσ οτβ ἵ{|κ 
Βεῖ ἴο ρο ἴο, δυῖ νυν μδῖ ν}}} ἰονς ποὶ ἄδσε ὃ 
--τΔΟἯὯιι. 38. στᾶσα ὀπίσω, Μιρβάιῃς, 
δεδίηά, δὲ Ηἰβ ἔδει. Τῆς ριυεβίβ γθο πα 
οὐ σουοδαβ τυ τδεὶς ἔξει ἐυγπεὰ ουἱ- 
ννατάβ, ἃ ροβέιγε ἰεατπεὰ ὈῪ ἴῃ [δεν 
ἄοτὰ τποῖς νατίουβ πιδβίεσβ : εσβίδῃβ, 
ατεεκβ, Βοπιδηβ. [Ι͂π ἀεϊίοαον |65ὺ8 
ψνουϊὰ ποῖ Ιοοκ γουπὰ οζς ἴδκεα δΔηΥ ποίϊςα, 
Ὅυξ ἰεὲὶ πες ἀο ναὶ 8ὴ6 ψου]ά.--- 
κλαίουσα: εχοεϊϊεπηαπί, τυπλυ]τυουβ 
επιοιίοηβ, ᾿νουϊά πιακα ἃ Ὀυτγϑὶ οὗ ννεερ- 
ἱπῷ ἱπενίεαδ!ε.---ἤρξατο ΔΡὈΓ168. ἔογγηδ!ν 
ἴο βρέχειν, Ὀυΐ τε} το 411 τῆς ἀεβοτίρ- 
εἶνε νετὺβ [ο]οννίηρ. ὅ88ὲε ἀϊὰ ποῖ ννεῖ 
ΟἸείβι᾽' 5 ἔδει ᾿νε ἴδδτβ οὗ δεῖ ρύγροβο; 
τε δοὲ ναὰβ ἱπνοϊυπίασυ.--- βρέχειν, ἴο 
τηαοϊβίεη, 88 σϑὶπ πιοϊδίεηβ ἴῃς ρτουηᾶ: 
ΒδΓ ἔξᾶσγβ [6]1 κε ἃ τπυπάθσ βῆονεσ ου 
ΟὨτίβε᾽ β ἔεει. Οὐ Μῖ. ν. 45.--ἐξέμασσε, 
δε οοπιϊπυεδ νὶρίπσ. Μίρμι πᾶνα 
Ῥδδη ἱπβηϊῖνες ἀερεπάϊηρ οη ἤρξατο, 
Ὅυς ποτα ἰογοϊ δες 88 δἃπ Ἱπιρεγίες:. Οὗ 
Ἰαῖθ υ8ε ἴῃ [8 βεπβεὲ. ΤῸ δδνε ἢεσ ἢδὶγ 
βονίηρ νουϊά ὃὈς ἀεεπιεά ἱπιτηοάεϑι, 
ἘΕχίγειηεβ πηεῖ ἰπ ἴπδι δοι.---κατεφίλει, 
Κίββεά ἐεγνθηῖυ, ἀραΐη δηὰ δραίη. Ἅμάας 
4180 κίββεὰ ἐεγνεπῖὶγ. Μὲάς Μι. χχνὶ. 49 
δῃ ἃ τεσηδεκβ ἵμετε.--- ἤλειφε: [Πϊ8 ννᾶ8 τς 
ας δεῖ 8ῆ6 δὰ ςοπις οὗ βεῖ ρυγροϑε ἴὸ 
ἅο; 8411 τῇς τεϑὲ μὰϑ ἄοῃς ἱπιρυ]βίνο! Υ 
πᾶσ τς τυδῇ οἵὗὨ {εεϊίηρ.---ν ες. ἐν 
ὦ Φαρισαῖος, ἕος ἴπε ἐουτί εἴτις ; [δὶ 

8. Οὐ δε ΒΟΙ,Ξ. 

Ἶ ἀγαπ. αντον ἴῃ ΒΞ 33. 

εἴθ δ ἰδ πιοϑὲ Ἀρργορσίδιεϊυ 80 
ἀεβίρπδιοά Ὀεοδυβα ἢς ἰβ ἴο δοὲ ἴῃ 
οδασγαςίοσ.---οἰ ἦν προφήτης: ποῖ [δα 
οσδὲ τπΐπρ ΒῈ οουἹά πᾶνε τμουρῆϊ, 
Τηΐδ ϑνοπηδη 8 ργεβεπος ἱπΊρ]168 ρτανίουβ 
τεϊδιίοπβ, οὔ ψμδὲ βοζὲ πεεὰ ποὲ δ6 
βκεά : ποῖ ἃ ργορμεδῖ, θυϊ το τβουρῆὲ οὗ 
ἐπιρυσιτν ; ΒΙΠΊΡΙΥ ἱρπογαπε {6 ἃ σοτηπιοη 
Αἰὰι ἀγνοῶ ὐκὰ ν, ἰπάϊςαξῖνα ψἢ ἂν, 
88 υδ0δ] ἱῃ ἃ βιρροβίξίοῃ σοπίσγασυ ἴὸ 
ἔλοι.---τίς καὶ σι » Ο ἂπᾶά ψῃαϊ 
βοσί οὗ ἃ Ψψογηδῃ; Κπονῃ (0 δνεσυ ον 
δηὰ Κποινῃ ἔοσ ον]].---ὅπτεται: ἰοῦ ς ἢ οὗ 
ἃ τῆδῃ Βοννανοσ 8 1ρῃε ὈΥ δς ἢ ἃ ᾿νοπηδῃ 
ἱτηροββίδὶς νους εν} ἀεβίγε αγίβίηρ ἰῃ 
Βεῖ, 850 Ἰ᾿υάρεά τε Ῥῃατίβεε ; ΔηΥ͂ 
οἵδε Πθοσυ οὗ δεσ δοιίοῃ ἱποοποείναοϊ 
ἴο Βίπι. 

γν. 40-5. Ηοξὲ αμά ρμεεί.---ἀποκρι- 
θεὶς, δηβϑινεσίηρ, ἴο Βὶ8 ἔξουειε ψτιοη 
ου διίβ ἴδοα.--Σίμων: ἴῃς ῬΠατΓγίβεα πον 
ἰ8 ςα]1εἀ Ὁγ Πἰβ οὐνπ πᾶπια 88 ἴῃ ἔτ ςπάϊν 
ἱπίεσοουσβε. Τὰ ψ μος ἀϊδίοχις οὔι 
ΑἸ γίβε β ρατί ργεβεηῖβ 8ῃ δχφυΐβϑίξε ςοσῃ- 
Ῥίπδιίίοη οἵ ουΐβροίκεη οὔποθ ἢ 
ςουτίεβγ. ῳω σοί τι εἰπεῖν: εοπιὶς 
ῥγαεζαέϊο, Βεηρεὶῖ.---Διδάσκαλε;: ϑἰπιοη᾿Β 
ΤΕΡΙΥ ἐαυδ!ν ἔγαηκ δηὰ ρ᾽εδβαηὶ.---νος. 
41. ὙΠα Ρᾶγδῦ]ς οὗ ἴδε ἔννο ἀεδίογε, 
δηῃ οτίψίιπαὶ ξεαίυσεα ἴπ ἴδε δβίογυ.--- 
χρυφε ται: Βεῖς δηά ἰῃ χνΐ. 5, οὐἱυν ἰῇ 

.«1.-- -δανειστῇ (Βετε οηἹγίη Ν.Τ.): πιῖρσδε 
ταεδῃ ἃ ὑδυγογ, Ὀυὲ Ὧ18 Ὀεπανίους ἰπ ἴ86 
ΒΙΟΥΥ ΤΊΔΚΕΒ ἰΐ τῆοσα δι δδ]ς ἰο (Ὠἰπὶς οὗ 
Βὲπι 5ἰπιρ!ν 88 ἃ εγεάϊέον.---ὖ εἷς ὥφειλε: 
ανοη ἴδε ἴδγρεσ βπ Ψ88 ἃ ῥεῖν ἀεδὲ, 
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43. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ} Σίμων εἶπεν, ““" Ὑπολαμβάνω ὅτι ᾧ τὸ πλεῖον ς Αεὶε ἢ. 15, 
ἐχαρίσατο." ὋὉ δὲ εἶπεν αὐτῷ, “Ὀρθῶς ἔκρινας." 44. Καὶ 
στραφεὶς πρὸς τὴν γυναῖκα, τῷ Σίμωνι ἔφη, “Βλέπεις ταύτην τὴν 
γυναῖκα; εἰσῆλθόν σου εἰς τὴν οἰκίαν, ὕδωρ ἐπὶ τοὺς πόδας μου 
οὐκ ἔδωκας. αὕτη δὲ τοῖς δάκρυσιν ἔβρεξέ μου τοὺς πόδας, καὶ 
ταῖς θριξὶ τῆς κεφαλῆς ὃ αὐτῆς ἐξέμαξε. 45. φίλημά μοι οὐκ 
ἔδωκας αὕτη δέ, ἀφ᾽ ἧς εἰσῆλθον, οὐ διέλιπε καταφιλοῦσά μου 
τοὺς πόδας. 46. ἐλαίῳ τὴν κεφαλήν μου οὐκ ἤλειψας - αὕτη δὲ 
μύρῳ ἤλειψέ μου τοὺς πόδας. 47. οὗ χάριν, λέγω σοι, ἀφέωνται 
αἱ ἁμαρτίαι αὐτῆς ὁ αἱ πολλαί, ὅτι ἠγάπησε πολύ: ᾧ δὲ ὀλίγον 
ἀφίεται, ὀλίγον ἀγαπᾷ." 48. Εἶπε δὲ αὐτῇ, ““᾿Αφέωνταί σου αἱ 

ἁμαρτίαι." 40. Καὶ ἤρξαντο οἱ συνανακείμενοι λέγειν ἐν ἑαυτοῖς, 
“Τίς οὗτός ἐστιν ὃς καὶ ἁμαρτίας ἀφίησιν; 50. Εἶπε δὲ πρὸς 
τὴν γυναῖκα, ““Ἧ πίστις σου σέσωκέ σε" πορεύου εἰς εἰρήνην." 

1 Οπΐε δὲ ΒΌ, δά ο ΜΒΙΞ. 
ὅν μον Ῥείοτα ἐπι τ. π᾿ ἴῃ Δ 1.Ξ (ΤίβοΒ., ΜΝ Η., τιασρ.). μοι ἐπι ποδας ἰπ Β 

(νν.Η. εοχυ). 
8 Οπιῖξ τῆς κεφ. ΦΑΒΌΙΤ.Ξ νεῖ. 1.4ῖ. νυΐρ. ΤςοΡ. αἱ. (Τίβο;., ΥΝ.Η.). 

4 διελιπε ἱπ ΒῸ (ΥΝ.Η. ἰεχι) ; διελειπεν ἰη 3 1.ΔΞ αἱ. »εμ!, (ΤΊβο., ΝΥ. Η., πιᾶσρ') 
---ἃ ςοτγεοιίοη οὗ βὲγῖβ. 

δ μον τ΄ π. ἰη δὴ αἱ., 1, 13, 69 αἱ. (ΤίϑοΙ. τε Τ. Ε.). τ. π᾿ μον ἰη ΒΞ (ἿΝ.Η.). 

δ αντης Ὀείοτε αι αμαρ. ἰη ἐδ, εἰς. (ΤΊΞς..). ΤΑ. ΞΞ ΒΞ αἱ. »ιμΐ. (ὙΝ.Η.). 

ὙΒΕΙΘΌΥ ϑίπιοη νου Ὀς ἴὔγοντι ΟΥ̓ ἢ18 
ξυλιᾶ: πο διβρίςϊοη οὗ ἃ Ρεγβοπδὶ 
τεΐεγεηος.--- εῖ. 42. ἐχαρίσατο: ἃ 
ὙΆΙΩΣΕΙ Μοτὰ τπᾶπη ἀφιέναι, ννε]σοπης 

8ςς. 

ΗΪδ8 μοβὲ ἴο ἴοοῖ δὲ μετ, τῆς ἀεϑρίβεά οπθ, 
1τηδὲ ἢς πΊᾶῪ ἰεάσῃ ἃ ἰθἜββοη ἤτοτῃ δεῖ, ὉΥ͂ 
8 ςοπίταϑὶ ἴο Ὀς ἀγτανη Ὀεϊνναεη Πα 
Ῥεδανίους ἀπὰ Πί8 οὐνῃ ἴῃ δρρὶ!οδιίοη οὗ 
τῆς Ραγδῦϊς. Α ββδγρὶυ πιαγκεὰ δητ 6518 
τηϑ (πσουρῷ ἰἢς ἀεβοτίριίοη.---ὕδωρ 
--δάκρυσιν; φίλημα -- καταφιλοῦσα ; 
ἐλαίῳ (ςοπηπιοη οἱ), μύρῳ (ρτεςίουβ οἰπί- 
τιθπῇ); κεφαλήν-- πόδας. ὙΤΠεῖς 8 ἃ 
κίπά οἵ ροειίς τῆγεμπι ἴῃ ἴῃς ννοτάβ, 88 ἰ8 
ἂρὲ ἴο ὃς ἴδε οαδεὲ ΨΏεη πιὲπ Βρεᾶῖ 
ἀπᾶθς ἄθερ επιοϊίοη.--- τ. 47. οὗ 
χάριν, ψπετείογε, ἱπισοάυςίπρ ΟἾγίβι᾿Β 
Ἰδεοῖν οὗ τῆ 'νοπιδπ᾿βΒ Ὄχίγδοσάϊ ΠΑΤῪ 
Ῥεδανίους 48 ορροβεά ἴο ϑπιοπΒ πη- 
δεπεγουβ βυβρίοϊοη8.---λέγω σοι, 1 [6]] 
ου, ΜΙ Ἐπ ρὨΔβί8 ; υνδδὶ [6808 ἤσπΊ ν Ὀς- 
ἴενε8 ἀπὰ ψνῆδὲ Θ᾽ πιο νϑῖὺ πιο ἢ πες 
ἴο δε το]ά.---ἀφέωνται (Ποτὶς ρετί. Ρ48.) αἱ 
ἁμαρτίαι αὐτῆς͵ ἐοτρίνεη ἃΓ6 ΠΕῚ 51Π8; 

ἦ.6..) ἴξ 18. ἃ ςᾶδς, ποὶ οὗ ἃ οουτίεϑδη δοιίηρ 
ἴῃ ςβαγδοΐεσ, Δ8 γοῦῦ μᾶνς δεθη τὨϊηκίηρ, 
Ῥυὲ οἵ ἃ ρΡεηϊξεπεὲ ψ8ο 888 οοπια [σου ρἢ 
τὴς ἴ0 ἴῃς Κπονηεάρε τπδὲ ἐνεπ 8.0 8 
88 8Π6 οδῆ ὕες ἐογρίνεη. Ὑδαδῖ 18 τῃ6 
πιρδηΐῃρ οὗ 18 εχίγδογάϊπασυ ἅἀςπιοη- 
βίγαιίΐοηῃ οὔ ραβδβίοπαίς δἢεςείοῃ.---αἰ 
πολλαί, [πε πηδηγΥ, ἃ βοσί οὗ Δπογίβουρβε: 
ΤΩΔΩΥ 5:Π8, ἃ ριεαῖ βίπηοσ, γοὰ {διπκ, 
δΔηᾶ 501 4150 οδῃ 866 ἔγοζῃ Πεσ βεδμανίους 
ἴπ [158 σῃδηλθοσ, ννοἢ τηδη ἔδβίβ ἰηίθηβα 
ἴον, ῆδπος 1 ἰηξεσ (πὶ βῆς 18 ςοηβοίουβ 
οὗ πιῇ ἐογρίνεηεββ δηὰ οὗ πιυςῇ πεεά 
ἴο ὃς ἐογρίνεη.---ὅτι ἠγά: πολύ: 
ὅτι ἱπίσοάυςεβ 6 στουπὰ οὗ ἴῃς 488εῖ- 
τίοῃ ἱπιρεὰ ἴῃ πολλαί; »ἸΠῊ}ᾧ βἰπ8 
ἰπξεγτεα ἔγοπὶ πγυςῦ ἴονα ; [Ὡς υηδοτίγίπρ 
Ῥείηςΐρ!ς: πιο ογρίνεη, τῆς ἴονε, 
ΜΘ 18 ἤεῖα δρρίεὰ δος. ναγάβ, 
Ῥεοαῦδε ϑίτηοη, ΨΏ1]16 Ὀαϊενίπρ ἱπ τδ6 
ΨῬΟΠΊΔΠ ΒΒ ταδὶ δἰη, ἀἱά ποὶ δεϊΐενα ἱπ 
δες ρεηίΐδηοςς. Τῆς ἐογεροίηρ ἱπίεγργε- 
ἰδιίοπ 8 πον δάδορίεὰ ὉὈΥ τηοβί Ἴοπι- 
τηδηϊδίοιβ. ὙΠε οἷά ἀΐβριῖς Ῥεΐνεαη 
Ῥτοιεβίδηίβ δπὰ (δίῃοϊίςβ, θαβεά οἡ ἢ 18 
τεχῖ, 45 ἴο ἴῃς ρτουπά οἵ ραγάοῃ 8 ΠΟῪ 
Ῥτοιν τηυςἢ οὐἱ οἵ ἀαῖε.---ᾧ δὲ ὀλίγον, 
εἴς. : [8 18. (Π6 οἴει δἰάς οὗ ἰἢς ἐγυτῆ, 
85 ἰξ ἀρρ!ἱεὰ το 5ίπιοη : {π||6 (ςοπϑβοίουβ) 



ξ18 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΝΠ. 

5 Αεῖρ αν ΝΠΠΙ. 1. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ καθεξῆς, καὶ αὐτὸς " διώδευε κατὰ 

τῇ. πόλιν καὶ κώμην, κηρύσσων καὶ εὐαγγελιζόμενος τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ καὶ οἱ δώδεκα σὺν αὐτῷ, 2. καὶ γυναῖκές τινες αἵ ἦσαν 

τεθεραπευμέναι ἀπὸ πνευμάτων πονηρῶν καὶ ἀσθενειῶν, Μαρία ἡ 
καλουμένη Μαγδαληνή, ἀφ᾽ ἧς δαιμόνια ἑπτὰ ἐξεληλύθει, 3. καὶ 
᾿Ιωάννα γυνὴ Χουζᾶ ἐπιτρόπου Ἡρώδου, καὶ Σουσάννα, καὶ ἕτεραι 

Ὁ οοπεί. 
(πίε ἀδι) 
ΟΒ. χὶϊ, 
15. 
ἦν. 42. 

πολλαί, αἵτινες διηκόνουν αὐτῷ 1 ἀπὸ 2 τῶν " ὑπαρχόντων ἢ" αὐταῖς. 
4. Συνιόντος δὲ ὄχλου πολλοῦ, καὶ τῶν κατὰ πόλιν ἐπιπορευομένων 

πρὸς αὐτόν, εἶπε διὰ παραβολῆς, υ- “Ἐξῆλθεν ὁ σπείρων τοῦ 
σπεῖραι τὸν σπόρον αὐτοῦ καὶ ἐν τῷ σπείρειν αὗτόν, ὃ μὲν ἔπεσε 
παρὰ τὴν ὁδόν, καὶ κατεπατήθη, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατ- 

1 ἀντοις ἴο᾽ ἀντω ἴῃ ΒὮ αἱ. ῥί. 

3 εκ ἴοσ ἀπὸ ἰη ΜΑΒΌΙΪ, 1, 69 αἱ. (Τίξοδ., ΥΝ.Η., αἄορὲ ῬοῖΒ ομδηρεβ). 

εἶθ, {|| ἴονθδι Ὑὰ ἀοοίγίπε παῖε 
ἐπυποίδιεά ἷἰβ Δποίδεσ νεσυ οσγίρί αὶ 
εἰεπιεηῖ ἴῃ ἘΠὶ8 ϑέοσυγ. [ἢ δπὰ ἴῃς ννογὰβ 
ἴπ {πκ. ν. 31 δηά Γκ. χν. 7 ἴοσγῃι ἱορεῖμοσ 
ἃ οοτῃρϊεῖς δροϊορυ ἴοσ Ὁ σίβι᾽β γεϊδι!ουβ 
ἢ τῆς δἰπίι].---ν ες. 48. ωνται; 
ἄϊγεςς αββυγᾶπος οὗ ἔογρίνεπεββ, ἴοσ οοῆ- 
Βιτηδείοη οὗ δεῖ ἐδ! τε ὉΥ δη υη- 
δυτηραίμειίς ϑυγγουπάϊηρ οὗ ἐτοννπίησ 
Ῥμδγίβεεϑβ.---Ν τ. 40. τίς οὗτος: ἀραΐῃ 
ἴδε βιυρίά οαν!] ἀρουΐ πϑυγραίίοη οὗ [88 
Ῥονεσ ἴο ρδγάοῃ (ν. 21).--- εσ. 50. 
Οοηοεγηδά οηἱν δδουξ τῆς ᾿νεϊΐαγε οἵ (8 
Βετοῖπε οὗ {πε βίογυ, }|ε88 ἔδκεβ Ὡ0 
ποίίςα οὗ ἐΐ8, Ὀυι δ᾽ἀ45 πος ἕδσενε υ τ ἢ 
ἭἸἮν Ἃ1Α1ἢ Πα βανεὰ ἔπεα, ρῸ ἱπίο 
Ῥεαςς", 1]. ΝΥ εἶ8β8 (Μεγεγ) ἐμίηκα νεσ. 
40 ΤΔΥ Ὅε 8ὴ δά ἀϊιίοηυ ὈΥ 1ωἱ, το τῆς 
ΒίΟΓΥ 88 ρίνεη ἱπ ἰδ βοῦγἼα. 

ΟΗΆΡΤΕΚ ΝΠ. ΤῊΞ ΘΟΕΒ ΑΝ 
ΟΤΉΕΕ ἹΝΟΙΡΕΝΤΒ.--- νυν. 1-3. Μηιρίςέεγ- 
ἡηρ τοονῖθη; Ῥεουϊίας ἴο [,Κ., ἀπά οης οὗ 
ἴδε ἱπιογεβεηρ ἔγυϊ 8 οὗ μβ ἰηδυδίσίουϑ 
Βεδιςἢ ίοσ δαὐάϊείοπαὶ »"εριογαδι ἴα οὗ 
7688, εἰνὶπρ υ8 8 Ππηρβςα ἱπίο ἔς νᾶυ 
ἴῃ ὙΠΙΟἢ [εϑ808 ἀπά Η!8 ἀϊδοῖρ!εβ ννεσα 
βυρροτίεά.- -ες. 1. ἐν τῷ καθεξῆς, 
“αἰεγνατάβ," Α. Ν΄., ποῖ πϑοαββαγν 
“2005 ἀἰεγινασάβ," ΚΕ. Ν'.. (-- ἐν τῷ ἑξῆς, 
νἱϊ, σα). ὙΠ τετηρογδὶ σοπηδοϊίοη ΜΒ 
τῆς ργεοβάϊηρ παγδιϊνε ἰβ 'Ιοοβε, Ὀὰϊ τμ 8 
οοηπορξίοη οὗ Ἐπουρῆς ἀπά βεπεϊπιθηὶ ἰ8 
οἶοβε. 1. ψουἹὰ βῆονν δον ρεπίξεωηξ, 
ϑυβετίηρ, βοίζοννϊ ψόοπθη ᾿Ὧο δὰ 
τεςεἰνοὰ Ῥεπεῆς ἰῃ Ῥοάν οἵ βουΐ ἔγοπι 
εβ8 ψεπὶ ἱπίο ῥεαος ἀπά δ᾽εββεάπεββ. 
ΔΕ ἐο]ονεά Ηΐτη ἀπά βεγνεὰ Ηἱπὶ 

ψἴἢ ἐμοῖς δυρβίδηςς, ἀπά 80 {1 υδιγαϊς 
τῆς ἴα : προ Ῥεηςῆς, τοῦς Ἰονε.-- 
διώδενε: οὗἨἁ ἁ{Πϊ8 ἱετίποταπε ῥγαδοβίηρ 
ταὶϊηἰβίγυ [Κ. Κποννβ, οἵ αἵ ἰεαβὲ ρίνεβ, πὸ 
Ῥατιςυΐατβ. ΤΠε οπα ἰπίπρ μὲ ΚηονΒ ΟΣ 

βἰδίεβ ἰ8 ἰμδὶ οὔ βϑςββ ἴουτα [6βδὺ8 μδὰ 
τῆς Βεπεῆι οἵ ἔεπιαῖς ἀδενοιίοη. ῬγοΡ ΘΟ Υ 
ΒΊΟΝ δεγνίος δερᾶπ νΟΓΥ εαεὶν, δη ἃ ννὰ8 
ποί ΠΡ το ἐφ ἴω ΓΑνΣ ἁαῖε.--- 
γεςσ. 2. κ- Μαγὶ' , Μαϑῖγ 
οδ]οά ἐι6 ἡΜαράλϊεπο, τς. οηΐν οης οὗ 
τῆς ἴδτες πατηθὰ ψῇῆο 18 τῆοσε πᾶ ἃ 
πᾶτης ἴοι τεδάεσβ οἵ ἴὩε ἀοβρεὶ ; βῖπος 
τὰς ἔουγι ἢ σεπίυγγ, ἰδαπεδεά νἱ ἢ τδς 
δἰ} ννοπηᾶη οὗ ἴῃ6 ῥσχενίουβ οδδρίεσ, 
ἴδε βενθη ἀεσιοηβ ἔσοσὰ ΨὨΟἢ βῆς ἴδ δαὶ 
ἴο πᾶνε Ὀδεη ἀεἰϊϊνετεὰ Ὀεΐηρ βυρροβεὰ 
ἴο τεῖεσ ἴἰοὸ δες νἱοκεᾶ 11; ἃ τηΐβ- 
τακεδη ἰδεπιϊβοδιίοη, 88 ἰῃ τε (οβρεῖβ 
ἀεπιοηίδοδὶ ροββεββίοῃ ἰἴβ βοχηείῃίηρ 
αυἱϊξε ἀϊδείπος ἔτοσῃ ἱσηπιογαὶ γ. Κοείβ- 
νεϊά, βρϑαϊκίπρ οὗ ἐπε ρίδος δββίρτιεά ἰῃ 
τγδάϊείοη ἀπά ρορυΐᾶασ ορίπίοη ἴο Μᾶσυ Ὧ5 
τε ραϊσοπεβθ οἵ Ἴοηνεσίεἃὰ δαγὶοίβ, 
τετηδικβ: “ΑἹ1] ἰἢε νναῖοσ οὗ δες βεὰ 
σδηποῖ Ψαϑῇ ΟἹ τ} 18 βιδίη ἴσοπὶ Μϑν 
Μαράδ!επε," ες Οεἰ δ) κεμπίβδεμ, ρ. 366. 
Τῇς ορίπεῖ Μαγδαληνή ἰδ ἀδ021}Υ ἰακεη 
48 τηεδηίηρ “ οὗ ἴῆ6 ἴοννῃ οὗἩ Μαράαϊδ᾽". 
Ρ. ἂς Ταρατὰς ἱπιεγργείβ ἱξ “τῆς λαὶγ- 
εμγίον,," Ηδαικαπβιδγη (Ναελγίοκέεη ἀδΥ 
Οεεεἶϊ. ἀεν Ὑ556η5., αδιτιίηρεη, 1880, ΡΡὈ. 

371-375) 
γν. 4.8. Ραγαδῖε οΓ ἐδ τοινόν (Μι. 

ΧΙ. 1-ο, ΜΙς. ἱν. 1-0).--νεσ. 4. ὄχλου: 
κι, {κὸ {πὰ πνο οἵποσ ἐνδηρε δ, ὑσο- 
νἱάεβ ἴοσ ἴῃς ραγδῦϊθ ἀΐβοοιγβε ἃ ἰδγρε 
δυάΐϊεηςα, Ὀυϊ 6 τηδίζοβ πὸ πηεηκίοη οὗ 
Ῥτεδοπΐηρ ἴτοπὶ ἃ θοδῖ, ᾿νὶοἢ Ὧδ8 θεεῃ 
ἰογεβια!!εὰ ἴῃ ἃ ργενίουβ ἱποίάθης (ςβδρ. 
ν. 3).--ικ΄ἴαὶ τῶν κατὰ πόλιν, εἴς. : [818 
οἴδιυβε βίρΡῚῪ εἀχρί απ μον τ 6 οτονὰ 
νγ88 πιδάς ὉΡ, ΌῪ ςοπεηροηίβ ἔγοπιὶ ἴΠ6 
νλιίουβ ἴονψη8. ΤῆΐβΒ ννουὰ ἢανε Ῥεξη 
οἰεάγεσ ἵ{ τῆς καὶ μΠαά Ῥεεη Ἰεῖ οαξ ; γεῖ ἴξ 
8 ποῖ βιιρεγῆυοιι!δ, ἃ5 1 γίνεβ Δη επῃδηςεά 
ἰάθα οἵ ἴῃ εἰζε οἵ ἴῃς Ἵοτονὰ -Ξ ευεν 



:-τ2. ΕὙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἐφαγεν αὐτό. 6. καὶ ἕτερον ἔπεσεν; ἐπὶ τὴν πέτραν, καὶ φυὲν 
ἐξηράνθη, διὰ τὸ μὴ ἔχειν ἰκμάδα. 7. καὶ ἕτερον ἔπεσεν ἐν μέσῳ 

τῶν ἀκανθῶν, καὶ συμφυεῖσαι αἱ ἄκανθαι ἀπέπνιξαν αὐτό. 8. καὶ 

ἕτερον ἔπεσεν ἐπὶ ξ τὴν γῆν τὴν ἀγαθήν, καὶ φυὲν ἐποίησε καρπὸν 
ἑκατονταπλασίονα." Ταῦτα λέγων ἐφώνει, “Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν 
ἀκουέτω." 0. Ἐπηρώτων δὲ αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, λέγοντες, 
“Τίς εἴη ἡ παραβολὴ αὕτη “;" το. Ὁ δὲ εἶπεν, “Ὑμῖν δέδοται 
γνῶναι τὰ μυστήρια τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ τοῖς δὲ λοιποῖς ἐν 

παραβολαῖς, ἵνα βλέποντες μὴ βλέπωσι, καὶ ἀκούοντες μὴ συνιῶσιν. 
1. Ἔστι δὲ αὕτη ἡ παραβολή ὁ σπόρος ἐστὶν ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ " 
12. οἱ δὲ παρὰ τὴν ὁδὸν εἰσὶν οἱ ἀκούοντες, εἶτα ἔρχεται ὁ διάβολος 

καὶ αἴρει τὸν λόγον ἀπὸ τῆς καρδίας αὐτῶν, ἵνα μὴ πιστεύσαντες 
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1 80 ἱπ Ὁ -Ξ ρασαϑῖὶ.. 

3 εἰς ἴο᾽ ἐπὶ 'ἴπ ΦΑΒΙ.Ξ αἱ. ῥὶ. 

3 Οὐγχΐξ λέγοντες Ὁ ΒΌΙΪ.Ξ νεζββ., Οτίρ. 

ἴῃ 

δ ακουσαντεᾷ ἰη 81,5. 

ἜοΡΐςε ἔγοτλ νεῖν οἰτΥ ψαιμεσίπρ ἴο Ηἰ τ. 
᾿ ιὰ παραβολῆς : 1,1κ. ρξῖνεβ ΟὨΪγ ἃ βἰπρὶς 
ῬΑΙΑΌΪς 1π 118 Ρἷδος.--- ε τ. 5. τὸν 
σπόρον α.: δὴ αὐϊξοτῖ4] δἀάϊοη, τπδὲ 
οουἱά Ὅς ἀϊδρεηβεά ννἱἴδ.---ὃ " Ὅπε 
τί, ὃ πευῖετ, τερ]ἰεἃ το ὉῪ καὶ ἕτερον -ε 
τερον δὲ ἴῃ νεῖ. 6.---Ν ες. 6. φυὲν, 2πὰ 

δοτῖϑεὲ ραγιοἰρὶς, πουΐῖοσ, ἔτοπὶ ἐφύην 
ΑἸεχ. ἔοσπι), ἰς Αἰοὶς “πὰ δοσίβε δείηρ 

ν.---ἰκι ἱκμά4), πιοίϑίυτε, Βεῖδ 
οἷν ἱπ Ν. Τ.---νεσ. 7. ἐν μέσῳ τ. ἀ.: 
Μι. 848 ἐπὶ, ΜΚ. εἰς. Κι᾿ ἐχργεββίοῃ 
βυρρεβίβ δαὶ ἴῃε ἰποῖηβ ἃ δἰτεδὰν 
δῇονε ρτουηὰ.---Ν ες. 8. ἑκατονταπλα- 
σίονα, Δη δυπάτγεοδίοϊδΔ, [ΓΚ Πα8 οΟἹΪΥ 
ομβ ἄερτες οὗ {τυ πεββ, τῆς Πίρμεβέ, 
ῬΟΒΕΙΌΪΥ Ὀεσᾶιβε ἤδη τοὺ 8 ροβϑβιδὶς 
δο ηὰά 30 ψεῖε ἀδβεπιεὰ υὑπβαδιβίδοϊοσγυ, 
Ὅμυξ Δη ἱπιρογίδπι ἰἊββοη 18 πγίββεὰ ὃγ [ἴῃς 
οπιβδίοη. Τδα νεσβίοη ἴῃ Μι. δηὰ ΜΚ. 
18 ἀου θ61ε88 ἴπε οτίρῖπαὶ. [τ ννδβ οβαγαο- 
τεσίβεὶς οὗ εβ888, να ἀεπιαπάϊηρ (πα 
υπάϊνϊἀεὰ Πεατί, ἰο 41|1ονν ἕογ ἀϊνεγβι εν ἱπ 
τς πιεᾶβυσε οἵ ἔγυϊαϊπεββ. ὙΤδογείη 
Δρρεασεὰ Ηἰ8 “ δύνεεῖ γεαβοῃδΌ θη 688". 
8 οὔηϊββίοη 866 Π|8 ἴο 05. ν {πὲ 

ορίπίοη οἵ Μεγες τηδὶ 1,Κ.᾿8. νεγβίοη οὗ 
τῆς ραγαδῖςε 15 βεοοη ἄστυ. γεἶββ οη ἔξς 
ΠΟΠΊΓΑΓΥ ἘΠΙΏ ΚΒ ἰξ σοπλεβ πεαγεβὶ ἴὸ ἴῃς 
οτγίρίηδὶ. 

ν. 91ο. Οοπυεγεαίίοη εοπεεγηΐηρ᾽ 
ἐλε ῥαγαδὶς (Με. χί!. το-17, ΜΚ. ἵν. το- 
12).---Ἶ ες. 9. τίς εἴη, ψῃδῖ 1Π18 ραγαῦ]α 
τηῖρῃε Ῥε. Τῆς αυεδιίοη ἰπ 1ἷκ, τοίεβ 
ποῖ ἴο ἴῃς ρῬδγδθοὶὶς πιοιποά, 45 ἰξ [ΠῸῪ 

κατέπεσεν ἰῃ ΒΙ.ΕΞ (Τίβο!., Ν. Η.). 

ἫΒ 33 Βᾶνα τιᾷ ἀντη εἰὴ ἡ (Β οπι.) παρ., ςδαηρεά ἱπίο ἴδς βιηηοοίδος σεδϊπρ 

μδᾶ πενοῖ βεασά ἃ ρασζαῦῖς ὈῬείογε, δὰξ ἴὸ 
ἴῃς βεῆβεὲ οἵ δἷπὶ οἵ {18 ραγίίουϊδτ 
Ῥαγδῦϊθε. [ἰ βἰΠΊΡΙΥ Ῥγερδσγεβ ἔοσ ἴῃς ἰῃ- 
τεγρσζείδιίοη ἐο] ον ρ.---νες. το. ΤὮΘ 
οοπίσαδὲ Ῥεΐνψεεη ἔπε ἀϊβεὶρίεβ δπὰᾶ 
οἴδμεσβ, δ8 ἢδζε ρυΐ, 18 ἴῃδὲ ἱπ ἰῆς οαβε οὗ 
ἴῃς. ἔοστηεσ {πε πιγβίεγίεβ οἵ ἰῃς Κίπράοπι 
ἃτε ρίνεη ἴο ὃς ἀποίση, ἴῃ δαὶ οὗ τῆς 
Ἰαῖίες (ῃς πηγϑίεγίεβ ἃσα σίνεη, θὰ ΟὨΪΥ 
ἰῃ ῥαγαδίες, ἰπετείοτα 80 ἃ8 ἴὸ σεπγαὶπ 
πηκηονῃ. ὙὉὙΠα βεπδε ἰβ ἔπε βασης ἰπ 
Μι. δαπάὰ Μκ., θυῖ ἴδε πιοάς οὗ εχ- 
βεξεοίοπ 8 βοπηεννῃαὶ ἀϊδετεηι.-- -τοῖς δὲ 
οἰποῖς, Δ πιο ρῆσγαβε ἴπδὴ ἰῃς 

ἐκείνοις τοῖς ἔξω οἵ ΜΚ., ο΄ ἄλλων ἰῃ 
οἤδρ. ν. 29.--να βλέποντες, εἴς. : 118 
ΒΟηΊΡΓα βϑαυΐπρ 18 4180 Ἵπαγαςίογίβει αν 
τοπεᾶ ἄοπς ὈΥ δορτγενίδιίοπ 48 οοτηρασεὰ 
τ Με. απὰ ΜΚ., δ8 1ἢ 1 σοπίδϊπεᾶ δῃ 
ἀπννείςοπηα ἰάθα, Μὲάδ ποίῖεβ οἡ Μι. 

γν. 111-156. [πίεγῤγείαϊοη οΓ ἐπα 
ἐργάδιε (Μι. χίτῖ, 18-23, ΜΚ. ἱν. 13:20). --- 

ΕΓ’. 12. οἱ ἀκούσαντες : (π8 15 ποῖ 8 
διιβηςίεπι ἀεβηϊιίίοη οὗὐ ἔπ τναγδβίάβ 
Βεᾶσεσβ ; 811 {πε οἴδββεβ ἀεβϑογίδεὰ βεαγά. 
Τῆς ποχί οἴδιβε, θερίπηΐπρ νὰ εἶτα, 
ταυβῖ θὲ ἱποϊυδεά ἰη τῆς ἀεβηϊίίοη τὸ τῆς 
ΨΆΥΒΙ 46 ΠΊΘῃ ΔΓ ῬΟΓΒΟῚΒ ἰπ ΏΟβα οᾶβς6, 
80 800ῇ 85 ἴΠεῪ ἤάᾶνε πεαγά, Ἴσοπιῖῃ, 
εἰς.--- διάβολος : δΔοῇ ροβραοὶ [885 ἃ 
ἀϊθετεπὶ παῖς ἴος ἴῃς ενὶϊ οὔθ ; ὁ 
πονηρὸς, Μι., ὁ σατανᾶς, ΜΙ .--ἶνα μὴ 
πιστεύσαντες σωθῶσιν, ἰεδὲ Ὀεϊϊενὶπῦ 
{πὲ ββουϊὰ Ὅς βανεᾶ; ρεουϊίας ἰο [Κ., 
δηὰ ἰπ Ἐχργεβϑίοῃ δη δοῆο οἵ 81. Ῥαδυϊ 



ς τῶτὰ πα 
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σωθῶσιν. 

ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ ΝΠ. 

13. οἱ δὲ ἐπὶ τῆς πέτρας, οἱ ὅταν ἀκούσωσι, μετὰ χαρᾶς 
δ δξαῖο ἴα δέχονται τὸν λόγον, καὶ οὗτοι 5 ῥίζαν οὐκ ἔχουσιν, οἱ πρὸς " καιρὸν 
4. ᾿ πιστεύουσι, καὶ ἐν καιρῷ πειρασμοῦ ἀφίστανται. 14. τὸ δὲ εἰς τὰς 

ἀκάνθας πεσόν, οὗτοί εἰσιν οἱ ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ μεριμνῶν καὶ 
πλούτου καὶ ἡδονῶν τοῦ βίου πορευόμενοι συμπνίγονται, καὶ οὐ 
τελεσφοροῦσι. 15. τὸ δὲ ἐν τῇ καλῇ γῇ, οὗτοί εἰσιν οἵτινες ἐν 
καρδίᾳ καλῇ καὶ ἀγαθῇ, ἀκούσαντες τὸν λόγον κατέχουσι, καὶ 
καρποφοροῦσιν ἐν ὑπομονῇ. 

16. “Οὐδεὶς δὲ λύχνον ἅψας καλύπτει αὐτὸν σκεύει, ἢ ὑποκάτω 
κλίνης τίθησιν - ἀλλ᾽ ἐπὶ λυχνίας ἐπιτίθησιν,ὃ ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι 

1 ςπι τῆς π΄ ἰπ ΒΓΔ αἱ. ῥὶ. (ΥΝ.Η. εχ). «πι τὴν π-. ἰπ δ Ὁ αἱ, (Τίδο"., ΝΝ.Η., 
ΤΊΔΓΡ.). 

3 [48 αντοι (ἿΝ.Η. πηᾶγρ.). 

3 ἘΡῸΕ Βανε ἴμ6 βἰπυρὶς τιθησιν (Ὁ 888 τιθι, Δρρδγοπεῖν δὴ ἱποοιρίείς ᾿ννοσά - 
τιθισιν . 

δηὰ τῃς ἀροβίοϊϊος ἀρε.--- ες. 13. μετὰ 
χαρᾶς : σοπηπΊοη ἴο ἴῃς ἴἤτεα τθρογῖβ, ἃ 
ΤΑτ Πα πὰ ἱπιροτίδηξ ἔδαζυσς οὗ τῃΐβ 
ἰγρε---επιοϊίοηδὶ τεϊρίοη.---πρὸς καιρὸν 
πιστεύουσι, Ὀεϊϊενςα ἔοτ ἃ Βεᾶβοῃ, ἰπβίθδά 
οἵ Μι.᾿Ὲ δηὰ Μκ.᾽ 8, ἢς (πεν) 18. (4:6) 
ΤΕΠΊΡΟΓΑΣΥ.---ἐν καιρῷ πειρασμοῦ; ἃ 
τοῖς σοτηργεῃδηϑίνε δχργεββίοη ἴδῃ 
παῖ οοπηπιοη ἴο Μι. ἂπά ΜΚκ., ψνῃϊο ἢ 
Ῥοϊπίβ ΠΥ ἴο ουϊινατά ἐτγίαϊ], ἐγ Ρυϊδείοη, 
ΟΥ ῬεγβεουϊίΐἼοη. Τῇῇε βϑᾶβοῃ οὗ [επιρίδ- 
τἰοη πλᾶν ἱποϊυάς ἱηννασγὰ τί] Ὁ ἀεδά- 
παβ8 οἵ ἔδεϊϊηρ, ἀουδι, εἴο. (5.0 ἢ 4η2).--ς 
γεσ. 14. τὸ δὲς ὙΠεῖε 8 ἃ οὔδηρα 
Πεσς τοῦ ἴῃς Ρἷυγαὶ πηαβου]ης ἴο ἴῃς 
Ὡρδυΐεῖ βίπρυϊας : ἴοπὶ “ ἴποβα Ῥνῆ0" ἴοὸ 
“δαξ ΙΓ ἢ "".--πορενόμενοι : ἴῃς υδ8ε οὗ 
1τηϊ8. ψογὰ, ψῃο ϑεατηβ βιρεγῆυουβ 
(ατοείι5), ἰΒ ργοῦρδδῖν ἄυς ἴο κ. Βανίη 
ὑπάεσ δβ εγεὸ ΜΚ. 8 δοοουπῖ, ἰπ ψὩϊς 
εἰσπορευόμεναι σοπη68 ἰῃ δἱ [Πΐ8 ροίηϊ. 
Κυρκε τεπάεγβ : “1Π| ἃ οὐτίΒ (ὑπὸ 
μεριμνῶν καὶ π. καὶ ἡ, τ. β.) οοουραιὶ 
εἶνε Ρεπαίγαιϊ " Ξξ ([ῃεὺ Ῥείπρ ἴδε Ροβ- 
βεβδίοη οἵ Ὁγυ, εἴς., ἴπΠε ραββίνε ἔοσπὶ οὗ 
ΜΚ. 8" οᾶτγεβ, εἴς., εητεσίηρ ἴῃ δηὰ τα κίπρ 
Ῥοββεββίοῃ". Τῇηΐβ βεεπϑ 88 ροοὰ δὴ 
ἐχρίαπαιίου 248 οἂπ ὃς ἵβουρῆὶι οἵ.-- 
Βοτπαπίᾷπη ἰακεβ ὑπὸ -- μετά οἵ σύν, 
δηὰ τεπάεσβ, [ΠεῪ 80 ογ ἴΐνε δπιὶά ᾿ᾶσεβϑ, 
εἷς., ἀπά αζὲ ομεςκεά.-- -οὐ τελεσφοροῦσι, 
(εν ἄο ποῖ Ὀτίπρ ἴο πιαίυγιν (Π6τα ον 
ἴῃ Ν, Τ.). Ἐχαδπιρὶς8 οἵ {815 υ86 ἴῃ ΝΥ εῖ- 
δίεἰῃ δπὰ Κυρκε ἔτοπὶ ϑίγαδο, ΒΟ, 
]οβερῆυβ, εἰς. Ἡδβυοβίυβ εχρ δίπβ 
τελεσφόρος ἰῃυ8: ὃ τελεσφορῶν καθ᾽ 
ὥραν τοὺς καρποὺς, ἢ ὁ τελείονς αὐτοὺς 
φέρων.--Νεῖ. 15. ἐν καρδίᾳ καλῇ καὶ 
ἀγαθῇ, ἱπ ἃ ποῦϊες ἀπά ρεπογοὺβ πεαδσῖ, 
8η ἱπηιρογίδης ἼἽοηϊγί υϊίοη Ὀγ [υἱς. το ἴΠ6 

εχρ δηδεΐοῃ οὗ τς Ἵοπάϊείοπβ οὗ πτυϊα!- 
Ὧ688. Τῶα ἔογσγηεσ ερίἰῃεξ ρμοϊπίβ ἴο ἃ 
Ἰοῖν αἷπὶ οσ ἰάθαὶ, τῆς ἰδϊίεγ ἐο δπῖδυ- 
βἰδβδιὶς νβοῖε- ποαγιεὰ ἀενοιίοη το τδ6 
ἰάδαὶ, ἐᾷς ἔνο ςοπϑιεκυϊςποα ἃ Πετγοὶς 
ομβαγδοῖοεσ. ὙὍῆς ρῆγαβα ννᾶϑ χη ]δτ ἴο 
τῇς ἀτεεκβ, ἀπά 1,Κ. πᾶν πᾶνε θεεῃ 
δοφυδίπιεδ νὰ {πεῖς υὑδς οἵ ἱξ ἰο 
ἀεβοσίδε ἃ τῆδῃ εορερ 1ΐ γαμέ, Ὁὰϊ Πα 
Ὀτίηρβ ἴο {88 σοποεριίοη οὗ [ἢς καλὸς 
κἀγαθὸς πεν τπηοσαὶ εἰεπιεπέδι ἐν ὑπο- 
μονῇ, ἰῃ Ῥδίίϊεπος, 88 ορροβεὰ ἴο πὶ 
καιρὸν; δηά, ἰξ πιίρῃξ ὃς ΤῊΣ 
εἰλικρινείᾳ 45 ορροδεά ἴο {δε ᾿δβογην- 
βτουπὰ Ποᾶγεσβ. ὕπομ., ἀρδίῃ ἰῃ χχὶ. 19, 
οἤξεῃ ἰῃ Ἐρ 5:68. 

γν. 1τ6-.ι8. Τλοδε τοῖο παῦε ἱΐρκὲ 
γιμδέ ἰοέ τὲ εἰμ (Μὲ, ν. τς, χ. 26, ΜΚ. 
ἦν. 21-25). [,Κ. ἤεῖδ βεετὴβ [0 (ΟΠ ον 
ΜΙκ., ψῆο Ὀσίπρβ π᾿ δὶ 1π6 βαπης ροίηϊ 
1ῆ6 ῥΡαγδῦϊε οἵ τῇς ἰδπιρ, βεϊτπρ ἑοσῖῃ 
1η6 ἀυΐγ οὗ ἴΠοβα ψῆο γα ἰηϊτδιθά ἱηῖο 
πε πηγϑβίεσίεβ οἵ ἴπ6 Κίηράοπ ἴο ἀϊβῆιδα 
τπεῖς ᾿ρμὲ. Α πιοβὲ ἱπιρογίδηξ σοπῃρίε- 
τηςεηῖ ἴο (ῃς ἀοοίγίηα δεῖ ἔογί ἢ ἴῃ νϑσ. 
1ο, (δὲ ραγδῦϊεβ νγεζε πιεαπῖὶ ἴο νεῖ! [6 
τηγβίεσίεβ οὔ ἴῃε Κίηράοπι.--- ες. τό. 
ἅψας: Μι. 8 καίουσιν. ἅπτειν 5 (Π6 
τοῖς οἰδββίςαὶ πογά,---σκεύει: δΔηΥ͂ 
Βοϊϊονν νεββεῖ ἱπβίεδὰ οἵ {πε πηογε ἀεβηϊϊα 
δυῖ 1658 14 π|}1ᾶγ μόδιον ἱἴπ Μι. ἀπά ΜΚ. 
---κλίνην, δεά ος Ἑςουςἢ, 48 ἰη Μι. δπὰ 
ΜΚ. Νοδοάγν ρμυΐῖβ ἴπ6 ἰᾶτρ ὑπᾶεσ ἃ 
ν65861 οὔ ἃ σουςῇ, ας ἃ γεΐξ; ἰξ τηδύ 6 
ἄοπε οσςαβίομδιυ γἤεη ἴῃς ἰἰρῆς, Εἰ ἢ 
Ὀυγηβ πίρῃξ δηὰ ἄδν ἱπ δὴ δδβίεσῃ 
ςοξίαρα, 0, δ᾿ τϑᾶϑοη πεεάβ ἴο ὃς οῦ- 
βουτεᾶ ἔογ ἃ ΨἘ116.---ἵνα οἱ εἰσπορενό- 
μένοι, εἰς., τπδὲ {ποβε ἐπέσγίηρ᾽ ἐπι ΤΑᾺῪ 
8εὲ ἴῃς ᾿ἰρ. ὙἁΤΕΘ Ἰίρῃς ἰ5 σδῖμε ἔοσ 



13--23. 

βλέπωσι τὸ φῶς. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

17. οὐ γάρ ἐστι κρυπτόν, ὃ οὐ φανερὸν γενή- 
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σεται" οὐδὲ ἀπόκρυφον, ὃ οὐ γνωσθήσεται 1 καὶ εἰς φανερὸν ἔλθῃ 
18. βλέπετε οὖν πῶς ἀκούετε" ὃς γὰρ ἂν 3 ἔχῃ, δοθήσεται αὐτῷ 
καὶ ὃς ἂν μὴ ἔχῃ, καὶ ὃ δοκεῖ ἔχειν, ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ." 

10. Παρεγένοντο ὃ δὲ πρὸς αὐτὸν ἡ μήτηρ ὁ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, 
καὶ οὐκ ἠδύναντο ὃ συντυχεῖν αὐτῷ διὰ τὸν ὄχλον. 20. καὶ ἀ ἔλ' οαΐ καὶ ἀπηγγϑη ἃ τῷ αν 
αὐτῷ, λεγόντων," ““ Ἧ μήτηρ σου καὶ οἱ ἀδελφοί σου ἑστήκασιν ἔξω, 
ἰδεῖν σε θέλοντες." ὁ 41. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε πρὸς αὐτούς, 

“Μήτηρ μου καὶ ἀδελφοί μου οὗτοί εἰσιν, οἱ τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ 
ἀκούοντες καὶ ποιοῦντες αὐτόν." 7 

22. Καὶ ἐγένετο ὃ ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν, καὶ αὐτὸς ἐνέβη εἰς πλοῖον 
καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, ““Διέλθωμεν εἰς τὸ 
πέραν τῆς λίμνης" καὶ ἀνήχθησαν. 23. πλεόντων δὲ αὐτῶν 
“ἀφύπνωσε. καὶ κατέβη λαῖλαψ ἀνέμου εἰς τὴν λίμνην, καὶ ΝΜ 

ΤΟ: ο ον γνωσθησεται ἰοιπά ἴῃ τηδην ἰεχίβ ΒΞ 33 μάνα ο ον ὡσθη 
(Τίβολ., ὙΝ.Η.). Ἐπὰν 

3 Ἐο: γαρ ἂν ἰπη Ὦ αἱ. 3.Β1,Ξ Βᾶνε αν γαρ. 
8 παρεγένετο ἴῃ ΒΌΧ 50, 71 ζορ. Τ.Κ. ἃ ρταπηγηδεςδὶ οοτγεοιίοι, 

4 αντον Δῆει μητηρ ἰπ ΝΜ Ὸ 69 (Τί5.}.). 

δ ΒΌΙΠΞ Βᾶνοὸ ἴοσ και απ', απ. δε, ἀηὰ οπιῖξ λεγοντων (Τίβο., ΥΝ.Η.). 
ὁ σε αβει θελ. ἰη ΒΞ (ΥΝ.Η.). 
8 ἐγεν. δε 'π ΜΑΒΌΙ,Ι, 33, 69 αἱ. 

Τ Οὐ αντον ΦΑΒΌΙΔΞ αἱ. 

3. Βὰ Βᾶνε ἄνεμον δῆες λιμνην (ΥΥ.Η. πιᾶτρ.). 1]. ΝΥ εἶβθ βυρρεβίβ τμδὶ εἰς τ᾿ Δ. 
ΤΊΔΥ ὃς ἃ 5'ο88. 

ἴδε ϑεπεῆις οὗἨἩὁ ἁἴοβε ψῆοὸ δα ψἱ πη 
(τοῖς ἐν τῇ οἰκίᾳ, ΜΕ. ν. 15), ἴῃς ἰπ- 
τηδῖθββ. [8 [κ. τῃϊηκὶπρ οὗ τὰς αο πε 168 
ςοπλϊηρς ἱπίο τῇ οδυτοῦ ὃ--- εγ. 17. 

σεται: ῥγεάϊςεϊνε ΞΞ ποϊδίπρ μίάδεη 
ὙΥΒΙ ἢ 8841} ποῖ βοπὶς ἄδυ δὲ τενεβὶεά.-- 
-- γνωσθῇ, ἔλθῃ (ΜΒ1.), τς δις. ἱπά. 
Ῥάβδβεβ ἰπίο 80ζ. 8βι10]., ἢ οὐ μὴ ἴοτ οὐ 
τὸ ΠΟΙ ἰηρ πίάάεπ ἩΨΠΙΟὮ ἰδ ποῖ Ῥουπὰ ἴο 
Ῥεοοσῆς κπονπ (Μεγειῖ).---νεσ. 18 δη- 
ἔοτοεβ ἴδε ἅἁπν τπεπος δτγίβίπρ, ἐο ὃς 
ΟΑΣΘΙΪ ΠΕΆΤΕΓΒ; ΠΕΔΙΠΡ 80 88 ΓΟ ΙΥ ἴοὸ 
Κπονν ; Βῃοτισοπγίηρ Πεῖα νν1}} ἀϊβαυδιιν 
ἴον εἰνίπρ ᾿ἰρῃς. 6818 δ88 ἱπουϊσλῖεά 
τῆς ἀυεγ οἵ ῥίαείηρ τπ6 ρὲ 80 {πᾶὲ τ᾿ 
ΤΩΔῪ ᾿ΠΠυπιίπαῖς ; Ης πονν ἱπουϊοαῖδβ ἔπε 
τοῦ ἄντ οὔ δεὶηρ Ἰρῃι8.---ὃ δοκεῖ 
ξεν: πε δοκεῖ ΠΊΑΥ 8 εὐϊιοτίαὶ 
Ἐχρίδπδίοσυ οοπιηπιεπὶ (ὁ τοπῖονε μα 
Ὡρράζεπε Ἴσοπιγδάϊοιίοη Ῥείνεθη μὴ ἔχῃ 
δηά ὃ ἔχει (ΥΥ εἶΞ8, ΜΚι.-ενδηρ.» Ρ. 157). 

γν. 190-2:. Μοίέλεν απά ὀγείγοη (Μι. 
χὶϊ. 46-5ο, Μὶς. 111. 31-35)ὲ. Οἰνεη ἴῃ ἃ 
ἀϊδεγεης οοππβοιϊίοη ἴτοπι ἴπδὲ ἰη Με. 
δηὰ ΜΙ. Τῆς Ἵοοηπεοοιίίοη Βεσε βεεσηβ 
Ῥυτεῖγ τορίςαἱἹ : ἐῃς νἱβὶξ οὗἩ τῆς ἔγεπὰβ οὗ 
716δι8 ρίνεβ Ηἰπὶ οςςαβίοη ἴο ἱπάϊςαδις 

ΨΏΟ σε ΤΠ ψ πο ταργοβοηΐ (δε 
ΤΌ Ε ΓΟ] 801] (νετ. 21).--ν ἐσ. το. διὰ τὸν 
ὄχλον: ἃ οτοννὰ βεβθπὴβ ὑπϑυϊταδ]ε Ποῖα 
(Δουρἢ ποὲ ἴθ Με. δπὰ ΜΚκ.), ἴοσ υβὲ 
Ὀείοτς, 1εδι8 μπα8 δεεη οοηνοζβίηρ ὑἱΒ 
Ηἰβ ἀϊβοίρ!εβ ἰῃ ργίναιε.---νεσ. 2. [κ. 
Οπλβ (ἢ ρταρῆϊς ἰουςδεβ---ὄἰοοκίηρ 
διοιπᾶ, δηά βιγειςπίηρ οὔἕ Ηἰβ παηάβ 
τοννατάβ Ηἰβ8 ἀϊβοῖρ]εβ, οοηςοσγηεᾶ οὐἱν 
ἴο τεροζί {86 πιεπιοσγδῦϊς τνοσὰ.---οἵ τὸν 
λόγον τοῦ Θεοῦ, (ποβ8ὲ Ὠεατίηρ δηά 
ἀοίπρ ἐκο τοογὰ οὗ Οοά. Τδε εχργεββίοη 
Βεῖα ἰδ βοπιενῆδὶ σοηνεητίοηδὶ δπὰᾶ 
Βεσοπάάδσυ 8ἃ8 ἼἿοπιρασεά ἢ Μὲ. δηά 
Μκ. ΟΥ, ομδρ. νἱ. 47, δηὰ λόγος τοῦ 
Θεοῦ, νἱϊΐ. 11. 

γν. 22-25. Τὰε ἐεπιῤεδὲ οπ ἐΐε ἰαΐφ 
(Με. νἱῖϊϊ. 23-27, ΜΚ. ἵν. 35-41). Τῇ 
νογᾶρε δοΐοββ (6 ἴακε ἴοοκ ρίαςβ, 
δοοογάϊηρ ἴο ΜΚ., οὐ ἴδε ἄαν οἵ δα 
ῬΑΓΑΌΪΕΒ; ἰξ ννγᾶβ ἂἃπ εοαῤέ ἴτοπι τς 
στον ἃ, ἃ νεσῪ στοὰ] δηᾶ ογεάι]ε δοσουηῖ. 
Τῆς ΨΒΟΙΪς βιευδιίοη ἰῃ 1Κ. ἰ8 ἀϊβεγεηῖ: 
ὯΟῸ ΡῬγθδοῃίηρ ἴτοπιὶ ἃ Ῥοδῖ, πὸ εβοᾶρθ 
ἤδη τδ6 Ρῥγεδοιηΐηρ Ψψ88 ονεσ. [ἷξ 
ΒίαΡΙΥῪ Παρρεπεᾶ οἡ οτς οὗ {π6 ἄδυβ 
(ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν).---Ν ες. 22ὥ.:. τῆς 
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τ (ας. χν. συνεπληροῦντο, καὶ " ἐκινδύνευον. 24. προσελθόντες δὲ διήγειραν 
αὐτόν, λέγοντες, ““᾿ Ἐπιστάτα, ἐπιστάτα, ἀπολλύμεθα." ὋὉ δὲ 

ἐγερθεὶς 1 ἐπετίμησε τῷ ἀνέμῳ καὶ τῷ " κλύδωνι τοῦ ὕδατος - καὶ 
ἐπαύσαντο, καὶ ἐγένετο γαλήνη. 25. εἶπε δὲ αὐτοῖς, ““ Ποῦ ἐστιν 3 
ἡ πίστις ὑμῶν; Φοβηθέντες δὲ ἐθαύμασαν, λέγοντες πρὸς ἀλλή- 
λους, “Τίς ἄρα οὗτός ἐστιν, ὅτι καὶ τοῖς ἀνέμοις ἐπιτάσσει καὶ τῷ 

ὕδατι, καὶ ὑπακούουσιν αὐτῷ ; " 

26. ΚΑΙ κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν τῶν Γαδαρηνῶν,δ ἥτις ἐστὶν 
ἀντιπέραν ὁ τῆς Γαλιλαίας. 27. ἐξελθόντι δὲ αὐτῷ ἐπὶ τὴν γῆν, 
ὑπήντησεν αὐτῷ ἀνήρ τις ἐκ τῆς πόλεως, ὃς εἶχε δαιμόνια ἐκ 
χρόνων ἱκανῶν, καὶ ἱμάτιον οὐκ ἐνεδιδύσκετο, καὶ ἐν οἰκίᾳ οὐκ 
ἔμενεν, ἀλλ᾽ ἐν τοῖς μνήμασιν. 28. ἰδὼν δὲ τὸν Ἰησοῦν, καὶ ὃ 
ἀνακράξας, προσέπεσεν αὐτῷ, καὶ φωνῇ μεγάλῃ εἶπε, “ Τί ἐμοὶ καὶ 

Ε]ε8. 1. 6. 

, 
σοι, Ἰησοῦ, υἱὲ τοῦ Θεοῦ τοῦ ὑψίστου; δέομαί σου, μή με 

1 διεγερθεὶς ἰπ 3 ΒΙ, 13,33 αἱ. (Τίβοδ., ΝΝ.Η.). 

5 ἸΦΑΒΙΧ 1 αἱ. οπξ ἐστιν. 

8 80 ἰη ΑΕΓΔΛΠ αἱ, εγτ. νεγεβ. (ἱποϊμάϊηρ 51π.). Γεργεση 

τεράϊηρ ΜΗ 

4 ἀντιπερα ἴῃ τηοδῖ υποίαΐδ. 

τετηρὮ., εἴς. ἸΣ .)» 
νων ἴῃ Δ 1ΧΞ πιΐπυες. 6 

Γερασηνων ἴῃ ΒΟ" Ὦ νεῖ. [,μΑἱ. νυἱρ. ; τἢς πιοδὲ ργοῦδθὶα 

δ Οηϑξ ἀντω Ὁ ΒΕΞ 33. Β διὲ8 τιβὰ ανηρ. Ὁ, ΨΏΪς τεϊδϊηΐηρ ἀντω, οπιί τι. 

4 Ἐρτ ος εἰχα Ν᾽ Β 157 (ΟΡ. πᾶνε ἔχων. 

ΟΣ εκ χρόνων... 
Χρονω ικανω οὐκ ἐνεδυσατο 

ἔεττςὰ. 

5 Οηϊΐξ και ΜΒΌΙΧΞ 33 αἱ. 

λίμνης : πο ποεά ἴος {μΐ8 δἀάϊείοπ ἰπ 
ΜΚ., οὐ Ἔνεῃ ἴῃ Με., ψνβεγε 76ξιι8 15 τε- 
Ρτεβεηιθᾶ 88 ἴῃ Οαῤενπαννι. {κ. ἄοε 
ποῖ εἰ] υ8 ψΒετα 76βὺ8 ννϑβ δὲ ες εἰπις. 
--ν ες. 43. , Ψεηΐϊ οΟΗ͂ (ο 
βἷςερ, μιϊξαοά ἢ Πεαὶ δἀπὰ βρεακίηρ ; 
ἴῃς δβίοττηῃ ἱπιρ᾽1ῖεβ β0]} ὙῪ οοπάϊοῃΒ ; 

ὧν τπιδᾶηβ δΟΙΪδ [ὁ ἅνᾶκε -- 
ἔζειν, ἀπά ἴο ξὸ ἴο β'εερ -- καθυπ- 

γοῦν; υἱάφ ΤοΌεςκ, αὐ Ῥάγγη.ν ῃῇ 224. 
-- κατέβη, ςπὶς ἄσνπ, ποτα {πὲ ΠΠΠ5.-- 
συνεπληροῦντο, ([.5,, τῆς Ῥοαί) 
ψεῖς ρεϊὶπρ 6.1} ἫΝ ἷπ ἄληρει. ϑ8εᾶ- 
τθη Ψουά πδίυσα!γ βάν, “νὰ ψεῖα 

τὶπρ [.}},᾽" γμεη ΠΟΥ ταεαπε ἴῃς Ῥοδί. 
Ἐχαππριοε" οὗ βυςῇ ρτὴς ΣΕΝ ἷπ Κυρκε.-- 
γετ. 24. ἐπιστά Κκιβ νογὰ ἔοσ 
τηδβίεγ, ἀπβυνεείπρ ἴὸ διδάσκαλε, ΜΚ., 
δηὰ κύριε, Μι.---τῷ κλύδωνι τοῦ ὕδατος, 
ἴδε βυτρε οὔτῃς νψδῖεσγ.--- εσ. 25. ποῦ, 
εἴς., ΨΏετα ἰ8 νους ΧΖΑΠ ἢ ἃ πη]ὰ τεῦυκα 
ςοπηρασοᾶ νυν Με. ἀπά ΜΚ. Νοῖε: 
ΣᾺ. ευεν :ῥαγές ἐλε Τιεσεῖυε. 

. ἐνεδιδυσκετο ΒΙΞΊΙ, 38, τϑι. 157 (0. 
ιματιον (Τίϑο., ΝΗ. ἐν τις 

{πουρῃ 1 Βανε δββυτηεὰ θεῖον τδδι ἴπαὶ αδοριεά τὶ 

. αἱ, ανὲ και 
ς τὰς Αον 18. ἀουδιι] ΠοΓα, 
ὍΝ δηὰ ΝΗ. ἰβ ἴο ὃς ὑγε- 

9 Οπΐξ τὸν θεον ὨΞ : (ΝΗ. ἰῃ Ὀγαοϊκεῖβ). 

γν. 26-30ς. Τλε ἀεπιοπίας οὗ Οεγατα 
(Μι. νἱϊ. 28, 34, ΜΚ. ν. 1-20).---Ν ἐσ. 26. 
κατέπλευσαν εἰς τὴν χώραν, “ἴδον 
Βαιϊεὰ ἀοννῃ ἴτοπὶ ἴῃς ἄδερ βεᾶ ἴο ἴῃς 
Ιαηά, μὰς ἴῃ," ἀτίπιπι ; ἀῤῥμίεγμηέ αἀ 
γερίοπονι, ἘΔΡ αὶ, ψὯο ρῖνεβ πυπιεγοῦβ 
εχδπιρ]ε8 οἵ ἴῃς υ86 οὗὨ {Π18 νεγῷ (ἴετα 
Οηἷν ἱπ Ν. Τι) ἴῃ ἀσεβεῖς δυΐδοσϑβ.--- 
τ. Γερασηνῶν, [6 Οετγάβεπεβ, ἱπμδδί- 
ἰΔπῖ8 οὗ ἴῃς ἴοννῃ οὗ ἀεζαβα (Κεζβα, 
ὙΒβοπίβοη, ψαπὰ αμπά Βοοΐλ), πεᾶς τπε 
εαβίοσῃ δῆοσε οὗ ἴῃς ἴακε, ἃ {π||ὸ δοιτῃ 
οὗ (δς πιουῖ οἵ νδάϊ ϑεπιδοῦ (Κοδ 
Κογ οπ ἐπε ογάαπ, σἤδρ. χχὶϊὶ.) «-ἥτις 
ἐστὶν, εἰς. : 1018 οἶδα δῆβννεθ ἴο ΜΙς.᾽ 8 
εἰς τὸ πέρι αν τ. θ. ΒΥ [τῆς τοεϊδεϊνα 
οἴδιιβε ῬΗ νοϊάβ (ἢς ἀοιδὶς εἰς (1. 
Μνεῖββ ἰπ Μεγετ).---ἀντίπερα τ. Γαλ., 
ορροβίῖς Οδ᾽1]εθ, ἃ νᾶρις ἱπάϊοδιίοη ; ἃπ 
εὐϊιοτία! ποῖς ἕο ἐῆς δεπθῆϊς οἵ σεᾶδετα 
{π|6 δοᾳυδίπιδά ἢ τπε σουπίτγ.--- 
γεῖ. 27. ἀνὴρ ἐκ τῆς πόλεως, ἃ πιᾶπ 
οὗ, ος ἔτοπι, τῆς οἰἵν ; δε ἀϊά ποῖ ςοπις 



24--.35. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

βασανίσῃς." 20. Παρήγγελλε! γὰρ τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ 
ἐξελθεῖν ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου - πολλοῖς γὰρ χρόνοις συνηρπάκει 
ὐτόν, καὶ ἐδεσμεῖτο" ἁλύσεσι καὶ πέδαις φυλασσόμενος, καὶ 
διαρρήσσων τὰ δεσμὰ ἠλαύνετο ὑπὸ ὃ τοῦ δαίμονος 4 εἰς τὰς ἐρήμους. 
30. ἐπηρώτησε δὲ αὐτὸν ὁ ̓ Ιησοῦς, λέγων," “Τί σοι ἐστὶν ὄνομα δ; 
Ὁ δὲ εἶπε, “Λεγεών"" ὅτι δαιμόνια πολλὰ εἰσῆλθεν εἰς αὐτόν. 
31. καὶ παρεκάλει ὃ αὐτὸν ἵνα μὴ ἐπιτάξῃ αὐτοῖς εἰς τὴν ἄβυσσον 
ἀπελθεῖν. 32. ἦν δὲ ἐκεῖ ἀγέλη χοίρων ἱκανῶν βοσκομένων ἢ ἐν τῷ 
ὄρει" καὶ παρεκάλουν 10 αὐτὸν ἵνα ἐπιτρέψῃ αὐτοῖς εἰς ἐκείνους 
εἰσελθεῖν. καὶ ἐπέτρεψεν αὐτοῖς. 43. ἐξελθόντα δὲ τὰ δαιμόνια 
ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου εἰσῆλθεν 11 εἰς τοὺς χοίρους - καὶ ὥρμησεν ἡ 
ἀγέλη κατὰ τοῦ κρημνοῦ εἰς τὴν λίμνην, καὶ ἀπεπνίγη. 5434. ἰδόντες 
δὲ οἱ βόσκοντες τὸ γεγενημένον 13 ἔφυγον, καὶ ἀπελθόντες 13 ἀπήγγειλαν 
εἰς τὴν πόλιν καὶ εἰς τοὺς ἀγρούς. 35. ἐξῆλθον δὲ ἰδεῖν τὸ γεγονός " 
καὶ ἦλθον πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ εὗρον καθήμενον τὸν ἄνθρωπον ἀφ᾽ 

1 παρηγγειλεν ἰπ ΒΞ 69 (ΥΥ Ἡ. πηατρ.). 
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380 ἴῃ ΟἿ δηά οἵμες υποίϑιβι Δ ΒΙΧΞ 33 πᾶνε αδεσμενετο. δεσμεω πὰ 
ξεσμενω ἅτε Ὀοτἢ τατγα ([Διΐοσ ἰῃ Με. χχίι. 4). 

3. 80 ἰπ πιοβὲ ὑποῖαϊβ. ΒΞ Βανε απὸ (ΥΥ͂.Η. ἐεχι). 

4 δαιμονιον ἴῃ ἢ ΒΟΌΞ (Τίδο;., ΝΝ.Η.). 

5 Οπίξ λέγων δὲ Β : αἱ. νεῖ. 1,δε. (Υ. Η.) ἀραίπβε ΟἿΣΙ, (Τίβο.). 

δ ονομα ἐστιν ἰπ ΑἸ ΒΌΓΙΞ, 33 αἱ. 

8 παρεκαλουν ἴῃ  ΒΟΌΙ, πήπυβς. ΤΕ. ἃ οοττγεοιίοη. 

3. 80 ἴῃ ΨΕΙῪ ΠΊΔΠΥ πποίαῖβ, θὰ 8 ΒῸ πᾶνε βοσκομένη (ΥΝ.Η. ἐεχί). 
10 παρεκαλεσαν ἴῃ ΒΟΙΙΞ:, 33 αἱ. Δ ξισηλθον ἰπ πηοβὲ υποία]8. 

7 εισηλθεν Ὀεΐοτε δαιμ. ἰη 38. 

15 γεγονος ἰπ ΑΒΟΌΙΞ αἱ. ῥ᾽. 

ουξ οὗ {δε ἘΗΥ ἴο πιεαεὲ 7ε8118.---ὄχων 
δαιμ., Βανίπρ ἀεπιοπβ, ἃ ὑσαπν ψ ἢ 
τεΐδξεεηςς ἴο νεῖ. 30.--οὐὖκ ἐνεδύσατο, 
εἴς. : ἔπ ἀεβοτσιρείοη Ῥεραη Πογα 15. σοπ.- 
Ῥἰεἰεὰ ἴῃ νεσ. 2οὅ.Ό Μκ. ρίνεβ ἰἴ αἱἱ αἱ 
οποδ (ν. 2-5). [Κ. βεεπηβ ἴο ζοϊονν ΜΚ. 
δυὶ ἴτεοἷγ---ὐποϊοιῃεά, ἀροάς δπιοηρ ἴπε 
τοτλδ8, ἴδ ραν χάρνν νάν δ το πεοηρᾶνε τ 
γεῖ. 20. πα, Ε : ἴδε οοπι- 
τηλπὰ ςαυβεὰ τῃ6 οτυ οὗ ἴξατ, δηὰ τῆς 
ἔξασ ἰ8 εχρ᾽ αἰπεᾶ ἱπ {Π6 οἴδυβε [Ὁ] οννίηρ, 
ἱπισοδυςεά ὈΥ ἃ βεζοπὰ γὰρ.--πολλοῖς 
χρόνοις, δΔηδινεῖβ ἴο πολλέκιν ἵπ ΜΚ. ν. 
4. τδογεΐοσα ῥγαβυτηδν υϑεὰ ἰπ ἴῃς 
δεηδα, οἴϊεπιίπιεβ, τεαυεπεῖγ. 80 Ετγαβ8- 
πιὰδ δπά ατοξΐῃβ, δῃὰ τηοξὲ τοοεηὶ ςοπὶ- 
ταθηϊδῖοσβ. Μεγοῖ δπὰ οἴδεῖβ ἴδκα ἰξ Ξε 
ἀυτγίηρ ἃ ἰοηξ ἔἰπι8δ. ϑοῆδηζ ςοπηδίπαδ 
τῆς νο βεπβεβ. Τα ἀΐβεαβε νγὙ858 οἵ δῇ 
ἱπτογπητεπε οπασγαοῖοσ, ἤθε ννοτα 
ῬΔΙΟΧΥΒΠῚ8 οἵ δοιῖς τηδηΐβ, ἀπά ἱπίεσγνδβ 
οὗ οσοπιραγαῖϊνε αἰεὶ πὰ τι οηδΙν. 
μοπ ἴῃς ρῥδγοχγβπβ Ἴαπὶςὲ οὔ, ἴῃς 
ἀεπηοη (οπς ἴῃ νεσ. 29) νν 88 βυρροβεά τὸ 

15 Οπγὶς ἀπελθ. 411 υηςΐα]8. 

8βεἶζε πίπῃ (συνηρπάκει). Τδεη ἣς δὰ 
ἴο ὃς πὰ ἴῃ Αὐτν δηά {οιίοσβ, δηά 
Κερὲ ὑπᾶάες ρυατὰ (φυλασσόμενος, οἵ. 
Α. Υ. δηά Ε. Ν. μεσ), δὰξ 411 ἴὸ πὸ ρυτγ- 
Ροβε, ἴδε ἀετηοηΐίας ἔοσος Ὀυτβεπρ [86 
δοπάβ δπὰ ἀσγίνίπρ τῃς τ νἱοιπι ἱπῖο 
τῆς ἀεβετίβυ Τῆς τηδάγηδη ἔδατεὰ τῆς 
τεΐυσγηῃ οἵ δὴ διίδοϊκ, μεποα δί8 δἰαγπιςά 
οτγ.---ν ες. 30. ὅτι εἰσῆλθεν, εἴς. : [κ. 
ξῖνεβ (πὶ εχρίδπδιίίοη οὔὐ τῆς πᾶτης 
Ἰιερίοπ; ἴὰ ΜΙ. τῆς ἀεπιοπίας ρἶνεβ ἰξ.--- 
ψεσ. 31. εἰς τὴν ἄβυσσον, ἱπίο ἔπε ἀῦγ88 
(οΥ Τατγίασγιιβ) ἱπβίελά οἵ Μβ|κ..᾽8 ἔξω 
τῆς χώρας, ουὲ οὗ ὈὨεςδροϊ8.--- ες. 32. 
χοίρ. ἱκανῶν: ἴογ ἃ ἰᾶατρε πυτηδεσ, οἴεη 
ἴῃ ἔκ 88 δαυϊναϊεης ἕος ΜΙκ.᾽8Β. 2Ζοοο. 

γν. 34-39. ΤΑε Ξεφμεί. 1,Κ. ι6}18 16 
βεςοηὰ ραϑγὶ οὗἉ τῇς βίοσυ νεῦγὺ πιυςῇ 88 ἰξ 
8 ρίνθη ἰῃ Μκ., νὰ βρῆς δεν] βεῖς 
ναγίδιίοπβ [Ι͂ἢ ἡλιοθὲ Ἀδ Βα ΕΒΕΝ ΕΑ ΠΟ 
Ἐχρτγεββίοη πῶς ὦ ιἱμονισϑείς, 
δὲν τῆς ἀεπιοπίας νν88 δὰνοά! τος Μκ.᾽8 
“δον ἱξ Παρρεηδβά ἴο τε ἀεπηοηΐδο, δηὰ 
ςοποογηΐης τῃ6 διυνίης,᾽" βυρρεβιίηρ 186 



524 ΚΑΤΑ ΛΟΥ͂ΚΑΝ ΜΠ]. 

οὗ τὰ δαιμόνια ἔξεληλύθει,1 ἱματισμένον καὶ σωφρονοῦντα, παρὰ 
τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ - καὶ ἐφοβήθησαν. 16. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτοῖς 
καὶ 3 οἱ ἰδόντες πῶς ἐσώθη ὁ δαιμονισθείς. 437. καὶ ἠρώτησαν ὃ 
αὐτὸν ἅπαν τὸ πλῆθος τῆς περιχώρου τῶν Γαδαρηνῶν ὁ ἀπελθεῖν ἀπ᾿ 
αὐτῶν, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο: αὐτὸς δὲ ἐμβὰς εἰς τὸ ὅ 
πλοῖον ὑπέστρεψεν. 18. ἐδέετο δὲ αὐτοῦ ὁ ἀνὴρ ἀφ᾽ οὗ ἐξεληλύθει 
τὰ δαιμόνια, εἶναι σὺν αὐτῷ. ἀπέλυσε δὲ αὐτὸν ὁ ᾿Ιησοῦς,5 λέγων, 
39. “ Ὑπόστρεφε εἰς τὸν οἶκόν σου, καὶ διηγοῦ ὅσα ἐποίησέ σοι ἴ ὁ 
Θεός." Καὶ ἀπῆλθε, καθ᾽ ὅλην τὴν πόλιν κηρύσσων ὅσα ἐποίησεν 
αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς. 

40. ἘΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐνδ τῷ ὑποστρέψαι9 τὸν ἸΙησοῦν, ἀπεδέξατο 
αὐτὸν ὁ ὄχλος " ἦσαν γὰρ πάντες προσδοκῶντες αὐτόν. 

41. Καὶ ἰδού, ἦλθεν ἀνὴρ ᾧ ὄνομα ᾿Ιάειρος, καὶ αὐτὸς 10 ἄρχων τῆς 

συναγωγῆς ὑπῆρχε, καὶ πεσὼν παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ, παρεκάλει 

1 φξξηλθεν ἱπ δὴ Β (Τίϑο;., ΥΝ.Η.). 3 Οπιΐξ καὶ ΜΒΟΌΙ, 33, 9 αἱ. 
8 80 ἴῃ ὈΙ, αἱ., δῃη, 88 πιογὸ αἰ βίου, ργεέεγαθ!ς. 3 ΒΟ αἱ. παν τῃς είπγ. (Ν.Η.). 

4 ν ἄν αἱ νετ. 26. 

ΦΊΜΒΌΙ, οπιῖὲξ ο 1.» Δῃ ἀχρίδπαίοσυ δὰ ἀϊείοη. 

δ Ομηΐξ τὸ ΒΟΙ, αἱ. 

Ἴ σοι εποι. ἴῃ Ῥ ΒΟΌΙ, πιίπυδο. 

8 εγεν. δεεν 'π ΟἿ δηά πιδηγ οἴπες υηςΐα]8 (ΤΊ 5. .). ΒΙ, 33 αἱ. Βανς εν δε (ΥΝ.Η.). 

9.Μ9Β πᾶνε νποστρέφειν (ΤίδοἙ., ΝΝ.Η.). 

ἰάεα ἰδὲ τῆς ἀεβιίσυςείοη οὗἨ τς πυνῖπα 
ψ88 ἃ ρατὺ οὗ ἔπε οὐτε. ὙΠΕΥ Βδά ἰο ὃὲ 
ἁἀτονπεᾶά (δαὶ πα τηϊρῃξ Ὀς τεβίοσεἀ ἴο 
βδηϊξγ.---  ετ. 3). ΓΚ. 185 ΝΟΥ σΑτο] ἴο 
ἱπνοῖνες ἴῃς ὙῆοΪς Ρορυϊδίίοη ἰπ 186 
τεαᾳυεβὲ τῆαῖ Ι6δϑ8 ψουὰ ἰεᾶνε {πε 
οουπίτυ---ἰῆς 80]6 πλυϊτυάς οὗ τῆθ 
ἀϊδιτίςε οὗ αεγαβα, ἴον πᾶ ςουπίγυ, 
οἰείζεμβ δηὰ ἔδσπηεῖβ, Απὰά ἢς γίνεϑ 88 
τῇς τεδβοη, ὅτι φόβῳ μεγάλῳ συνείχοντο, 
ἘΒεΥ Μέσα ροββεββεά ὑ ἢ ἃ εἶπαι ἴδϑσ, 
δηϊο-δισίοκοη.-- ες, 38. ἐδέετο, Ιοπὶς 
Ὅστλ οὗὨἨ ἴῃς ἱτηρεγίεςς οὗ δέομαι. ΝΥ. 
δηὰ Η. ρῥγεΐεν ἐδεῖτο, {πε τεδάϊηρ οὗ ΒΙ.. 
ΤΕς Βελίεὰ πιδπ᾿8 τεφυδβῖ, που ΡὮ ποῖ 
ειαπίεά, ννουἹά ρταιν ]6βὺ8, δἃ5. ἃ οοῃ- 
ἔγαβὲ ἴο ἴδε υπδηϊπηουβ ρεεείοη οὗ ἴδε 
ΟΘεζαβεηεβ δδι Ης ψου]ὰ ἰεανε ἴῃς ρἷδςα. 
-- νεῖ. 39. ὑπόστρεφε: ἴὲ νν88 φορά ἴον 
16 τῆδῃ (πδὲὶ ἢς βδῃουϊά σαϑίυγη ἴὸ ἢ 
Ποπῖς ἃπὰ ρεορῖε, δπὰ [6]] {πεπὶ τυῆδὶ 
μπᾶ ὈΕΥΔΠοη Πίτπι Ἐπγουρἢ ἴΠπ τλετου οὗ 
αοά [ὅσα ἐποίησεν ὁ Θεός) Ι[Ιἱ νν88 
ξοοά ίογ ἴδε ρεορῖε αἷἶδϑο. ὙὍὙῇεν πεεάεὰ 
8 τηϊββίοπαγυ ρτεδίϊυ.---καθ᾽ ὅλην τὴν 
πόλιν, ονεῦ ἴπε ννῇοῖς οἰἴγ. ΜΚ. 88 γ8 
ἴῃ Πεοδροῖίβ. 

νες. 4ο. Οηἡ ἐᾷ τοσσίεγη σἱάς (ΜΚ. ν. 
21. [8 511 [Ο]]οννβ ΜΚ. ςοἰοβεῖυ, 
πιοηείοδῖσς ἐπ Τοτγάϊαὶ! ννεϊσοπιθ ρίνεῃ 
7εβὺ8 οὐ Ηἰΐβ αττῖναὶ οὐ (Ὡς ἀδίιθαη 

10 ΒΌ Βᾶνς οντος (ΚΝ. Η. ἐεχ). 

βῆοις, δηά ρμιορεεάδίϊηρ ἰο παγαῖς ἴδ 
ἱποίάδηϊβ οὗ ἴῃς ᾿νοπίδη τυ ἃ ἤυχ, δηᾶ 
ἡπῖπις, ἀδυρδίοσ. --ὁ ὄχλος, ἐΐέ στονά. 

Ἠϊ5 στονγὰ 18 ὑπεχρί δηθὰ ὃν [Κ., ΨῆΟ 
845 ποιῃίηρ οὗ ἃ οσοννὰ ννῆδθη πε ἱπίγο- 
ἄυοεδβ Π'8 πασγαῖϊνα οὗ ἔς νογᾶρε ἴο (8 
οαϑίεσῃ βῆοσε (νεῖ. 22. ἴἷπ Μβζ:. δε 
Ῥτεβοηςς οὗ ἃ οσγονα 18. οδϑὶ]ν δοοοιπίεα 
ἕο : ]6βὺ8 πδᾶ βυδάεηϊν [εἷς τῆς στεδὲ 
οοηρτερδίίοη ἴο ψῃϊοῃ Ης μαά βροκβη 
πῃ Ῥᾶγδῦϊεβ, πὰ 8 Ηἰἴβ βίδ οὐ τῆς 
εαϑβίεγῃ βϑίάς 8 ουἕξ δῃοσῖ, ῇεπ Ης 
τεϊυγπεὰ ἴο [6 ννεβίεγῃ βῆοσγε ἴδε οσονά 
Πδά μαγάϊν ἀϊβρεγβεᾶ, οσ δὲ ἰεαβϑὲ οουἹά 
τεδββετη δὶς οπ βῆογὶ ποῖΐςθ. Μ. ἄοεβ 
ποῖ βᾶὺ ἐΐδφ σσονά, δυξ ἃ ρτεδῖ σγονά.-- 
ἀπεδέξατο ἱπιρ|1ε8 4 οοτάϊ4] τεσερείοη. 
ΟΥ. Αςῖβ χν. 4. Ἑδρβεὶ γῖνεβ ἐχϑιλρίεδ 
οὗ {πῖ8 βδεῆβεὲ ἴτοπὶ ἀτγεοῖκ δυΐδποσβ. 
Ενυτῃγ. ἴοοκ ἰξ ἰπ τηϊβ βεῆβε, δἰνίηρ 88 
πε τεάβου ἔοσ (ἢ ννεϊσοπια : ὡς εὐεργέτην 
καὶ σωτῆρα. -- προσδοκῶντες: [Ἃς 
ῬᾶγϑΌΪς5, ποῖ ἰο βρεᾶκ οἵ γεοεηῖ μεδὶηρ8, 
δοοουπὶ ἔοσ {πε ἐχρεοϊδιίοῃ. 

γν. 41-422ὦ. ΤἧΎφΨ εἰογγ οΓ ξαϊγι5᾽ 
ἀαιρλίεν δερὶις (Μι. ἰχ. 18, το, ΜΚ. ν. 
21-24).---ἄρχων τῆς συναγωγῆς ἱπείεδά οὗ 
ἀρχισυνάγωγος (ΜΚ.), 458 ποτε ἱπιε Πρ Ὶ δ] ς 
ἴο Θδπες τεδάετβ Βυὲ αἴεσγ δανίπρ 
εχρί δἰ πεὰ [15 τηεδηΐηρ ὉῪ ἴδε υβε οὗ τῃϊ8 
ῬΏγαβα μ6 επηρίουβ ἴπε οἵπεσ ἰῃ νεσ. 40. 



36- 48. ΕὙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

αὐτὸν εἰσελθεῖν εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ " 42. ὅτι θυγάτηρ μονογενὴς ἦν 
αὐτῷ ὡς ἐτῶν δώδεκα, καὶ αὕτη ἀπέθνησκεν. Ἐν δὲ τῷ ὑπάγειν 
αὐτὸν οἱ ὄχλοι συνέπνιγον αὐτόν. 4.3. Καὶ γυνὴ οὖσα ἐν ῥύσει 
αἵματος ἀπὸ ἐτῶν δώδεκα, ἥτις εἰς ἰατροὺς προσαναλώσασα ὅλον τὸν 
βίον! οὐκ ἴσχυσεν ὑπ᾽ 2 οὐδενὸς θεραπευθῆναι, 44. προσελθοῦσα 
ὄπισθεν, ἥψατο τοῦ κρασπέδου τοῦ ἱματίου αὐτοῦ - καὶ παραχρῆμα 
ἔστη ἡ ῥύσις τοῦ αἵματος αὐτῆς. 45. καὶ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς, “ Τίς ὁ 
ἁψάμενός μου;" ᾿Αρνουμένων δὲ πάντων, εἶπεν ὁ Πέτρος καὶ οἱ 
μετ᾽ αὐτοῦ, ““ Ἐπιστάτα, οἱ ὄχλοι συνέχουσί σε καὶ ἀποθλίβουσι, 
καὶ λέγεις, Τίς ὁ ἁψάμενός μου ;" 46. Ὁ δὲ Ἰησοῦς εἶπεν, 
““Ἥψατό μου τίς ἐγὼ γὰρ ἔγνων δύναμιν ἐξελθοῦσαν ὅ ἀπ᾽ ἐμοῦ." 
41. ᾿Ιδοῦσα δὲ ἡ γυνὴ ὅτι οὐκ ἔλαθε, τρέμουσα ἦλθε, καὶ προσπε- 
σοῦσα αὐτῷ, δι᾿ ἣν αἰτίαν ἥψατο αὐτοῦ ἀπήγγειλεν αὐτῷ ὅ ἐνώπιον 
παντὸς τοῦ λαοῦ, καὶ ὡς ἰάθη παραχρῆμα. 48. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῇ, 
“Θάρσει,7 θύγατερ,8 ἡ πίστις σου σέσωκέ σε" πορεύου εἰς εἰρήνην." 
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1 Ἑτοζὰ εἰς ιατρους ἴο βιον οπκίεϊεὰ ἴῃ ΒῸ (ΥΜ.Η.) ; πιᾶν Ὀὰ ἃ ρίοεβ οσ ΜΙκ. 

3 απ ίη ΒΞ. 
8 Β βοζῆς πηίπυβο. δηὰ νεγββ. οὐχὶ οἱ μετ. αντου (ΥΝ.Η.). 

4 Οῃηξ και λεγεις . .. 

δ ξξεληλνυθνιαν ἴῃ ΒΓ, 33. 

δ ἀντω οπκιεὰ ἴῃ ΦΑΒΌΙΧΞ αἱ. 

μον 381, πηΐπυδο. νεγβ8. (Τίβος., ΝΥ. Η.) ; οοσλεβ τοτὰ ΜΙ, 

ΤἸΦΒΌΙΞ τηΐηυβο. νεγβ8. οπξ θάρσει, ὙὮΪΟἢ ΤΑΥ͂ οοτηα οσὶ ΜΕ, 
8 80 ἴῃ τηοϑὲ υποΐδἱβ; ΒΚΙ, Βᾶνε θυγατηρ (Ὁ. Η.). 

-τν ες. 42. εγὴς (45 ἰπ νἱϊ. 12): 
Ὁ] τ τὸ ΓΚ, "ἴβε εὐδίας οὗ τῆς ἌΝ 

18. σϑῆκ, δηά τῆς ρἰτ]8 δρε (411 ἰδοϊκίπρ' 
ἴῃ Μι) [Κι Βα58 ἴπ σοπηπῖοη ψ ἢ ΜΚ. 
ΤΒῖ8 ἔξαίυγε ἢς δάάβ αἴξεσ ἢϊ8 νοπὲ ἴὸ 
δηῆδηος πε Ὀεπενοίεπος οὗἨ 76808.--- 

ἐν, 88 ἀγίηρ. ΜΚ. Β ρῆγαβε, 
ἐσχάτως ἔχει, 18 ἀνοϊἀεὰ 48 ποῖ ροοά 

πῃ Με. 8πε ἰβ αἰγεδάν ἀεδά. 
- συνέπνιγον, ννεῖτε τε ϑοεσαίηρ Ηΐϊτα; ἃ 
ΨΕΙΥ βίοηρ δχργεββίοθ. ΜΒ ννογὰ 
ἷβδ Βυβηοίε Εν δβίοηρ (σννέθλιβον, 
γοηρεά), δηάὰ ἰξ ἱπεῖεα Ψ8 ἴο ὃ6 
εχαρρειαϊίοη ννγεὲ β8ῃπουϊά διδσγάϊνγ ὅδνςε 
εχρεςιεὰ ἰξ ἄοσὰ ΓΚ. Βυῖ δε 868 ἴῃς 
ψοσά ἴο πῖᾶκε ΟἸγίβι᾽ 5 φυῖςοκ ρετοεριίοη 
οὗ ἴδε βρεςῖδὶ ἴους ἢ! οσπὶ δεμίπά (νετ. 
45) ἴδε πιοσς στηδγνεϊϊουβ. 

νν. 43-48. Τὴμ]ι τυονιαμ τοϊέΐ απ ἰπδμδ 
Μῖι. ἰχ. 20-22, ΜΚ. ν. 25-34).--- ες. 43. 
πὸ : ἰπάϊςατίηρ ἰἢς ἐεγρείπης αφπο. ΜΙ, 

0865 δες δοουβαιίνς οὗ ἀυταίίοη.--- 
προσαναλώσασα (Πετε ΟὨΪΥ ἱπ Ν. Τ.), 
Βανίηρ ἐχρεηπάεά ἱπ δάάϊιίοη : ἕο 1οββ οὗ 
Βφα ἢ τνᾶβ δἀάδεά 1088 οὗ πιδδηβ ἰπ (ἢς 
εἴοτι ἴοὸ γαίπ ἰξ Ὀδοκ. --βίον, πηεᾶπβ οὗ 
11ς, 28 ἰπ χν. 12, 30, χχί. 4.---οὐκ ἴσχυσεν, 
εἰς., ψγαβ ποὶ δϑϊε ἴο ρεῖ πεδὶὶπρ ἴτοπὶ 

ΔΩΥ (ρἢγϑβιοἶδη), ἃ πὐ!δετ ἩΓΑΥ οὗὉὨ Ρυξεϊπ 
ἴς ἐμᾶπ ΜΚ. 8.---νεσ. 44... κ Ἂ Ε 
πε ἴδβ8εῖ παηρίπρ ονὲσ τῆς ββουϊάοσ: 
1818 ἐεδίυτε ποῖ ἱἰπ Μκ., ἃ οὐτίουβ 
οπλἰββίοῃ ἰῇ 80 ρταρῆϊς ἃ νυυτίξεσ.---παρα- 
ρῆμα: [[,Κι᾿85 εαυϊναίεπξ ἴογ εὐθὺς.--- 

, ἴῆς ἔονν οὗἩ δ]οοὰ (ῥύσις) εἰορρεά. 
ἱστάναι, πε ἰεομηίςαὶ ἰεσπὶ ἔοσ {πὶ8 
εχρεσίεπος.--- εσ. 45. ὁ Πέτρος: ΜΚ. 
ΒΔῪ8 “ἴῃς ἀϊβοίρ[εβ," δυξ οπς ψουϊά 
ΒΡεΔὶς ἴος ἴῃς σεβῖ, ἀπά 1,1. πδίυσγα!ν 
τηᾶκαβ Ρεῖεσ ἴῃς βροκεβπΊδη. ουσί 
σε, ἢεσι ἴμες ἰη.---ἀποθλίβονσιν, βαυεεζε, 
κε ργαῤές (]οβερῇ., ἊΑπέ., 11.,) ν. 2).---- 
γει. 46. ἐγὼ ἔγνων: [Κ. Ρυΐϊβ ἱπέο (δς 
ταουτ οὗ 6βϑ5 νι ἱπ ΜΚ. ἰβ ἃ σειηδγῖ 
οὗ ἴῃς παιγαῖοσ. Μὲας ποῖςβ ου δῖ8 ἰη- 
ςἰάεπε ἰη Με. ἀπά Μῖὶκς. 
γν. 49-56. Ῥγευίομς παγγαέϊτδ γεσμνεσα 

(Με. ἴχ. 23-26, ΜΚ. ν. 35-43).---ν εσ. 40. 
τιξ: ΟΠ6 ΠΊΘΒΒΘΠΡΟΓ, βενοσαὶ 'ῃ ΜΚ. ; οπα 
ἐπουρἢ ἔογ ἴῆς ρυγροβε.---παρὰ τ. ἀρχ., 
ἔτοτα {δε συ ϊοσ Ξξ θεϊοηρίπρ ἴο 8 ποιιβ6. 
Μι᾽άσς ΜΚ. ι. 21 : οἱ πα αὐτοῦ. ΜΚ. ἴα8 
ἀπὸ Ὠετε.--- ετ. 50. οὔσας: ΜΚ. 48 
παρακούσας, ἴῃς πιεββαρε Ὀείηρ βροκεη 
ποῖ ἴο Ϊ6ϑὺ8 δυξ το Ϊ]Δίγυβ: Ης ονεσ- 
μεαγά ἰξϊ.--μόνον πίστευσον, εἴς., ΟὨΙΪΥ 



526 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΜΠ]. 40--- 56. 

49. Ἕτι αὐτοῦ λαλοῦντος, ἔρχεταί τις παρὰ τοῦ ἀρχισυναγώγου, 
λέγων αὐτῷ, ““Ὅτι τέθνηκεν ἦ θυγάτηρ σου" μὴ ̓ σκύλλε τὸν 
διδάσκαλον." 5ο. Ὁ δὲ ᾿ἸΙησοῦς ἀκούσας ἀπεκρίθη αὐτῷ, λέγων, 
“Μὴ φοβοῦ μόνον πίστευε," καὶ σωθήσεται." 51. Εἰσελθὼν ὅ δὲ 
εἷς τὴν οἰκίαν, οὐκ ἀφῆκεν εἰσελθεῖν οὐδένα,5 εἰ μὴ Πέτρον καὶ 
᾿Ιάκωβον καὶ ᾿Ιωάννην,7 καὶ τὸν πατέρα τῆς παιδὸς καὶ τὴν μητέρα. 
52. ἔκλαιον δὲ πάντες, καὶ ἐκόπτοντο αὐτήν. ὁ δὲ εἶπε, “Μὴ 

κλαίετε. οὐκ ἀπέθανεν, ἀλλὰ καθεύδει." 53. Καὶ κατεγέλων 
αὐτοῦ, εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν. 54. αὐτὸς δὲ ἐκβαλὼν ἔξω πάντας, 

καὶ κρατήσας τῆς χειρὸς αὐτῆς, ἐφώνησε, λέγων, “ ἯἩ παῖς 
ἐγείρου. "10 ςς, Καὶ ἐπέστρεψε τὸ πνεῦμα αὐτῆς, καὶ ἀνέστη 

παραχρῆμα καὶ διέταξεν αὐτῇ δοθῆναι φαγεῖν. 56. καὶ ἐξέστη- 

σαν οἱ γονεῖς αὐτῆς" ὁ δὲ παρήγγειλεν αὐτοῖς μηδενὶ εἰπεῖν τὸ 
γεγονός. 

Σ Οπιΐξ αντω (εχρί εἰἶνο) ΣΕ ΒΙΧΞ :, 33. 

3 μηκετι ἰπ 3 ΒΌ. 
8 Οτηΐξ λέγων ὐτἢ ΜΒΙΧΑΞΊΙ, 33 οἷ. 
4 πιστευσὸν ἰῃ ΒΙ,Ξ. 

δελθων ἴῃ τηοβδὲ υποίαἷβ ἀπ νεσβ8. 
8 Ἐο: ονδενα ΒΟΌΙΧ 33, ὅο δανε τινα συν ἀντω (Τίδο;., ΚΝ. ἢ... 

Τ Ιωαν. Ὀείοτς ἰακ. ἰῇ ΒΟῸ δηά πιδην οἵμεσ ὑποίδ]β. 

δος ουκ  ΒΟΌΙ, Βᾶνςο ον γαρ (ΥΝ.Η. 

ΤΙ. - ΜΙ, 33. 
; Τίβοξ. Ξ: ΤΕ). 

9 ΒΟΌΙΧ πιΐπυδο. οπνῖ ἐκβαλων . .. και; ἱπηροτίοὰ τοηὶ ΜΙ, 

"9 φγειρε ἰπ ΜΒΟῸΧ Σ, 33 (ὉΝ.Η.). 

δοϊίευο αὐτιὰ βἢς 811 Ῥεὲ Ξασεά--- ῬΑ] 8: 
ἴῃ τὰς ρμγϑίςαὶ βρβετσε.--- εσ. 56. [π8Β 
δηὰ οἰμεὶ ΜΘ. «δε υδυ] οτάες οὗ τπ6 
ἕδτες ἀϊδβοῖρ]ς8-- -εῖογ, [4π|ε8, [ομη---ἰβ 
οδδηρεά ἱπίο Ῥεΐεσ, [οἤη, [ἀπι68..---ν ες. 
53. εἰδότες ὅτι ἀπέθανεν: [,Κ. ἰ8 ςᾶτο- 
ὯῺ] τὸ δάά 118 σεηλασκ ἴο Ἔχοϊυάς τδς 
ἰάεα ἰδδὲ ἰξ νγὰβ ποῖ ἃ οδβε οἵ γεαδὰ] ἀβδίῃ; 
Ηἰβ αἰπὶ ἤεζε, 8ἃ8 δἰ νναυβ, ἴ0 τηδρην τῆς 
2οισεν 848 61 δβ (ῃς Ῥεπενοΐεπος οὗ 
7εβι5.---ν ες. 55. τὸ πνεῦμα, Πεῖ Ξῤίχιέ 
τεϊυτπεὰ -- ψυχὴ ἰπ ΑςἰΒ χχ. το.---φαγεῖν: 
τῆς ογάεσ ἴο γίνε ἴῃς τσαβυβοϊταϊεά Τμιὰ 
ξοοὰ ἰδ ποὶ ρεουϊίασ το 1.1... Ὀὰϊ Πα ῥίδοεβ 
ἀπ ἰῶ ἃ πιοσεὲ ρεοῃιίηθηϊ ροβίτοη τβδπ 
ΜΙκ. ἴο βδονν [δὶ δ8 δῆς μὰ Ῥθεη σε} 
ἀεαᾶ β86. τν 28 πονν ΓΕΔ ΠῪ ἰΐνε ἀπά ννε]}; 
πεςάϊηρ ἔοοά δηὰ δθ]ε τὸ ἴακε ἴξ. ἀοάεϊ 
τοηδσκβ οὐ ἴῃς οδἰπηπεϑδ ὙΠΟ Β 
]εβὺβ ρανεὲ ἴῃς ογάεσ δῆες βυςβ ἃ 
ϑιυρεπάουβ δνεπί. “"Α8 βἰπιρῖν 88. 8 
ῬΒγυβίςίδη {εεἶβ [Ὡς ρυΐδβε οὗ ἃ Ρϑϊίεης Ης 
τερυϊδῖεβ μεσ ἀϊεὶ ἴοσ ἴἢς ἀδυ." 

Ὅπαάρτεξκ ΙΧ. ΤῊΣ ΟἾΟΒῈ ΟΡ ΤῊΕΒ 
ΟἌΣΙΣΕΑΝ ΜΙΝΙΒΤΕΥ. ΘΕΤΤΙΝΩ ΤῊΞΒ 
Ἑλοκ Τούρ ᾿ΕΚύδβΑΓΕΜ.--- ν. 1-50 

οοπίδίῃ δυπάτυ ραγιϊουϊασβ νν εἰς ἢ ἐοσεῖδος 
ἔοστη ἴμ6 οἱοβίῃηβ δοδῆςβ οὗ ἴῃς ΘΔ. Πεαῃ 
ΤΑΙ ΠΙΒΊΣΥ : ἴδς πγϊβδίοῃ οὗ τ[86 Ἰνεῖνο, 
ἴῃς Τεεάϊηρ οὗ (ἃς τπουδβδηάδβ, (ἢς οοη- 
νεϑαιίοη οὐ (ἢ ΟἸγίβεὲ δὰ τῇς οσοβδ, 
τς ἱταηδβρυταίίοη, πε Ἔρὶ]θριῖὶς Ὀογ, [86 
᾿οηνογβαίίοη οὐ “Ψγῆο 18 ἴῃς ρτεαίεβι ", 
Αἴνες, σα Ῥερὶηβ ἴῃς ἰοηρ ἀϊνίδίοη οὗ 6 
Αοθραὶ, εχιεπάϊηρ ἴοὸ χνυὶϊ. 14, ψΒο ἢ 
ἔοστηβ ἴῃς Ἑοδίες ρεου σιν οὗ 1.Κ., βοπιε- 
τἰπλε8 οδ]δά τῃη6 ατεδὲ Ἱπιεγροϊδείοη οσ 
Ιηβεσίίοῃ, ρυγροτγεηρ το ὃὲ [ἢς παγγαῖϊνα 
οὗ ἃ Ἰούγπου βδουξῃνναγάβ ἰοννᾶσάβ 7εγα- 
Β΄ επὶ [Ὡστουρῇ δαραγία, ἰΒεγαΐοσα βοπιε- 
εἰπιε8 ἀεδίρηδιεά {πε ϑαπηδγίϊδῃ τη βέσυ 
(Βαυς ἀπά ἐς Ταρίηρεπ βομοο]), θυϊ ἰπ 
τ ΔΙ σοπμβἰβείπρ' ἕο ἴῃς πιοβὲ ρατγί οὗ ἃ 
ταϊβοο δηθοῦβ οοἰεςίοα οὗἨ ἁἀϊάδοες 
Ῥίεςεβι Αὲ χυϊ. 15 ἱκ, τοὐοίπβ [86 
ΠΟΠΊΡΑΠΥ οὗὨ 18. Ὀγοῖμεσ δνδηρο βῖ8, ποῖ 
ἴο ἰεᾶνε ἴμθηὶ δρδίῃ 1}}} ἰᾷς ἐσαρσὶς ὁπά, 

νν. χ-ό. Τὰε νιἰδείοπ οὗ ἐὰς Τινεῖνο 
(Με. χ. σ, 5-15, ΜΙς, νὶ. πὴ 1. 
συγκαλεσάμενος δὲ: τῃς δὲ τυτηβ δἰΐεη- 
τίοη ἴο ἃ πον βυδήεςξ, ἀπά τᾷς μαζὶ 
σνγκαλ. ἱπΊρ|1ε8 ἴῃδι ἰξ ἰβ ἃ τχδίϊες οἱ 
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ΙΧ. 1. ΣΥΓΚΑΛΕΣΑΜΕΝΟΣ δὲ τοὺς δώδεκα μαθητὰς αὐτοῦ, 
ἔδωκεν αὐτοῖς δύναμιν καὶ ἐξουσίαν ἐπὶ πάντα τὰ δαιμόνια, καὶ 

νόσους θεραπεύειν " 

βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ἰᾶσθαι τοὺς ἀσθενοῦντας. 2 

2. καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς κηρύσσειν τὴν 

3. καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτούς, “Μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν ὁδόν: μήτε ῥάβδους, μήτε 
πήραν, μήτε ἄρτον, μήτε ἀργύριον, μήτε ἀνὰ 4 δύο χιτῶνας ἔχειν. 
4. καὶ εἰς ἣν ἂν οἰκίαν εἰσέλθητε, ἐκεῖ μένετε, καὶ ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε. 

5. καὶ ὅσοι ἂν μὴ δέξωνται δ ὑμᾶς, ἐξερχόμενοι ἀπὸ τῆς πόλεως 
ἐκείνης καὶ δ τὸν κονιορτὸν ἀπὸ τῶν ποδῶν ὑμῶν ἀποτινάξατε,Ἷ εἰς 

μαρτύριον ἐπ᾽ αὐτούς." 6. Ἐξερχόμενοι δὲ διήρχοντο κατὰ τὰς 
κώμας, εὐαγγελιζόμενοι καὶ θεραπεύοντες πανταχοῦ. 

Δ ΜβϑΩΥ υποίαἶβ (ΒΏ, εἴς.) οπιῖὲ μαθ. αντον. ϑοπιῈ ἰεχίβ (3 ΟΙ,Ξ α1.) δανα 
αποστολους. 

5 βυυσ. ουσ. ἀπὰ βίῃ. οπιίὶ τους ασθ. (Τίεςξ., ΝΗ.) 

8 ραβδον ἰπΒΟΌΙΓΞΊ, 33, 69 αἰ. 

4 Οτΐϊξ ανα ΒΜ ΒΟΙΞ; ἰουπὰ ἰη Ὁ. 

δ ϑεχωνται ἴῃ ΦΑΒΟΙΞ. ΤΑΕ. Ξ ἢ αἱ 
6 Ουΐξ και  ΒΟΌΙΧΞ σ, 33 γεσβϑ. 

Ἴ αποτινασσετε ἴῃ  ΒΊ, 131, 157 (Τίδο;., . Η.). ΤΕ. -Ξ ραγδῖ!εἶβ (δοσ.). 

ἱταροσίδηος : οδπρ τορεῖπεν τῆς Τισεῖνε, 
ουὖὲ οὗ τῃς Ἰάγρεῖ σοπίρϑηυ οὐ ἀϊδβοίρ᾽εβ 
τπδὲ υδυδ}ν [Ο]]οννεά [ε8ι8, ἱποϊυάϊηρ 
16 ψοπιθη πιεητοπεά ἰῃ νυἱῖ. 1-3.-- 
δύναμιν καὶ ἐξουσίαν, ἰτυμρὲ δηὰ τρῶς; 
Ῥοῖνεσ ἰτρ 1168 σὶρ ῃς. δ τῆδη δῖ σαπ 
οαβὲ οὗν εν δηὰ ἢεὰὶ] ἀΐβεαβε ἰδ 
δε ἰο ἄο δο, πᾶν δουπά. ΤὨῖΐδ 
Ρεϊποίρὶς ἐοαπά δὴ ἱπιροσίαπε δρρ] !οατίοπ 
ἴῃ ὅι. Ῥαυ]5 οἷδίπι ἴο Ὅς δὴ δροβίϊε, 
ὙΜὨΪΟΒ τοαῖγ ταις οὐ βίπεββ, ἱπδῖρμς 1 
μπαάεγοίαπα ΟὨτι ϑείδη!, ἱπογείοσς 1 πὶ 
ἐπεεά ἰο δὲ δὴ δροβεῖς οὗ ἴ[. ἵκ. 
ἴοης 88 οι ψοσάβ ἴο Ὄχργεβδ ὑῃ- 
Ἰἰτιϊτοὰ δυϊποσν (ΗΔ8η)ὴ. Μι. δηά ΜΚ. 
δᾶνε ἐξουσίαν.---ἐπὶ πάντα, εἴς., ονεῖ 811 
τῆς ἀεπιοπβ, δηᾶ (αἶδο ρονγεσ ἂπά 
δυϊβογίεν) το ἢεαὶ ἀΐβεαβεβϑ, ἔπ6 Ἰδξζεσ ἃ 
βυδοτάϊπαϊις Πδιποιϊίοα ; ἰδογουρθν τὸ 
4υς}} (ἢς ἀσπιοπβ (πάντα ἐπιρῃαῖὶς) [ἢ ς 
τηδίῃ {πἰπρ. Ηξηςε ἴῃς ϑενεην οἡ {Πεὶγ 
τεῖυση βρθᾶκ οὗ ἔπδὶ δἴοης (χ. 17).--- ες. 
2. ΤΏΪϊ8 πιῖρῃε πᾶνε Ῥεθη νἱεννεά 48 δῃ 
ἱποίδεπίαὶ τηεπιίίοθ οὗ ργθβοῃίηρ 88 
δηοῖδοσ βυδοζάϊπδις ξιποίίοη, Ὀυὲ ἔοσ τῃ 6 
τεΐδγεπος ἴο μεαϊϊηρ (ἰᾶσθαι), νηὶ ἢ 
βυρρεβίβ ἴμδὲ τῖ8 νεσβε 'ἰ8β δποῖμογ ὉΨΔΥ 
οὗ 5βιδίίης δα οδ͵εςϊβ οὗ ἴῃς τηϊββίοηῃ, 

βαρβ ἴδκεῃ ἔγοτὴ ἀποίμος βουσγοα.--- 
εἰ, 3. ΤῊΏς ἱπδίσυοσιίοιβ ἴῃ {π|8 δπὰ τῃ6 

παχὲ ἔννο νεῦβεϑ ἕο ονν ὑγεῖν οἰοβεῖν ἴῃς 
νεσβίου ἱπ ΜΚ.--μηδὲν αἴρετε εἰς τὴν 
ὁδόν: 825 ἱπ Μίκ., Ῥυϊ ἰῃ ἀϊγεςὶ βρεεςῆ, 

ΨΠΠς ΜΚ. 8 '5 ἱπάϊτεςι (ἵνα ν. 
ἥτε ῥάβδον: ΓΚ. ἐρῶ μεν, μράθβι 

. ὍΠΙΟΝ τῆοτς βενετεῖν. μὰ πὰ Μκ. Νοῖ 
δὶ ᾿ς ἐχοερῖ ἃ 88} οῃ]γ).---ἀργύριον, 
ποι ἔοσ ΜίΟΒ χαλοῦν, ̓  οἰϊνες ἰὸς 
ΠΟΙΠΊΟΩ πΊεῖδ] ἔοσ οοἰπαρα δπιοπρ ἴδ ς 
Οτϑακβ, σορρεσ δηοηρ πο Βοπηδῃα.--- 
δύο χιτῶνας, ἔνο τυπίς8 εδοΐ, οπε ου δηὰ 
οπδ ἴογ οὔδδηρε.---ὄχειν : ἱπ βηϊῖνςε, δῇς 
αἴρετε, ἱτηρετϑῖίνα. [Ιεὲ πΊΑΥ ὃς ἃ 86 οὗ 
186 ἱπβηϊεῖνε υδεὰ 88 δὴ ἱπηρεγαῖΐνε, οὗ 
ΨΠΙοἢ οπε Τογίδίπ ἰηβίδπος ἰ8 (ο ὃς ἠουηὰ 
ἰπ ῬΠΠ. {ϊ, 16 (στοιχεῖν ΞΞ ννΑ1Κ), οΥ ἴξ 
ΤΏΔΥ ὃδε νἱενγεὰ 848 4 ἰγδπβί(ίοη ἴτοπὶ 
ἄϊτεςς ἕο ἱπάϊγοοξ βρεθοῦ (80 πιοβὲ Ἷοῦ)- 
τηεπίδίοσβ). Βεηρεῖ ἔανουγβ ἐς ἤσβε 
νίεν. τ εῦ. 4. Τδυ8 Δγ οὗ πχαίεσίαὶ 
ΜΔηῖ8. ὟΝ ε πονν Ρ488 ἴο βοοῖαἱ γε αἰίοπβ. 
ὙΠῸ ρεπεγδὶ ἀϊγεοιίοη στε ἰ8: βίδυ ἴῃ 
τῆς 8βᾶπιὲ ἢουβε 411] (ῃς εἶπηε γοῦ ἅγε ἴἢ ἃ 
Ρίαςε; ἐγ ρὰὲ ὈγῪ ΤΚ. τε ἐκεῖ μένετε, 
ἐκεῖθεν ἐξέρχεσθε, ἐλεγε τευπχαΐη, ἐΐδηοα 
ἁεραγῖ, θοϊῃ δάνεγθβ γεξεγγίηρ ἰὸ οἰκίαν. 
πτνες. 5. ΒΥ οτρϊτείης (ῃε ἀκούσωσιν 
ὑμῶν οὗ ΜΚ. Ι,Κ. εἶνεβ ἴῃς ἱπιρτεβδίοῃ 
τῆδὲ ποη-τερεϊνίηρ᾽ τείεσβ ἴὸ [Π6 τηἰββίοη- 
διῖεβ ποῖ 88 ῤγεασΐεγς Ὁυξ 848 ρπδείς τὸ 1 
πεν Ψ01 ποῖ ἰᾶκα γοὺ ἱπίο τῆς ποῦδο 
γου βεΐεςῖ, ἀο ποῖ {τὺ δποῖπες Βουβα, 
εανε ἑῆς ρίδος (δ. Ηδῆπ). ὙΤηΐίβ ψουϊὰ 
Ὅε ταῖποσ ΒυτηπΊΑΓΥ δοίίοῃ, ἀπ ΠΟΠΙΓΑΓΥ͂ 
το ἴῃς βρίτὶξ οὗ τῆς ἱποίάδης (ἴχ. πῖδ)ς 
Με. 6. Βείεϊζ βίδίετηδπῖ, 88 ἰη ΜΚ,, ἂ8 



ΙΧ. 

. Ἤκουσε δὲ Ἡρώδης ὁ τετράρχης τὰ γινόμενα ὑπ᾽ αὐτοῦ 1 
πάντα καὶ διηπόρει, διὰ τὸ λέγεσθαι ὑπό τινων, “Ὅτι Ἰωάννης 
ἐγήγερται 3 ἐκ νεκρῶν" 8. ὑπό τινων δέ, “Ὅτι Ἡλίας ἐφάνη "" 

9. Καὶ 
εἶπεν δέ Ἡρώδης, ““ Ἰωάννην ἐγὼ ἀπεκεφάλισα - τίς δέ ἐστιν οὗτος, 

1ο. Καὶ δποστρέψαντες οἱ ἀπόστολοι διηγήσαντο αὐτῷ ὅσα 
ἐποίησαν - καὶ παραλαβὼν αὐτούς, ὑπεχώρησε κατ᾽ ἰδίαν εἰς τόπον 

11. οἱ δὲ ὄχλοι γνόντες 
ἠκολούθησαν αὐτῷ - καὶ δεξάμενος ἴ αὐτούς, ἔλάλει αὐτοῖς περὶ τῆς 
βασιλείας τοῦ Θεοῦ, καὶ τοὺς χρείαν ἔχοντας θεραπείας ἰᾶτο. 

ξ28 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ἄλλων δέ, “Ὅτι προφήτης εἷς ὃ τῶν ἀρχαίων ἀνέστη." 

περὶ οὗ ἐγὼ δ ἀκούω τοιαῦτα ;" Καὶ ἐζήτει ἰδεῖν αὐτόν. 

ἔρημον πόλεως καλουμένης ὁ Βηθσαϊδά. 

Ἔ Οὐ υπ αντον ΘΙ ΒΟΌΙ,Ξ 69 αἱ. 

3 γεέρθη ἴπ 9 ΒΟΙΞ αἱ. 

δτις ἰπ ΜΒΟΙΧΔΞ 1, 13, 33. 

ἰῃ ΒΙ, 

δΊΦΒΟΙ.Ξ οὐῖ ἐγω. 

4 Ἐοσ καὶ εἰπεν Θ ΒΟΌΓΞΙ, 33 αἱ. Βανε εἰπεν δα, ἀπὰ ΟῺ αἱ. ῥὶ. οπιῖ! ο ἔουπά 

4 Ἐο: εἰς τ᾿ καλουμένης ΠΑ ΒΙΧΞ 33 58}. ζορΡ. Βᾶνε εἰς πολιν καλουμένην, ννὩΐςΒ 
ΒεεπηΒ ἱποοπδίδίεπε ΨὙἱῈ τειγεπιεπῖ; ἤσπος ἴς ἱπίισοάἀυοιίοι οὗ τὴν ἔρημον -- [86 
ἀεεενί οὗ τῆς οἰἐγ (ΤίβοΒ., ΝΝ.Η.., ἔο!ονν ΒΙ,, εἰς). 

Ἴ αποδεξ. ἰῃ ΜΙ ΒΟΌΙΧΒ 33 αἱ. 

το τὰς Ἔχεουϊίοη οὗἨ ἁ (δς τιλϊββίοη, δυὲ 
νι ϑπείηρ Εἰ τοΐδγεπος ἴο {πε υ8ὲ οὗ ΟἹ] ἴῃ 
οδἰίηρ. 
Ηδῇη βίδιεβ ἰμαῦ (ῃἷβ τηϊββίοη τνᾶ8 
ὩΣ ρεάλρορίς, ἴοσ πε Ῥεπεῆε οὗ τῆς 
᾿ἰ είνεῖ ποῖ οὗ ἐπε ρεορὶςβ. Ὑμῖβ 18. ἃ 
ταεσα υὑπίουπάεά Δββεσιίοη. Τῆς (τγαίη- 
ἱπρ οὗ τῆς Τνεῖνε ὈΥ πὸ πιεδῃβ ἀρρεᾶσβ 
ἃ Ρεοσηίηςηῖΐ δἷπὶ οὗ [εβυβ ἴῃ [πε ρᾶρεβϑ οὗ 
1 κι; ταυςοῖ 1688 Βοὸ ἴδῃ ἰῃ Μί. δηά ΜΚ. 

γν. γ-9. Ἡεγοά' ς ἱμίεγεσί ἐν γεδες (Μῖ. 
χῖν. χ-2, ΜΚ. νὶἷ. 14-16).--- τετράρχης 848 
πῃ Με., βασιλεὺς ἰη ΜΚ.---τὰ γινόμενα 
πάντα, «411 τς τπΐπρβ ψ Ὡς νεγα 
Βαρρεηΐηζ, τηοϑὲ πδίυσγα!ν (ακεη 88 
τείειτίης ἴο (πε πιϊββίοη οὗ [Ὡς Τινεῖνα, 
δουρ ἴτε ἰδ ἀϊβίουϊε ἴο Ὀεϊίενε τμδὲ 
Βεοά δδα ποῖ Βεασά ὁ 1ξοὺς ΕΠ ἐμ 

Ἷ ι, νν»δβ υἱίοσὶυ ρεγρίεχεά, ἱπ 
ταν δ υκιιίηρ οηἰν.- διὰ τὸ λέγεσθαι 
ὑπὸ τινῶν. δῇ 1 ϊς, τεργεβεηῖβ 88 βαϊά 
ὉΥ βοῆῆε, Μὲ. δηά Μκ., ἀουδι]εββ ἔγυΐγ, 
τηδῖς Ἡετοά Πἰπηβεῖ ἢ βαυ. Μὲάε ποῖεβ ου 
Μι. δπά Μκ.---ν εσ. 8. ἐφάνη, ἀρρεαγεά, 
ἴδε ργορεγ ννογά ἴο ὑ8ς οὗ οὔς Ψῆο δὰ 
ποῖ ἀϊεά, δὰὲ Ὀδαη ἐγαηβ᾽αῖαά.---  εσ. 9. 
". ἐγὼ ἀπεκεφάλισα : (ἰς ἴδοϊ βἰαϊεά ἰπ 
τε ἴοστη οὗ 4 ςοπίεββίοῃ ὈῪ ἔπε οσί πιῖ- 
παὶ, ὈυΣ [Π6 δτὶπὶ βίογυ ποῖ ἰοἹά.---ἐγὼ, 
εἰηρδμαῖίο, ἰἢς “1 οὗ ἃ ρα! ἰτουδὶεὰ 
οοηπβοίεηςο.--τις: ἢς ἢΔ5 Π0 ἵπεοσυ, Ὁ 18 

εἰ πυρὶ ρυξΖίεὰ, γεὲ ἔς φυεβείοη δἰ πιοβὲ 
ἱπιρ] 168 ἘΠῚ τως δὲ 6808 ἱβ Ϊοῆπ σε - 
τυτηεά ἴο 116. Οουϊά ἔἤετς Ἐς ἔνο βυςῇ 
τεῃ δὲ ἴῃς βδπὶεὲ ρεγίοά )---καὶ ἐζήτει 
ἰδεῖν αὐτόν: τΠἷ8 Ροϊπίβ ἑοσινασὰ ἰὸ 
ΧΧΙΙ. 8. 

νν. 1ο-17. Ἐεεάϊπρ οὗ ἐζᾷε νεμἰἐμαᾶς 
(Με. χίν. 13-21, ΜΚ. νἱ. 309-44, ]οδη νὶ. 
1-14).-πννετ. το. Τῆς Τνεῖνε τεΐυγῃ 
ποῦλ {μεῖς τηϊββίοη δηά σερογὲ ννῆδξ {ΠΟῪ 
δβαὰ ἀοηε; Μκ. δδάβ δηὰ ἐαμρλέ.--"- 
ὑπεχώρησε, νἱϊῃάτενν, Βεῖς δηὰ ἴῃ ν. 
16, οηἶἷγ, ἰῶ Ν. Τ. Τῆς τϑάβοῃ οὗ τδϊ8 
τεοιϊσειηθης ἄοεβ ποῖ ἄρρεᾶσ ἱπ 1,Κ.᾽8 
παιτδῖϊνα, ποῦ νΠεῖπε [6808 ἢ Ηἰἱδ 
ἀϊδοῖρ!ε8 νεηξ ὉΥ ἰαπά οἵ Ὁ 5868.--- ἐγ. 
11. οἱ ὄχλοι: πο ρατίἰουΐατ ταυϊεϊαἀ8 
8 τιδδηῖ, δυὰς 7υ8ὲ [Ὡς ογοννάβ ταὶ ᾿νεῦα 
νοπὲ ἴο ρδίπεσ δτουπά Ϊ]εβυ8. [τ Μί. 
δηὰ ΜΚ. [εβ8 ἀρρεᾶσβ δ5 εηδεανουσῖ πρ (1π 
νδίπ) ἴο εβοᾶρε ἔτοτι ἴπε ρβεορῖε. [1 ἴΚ. 
118 ἔεδίυγα 18 ποῖ ργοπι)ίπθης. Ενεη ἴδ6 
ἐχρσεββίοῃ Ὁν ἔρη ἴῃ νεσ, ἴὸ 8 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ ποῖ φεηυϊπο. Ὑμδὲ ἔκ, 
ἌΡΡεδιβ ἴο δᾶνε ψυτί(επ ἰ8 {πὲ [ε808 
πάγενν ρῥγίναϊε! Υ ἱπῖο ἃ οἷν οδιεὰ 
Βειπβαίά.-- -ἀ,ποδεξάμενος, (6 τόσο 
ῬΙΌΡΔΡ]ε τεδάϊπρ,, ἱτρ!168 ἃ νΠ]Ἰὴρ τεςερ- 
τίοη οὗ ἴδε τιυϊτυάς. Μὲαδ νἱῖ!. 40.-- 
ες. 12. κλίνειν, (ἢς ἀδγΥ ἴο 
ἀεοῖϊϊης; τς ἔδλοϊ 18 αυδφα ἰο Ὠεζο, ποῖ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

12. Ἡ δὲ ἡμέρα ἤρξατο κλίνειν - προσελθόντες δὲ οἱ δώδεκα εἶπον 
αὐτῷ, ““᾿Απόλυσον τὸν ὄχλον, ἵνα ἀπελθόντες 1 εἰς τὰς κύκλῳ κώμας 
καὶ τοὺς ἀγροὺς καταλύσωσι, καὶ εὕρωσιν ἐπισιτισμόν " ὅτι ὧδε ἐν 
ἐρήμῳ τόπῳ ἐσμέν." 13. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, “Δότε αὐτοῖς ὑμεῖς 
φαγεῖν." 3 οἱ δὲ εἶπον, “Οὐκ εἰσὶν ἡμῖν πλεῖον ἢ πέντε ἄρτοι καὶ 
δύο ἰχθύες, εἰ μήτι πορευθέντες ἡμεῖς ἀγοράσωμεν εἰς πάντα τὸν 
λαὸν τοῦτον βρώματα." 14. Ἦσαν γὰρ ὡσεὶ ἄνδρες πεντακισχίλιοι. 
Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, “Κατακλίνατε αὐτοὺς κλισίας 
ἀνὰ ὃ πεντήκοντα." 15. Καὶ ἐποίησαν οὕτω, καὶ ἀνέκλιναν ὁ ἅπαντας. 
χό. Λαβὼν δὲ τοὺς πέντε ἄρτους καὶ τοὺς δύο ἰχθύας, ἀναβλέψας εἰς 

τὸν οὐρανόν, εὐλόγησεν αὐτούς, καὶ κατέκλασε, καὶ ἐδίδου τοῖς 

μαθηταῖς παρατιθέναι ὁ τῷ ὄχλῳ. 17. καὶ ἔφαγον καὶ ἐχορτάσ- 
θησαν πάντες " καὶ ἤρθη τὸ περισσεῦσαν αὐτοῖς κλασμάτων κόφινοι 

“---τϑ, 529 

δώδεκα. 

18. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν προσευχόμενον καταμόνας, 

συνῆσαν αὐτῷ οἱ μαθηταί“. καὶ ἐπηρώτησεν αὐτούς, λέγων, “Τίνα 

1 πορευθεντες ἰῃ ΑΒΗ αἱ. 
3 φαγεῖν ὑμεῖς ἰπ Β (Τίδοῃ., ὙΝ.Η., ἐεχι), αἷδο υὐτὰ οἴμος Μ58. ἀρτονξ δείοτα 

πέντε, δπά ἰχθνες Ὀείοτε δνο. 

5 ὡσει Ὀείοτε ἀνα ἰῃ  ΒΟΌΤΕΞ 33 ΟΝ. Η.). 

4 κατεκλιναν ἴῃ  ΒΙ,Ξ τ, 33, 69 αἱ. 

δ παραθειναι ἴῃ ΦΒΟΧ :. ΤΕ. - 1, αἱ. 

ἰπ ἃ ρασζιϊοἰρίαὶ οἴδυβε, δυϊ ἱπ δὴ ἱπάδβ- 
Ῥεπάεηι βεῃΐθποθ, 88 Ὀτγίπρὶπρ ἂπ υη- 
ΜεἸσοπς οἷοβε ἴο δες Ῥεπεῆςεης Ἰδδουγβ 
οὗ ]εβυ8ι ΗεἬ νεπὲ οἡ ἰεδοῃίηρ δηά 
Βελίϊηρ, διὲ (δὲ) (ἢς ἄδν, εἰἴς.---καταλύ- 
σωσι: [Πε ἀϊβοίρ᾽εβ ἴῃ [ωκ. ἂγς βοϊ!οἰτουβ 
δδουϊ (δε ἰοάσίηρ 45. ΜΕ] 5 {πε ἐεεάϊπρ 
οὗ τε {πο ρῖε. πισιτισμόν, Ῥτον 5ἰοη8, 
Βεζε οηἷν ἰηῃ Ν. Τ., Βυῖ οἴη ἴῃ οἰ δββίςβ, 
4.5.» ΜΙ τοίδγεηςς ἴο ἴῃ ῥγον βἰοπίη 
οὗ δὴ ΔιΤΩΥ (ςοπηπγεδίι5).---  ετ. 13. 
πλεῖον ἢ: οὐ (ες οοπειτυςτίοη, νυἱάδ 
νίπεγ, ὃ 58, 4 οὔβ. 1.--εἩἰ μήτι... 

ρ' , ὨΠΙε85 ρεσῆαρβ ννὲ δῖα ἴο 
Ῥυγ, εἰς.; εἰ ἼΒ δυδ]υποῖίνε ἰ8 ὁπ οὗ 
τδς ἔοσπιβ οἵ ργοϊδβίβ ἰῃ Ν. Τ᾿. ἴο Ἄχργεβ8 
ἃ διΐυτε ϑυρροδί(ίοη ΨὙἱ ἢ 8οπὶα ῥγο- 
ὈΔΌΙΠγ, εἰ τα κοβ 4150 ργεϑεηῖ δηὰ ζυΐυσε 
ἰπάϊοδεῖινθ. Μίαάς Βυτίοη, Μ. δπά Τ.., ὃ 
252. Τπδε 1,Κ. ἀϊὰ ποῖ τεραγὰ 18 ργο- 

84] 48, 1 ροββί Ὁ]ε, νεσγ ἐξδϑι δε, ἀρ ῥεαγβ 
Ὁπὶ Ἠΐδ πιεητοηίηρ (δα πυσηρεσ ργεβεηῖ 

ἂὲ 118 βίαρε--τνεσ. 14. Ἡξεπος 4150 δα 
ἄοεβ ἠοῖ τπϊηκ ἰδ γοσῖ ἢ ἢ 116 τὸ τηεπείοη 
τς απιοιηΐὶ οὗἩ πιοπαὺ δὲ ἐπεὶ ἀἰβροβαῖ 
(ζῶ ἀδπαγὶὶ, ΜΚ. νἱ. 37).-κλισίας, 
ἰηΐηρ ραγίίεϑβ, πὸ ὀρμρ! ἴο Μκ.᾽8 

συμπόσια. Μκ.᾽8 πρασιαὶ, ἀεβοτί δἷπρ 
Ἔπε δρρεάγαηος ἴο ἴῃε εγς. |κε ἤοννος 

δεάβ, ΤῊ Ἐπ εῖσ γᾶν ραττηδηΐβ, τεᾶ, δας, 
γεϊονν. ΓΚ. οπιίτ8.---Ἶ ἐγ. τ6. εὐλό 
αὐτοὺς, Ηε Ὀϊεβεεά {πεπὶ (ἴῃς Ἰοᾶνεβ), 
δηὰ Ὁγ ἰῃς Ὀ]εββίηρ τλδάς ἔπεπὶ βυβηοίεπε 
ἴοσ ἴδε νναπίῖβ οὗ δ]. [1π Με. δῃηὰ Μκ. 
εὐλόγησεν 88 πὸ οδ͵εςῖ. ΤΗΐδ ἰ8 {π6 
οηἷν ἵγαῖς δὐἀάεά ὃγ 1,Κ. ο δηῆδηος [μα 
βιεαίμεβϑ οὐ {πε πηΐγαοϊθ, ὑη]ε88 πὸ 
ξϑπῖδου οὗ πάντες αἴῖες ἐχορτάσθησαν 

δποῖδεσ τὸ {πεν δίς δηὰ ψγεσεὲ ΛΙϊσά, 
αἰ; ποῖ πλεγο νυ ἃ πηδεζεσ οὗ βδοῦ ρει ίην 
ἃ τηοσβεὶ. 

γν. 18-2)5. Τά ΟἈγὶΞὲ αμὰ ἐδδ ογοῖς 
(Με. χνί. 13-28, ΜΚ. νἱϊϊ. 2γ-ἰχ. ). Αε 
118 ροΐπε οσουσβ ἃ ΕΝ δᾶΡ ἴῃ 1.8 
ῃασγῖῖνα 88 οοπηρασζεά νυ ἢ ἴποδς οὗ Μί. 
πὰ Μκ., 411 Ὀεΐϊνεεη Με. χίν. 22 δπὰ 
χνὶ. 12 ἀπά θείνψεθη Μᾷ. νὶ. 45 δηὰ ν]!!. 
27 Ὀεΐπρ οπιεά. Μασγίουβ Ὄὀχρί δηδιίοηβ 
οὗ τῆς οπιίβδίοη ἤᾶνα Ὀδεῃ βιρρεδβίεᾶ: 
δοοίάεπι (Μεγεσ, αοάει), ποὶ ἴῃ τε ΘΟΡΥ 
οὗ ΜΚ. υϑεὰ ὃγ 1. (6058), τηϊβίακα οὗ 
ἴπε εγε, ραββίῃηρ ἴτοπὶ ἴῃς βεσοπὰ ἐεεά- 
ἱπρ 48 ἰἢ ἴὶ ψεῖς ἴῃς ἤτγβι (Βευβοῃ]δρ). 
Τδεβε δπὰ οἵπεσ Ὄχρ᾽δπαιίοηβ ἹπιΡ τῆδῖ 
1ῆ6. οτηϊββδίοη 'ν88 υὐἱπίεπιίοπαὶ. Βυῖ 
ἃραϊπϑιὶ τη 18 ΠΥροῖβῖ8 ἰβ ἴῃς ἔδος ἴῃ δὲ 
τῆς εὐρεβ οὗ τε ορροβίϊε βἰάεβ οὗ (8 
ξᾺΡ ἃς ὕὑγουρῆς ἰορεῖμες ἐπ [Κι᾿ 8 

34 
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με λέγουσιν οἱ ὄχλοι εἶναι ;" 

ΙΧ. 

19. Οἱ δὲ ἀποκριθέντες εἶπον, 
“Ἰωάννην τὸν Βαπτιστήν " ἄλλοι δέ, Ἡλίαν. ἄλλοι δέ, ὅτι προφήτης 
τις τῶν ἀρχαίων ἀνέστη." 
λέγετε εἶναι ;" ᾿Αποκριθεὶς 

20. Εἶπε δὲ αὐτοῖς, ““ Ὑμεῖς δὲ τίνα με 

δὲ ὁ Πέτρος 3 εἶπε, ““ Τὸν Χριστὸν τοῦ 
Θεοῦ." 21. Ὁ δὲ ἐπιτιμήσας αὐτοῖς παρήγγειλε μηδενὶ εἰπεῖν ὃ 
τοῦτο, 22. εἰπών, ““Ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου πολλὰ παθεῖν, 

καὶ ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων καὶ ἀρχιερέων καὶ γραμ- 

ματέων, καὶ ἀποκτανθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ ἐγερθῆναι." 4 
23. Ἔλεγε δὲ πρὸς πάντας, “Εἴ τις θέλει ὀπίσω μου ἐλθεῖν, 

ἀπαρνησάσθω ἑαυτόν, καὶ ἀράτω τὸν σταυρὸν αὐτοῦ καθ᾽ ἡμέραν, 

1 οι οχλοι λεγ. ἰπ Δ ΒΙΓΞΊ, 131 ΒΔ}. ΘΟ 

3 Πετρος δε αἀποκ. ἰη ΘΙ ΒΟΙΞῚ βαἢ. ζοΡ. 

8 λέγειν ἰῃ ΦΑΒΟΌΙΞ αἱ. 2]. 
4 80 ἰπ πιοβὲ υποίαϊβι ΑΟῺὮ τηΐπυδο. δαᾶνε ἀναστηγαι (Ὁ. Η. τηδτρ.). 

δερχεσθαι ἱἰπ ΒΟΌΓΞ αἱ. Τῆς ἱπὶ 
ἀπαρνησάσθω ἀπά {Πὲ δἰπηρὶε ἀρνησ. (ΥΥ. 

παιγδῦνε δὲ ἰχ. 18: [εβὺ5 αἰομε ῥγαγίηρ, 
85 ἴῃ Μῖ. χίν. 23, ΜΚ. νὶ. 45-46, γεῖ ἴπ6 
ἀϊβοῖρῖεβ δὲ ψ Ηἰπὶ τπουρῇ δἴοπε 
(κατὰ μόνας σννῆσαν α. οἱ μαθηταῦ, ἀπά 
Ἡς ργοοςεβάβ το ἱπιεισοραῖς ἴἢεπη. ΤᾺ 8 
ταῖβεβ ἴδε ᾳυεβίίοῃ ἃ5 ἴο {πε πιοιίνεβ ἴοσ 
ἱπεδηξίοηδὶ οπλββίοα, νν δϊο ἢ τᾶν ὅανα 
θεοῦ βυοδ 88 ἴπεβε : δνοίάδηςες οὗ 
ἀυρ]ςαῖεθ ἢ πὸ πον ἰασϑοπ (βεσοηΐ 
ξεεάϊηρ), δπεὶ- Ῥμαγίβαῖς πιδιῖεσ τυ ςἢ 
ταϑβισιοϊεὰ τπγουρπουΐ (ςαγαπιοηΐδὶ νυν 5}- 
ἰπρ), 1 εννίϑῃ ραγειςυ]ασίβπη ποὲ βυϊ δῦ ]ε ἴῃ 
δόεπη!ε αοβρεῖ, ποῖ ἔνε ἴῃς ἀρρδάσγαποα 
οὗὐ ἰε (ϑυτορῃεηϊοίϊδῃ ψογδη).--- κατὰ 
μόνας, ἴπε δοεπε τεπΊαίπβ ὑποπδηρεὰ 
τὴ {κ.--τηδὲ οὗ τῆς ἐδεάϊηρ οὗ πε δοοο. 
Νο ἴγαος ἰπ (π1ῖ8 αοβρεὶ οὗ Οδεβασγεᾶ 
ῬΒΠΡρὶ, οὐ ἱπάεεά οὗ πε στβδὶ πογίπεσ! 
Ἰούγπευ (οσ Ἰουιεγο) 80 ΡΓγοπλπθητν 
τεςορηϊβεά ἰη ΜΚ., τῆς δἰπὶ οὗ νυ] ς ἢ νν 88 
ἴο ρεῖ ἄννᾶῪ ἴοπὶ Ἵοτοννάβ, ἀπά οδίδὶπ 
Ἰείβυγε ἔογ ἱπίδγοουσβε τ της Ὑ Μεῖνε 
ἴῃ νίενν οὗ ἴῃς ἀρργοδοπίηρ {διαὶ ογὶ 8.8. 
ΤΠΐβ οπηϊβδίοη οἂπ Παγάϊΐγ δε ψἱπους 
ἱηϊοπείοηυ. ΨΒοῖμεσ ΓΚ. Κπὲν ΜΚ. 8 
(οϑρεὶ οἵ ποῖ, δο οαζεΐιϊ δηὰ ἱπιεγεβιεὰ 
δῃ ἱπαυΐσεσ δὴ ἤαγαϊν ἤᾶνα ὕεεπ 
ἱρηογδηῖ οὗ τπδὲ πογίμεση ἐχουγθίοη. Ηδ 
ΤΩΔΥ Ὦανε οπτεἀ ἰξ Ῥεσαυδε ἰδ τννὰβ ποΐ 
το ἢ ἴῃ ἰἱποίδεπε, ἰπ ἕδνοισ οὔ τὰ 
ϑαπηαεί δ ἰουγηευ δρουὶ ψῃῖςῃ πε μαὰ 
τηῦςἢ ἴο ἰοἷ. Βυξ πε νϑγὺ γαίξοη ἀ᾽ ξίγε 
οὔ {86 ̓ ουγπου ψν88 με ἢορε παῖ ἰἴ πυῖραῦ 
Ὀεδ αυΐεῖ οπα, ρίνίηρ Ἰεἰβυγε ἔοσ ἱπίεγ- 
οουτβα ἢ τς Ὑννεῖνε. Βυὶ ("8 
Ῥτείναις [6] οννβῃῖρ οὐἨ ]7εϑὺβ τ Ηἰβ 
ἀϊβοίρ!εβ γἢ ἃ νῖενν τὸ {πεὶν ἱπβιγυςείοι 
ἰδ 7Ίυδῖ οπε οὗ τῆς τπίπρβ ἴο ν ῃΐοἢ 7υδεῖος 

ῬοΠδηε Δυϊδογίεῖεβ ἃστς ἀϊνϊ ἀεὰ Ῥεΐνγεθω 
. ἔογπηεσ ἰῃ πηδγρίη, ἰδϊίεσ ἰη ἐαχῖ). 

ἰδ ποῖ ἄοης ἴῃ (δῖ8 αοβρεὶ. τρεῖς ποεά 
οὗ ἰπβίγυςείοη ἰ8 ποὶ ετηρῃδβίβεᾶ, Ετοπὶ 
1.8 παιγαῖῖνε οὔθ ὑγουἹά πενεσ ρίιεβ8 
τῆς οτἰεοαὶ ἱπιρογίδηςς οὗ ἴῃς ςοηνοζβα- 
εἰοη δὲ σδεβᾶσεα ΡἈΠΙΡΡΙ, 88 τεραγάβ 
εἰἴμετς Ρεΐϊετ᾽Β οοηζεββίοῃ οσζ ἴῆς ἀπποῦποε- 
τηεηῖ Ὀγ [6808 οὗἩ [6 σοπλίπρ ρϑβϑβίοῃ.--- 
ες. 2ο. τὸν Χριστὸν τοῦ Θεοῦ: ενεη 
1ῆε ἴοτπι οὗ ἰῃς σοπίεββίοῃ, ἃ5 ἢδσα ρίνθη, 
ΒιΙά68 [8 δίρηιίῆοδηςθ. Ῥείεσ βρεβκβ ἴῃς 
ἴδῆσυᾶρε οἵ τῆς Δροβίοϊίς ρὲ, ἐλε Ογὶϑὲ 
μὲ Οοά, ἃ οσοτηπιοηρίδοε οὗ πε ΟΠ γί βιίδη 
αἰτῃ. ΜΙ. 8 Τβοὺ δεί τῆς Ολγιςέ, Ἰαςοηΐς, 
εἰηρῃδῖς, 18 ογρίηαὶ Όγ σοπηρατίβοη, δαπᾶ 
Με.᾿8 ἴοσπὶ 51}}} πχογεὲ βουπάβ {κ ἐπ 
υἱΐζεγδηςε οὗ ἃ ἔγεβῇ, βίγοηρ' οοηνϊςτίοη, ἃ 
παν ταναϊδυίοη ἢδβϑηθά ἱπῖο ἴῃς 8οὺ] οἵ 
Ῥεῖεσ. 

γν. 21-22. Τὰε ογοβῖς αμά εγο55-δεαγ- 
ἱπριπτΝ ει. 22. εἰπὼν ἱηπίτοάυςεβ τα- 
ἔεγθηςε ἴο {πε σοπηΐπρ 5βυῆετίπρβ οὗ [6805 
ἴῃ ἃ αυἱε ἱποίάεπίαὶ ῬΑΥ 88 ἃ σϑᾶβοῃ 
ΨῊΥ ἴῃς ἀϊβοῖρε8. βῃουϊά κεὲρ 8ἴϊεηςβ 8 
ἴο ἴῆε Μεββίδῃβῃὶρ οἵ τποὶγ Μαδβέεσγ, [υ8ὲ 
οοηίεββεά. Τῆς ἰσυϊῃ 18 τδδὶ {86 οοη- 
νεσβδίίοη 88 ἴο ῆς Οὐγίϑέ νγὰ8 ἃ τῇδ 
ΡΙεϊυάθ ἴὸ ἃ νεσζυ ἔογπιαὶ, βοΐεπηη, δηά 
Ρ᾽ δίῃ -Βροκβὴ δῃηπουποαπιθηξ οἡ ἃ ρϑίη- 
ἴα] τπεπγε, το ννίοἢ ΠΙΒεγίο 1εδὺ8β πδὰ 
ΔΙ1υἀεά οαἷγ ἴῃ νεῖ]εά τηγϑιὶς ἰδηρυᾶσε. 
ΟἿ τῇς δοοουπίβ ἰπ Με. δηὰ Μκ. (χνί. 
21, νἱϊ!. 31).---ῦτι δεῖ, εἴς., (Ὡς δΔηπουποε- 
τλεπῖ ἰ8 ρίνεη ἴῃ πλυοἢ ἴμα δδπὶς νογὰβ 
8ἃ58 ἰηῃ ΜΚ. --- Κεῖ. 23. ἔλεγε δὲ πὶ 
πάντας: νἱτἢ (ἢ 8 ἰογπιυϊα ΓΚ. βιηοοι 
Ρᾶ5865 ἔτοπὶ (ἢ σίβι᾽ δ βίδίεαπηεηξ σοποεγη- 
ἵἱῃρ Ηἰβ οὐὴ Ῥαββίοῃ ἴο ἴδε Κίπάγεᾶ 
τορὶς οὐἨ ογοββ- δεαγίηξςῷ 28 ἴῃς ἰδνν οὗ 



19--29. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔΙΟΝ 

καὶ ἀκολουθείτω μοι. 24. ὃς γὰρ ἂν θέλῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι, 

ἀπολέσει αὐτήν ὃς δ᾽ ἂν ἀπολέσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἕνεκεν ἐμοῦ, 
οὗτος σώσει αὐτήν. 25. τί γὰρ ὠφελεῖται ἄνθρωπος, κερδήσας τὸν 
κόσμον ὅλον, ἑαυτὸν δὲ ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς; 26. ὃς γὰρ ἂν 
ἐπαισχυνθῇ με καὶ τοὺς ἐμοὺς λόγους, τοῦτον ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 
ἐπαισχυνθήσεται, ὅταν ἔλθῃ ἐν τῇ δόξῃ αὐτοῦ καὶ τοῦ πατρὸς καὶ 
τῶν ἁγίων ἀγγέλων. 47. Λέγω δὲ ὑμῖν ἀληθῶς, εἰσί τινες τῶν ὧδε] 
ἑστηκότων, οἷ οὐ μὴ γεύσονται 3 θανάτου, ἕως ἂν ἴδωσι τὴν βασιλείαν 

τοῦ Θεοῦ." 
28. Ἐγένετο δὲ μετὰ τοὺς λόγους τούτους ὡσεὶ ἡμέραι ὀκτώ, καὶ ὃ 

παραλαβὼν τὸν Πέτρον ὁ καὶ ᾿Ιωάννην καὶ Ἰάκωβον, ἀνέβη εἰς τὸ 
ὄρος προσεύξασθαι. 20. καὶ ἐγένετο, ἐν τῷ προσεύχεσθαι αὐτόν, 
τὸ εἶδος τοῦ προσώπου αὐτοῦ ἕτερον, καὶ ὁ ἱματισμὸς αὐτοῦ λευκὸς 

531 

Δὸς δε ΒΞ τ πᾶνε ἀντον, ἀουριεβ8 {πε ἴσὰς τεδάϊης. Μά θεῖον. Τ86 
βάση δυςΠοσιεῖς8 ἕανε ἐστηκοτων, ΜΗ} ΟἿ πὰ πλὴν οἴδετβ ἢᾶνς ἐστωτων. 

3 γευσωνται ἴῃ τηοβὲ ἰεχίβ, ἱποϊυδίηρ 3 ΒΟΌΙ,. 

5 Β βοσῆε νεζββ. οσχηῖϊϊ και (ΥΝ. Η. τεϊερδῖς ἴο τηδγρίη). 
4 Οπιϊξ τὸν Ὀεΐοσε Π. 411 υποὶβ]8. 

ἀϊδοὶ ρ᾽ββῃὶρ. Ὑῆε ἀΐβοουτθα οὐ ἴδμαὶ 
τπαπὶε ἰβ τεργοάυςεα ἰῃ της ἢ τῃς βάπὶα 
᾿εγπβ 88 ἴῃ ἔπε ρδγβ!]εῖ δοσουπίβ. Βυὲ 
1: Ιοϑεὲ5 ρυεδιν τη ροΐπὶ Ὁγ [Π6 οπηϊβϑίοη 
οὔτῃς Μαβίογ᾽β τεῦυκα ἴο ΡῬεῖεσ ἔοσ Βὶβ 
ορροβίείοπ ἴο ἴῃς Ῥαββίου. Τηδὶ σεῦυκα 
Εἰνεβ ἴο {πὲ ἀϊβοουγβε ἐπὶ8 τηβδηΐηρ : 
γου ὀδηοςε ἴο τὴν βυβετίηρ ὁ 1 [6] γου 
ποῖ ΟἿΪΥ τυβὲ 1 βυῆεγ; ἱξ 8 τῆς ἱπενὶ- 
140 ]6 ἰοῖ οὗ 411 ννῆο βανε ἄυς τεραζγά ἴο 
τῆς Ὀἰνίηε ἱπίεγεβε ἴῃ τ 18 ννοσϊά, Τυβ 
τῆς ἢἤτβε ἰθββοῃ [εβϑὺ8 ἰδυρῆξ τε Τ Μεῖνε 
οἱ ἴδε βἰρηίβοδηςε οὗ Ηἰβ ἀβαδίῃ ννυδβ ἴδδὲ 
ἰδ νὰ8 ἴ86 τεβυ]ς οὗ πηοταὶ βάε]γ, δηὰ 
τῶδῖ 48 δυο ἰξ ννᾶβ δὺς: δη ἰπβίδπος οὗ ἃ 
ππίνεγβαὶ ἰδ οὗὁἨ ἘΠ τηοσγαὶ ογάεσ οὗ [Ὡς 
ψοσϊά, ΤῊΐβ ρτεδὶ ἀοςείπα, τΠ6 εἰπίςαὶ 
αϑρεςῖ οὔ πε Ρδββίοῃ, ἰβ ποῖ τηδάβ οἶξασγ 
πη 1Κ.--καθ᾽ ἡμέραν, ἀαΐϊγ, ἱπ [,Κ. οπὶγ, 
ἃ ἴτυς ἐερεχερειίςδὶ δἀἀπίοη, γεῖ τεβισγίοι- 
πρὶ ἴ8ε βεῆβε, ἀϊγεςτίηρ διϊεπείοη ἰο ἴῃς 
οομητηοηρίαςε {τἴ418 οἵ ογάϊμασυ (Ὁ τι βεῖδπ 
1:8, ταῖμεγ τπδη το ἴῃς ρτεδὶ {ἰδυϊδίϊοη 8 
δῖ οτἶβεβ ἴῃ ἃ ποοῖς οᾶσζεεσ, ἰη ψῃϊοἢ πα 
ἴδνν οὗὨ οτγοββ- δεαγίῃηρ τεοεῖνεβ ἰἰ8β βίρηδὶ 
ΠΠυθιτδιίοη. ΤΉΐβ δά ἀϊξίοπ τηακαβ ἷξ ρσο- 
Ῥδδ]ς τπδὲ πάντας τεΐετβ ποῖ οτἱῃ ἴο ἴῃς 
ἀϊδβοῖρ!ςβ, θὲ ἴο ἃ ἴαγρεσ διάϊΐεηςε : {π6 
ἴανν ἈΡΡ[Ϊεβ ποὲ ἴο ἰεδάεγβ οὐἱν δυξ ἴο 
4}1 [0]οννεῖβ οἵ [6β01.8.---  εσ. 25. ἑαντὸν 
ἀπολέσας ἢ ζημιωθείς -- ἰοβίπρ, οΥ τε- 
ςεἰνίηρ ἀαπιᾶρε τῇ, 88 οὐνῃ 5861} (ΕἸεϊά, 
Οἱ. Νον.). δ ἰάδα Ἴχργεββεά Ὁγ {πὰ 
δβεςοηᾶ ρατγιςοίρίς βεεπὶβ ἴο δὲ [πδξ Ἄνεη 
τδουρῇ τὶ ἄοεβ ποῖ οοπιὸ ἴο δυϑοϊυϊε ἴοββ, 

γε 1 βαἰηῖτξ τῶε νοσ] ἱηνοῖνε ἀδπιαρα 
ἴο ἴῃς 56], τπ6 τογαὶ ρεγβοῃ δὶ γ---ἰαὶης, 
Ἰοννεσίπρ οὗἩ ἴα ἴοπε, νυ]ρατγίβιηρς οὗ 1π6 
δου]---ννε ἴοβα πιυς ἢ πλογα ἴμᾶπ ᾿νε ραίπ. 
πτν ες. 26. ἐν τῇ δόξῃ, εἴς., ἴῃ τῆ6 φίοτν 
οὗ Βαδίδεσ, ϑοη, δηὰ ΠΟΙ͂ δηρεῖὶβ, ἃ βογι 
οἔἉ (τἰηϊταγίδη ἐοσπγι]α.--- ἐσ. 27. ἀληθῶς 
Ξ- ἀμὴν ἴῃ ρΆγ411ε5.---αὐτοῦ, ἤετςο -- ὧδε 
ἴῃ ΡᾶΓ411ς6]8.---τὴν βασ. τ. Θ., τῆς Κίηρ- 
ἄοπι οὗ ἀοά, ἃ 5:π|ρ|1Πεἀ εχργεββίοῃ ςοπὶ- 
Ἐς νὰ ἴδοβα ἴθ Με. δπὰ Μκ., ν - 
ὯΡ5 ἄυε ἴο τῆς 1Δῖς ρετίοά δἱ ννίσῃ 1ἷς, 
ν τοῖς, ῬγοῦδῦϊΥ υπάετβίοοά ὉΥ Ὠἰπὶ 85 
τείεγγίπρ ἴο (ῃς οτἱ ρἰπδιίοη οὗ ἴῃς σμυσοῃ 
αἱ Ῥεπίεοοβε. 

νν. 28-36. Τὴν ἐγαπεβρηγαίίον (Μι. 
χυ]!. 1-13, ΜΚ. ἰχ. 2-13).-- ες. 28, τοὺς 
λόγους τούτους : ἴπε ννοτάβ δδουξ (ἢς 
Ῥαββίοῃ ἂπά Ἵογοββ- βεδγίηρ.---ὡσεὶ ἡμέραι 
ὀκτώ: πο τϑᾶὶ ἀἰβοσεράπου δεῖνα ἔκ, 
δηὰ {πε οἴπες Ἔνδηρε 58 (αβεῦ εἷχ ἀδγ5). 
--Ππέτρον, εἰς., Ρεΐετ, ϑολπ δηὰ ϑανιες, 
δᾶτηδ ογάδγ 48 ἴῃ νἱϊϊ. δι (ΒΟ, εἰς.).---αἰς 
τὸ ὄρος: {πε πιουπίδίη σοητίριουβ ἕο [86 
βοῆς οὔ ἢς ἐεεάϊηρ, δοοογάϊηρ ἴο ἴῃς 86- 
ἀεηςς οὗ [κ᾿ 8 παιγαῖίνε.---προσεύξασ- 
αι: Ὀγάγεῦ δραΐῃ (ς νεῖ. 18). [ἢ {κ.᾿8 

ἀεϊϊπεδιίοη οὗ ἐδ6 οπασγαοῖεσ οὗ ]εβυβ 
Ῥίάγεσ οσουρίεβ ἃ ργοσχηϊπεπὶ ρἶδοε.--- 
νεῖ. 29. ἐν τῷ προσεύχεσθαι, νος 
Ῥγαγίηβ, δῃὰ 48 ἴπε γεβιυΐὶ οὗ {116 εχοσοίβε. 
-- ἕτερον, ἀϊβετεπὶ ; ἃ τεᾶὶ οδ᾽εοιίνα 
οἴδηρε, ποῖ τηεσεῖν ἰὸ {πῸ νίενν οὗ (π6 
ἴῆγες ἀϊβοίρίεβ, [{κ, οπηῖβ ἔμπροσθεν 
αὐτῶν.--λευκὸς πΊΔῪ ὃς νἱενεά 48 δ 



12 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΧ, 

ἐξαστράπτων. 30. Καὶ ἰδού, ἄνδρες δύο συνελάλουν αὐτῷ οἵτινες 
ἧσαν Μωσῆς καὶ Ἡλίας - 21. οἱ ὀφθέντες ἐν δόξῃ ἔλεγον τὴν ἔξοδον 
αὐτοῦ, ἣν ἔμελλε πληροῦν ἐν Ἱερουσαλήμ. 32. ὁ δὲ Πέτρος καὶ οἱ 
σὺν αὐτῷ ἦσαν βεβαρημένοι ὕπνῳ " διαγρηγορήσαντες δὲ εἶδον τὴν 
δόξαν αὐτοῦ, καὶ τοὺς δύο ἄνδρας τοὺς συνεστῶτας αὐτῷ. 33. καὶ 
ἐγένετο ἐν τῷ διαχωρίζεσθαι αὐτοὺς ἀπ᾽ αὐτοῦ, εἶπεν ὁ Πέτρος πρὸς 
τὸν Ἰησοῦν, ““ Ἐπιστάτα, καλόν ἐστιν ἡμᾶς ὧδε εἶναι " καὶ ποιήσωμεν 
σκηνὰς τρεῖς, μίαν σοί, καὶ Μωσεὶ μίαν,; καὶ μίαν Ἡλίᾳ -" μὴ 
εἰδὼς ὃ λέγει. 34. ταῦτα δὲ αὐτοῦ λέγοντος, ἐγένετο νεφέλη καὶ 
ἐπεσκίασεν 3 αὐτούς - ἐφοβήθησαν δὲ ἐν τῷ ἐκείνους εἰσελθεῖν ὃ εἰς 

τὴν νεφέλην. 35. καὶ φωνὴ ἐγένετο ἐκ τῆς νεφέλης, λέγουσα, 

“Οὗτός ἐστιν ὁ υἱός μου ὁ ἀγαπητός, αὐτοῦ ἀκούετε." 416. Καὶ ἐν 
τῷ γενέσθαι τὴν φωνήν, εὑρέθη δῦ ᾿ἸΙησοῦς μόνος. Καὶ αὐτοὶ 
ἐσίγησαν, καὶ οὐδενὶ ἀπήγγειλαν ἐν ἐκείναις ταῖς ἡμέραις οὐδὲν ὧν 
ἑωράκασιν.δ 

1 μιαν δεΐοτε Μ. ἴῃ 411 υηςῖα15. 3 σπεκιαζεν ἰπ ξξ3ΒΙ,; δοτίδε (Τ.Ε.) ἄοστι Με. 
8ΊΦΒΟΙ, οορ. Βᾶνς εἰσελθεῖν αντους, ΠΟ ΤίΒο;. δηὰ ὙΝ. Η. δάορε. Τ. . - 

ΑὨΧΔ αἱ. 8. 

4 εκλελεγμενος ἰη δῷ Β1.Ξ β2ῃ. οορ. (Τίβοξ., ΝΥ. Η.). Τ.Ε. «εἰ ΟἹ αἱ. ῤὶ. 
δ Οπιϊξ ο ΕΓ ΠΊΔΩΥ ὑποί4 8. 
4 ε«ωρακαν ἰη ΑΒ], αἱ. ῤὶ. (ΤΊδοΒ., ΜΝ Η.). 

δάνεοιν ἴῃ ζεηολίον, φυα!γίπρ ἐξαστράπ- 
των (Ὀε νεῖ), Ὀυὶ {πεγε ἰβ πο τβᾶβϑοῃ 
ΨΥ ἰτ 5ῃουά ποὲ δε σο-ογάϊπαϊας ἢ 
ἐξασ., καὶ Ῥεΐπρ οπιίττεὰ τε νὨϊτε, ρ]Ἰδίετ- 
ἱπρ.--ἐξαστράπτων: ἱπ Ν, Τ΄ Βετε οηΐγ, 
βαβῃϊηρ {κε Ἰρμιπίηρ. τ ει. 3... ἐν 
δόξῃ: (δῖ8 ἰ6 ρεουϊας τὸ 1,1κ.---ἔλεγον, 
ψγεῖς δρελκίηρ δῦουϊ. Κυρκε {πϊπκβ 
τῆοσα ἰβ τρεδηῖ: δρεαϊκίηρ ψἢ ρῥγαῖβε 
(ον ἰαμάε αἰϊφμὶά σονειεηιογ γε). ΟἿ6 
οουϊὰ πᾶνε δοοερίεδ τδ]8 βεπβε πδὰ 
Ῥειεσ᾽β ορροϑβιιίοη ὕθεη σεροτῖεά.--τὴν 
ἄξοδον, ἀεςελβε, ἀδδίῃ ; 80 1ῇ 2 Ρεῖεσ ἱ. 
15. Οἷδεσ ννογάβ ἔοσ ἀδδιὴ δε ἔκβασις 
Ἠςδ. χίδ!. γ), ἄφιξις (Αςἰβ χχ. 20), 
γάλυσις (2 Τίπι. ἱν. 6). Ῥεζῆαρβ ἴῃς 

ἐχοάυβ πεῖε ϑροόκεδη οὗ βῃουϊὰ ὃς ἴδκεη 
ΤΟπΊρτεδηβίνεΥ 85 ἱποϊυάδίηρ ἀφδίῃ, τε- 
δυττεςϊίοη δηὰ δϑοθηβίοη. (80 Κυρᾷκε, 
Σ΄'5ο ἀοάει.) πληροῦν ἱπ ἰδὲ οα8ε ν}}] 
ΤΆΘΔη ““Ρά488 [ῃσουρῇ 411] [6 βίαρεβ ᾽"". 
Βυῖ ἀραϊπβε (Πΐ8 ννϊὰε βεῆβε ἰβ ἐν Ἵερου- 
σαλήμ.--νεῖ. 32. βεβαρ. ὕπνῳ: 18 
Ῥαχιουϊατ, ἰῃ τυ. ΟΠΙΥ, ἰπιρ 1165 ἐπὶ ἰξ νὰ 8 
ἃ πἰρῆϊ βοδηα; 80 αἷβο [ἢς Ἔχργεββίοῃ ἐν 
τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, νετ. 37. Τῇε οεἰεβείαὶ 
νἱβιΔη8 Δσὰ 50 ἴο αγεῖνε ἢ ς τπς 
ἀϊδοὶρ!εβ τὲ δϑίεερ. ὙΠ ΕῪ {811 δβῖεερ 
ὙὮ1|ς μεῖς Μαβίεσ ὑταγεά, 48 δὲ αεἢ- 
δετϊηδῃα. --- διαγρηγορήσαντες, δανίης 

ἐβοτοΒρ εν ψακεποὰ ὉΡ, 80 88 (0 δε δδῖς 
ἴο 8εε ἀϊβειποῖῖν ννῆδὲ ρδββεὰ (ἤεγε οηΐυ ἴῃ 
Ν.Τ.).--πν ει. 33. ΝΝΏΠς δος ἔννο οο  δβεῖαῖβ 
ψετα ἀερασίίηρ Ῥεῖογ τηδάς ἢὶβ ργοροβδὶ, 
ἴο ῥργενεηῖ {πεπὶ οπὶ ροίΐπρ.---μὴ εἰδὼς, 
εἰς., ποῖ Κπονΐηρ ψ δὲ Ὧς βαϊὰ ; δῃ 
ΔΡοΪορυ ἔογ ἃ ργοροβδὶ ἴο κεὲρ [86 ἔνο 
οεἰεβιιαβ ἔγοτι τεϊυσηίηρ ἴο Πεάνθῆ.--- 
Ψεῖ. 34. [18 ποῖ οἶεασ ῆοὸ ψεῖς δἢ- 
νεϊορεὰ ὃν τῆς οἷουά. Ι7 {πε τεδάϊηρ 
ἐκείνους Ὀεΐοτε εἰσελθεῖν νψετε τεϊδϊπεὰ 1 
ννουϊά πη ρὶν πὲ τῆς ἴῆτες ἀϊδοῖρ᾽ 65 νδεγα 
ουϊϑίάε ; αὐτοὺς, ἴῃε τεδλάϊπρ οὗ Β, εἴς., 
ἱπιρ 1165 {πδᾶΐ 411 ψεσε στ] η.--νες, 35. 
ἰκλελεγμένος, τῆς τεαάϊπρ οὗ 3.Β1,, ἱβ ἴο 
ὃε ρτείεισεά, θεοαυδε ἀγαπητός, τ. Ε., 
᾽8 ςοηϊογπχεά ἰὸ πὲ ἰῃ ἃς ραγα ]εἷβ ; Βετα 
οηἷγν ἰη Ν. Τι--νετς. 36. ἐσίγησαν, μον 
ΜΈΤΕ 5:1 ςηΐ ; “ἴῃ [Ποβς ἄδγβ,᾽" ἰὲ 15 δάἀεᾷ, 
ἱτιρ  γίηρ ἴπδὲ αἰεγνναγάβ (αἴτεσ ἴῃς στα- 
Βυτγεςτ0η) [ὮΘΥ δροίκς οὗ ἴπε Ἴχρεγίθηςα. 
1. ἀοεβ ποῖ τηεπιίοη τῆς ἱπ᾽υποῦοη οὗ 
]εβὺβ ἴο Κβερ βίϊδεηςε, πος {ἴπῈῸ6 οοηνεσζβᾶ- 
τίοη οἡ ἴπε νῶν ἄοννῃ (ῃς 81] δρουῖ 
ΕΠ] Δ ἀπά ]ομη τἢς Βαριῖβε. 

ν. 37-43ὁβ.. Τὴν εῤὶϊοῥῥὶς δοὸγ (Μι. 
χυῖ!. 14-2,, ΜΚ. ἴἰχ, Σ4-20).-- ες. 38. 
ἐπιβλέψαι, ἴἰο Ἰοοῖς ψἱ ΡΠ, 88 ἷἰπ ἱ, 
48.--μονογενής, ΟΠΪΥ 5Βοῃ, 88 ἴῃ νἱΐ. 12, 
Υἱ ἢ. 42, ἴο Ὀτίης ουὖξ τῆς Ὀεπενοίεποο οὗ 



30--,6. ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΝ 

37. Ἐγένετο δὲ ἐνὶ τῇ ἑξῆς ἡμέρᾳ, κατελθόντων αὐτῶν ἀπὸ τοῦ 

ὄρους, συνήντησεν αὐτῷ ὄχλος πολύς. 48. Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ἀπὸ τοῦ 
ὄχλου ἀνεβόησε,2 λέγων, “ Διδάσκαλε, δέομαί σου, ἐπίβλεψον 8 ἐπὶ 
τὸν υἱόν μου, ὅτι μονογενής ἐστί μοι - 30. καὶ ἰδού, πνεῦμα 
λαμβάνει αὐτόν, καὶ ἐξαίφνης κράζει, καὶ σπαράσσει αὐτὸν μετὰ 
ἀφροῦ, καὶ μόγις ὁ ἀποχωρεῖ ἀπ᾽ αὐτοῦ, συντρίβον αὐτόν. 40. καὶ 
ἐδεήθην τῶν μαθητῶν σου, ἵνα ἐκβάλλωσιν ὁ αὐτό, καὶ οὐκ ἠδυνή- 
θησαν." 41. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, “Ὦ γενεὰ ἄπιστος 
καὶ διεστραμμένη, ἕως πότε ἔσομαι πρὸς ὑμᾶς, καὶ ἀνέξομαι ὑμῶν ; 
προσάγαγε ὧδε τὸν υἱόν σου." 42. Ἔτι δὲ προσερχομένου αὐτοῦ, 
ἔρρηξεν αὐτὸν τὸ δαιμόνιον καὶ συνεσπάραξεν' ἐπετίμησε δὲ ὁ 
Ἰησοῦς τῷ πνεύματι τῷ ἀκαθάρτῳ, καὶ ἰάσατο τὸν παῖδα, καὶ 
ἀπέδωκεν αὐτὸν τῷ πατρὶ αὐτοῦ. 43. ἐξεπλήσσοντο δὲ πάντες ἐπὶ 
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τῇ " μεγαλειότητι τοῦ Θεοῦ. Πάντων δὲ θαυμαζόντων ἐπὶ πᾶσιν οἷς « Αεὰ χίχ. 
. 4 Ροὶ. 

ΠΡῚ ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, εἶπε πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, 44. “Θέσθε 

ὑμεῖς εἰς τὰ ὦτα ὑμῶν τοὺς λόγους τούτους " ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου 

μέλλει παραδίδοσθαι εἰς χεῖρας ἀνθρώπων." 45. Οἱ δὲ ἠγνόουν τὸ 

ῥῆμα τοῦτο, καὶ ἦν παρακεκαλυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, ἵνα μὴ αἴσθωνται 

αὐτό καὶ ἐφοβοῦντο ἐρωτῆσαι αὐτὸν περὶ τοῦ ῥήματος τούτου. 
46. Εἰσῆλθε δὲ διαλογισμὸς ἐν αὐτοῖς, τό, τίς ἂν εἴη μείζων αὐτῶν. 

Δ ΜΒΙ, οπιῖ εν. 3 εβοησεν ἰπ  ΒΟΌΙ, 

5 ξπιβλεψαι ἴῃ ΒΟΙ,.. Ν᾽ Βᾶνε -ον - ΘΤ.Ε. 

4 μοι ἐστι ἰῃ ΦΑΒΟΌΙΧ 33 νετβ8. 

δ μολις ἴῃ Β (ΥΝ.Η.); μογις ἱπ ΝΟ (Τίδβο.). Νοῖ ἑουπά εἰδενμετῖς ἰη ΝΟΥ. 
δ εκβαλωσιν ἴῃ 411 υπςῖ415. 

1 Έοσ Ἅσποι. ο |. 9 ΒΌ.Ξ πᾶνε βἰ πρὶν Ἄποιει (Τίβοξ., ΝΝ.Η.). 

τῆς τηίγας!ς6.--νεγ. 39. κράζει, ἢς (πε 
ῬοΥ) οτεῖἢ.---σπαράσσει, ἢς (πε ἀετηοη) 
τελγϑί Ππ1.---νεῖ. 42. προσερχομένον 

866 ἴῃ 7}ε808 1ῃε Ὀεᾶσγεσ οὗ (ες πιδ᾽ εβίν οσ 
ξιελῖπεββ οὗ ἴῃς Αἰπιῖρμεν.---εἶπε. 7εβ808 
ΒΡΟΚ ἃ βεςοηὰ τἰπιε οἵ Ηἰβ δρργοδοπίπς 

αὐτοῦ, » ὨΠΕ ἴπΠ6 ὍΟΥ ννᾶβ δρργοδοιίηρ 
76βυ58, ἱπ δοοογσάαπος ἢ Ἠΐ8 τεαυεβὲ 
παῖ ἢς Βῃουϊὰ θὲ Ὀγουρῆε ἴο Ηἰπι, ἴπ6 
ἁἀεπιοη τιδάς ἃ ἢπαὶ δββαυϊε οὔ ἢίβ 
νἱοξπι, τοπάϊηρ δηὰ σοηνυϊπίηρ δίπ,. -- 
ψει. 43. ἐπὶ τῇ μεγαλειότητι τ. Θεοῦ, 
πε ρεορίε ψγεσε δβϑίοηϊβῃεά αἕ ἐλὲ μιαγεσέγν 
97 6οά, τενεαϊεὰ ἰπ πε ρονεγ τῃδὲ οου]ά 
ΨΚ ϑυςἢ ἃ ουτα. [τ Αςῖβ ἰϊ. 22 αοά ἰ5 
τοριεβεηΐεά 48 ϑνοσκίπρ πιΐίγαςεβ πσουρῃ 
ἐἰτεςΣ 80 ἴπε πιδίϊεσ 18 οοποαίνεά ποτε. 

τἀ ΓΚ. ἘΠ ΚΒ οἵ ἴῃς πηδ)εβὶν οἵ αοὰ δ8 
ἱπησηδηδηῖ ἰπ [6 508. 

γν. 430-45. Θεέζοπά ῥγεάϊεἐΐοη οΥ ἐπα 
Ῥαπςίοη (Μι. χνὶϊ!. 22-23, ΜΚ. ἰχ. 30-32). 
-- πάντων θαυμαζόντων, εἰς., νὯ1|6 41] 
Ψετα ψοπάεσίπρ δὲ δ]] ἰῃς τῆϊηρ8 Ὠοἢ 
Ης ἀϊά. Τῇε τείξεγεπος ἰ8 ἴο (6 οὐτε οὗ 
ἴῃε ερί]εριῖς, ννίο ἢ δὰ τῆς πγυϊταάς ἴο 

ἄἀεδῖῃ, ἰπ σοππεοιίοη νυ τ 115 ργονα  !ηρ, 
Μοπάεσ, απὰ Ηἰβ8 δἰπὶ ψγὰ5 ἴο κεὰὲρ ἴδα 
ἀϊδεῖρ᾽65 ἔτοπλ δείηρ πιϊβίεά Ὁν ἰ. Τῆς 
βεϊτίῃρ ἰῃ Μι. δηά ΜΙ. ἰβ ἀϊβεγεηῖ. 
ΎΒετε 6808 βρεᾶκβ οὗ Ηἰβ ραββίοῃ, νυἢ 116 
Ηε νἱἢ τῆς Ὑννεῖνε ἰβ τνδηδεγίηρ δρουὲ 
ἷπ α811166, επάεανουτίηρ, δοςογάϊηρ ἴο 
ΜΚ. ἴο τεπηδίῃ υπποιϊςεά, ἀπά Ης βρεᾶκβ 
οὗὨ ἰξ βἰπιρὶν Ὀεσαυβε ἰξ ἰ8Β ἴῃς δηρτοββίηρ 
τπεπια νυ ἢ νν ἰςἢ Η 8 πιϊπὰ ἰβ σοηβίδπεν 
Ρτθοςουρίεἁ. Ηδετε, οη ἴπ6 οἵἴπεσς μαηὰ, 
1ῃε βεοοηἃ δηποιυποεσηεης ἰ8 εἰϊοϊτς ἃ ὉῪ 
8η εχίεσηδὶ οσςαβίοη, ἴπε δάπιίγαιϊΐοπ οὗ 
πε ρεορίε.---  εσὶ 44. ι παραδί- 
δοσθαι, ἰβ ἀροιξ ἴἰο Ὀε δεϊταγεᾶά. [Κ΄ 
βἶνεϑ δες δρεοίδ! ἐν οὐ τῆε βεςοπᾶ ργε- 
ἰςοη 88 ἴῃ τῇς ρϑγβ!]εἶῖβ. ὙΝΏετε μα 

[4115 ἴῃ σοπιραγίβοη ἢ Με, ἀπά ΜΕ. ἰ5 
ἱπ σταβρίηρ ἴῃς ῤῥεογελοϊορίεοαϊ! βἰταδιίοη, 
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47. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἰδὼν ; τὸν διαλογισμὸν τῆς καρδίας αὐτῶν, ἐπιλαβό- 
μένος παιδίου,2 ἔστησεν αὐτὸ παρ᾽ ἑαυτῷ, 48. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
““Ὃς ἐὰν δέξηται τοῦτο τὸ παιδίον ἐπὶ τῷ ὀνόματί μου, ἐμὲ δέχεται " 
καὶ ὃς ἐὰν ἐμὲ δέξηται, δέχεται τὸν ἀποστείλαντά με. ὁ γὰρ 
μικρότερος ἐν πᾶσιν ὑμῖν ὑπάρχων οὗτος ἔσται ὃ μέγας." 

49. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰωάννης εἶπεν, ““ Ἐπιστάτα, εἴδομέν τινα 
ἐπὶ ὁ τῷ ὀνόματί σου ἐκβάλλοντα τὰ ὅ δαιμόνια - καὶ ἐκωλύσαμεν ὁ 

1 φιδως ἴῃ δ αἱ. (Τίβοι., Ν.Η., ἰεχῇ). ιδων ἰη ΟΌΙΞ (ΥΝ.Η. τιδγρίπ). 

3 80 ἰῃ δὲ ἀπὰ νεσζὺ πιδῆν Μ99. (Τίβς.). ΒΟῸ Βᾶνε παιδιον (ΛΝ. Η.). 

8εστιν ἰπ  ΒΟΙΧΞ:, 33 νεῖ. 1,83ἴ. νυΐρ. Ὁ δδ8 εσται. 

4 εν ἰπ Δ ΒΙΧΔΞ :, 33 αἱ. (ΥΝ.Η.). ἐπι ἱπ ΟἹ, εἴς. 

δ Οὐ τὰ πιοβὲ υποῖδ]8. 

ΦΊΜΒΙΞ Βαᾶνε ἐκωλνομεν, ΨΠΙΟὮ τῆλ Ὀς σοηξοττηεὰ ἰο ΜΙκ. (Τίδοϊ. δοσ. -- Τ.Ε., 
νν Η. ἱπιρ.). 

τῆς επιοιίοπαὶ! βίδις οὐ ΟἸσίβι᾽ 8 πιϊπά, 
ΟἹ τεγλᾶσκβ ου ΜΚ., αἀ ἰοο. 1,.Κ.᾽8 ΟἸτῖβι 
ἰδ ςοπῃηραγαιίνεϊυ ραββίοηϊἝββ. 

γν. 46-5.. Ῥᾶο νιΐρκὲ δὲ ἐπε φίδι 
(Με. χνι. τ-5, ΜΚ. ἰχ. 33-41).--τνες. 46. 
«ἰσῆλθε διαλογισμὸς, πον ἴπετε επίετεά 
ἰπ ἀπηοηρ πεῖ (πε Ὑννεῖνε) ἃ ἐλοιρλέ. 
Κι᾿ νᾺγ οἵ ἱπιγοδυςΐϊπς {π|ὶ8 βυθ]εςὶ 
ΒεεπῚ5Β 0 βῇῆονν ἃ ἀεβίσε, ὉῪ ΨΥ οἵ 
βρατίπρ ἴῃς μΐαγε Αροβίίεβ, ἴο πιᾶκε 885 
1π||6 οὗ ἴὰ 88 ροββί]εὲ. 11 18 πγδγεῖὶν ἃ 
τπουρῆς οὗ {μῈ δεατὶ (τῆς καρδίας, νε:. 
47). ποῖ ἃ ἀϊβρυϊε δ8 ἱπ ΜΚκ., δπά ἰη- 
ειαπ  αἷδο ἱἰπ Μὲ. [τ οἂπιε ἱπίο 
τπεῖσ πλϊπᾶβ, μον οὐ ΨὮΥ ἄοεβ ποῖ 
Ἄρρεᾶσ. Μι|κ.᾽β παγγαῖϊνε ἰεδάβ 8 ἴο οοῆ- 
πεοῖ τῆς ἀΐδρυῖε ψ ἢ ΟἾγιβι'β ἔοτγε- 
Ῥοάϊηρ τεΐξγεποεβ ἴο Ηἰβ Ῥαββίοηυ. ΨΥ μΐῈ 
πον ὑναϊκεά δἰοηρ ἴδε ννὰν (ἐν τῇ ὁδῷ), 
τῆς Μαβίεσς τπϊπκίηρ αἰνναυβ, αηὰ βρεᾶκ- 
ἱπρ οἴϊεη, οὗ Ηἰβ8 ἀεδίῃ, ἴπεγ, γε] ἰβίπρ 
τι ἃ οτἰβῖβ οἵ βοτης βοχὶ νν88 Δρργοδοῆ- 
ἱπρ Ὀυῖ ποῖ Κπονΐηρ ἰἰ5 παίυτε, ἀἰβουββεά 
δε φυεϑιίοη τίς μείζων ; 50 ΒΡ γίηρ ἴπε 
ςοπιὶς 5᾽άε οἵ ἴῃς ἱγαρὶς ἀγάπη. --- τὸ τίς, 
εἰς., 1Π|5, υἱσ., Ψῃὸ πιϊρδς θὲ ἴδε ρτεδίεγ 
οὗ ἐἄονι, οὐ, νὯο τηϊρῆς Ὀὲ στεαῖεγ ἐλάαν 
ἕλεν. αὐτῶν τᾶν ὃε ἴδκεη εἰζηεν ρατ- 
εἰεἴνεῖγ, οὐ 8ἃ8. ἃ ρεηιῖνε οὗἩὨ σοτηρατγίβοῃ. 
1 18 ογάϊπαγίγ τακεη ἴῃ τπε ἔοστηοσ βεηβε, 
ΨΠεΓεΌΥ [Κ.᾿8 δοσουπὶ ἰβ Ὀγουρῃὶ ἱπίο 
1πὸ ἢ τῆς ράγδ!]εὶβ ; δυϊ Νν εῖ88 (ΜΚ.- 
Ἐνδηξ., διὰ [. ννεῖββ 'π Μεγετ) Ἵοη- 
ἴεπάβ ἔογ ἴπε ἰδίίεσ. Ηἰΐἴ8 ἰάβα ἰ5 ἴπαὶ 
τῆς Τ νεῖνεα, ἰπ 1ἰἰκ.᾽ 5 νίενν, νεγα 411 ςοη- 
ϑοίοιιβ οὗ {Πεὶγ σοτηπηοη ἱπηρογίδποα 85 
ἀϊδοὶρ!εβ οὗ [εβυβ, ἀπά ᾿νοπάδσεά ἰξ δηγ- 
Ὁοάν οουἱά Ῥὲ ρτεδῖεσ ἰπδὴ {πεν δἰ] 
Ψεῖα. Ηε οοππεοίβ ἴῃς “τπουρῶς" οὗ 
τῆς Ὑνεῖνε ἢ τῆς εχοτγοίβε ἱποίάθπὶ 
{νεσ. 40) δὲ ενϊποίηρ 8 βἰπιίασ βεΪ (-ἰπ|- 

Ῥοτίαπος. Τηΐβ νίενν οᾶπποῖ δ6 περα- 
εἰνεά οἡ Ρυγεῖν δχερεῖῖςδὶ ρστουπάβ.--- 
γεῖ. 47. παρ᾽ ἑαντῷ, Ὀεείάς Ηἰπι5εῖ, 
ποὶ ἐν μέσῳ αὐτῶν, 45 ἱπ ΜΙ. Δηὰ ΜΚ., 
88 ἴδ το βᾶυ, ἤεσε 18 ἴπῸ ρσεδίε οῃβ.--- 
ψεῖ. 48. τοῦτο τὸ παιδίον, [Πΐ8 ρᾶτ- 
εἰςυΐας οὨ114--ποῖ δυο ἢ ἃ ΤοὨἱ ἃ, ος ψνἢδὲ 
Βυς ἢ ἃ ΤΠ ταργεβεηίβ, ἴῃς [ἰπ||6 πὰ 
ἰῃβίρηϊβοαηι-- 85 ἰπ Μι, ἀπά ΜΚ. ὙΥ̓εῖ 
1.5 ἐχργεββίοη ργαςιίςδ!ν πιεᾶπβ ἴπδὶ 
Ξε τῃ15. οι] ὰ, ἔοσ Ἄχδπηρίς.--δέξηται : ἴῃ 
1{κ. πε ταςεϊνίπρ οὗ (Ὡς {π|ἀ᾿ οἱ 18 
Ῥίαοεἀ ἢἤτγβθε ἱπ τς ἀϊβοουγβα οἵ [εβι18, 
ΨΠΘγεδ8 ἴῃ ΜῈ... τῃ6 ρεπεγδὶ τηλχὶπὶ τῃδὲ 
16 πιδῇ ννῆΟ ἰ8. νυ ΠΠ πῆρ το ὃς 1Δβὶ 18 ἢγβῖ, 
ΠΟΠΊΕ8 ἤτϑε. ΤῊΪϊβ ροβίξίοῃ ἐδνοιιγβ ἴπ 6 
νίενν δὲ ποῖ ἱπίεγπμδὶ τίνα Ῥυϊ ἃ 
ΠοπηπΊοη βεϊεχαϊιδιίοη ἱπ σεϊδίϊοη ἴοὸ 
1ῃοβε νυἱέπουιϊ ἰ8 (πε νὶοα ἰη ἴῃς νῖενν οὗ 
κι ]6βὺ8 βᾶνβ ἰῃ εβδεςὶ : Βα ποῖ Ὠὶβῇ- 
ταϊηἀβά ; Ὧπ δρργεςοίδιϊνε διὰ άς τον τάς 
ἴμοϑε γοῦ ἅτε ργοὴῆς ἴο ἀδβρίβε ἰβ ννῆδιὶ 
Ι δηὰ πιν Εδίπεσ ναῖυς.---ἐν πᾶσιν ὑμῖν: 
1Π15 ρῆγαβε, οπ {π6 οἵπεσ πδπά, βε6πΊβ ἴὸ 

ἱπὶ ἴο ἱπίεγπαὶ σίνδίγίεβ. ὙΠεῖε πὰ 
ἢ ἃ Παιεβίίοη ἃπηοηρ {πεπὶ 48 ἴο 

δτεδῖεσ δπά 1658, ἴο νος τ(ἢε Μαβίεσ᾽ 8 
ΔΠΒΜΟΙ νν88: ἴδε ἰεδβὲ οης ἰ8 πε στεδὲ 
οπθ. 1{{Κ.᾿8 νεγβίοῃ οὗ 1ῃϊ]8 ἱπιρογτίαπε 
ἀΐδοουγδβε 15, 88 Ὡς Ννεῖῖες τγοπιαγκβ, ἰῃ- 
{εγίογ ἰπ ροὶπὶ δηὰ οδαγπεββ ἴο ΜΈ.᾽8.-- 
γεζ. 49. ἐκωλύσαμεν (Τ. Ε.), δοτίϑε, ἰπ- 
βἰεδὰ οἵ ΜΙ. 5 ἱτηρεγίεςξ ; ἴΠ6 ἔογπηεσ ἱπὶ- 
Ρ᾽Ϊε8 δυσοαββῆι γεργεββίοη, ἴῃς ἰδιῖεσ ἂπ 
αἰϊεπιρὶ δὲ ἰι. Μιίάς ποῖθβ οη ΜΚκ., σά 
ἰος. -- ἡμῶν : ῬΗτγπίοπυδ οδ͵εςῖβ ἴο 
115 οοπϑίγυοιίοη δε ἀκολουθεῖν, ἀπὰ 
ΒΑΥΒ ἰϊ Βῃουϊά ὃὈε [ο]] οννεά ὃγ τῃς ἀδιίῖνε. 
Βυῖ ΙΚοΌδοκ ρίνεβ ἐχδγηρὶεβ οὗ ἴδε ἴογ- 
τες οσοηδίγυσιίοη ἔσοηθ ροοά δυίΐποσα 
(υἱάε Ὁ. 353). 
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αὐτόν, ὅτι οὐκ ἀκολουθεῖ μεθ᾽ ἡμῶν." 
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8ο. Καὶ εἶπεϊ πρὸς αὐτὸν 
ὁ Ἰησοῦς, “Μὴ κωλύετε: ὃς γὰρ οὐκ ἔστι καθ᾽ ἡμῶν,3 ὑπὲρ ἡμῶν 3 
ἐστιν." 

51. ἘΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐν τῷ συμπληροῦσθαι τὰς ἡμέρας τῆς ἀναλήψεως 
αὐτοῦ, καὶ αὐτὸς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ὃ ἐστήριξε ὁ τοῦ πορεύεσθαι εἰς 

1 ειπε δε 'η ΘΙ ΒΟΌΙΧΞ 33 αἱ. 

5 ὑμῶν δὶς ἴῃ ΒΟΌΙ.Ξ νεῖ. 1,δξ. νυ]ρ. σορ. βυττ. οὐχ. βἰπ, (ΤΊΒΟΒ., νν. 1). 
ΒΞ, 239 ς οὔ αντον ἀἔεσ προσωπον (Ὗ.Η.). 

4 ἐστηρισεν ἰῃ ΒΟΙΙΧΞ 33 (Τίβο"., Ν.Η.). ΜῸ 88 ἴη ΤΕ. 

ΟΠμαρίες ἰχ., δὲ Ελιγασ σϑγχδσκβ ((. 
α. Τ.), βϑῃου!ὰ ανε επάεά πεσθ, δ8 "ἢ 
ΨΝΕΙ. 51 Ὀερίπ8 πη επείγεϊν ἀϊβείηοι, ἰασρα, 
ἀπά νεῖ ἱτηροτίαπε ἀϊνίβίοπ οὗὁἨ 1.8 
Θορερεὶ. 

γν. 51:-586.ΎΟ. Ιοοκίηρ τομέλισαγά. 
ϑαριαγίέαπ ἱπίοϊεγαποι.--- ει. 51 ἴοττηδ 
ἴδε ἱπιτοάυςσείοη ἴο δες ρτεαὶ ἀϊνϊδίοη, 
ἶχ. 51--ανὶϊ. 31. [τ τλᾶκεβ αἱ] δαὶ 
ἔο!οννβ ὑρ ἴο ἴῃς ἐεγηείμμς αὐ φμέηι 
βίδα υὑπάος ἔμπα βοϊετηη μεδάϊηρ: ἐΐδ 
δορίπηϊηρ οὗ ἐπα σπά. Ἑτοτὴ 1818 {ἰπὶ6 
οτίἢ 1εβὰ8 μὰβ ἴπ6 οἶοβε οὗ Ηἰβ ξαγί δὶ ν 
οϑῖεεσ ἴῃ νἷενν. Ηἱἶβ ἔδλοε ἰ8 ἤχεάϊυ βεῖ 
τονναγάβ ΪἜσυβαίεπι δηά---ἀὐαυέη. Τῇὶβ8 
ςοποορίίοη οὗ [εβυ8, 85 ἔτοτλ [ἢ 8 ροῖπε 
οηννασὰβ Ἰοοκίηρ ἔογινατά ἴο τ1π6 βπδὶ 
οεἰβἰ8, ϑυιρρεϑίβ νδγίουβ τεβεςιοηβ. 

:. Τα τεέεγεποα ἴο ἰδς ἰδβὲ ἂςῖ οὗ τῆς 
ἅτατηα ςοσηθβ ἱῃ δὲ ἃ ΝΈΕΣ Θαγν ρἷδςς ἴῃ 
1κ.᾽8 Ὠἰδίοσγ. 

2. Τῇς ρατὶ οὗ ἴδε βίοσυ ᾿γίπρ Ῥεμίπά 
18. ἄοεβ ποῖ δάεασυδίεῖν δοσουηῖ ἴοσ ἴπ6 
τηοοά οὗ 7εδ808. ε ἀο ῃοῖ βεαὲ Ὦγ Ης 
βῃουϊὰ ὈῈ τὺ’ κίηρ 5ὸὺ δδιπεβὶν οὗ ἃ 
βηδ)] οτἰβἰβ οὗ ἃ ἱσαρὶς Ἵομαγδοῖδσ, ογζ βνεη 
ΨῊΥ ἴπετε βου! ΒΓ ἢ ἃ οτἰβὶβ8 αἵ 41]. 
Τῆδὲ τῆς τεϊϊρίουβ συΐϊάεβ οὗ Ἰβγδεὶ πηοσζε 
ΟΣ ἴε88 ἀϊδαρρτονεά οὗ Ηἰβ νγγβ ἢδβ 
ρρεαγεὰ, θυὲ ἰξ 888 ποῖ ὕεδῆ βῃονγῃ 
τῆδι ἐμεῖς ΠοβΈ ψγὰ8 οὗ ἃ ἀεδάϊν 
οἰαγαοῖεσ, Τῆς ἀϊπηος ἰπ ϑίτηοπ᾽ Β πουβα 
ΒΡΕΔΚΒ ἴο γεϊδιίοῃβ πλοσε οἵ 1688 ἐτίεηά νυ, 
δηὰ τῆς οπιίβδίοη οὐ ἴδε βῆδγρ δποουηίεσ 
ἴῃ τείεσθηςα ἴο μβαπά-νδβῃϊηρ, δηὰ οἵ ἴῃ 6 
οπιίπουβ ἀεπηδηά ἴοσ ἃ βίζῃ ἔγοπὶ βεάνβη, 
δτεδῖὶν ἰεπάβ ἴο οὔβουσα [ῃς ἔογοεβ ἴπδῖ 
ψοῖα ϑνοσϊκίπρ ἰονναγάβ ἃ ἱγσαρὶς δηᾶ, δπά 
δὰ τῆς οτοββ ἴοσ {μεῖς πδΐυσγαὶ ουϊοοσηβ. 
11 ἄοεβ ποῖ βεεῖὰ ἴὸ βάν επίεσεά ἰηῖο 
1,κ.8 ρίαῃ τὸ Ἄχβῖδίε ΟὨτίβι᾽ 8 ἀθαϊῃ 88 
τῆς πδίυγαὶ τεβυϊε οὗὨἨ ἐπε ορἰπίοπβ, ργδο- 
σςδβ, ρτεὐυάϊςεβ ἂἀπὰ ραββίομβ ργενδὶεπὲ 
ἰῃ (86 τεϊϊίουβ ννοτϊά, ἩἨς οοηϊεπι- 
Ἰαϊεά (ἢς ενεπὶ οἡ ἴδε ἀοάννατά, ἴπεο- 

ἰορίκαι βἰάς, ΟΓ ρεσῆδρβ ἰδ νουἹά Ὀ6 πηοσα 
φοτσοςῖ ἴο ΒΔ οη ἰῆς δάς οἵ {018 ]πιεπὲ 
οὗ Ο. Τ. ρεορῆεου. Τα πεοεβββιυ οὗ 

ΟἸγίβιβ ἀδδίδι, 1πῸὸ δεῖ (ἴχ. 22) τε ἔδε 
ἀεπηδηὰ οὗ Ο. Τ᾿ ϑοτγίρευτα ἕοσ [1] πλεηξ, 
υἱάε χχὶν. 26. 

3. ἴῃ ἴῃς Ιοηρ παγγδῖίνε οοπίβίπδὰ ἱπ 
πε πεχὲ εἰρῆς οπαρίεγβ, [6βὰ8 ἀοαβ ποῖ 
βεθτῦ ἴο δὲ σοΟηΒίΠΕΪΥ (Ὠϊηκίπρ οὗ 186 
επά. [1ὶπ ΜΚ. δπὰ Με, ἰξ ἰ8β οἴδμοσγνιβε. 
Ετοπὶ ἴδε ρεσίοά δὲ ψψῃῖςῃ [ε808 Ῥερᾶπ 
ἴο βρεᾶκ ρίίπὶν οὗ Ηἰ8β ἀβαίῃ Ης ἄρρβᾶγβ 
ςοπβίδπΕν ργεοοςυρίοά νυ τς βυῦ]εοῖ. 
Ηἰβ ψῆοΐε τδππεσ ἂπά Ὀεμανίους ὅτα 
ἴδοδβε οὗ οπα νναϊκίπρ υπάδσ ἴῃς βῆδάδον, 
οὗ (δε οὔοβϑβ.0. ΤὨΐβ σταρταβεπίδιίοη ἰ8 
ἴσας ἴο 16. [π1.Κ.. ὁπ ῃς οἵδε παπά, 
ΨὮΙς τὰῈ πε οὗ ]εβὺβ ἰβ βεῖ ἐοννασγάβ8 
7εγυβαίεμ, Ηἰ8 ρεπὰὶ βεεῖὴβ οἥδη ἴο θὲ 
ταϊηκίηρ οὗ οἴμεσ {πίη ρβ, ἀπά ἴῃς τεδάεσ 
οὔτδε Βέοτν Πότρεῖς δθουϊ τΠ6 Ἴγοβδ 85 ἢς 
Ῥέγιιβεβ ἰῖ8 ἀξερὶν ἱητεγεβεηρ . 

συμπληροῦσθαι, εἴς.» πεν. ΠῊ ἄδυβ 
οὗ Η:5 δϑϑυπιριίοπ ννεσς ἴω σοῦσγβα οὗ δο- 
σοΟτηΡ βηπχεηξ, ἱπιρ  γίηρ τῆς ἀρργοδοῦ οὗ 
186 οἰοδβίηρ βοβῆββ οὗ ΟΝ ξδγίῃν εχ- 
Ρεσίεποε; πεῖς δηὰ ἴῃ Αὐοίβ 1ϊ. σ᾿, οπἶγ, οὗ 
ἐΐις; ἴῃ νἱϊ!. 23 ἴῃ (ἢς [τότ] βεηβε.--- 
ἀναλήψεως αβ. ἩΗΐ8 δεδυπιρτίοη ἱπίο 
Βεάνεη, 88 ἰῃ Αςίβ ἱ. 2. Τῆς 5βιιρβίδηείινα 
ἴῃ τη 8 βεῆβε ἰβ ἃ ἅπ. λεγ. ἰῃ Ν. Τ. Ιὲ 
οοουτβ ἰη πε Ταεςέ,, χἰὶ. Ῥαΐγ. Τδς νοτὺ 
Οὐουγβ ἴῃ ἃ Β,γΉΑΣΥ δεῆθε ἴθ νδγίοιιβ 
Ἰαςεβ ἰῇ 186 ϑερί. ὙΤῇαε δϑβυγηρίίοη 

ἱπῖο μεᾶνεπ ἱποίυδβ (ες ογυοϊχίοη ἴῃ 
1.5 οοποερείοη, 88 88 ἴῃς ρἱ οτ βοδιίοη 
οὗ |εβι8 ἱποϊυδεβ [πΠ6 Ῥαββίοῃ ἰπ ἰῃς 
7οδμαπηΐπε οοηςεριίοη “ [πβέδρδὶ δάπυς 
ράϑεῖο, ΟΥΌΧ, ΤΊΟΓΒ, ΒΕρΡῸΪΟγαπὶ; 8βεὰ μεσ 
δες οπηηία δά πιεῖλπὶ ργοβρεχὶξ [{εβι18, 

ουὐὰβ βεηβυπὶ ἱγαϊδίυγ βέγ8 ὄνδηρε- 
1ιϑὲας,᾽"" Βεηρεῖ. ὙΤῇε ἀνάληψις νν88 δη 
δοὶ οὗ ἀοά.---ἐστήρισεν, Ηε πιδάς Ηἰβ8 
ἴλες ἔττη (ἴτοπὶ στῆριγξ, ακίη το στερεός, 
ὙΠαγετ᾿β ατἰπηπὶ), 48 ἱζ ἴο πιεεῖ βοπιε- 
τη Τουπι δὶς δηὰ υὑπννείσοπμε, τπ6 
ΟΥΟΒΒ σδίμοσ ἴμδη δὲ ἰᾶν Ὀεγοπά, πετα 
ἰπ νίεν. Ηδῃη, νῆο ἄοεβ ποῖ δεϊϊενε 
δᾶῖ 1ἰ. 8 Ποῖα σεΐεστίηρ ἴὸ ΟΠ γίβι 8 
βπαᾶὶ Ἰουσῃευ ἴο [6γιιβαῖθπὶ, ἔοης 8 ἄονντι 
δε ἴοτος οὗ τη18 ψοσγά 80 88 ἴο τδκε ἰξ 



536 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΙΧ, 

Ἱερουσαλήμ. 52. καὶ ἀπέστειλεν ἀγγέλους πρὸ προσώπου αὐτοῦ - 
καὶ πορευθέντες εἰσῆλθον εἰς κώμην 1 Σαμαρειτῶν, ὥστε 3 ἑτοιμάσαι 
αὐτῷ. 53. καὶ οὐκ ἐδέξαντο αὐτόν, ὅτι τὸ πρόσωπον αὐτοῦ ἦν 
πορευόμενον εἷς Ἱερουσαλήμ. 54. ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὃ 
Ἰάκωβος καὶ Ἰωάννης εἶπον, “ Κύριε, θέλεις εἴπωμεν πῦρ καταβῆναι 

5 6εῖ. ν. 15 ἀπὸ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ " ἀναλῶσαι αὐτούς, ὡς καὶ Ἡλίας ἐποίησε 4 ; " 

ὃ. 55. Στραφεὶς δὲ ἐπετίμησεν αὐτοῖς, καὶ εἶπεν, “Οὐκ οἴδατε οἵου 

πνεύματός ἐστε ὑμεῖς: 56. ὁ γὰρ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἦλθε 
ψυχὰς ἀνθρώπων ἀπολέσαι, ἀλλὰ σῶσαι." δ᾽ Καὶ ἐπορεύθησαν εἰς 
ἑτέραν κώμην. 

5]. Ἐγένετο δὲ δ πορευομένων αὐτῶν, ἐν τῇ ὁδῷ εἶπέ τις πρὸς 
αὐτόν, ““᾿Ακολουθήσω σοι ὅπου ἂν ἀπέρχῃ, κύριε." 7 ς8. Καὶ εἶπεν 
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “Αἱ ἀλώπεκες φωλεοὺς ἔχουσι, καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ 

οὐρανοῦ κατασκηνώσεις " ὁ δὲ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου οὐκ ἔχει ποῦ τὴν 

1 πολιν ἰῃ δ ΓΛ δοπια τηΐπυβο, (ΤΊ8ς..). 

3 80 ἱπ ΟἿΙ, αἱ. ῥὶ. (ΤΊ5..). ΝΒ δοπῆε νεῖ. 1.,δἱ. οοὐά, πᾶνε ω (ΥΝ.Η.). 

8. 1.3.8 βοπὶς πιίπυδο, οπιῖς ἄντον. 

4. 38Β1.3Ξ πιίπυβςο. νΌ]Ω. βυτσ. σΌΓ, δίπ, σλεηρὮ. οαλξ ὡς και Η. εἐποιησε, ὙΒΙΟὮ ἰ8 
ῬτΟΌΔΟΪΥ ἃ ρ[οδ88. 

δ Ἑτοτὶ και εἰπεν (νΕσ. 55) ἴο αλλα σωσαι (νεῖ. 56) 15 ρΡγΟὈΔΟΌΪΥ 4130 ἃ ρῖοββ (ἰουπὰ 
ἰὰ ΕΚΜΓΔΛ αἱ. ῥὶ. 848 οὐκ οιδ. οι. πν. ἐστε ὑμεῖς; 4150 ἴῃ ΤΔΩΥ νΟζββ.). 

ΜΑΒΟΙ,ΔΞ αἱ. βγτ. βίη., εἴς.» οσαῖε Ὡς ψῃ οἷς ράββαρε (Τίβοϊ., Τσρ., Εν. ΥΝ. Η.). 

5 Ἐὸσ ἐγεν. δε  ΒΟΙΙΧΞ 33 60 αἱ. νεῖ88. ἢᾶνα βἰ ΊΡΙΥ και. 

ΤΊ ΒΌΓ,Ξ πιίπαβο, νεγβ8. οπΐξ κυριε (Τίβο;., ΥΝ.Η.) ; ἐοιπά ἰη ΟΔ αἱ. Εεννες Μ55. 

οπηΐξ κυριε ἴῃ νεῖ. 59 (ΒΟ 57, Οτίρ.). ΟΙΞ Βᾶνς ἴε (ΤΊβοΒ. οπχίεβ, ΥΝ.Η, μὰὲ ἱπ 
τηδτρίη). 

ΕΧΡρσαδβ πῃ Οτίεηιαὶ ἐββῃίοη τῆς ἰάθα οὗ 
1εβὺ8 δἀὐάτεββίηρ Ηἰπιβοὶῇ ἴοὸ ἃ ἰουγπευ 
Ὡοῖ 5ρϑοΐδ!ν πηοπιθηΐουβ. 

γν. 52:50. ϑαρνιαγίέαν ἱπίοίεγαποε.--- 
εἰς κώμην Σαμαρειτῶν : (Πϊ5 ἱπάϊςαϊε8 Δῃ 
ἐπέεποος ἴο ρο βουϊῃνναγὰ τῃσγουρῇ 
ϑαπιιίίδῃ ἰογγιίοσυ. Νοῖ δὴ υπυϑιυαὶ 
ταΐπρ. ]οθερῆυδβ (Απεῖᾳ., χχ. νὶ. 1) βέδξεβ 
ἴδας ἰὲ ννὰβ ἴπε ουδίοπι ἴοτ ΟΔ] 16 ᾶπ8 
ξοΐπᾳ ἴο ]εγυβαίθπι το ἴη6 ἔξαβδὶβ ἴο Ρ888 
τδγουρῇ ϑαγηδγίδ.---ὁτοιμάσαι α., ἴο ῥτε- 
Ῥᾶτγε ἴον Ηἰπι, ἐ.ς., ἴο ππά Ἰοάρίῃρβ ἴοσ 
ἴῃς πίρμιε.---ὥστε ἱπ νίεν οἵἉ {πε βεαᾳῃεὶ 
οἂῃ οἷν Ἔχργεββ ἰεπάεπου οἵ ἱπιεητίοη. 
--οὐκ ἐδέξαντο α. : [ῃς δοτῖδι, ἱπηρὶ γἱπ, 
“δὲ πεν δὲ οπος σεϊεοιεὰ Η;πι," 
Ἑαγτας (Ὁ. α. Τ.).-τι ἱπιγοάυςεβ ἴῃς 
τβᾶβοῃ: ΟΝ γιβι β ἴδοα ννδβ, ἰοοκεὰ [ἰκς, 

ἴῃρ ἴο ]ετυβαίεσα. [πη νίενν οὗ ννβδῖ 
ὉΒΟΡὮῸΒ δἰδίεβ, {π|8 παγάϊν δοσοουπίβ ἔοσ 

ἴῃς ἱπῃοβριτδῦ]ς ἱγεδίτηεπε.Ό Ῥεγῆδρβ 
1Π6 τηδπηεῦ οὗ (ἢς πλθββθηρεῖβ ἢδά βοτηξ- 
τηΐπρ το ἀο ψ ἢ τι. Ηδά [}|εβὺ8 ροὸπε 
ἩΪπιβεῖ τπ6 ταϑυϊε τηΐρῃῆς πᾶνε ὕδεῃ 

ἀϊδετεηῖ, Ῥεσδαρβ Ης νδ πγαϊκίηρ δῃ 
εχρεσγίπιεηΐϊ ἴο 866 ον Η8 90] οννεσβ ἂπὰ 
τε ϑαπηδείδη8 νου γαῖ ου τορεῖμεσ. 
Ιῃ τηδὲ οδβε {Π6 γεβυῖὶ ννουἹὰ τακε Ηἱπὶ 
οὔδηρε ΗΐβΒ ρίδη, δπὰ ἴσῃ δβϑίἀς ἔτοπὶ 
ϑαπηδγία ἰπῖο Ῥεγδεᾶ. 1 80 ἴπθη Βδυγ᾽ 8 
ἰάεα οὗ ἃ ϑαπιδζίίδῃ πὶ ἰβίσγυ 8 ἃ πηΐβ- 
Ὠοιηεσ. --  εσ. 54. Ἰάκωβος καὶ ᾿Ιωάννης : 
τπεὶς ουΐθυτδῖ οὗ ἰεπηρεσ, τενελϊεὰ ἴῃ 
τπεῖς ἐσυςυϊεπε ργοροβαὶ, ργοῦϑοὶν ἱπάϊ- 
οαἰεᾶ τῆς αἰτυάς οὗἨ τε ψῃο]α οοπὶ- 
Ρϑηγ. [π ἴπδὲ ο886 ᾿οιγπεγίηρ Ὠχοῦ ρὮ 
ϑαπηδγῖα νν 88 Ἡρμεικάϑις ἀκα αβήναι, ἰῃ- 
Βηϊιῖνς, ᾿πβίεδά οὗὨἩ ἵνα Ψἱε βυδ)υποῖῖνα 
48 οἴϊδη δῆτει εἰπεῖν.---Ν εσ. 55. στραφεὶς : 
8 ἱπηροβίπρ ρεβίωυσε, 88 ἴῃ νὶΐ. 9, 44.-- 
γεν. 56. εἰς ἑτέραν κώμην, ἴο ἀποῖπες 
νΠΠᾶρα, ργορδῦϊν ἐπ αδ]ες ; ὈοΙ ἰπ τμς 
Ῥοτάετϊδπά. 

γν. 5γ-62. Νεῖο ἀἰδεὶῥ[65.---ν τῇ ὁδῷ: 
τῆς ἱπάϊςαιίοη οὗἉ {πὶς 18 ποῖ ργεοῖβε. [ὲ 
ἄοεβ ποῖ τηεϑῃ, οἡ ἴπε γᾶν ἴο ἴδε οἵμος 
νᾶσος, πιεπιϊοπβά ἴ8ὲ Ὀείοτς (Μεγετ), 
Ῥυΐ οπ ἴη6 ΨΑΥ ἴο [εγυβαΐθπι (νεσ. τ 
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59. Εἶπε δὲ πρὸς ἕτερον, ““᾿Ακολούθει μοι." 
Ὁ δὲ εἶπε, “Κύριε, ἐπίτρεψόν μοι ἀπελθόντι πρῶτον 1 θάψαι τὸν 
πατέρα μου." ὄο. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ ᾿Ιησοῦς,2 ““ΓΑφες τοὺς νεκροὺς 
θάψαι τοὺς ἑαυτῶν νεκρούς - σὺ δὲ ἀπελθὼν διάγγελλε τὴν βασιλείαν 
τοῦ Θεοῦ." 61. Εἶπε δὲ καὶ ἕτερος, “᾿᾿Ακολουθήσω σοι, κύριε" 

πρῶτον δὲ ἐπίτρεψόν μοι ἀποτάξασθαι τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μου.» 
62. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτὸν ὃ ὁ Ἰησοῦς, “ Οὐδεὶς ἐπιβαλὼν τὴν χεῖρα 

αὐτοῦ 4 ἐπ᾽ " ἄροτρον, καὶ βλέπων εἰς τὰ ὀπίσω, εὔθετός ἐστιν εἰς τὴν ς μετα σαν 

βασιλείαν δ τοῦ Θεοῦ." 

Δπρωτον απελθ. ἴῃ δ ΒΌ. 

ἕω Ν. 

3 Οπΐξ ο 1. ΘΙ ΒΌΙΞ 33 ἃ οορ. 
5 Β ογηῖβ προς αντον (Υ͂. Η. ἴῃ Ὀτγδοίκει8). 
4 Β χιΐηυβο. δηὰ βοιηδ οοάά, οὗ νεῖ. 1,4ἴ. οπιίξ αντου. 

δ Ἐοὸτ εἰς τὴν β., ΒΞ 1,33 νεῖ. [ναϊ, οοἀά. μᾶνε τη βασιλεια (Τίβοξ., ΝΝ.Η.). 
Ὁ πὰ βογις νεῖ. 1[.δϊ. οοάά, ἱηνεσζὲ ἴδ ογάεγ οὗ ἴῃς οἰδυβεβ -Ξ Ἰοοκίῃρ Ὀδοκ δηά 
Ῥυκίηπρ δὶ Βαηὰ ἴο ἴδε ῥουρῇ. 

Οτοεῖυβ ἐπῖπκα ἐπε σοππεοιίοη 5 Ρυτεῖν 
τορίςαὶ. “"᾽βυπ) εδὲ Πυςας οοππεοίοσα 
τὰ ὁμογενέα." Τῆε ἤτϑι ἔνο οὔ πε τἰγεα 
ολ568 ἅτα γτερογίεἁ Ὀγ Μί. (ν"}. τ9-22).--- 
τιᾳ: Μι. (νι. 190) ἀδείργηῃαίεβ (ἢϊ8 σετ- 
τίη οπα ἃ βοχίδε.---ἀπέρχῃ ἱπιρ[1ε5 ἃ ἀ6- 
Δτῖυγα 'τοπὶ ἃ ρίαςς. ἰξ ψου]ὰ ὃς ἃ Ιεὰν- 

ἴῃρ οὗ Βοπης ἔοσ ἔπ6 ἀϊδβοῖρίε.--ν εσ. 58. 
ὙΒὶδ τοτηδγκαῦϊς βαγίηρ 8 σίνεη ἰπ ἰάθη- 
ςΑ] τεσὴβ Ὁν Μί. δὰ 1. Μ᾽ άς ου Μι. 

γν. 59, ὅοϑ. Τε 5εοοπά εα5ε (Μι. νἱϊ!. 
21-22).--- ἀκολούθει μοι. εδ05 [Δ κεβ τῆς 
ἱπιεϊδεῖνα πὶ [18 οαβθὲ. Τῆδὲ Ης 5μουϊά 
ποῖ πᾶνε ἄοης 80 ἴῃ ἴῃς ἢγξί 18. ἰπι6}}}- 
1016 ἱξ τῆς δβρίγαπι νν88 ἃ σεγίδε. 6808 
ἐδ ποῖ ἸΙοοκ ἴοσς βαδιϊβίδοίογυ ἀϊβοῖρ]εβῃρ 
ἔτοτὰ ἴδμαΐ φυδτῖετ.---σὺ δὲ, δὰ ἐλον, ἐπὶ- 
ΡῬμδτῖς, ἱπιρὶ γίηρ ἔμδὲ Πε πιδη δά ἀγεββεὰ 
15 ποῖ δηοηρ ἴα ἀεδᾶ, Ῥυϊ ομα ννῇο 
Δρργεοίδιθϑ ἴπε οἰδίπηβ οὗ (ῆς Κίηράοπι.--- 
διάγγελλε, Κεερ Ρτγοοϊαἰπηὶηρ οῃ Ἐν εσΥ 
δ'άς ἴῃς Κίπράοπι οὗ ἀοὰ ; παὶ τὮγ βοὶς 
Ῥυδίηεββ μεποείοσίῃ, το ννβιοῃ Ἔνεσγιὶπρ 
εἶδε, Ἔνεῆ Ῥυγγίπρ, Ραγεηῖβ, τηυβὲ δὲ 
βδογίβοβά : 86εὲκ ἤσβε ἴῃς Κίπράοπι. 

νν. ὅδ᾽, 62. Τλε ἐλὶγά εαξε, ρεουϊίατς 
ἴο κ., δηά 5βειείηρ ζοττ ἃ ἀϊβείηςι ἴγρε. 
--ἀκολουθήσω σοι, 1 1 (ο]]ονν ΤὮες, 
ἱπιρὶ γίηρ τθαῖ ἢς α18ὸ δδ8 ὕθβεῃ δβκεᾶά ἴὸ 
ἄο 80, δηὰ {πδξ ἢε ἰ8 σεδάυ, Ῥυϊ ου ἃ 
οοηάϊείοη.---ἐπίτρεψόν μοι: (Πἰβ 8 ἃ 
ἔγρε οὗ τῆδῃ Ψῆο αἱνναγβ ναπίβ (ὁ ὅο 
βογ)ειπρ, ἱπ νη ἢς ἰ8δ Πιίπιβοϊζ 
δρεοῖ δ} ἱπιεγαβιθά ἢγεὶ (πρῶτον), ὕεῖοτα 
Ἦς δἀάγαββεβ Ὠἰπηβε (ο τπ6 τηδίη ἀυεγ τὸ 
ὙὨΙΟ δα 18. οΔ11ε4.---ἀἀποτάξασθαι : ἱπ 
18ῖ8 οδϑβς ἰξ 18 το δά ροοά-Ὀγε ἴοὸ ἐτίεπάβ, 
ἃ βοηιεϊπγεηῖαὶ Ὀυιδίτ 688 ; [ῃδὲ 4180 οἤδγδο- 
(ει βιϊς.---τοῖς εἰς τὸν οἶκόν μον. Τῇα 

νεῖῦ ἀπ, ἰ8 υϑεὰ ἴῃ Ἰλέεσ ατεεκ οι; τ ἱΒ 
τῆς ἀδεῖνε οὗ ἃ ρΡεγσβοῃ ἴο ἀξηοῖς “ἴο [8 Κ6 
Ιεανς οἱ,᾽᾿ δῃὰ νἱἢ της ἀδεῖνε οὗ ἃ της 
τὸ ἰὸ σεπουηος (80 ἰη χίν, 33). Βοιὰ 
ΒΕΏ868 ἃΓα Δάτηϊββί Ϊε Πεζς, ἃ8 τοῖς τηΔΥ 
Ῥὲ εἰζδπες τηδβου!πς οὐ παυΐεσ, δὰϊ τπ6 
ἢσβι β6η86 18 ἴῃ ΟὨΪΥ οπα βυϊδῦϊς ἴο τὰ 
ελαγαείεγ (βεη πε πια}}) δηὰ ἕο (ες τε - 
αυδδῖ, 88 Ῥσορεσίυ Ἵοουἱὰ ὃ6 τεπουποεὰᾶ 
οἱ ἴδε β8ροῖ ; ἱπουρἢ 1818 γεᾶδοη ἷἰβ Ὡοϊ 50 
φοποϊυβῖνα, 88 δοη]6 ἰερδὶ βίερβ τηϊρῶϊ ὃ6 
παοαββᾶτυ ἴ0 ἀεηυάς ομεβεῖ οὗ ργορεσίγ. 
--νεσ. 62. οὐδεὶς ἐπιβαλὼν, εἴς. : τῆ6 
ΠΘΟΘΒΒΙΕ οὗ βε]-ςοποοηιγαιίοη ἱπουϊςαιοά 
ἰῃ Ῥγονεσρίαϊ ἰαηρυδρε Ῥοσγονγεὰ ἔγοπὶ 
δρτιουϊξυγαὶ 6. ὙΝειβιείπ οἶϊεβ ἴτοπὰ 
Ἡεβιοά, “Ἔργ-, νεῖ. 443, {π᾿ νν6}1- Κποννπ 
ἀπηδ τ ἰϑεῖαν στὰ ἐλανϑου Μηκέτι 
παπταίνων ὁμήλικας, ἀλλ᾽ 
Θυμὸν διρ σι δτηδτοη ἴο μδπρλα 
βίγσαι μι ἤωσγονν δᾶ8 ὕῬδθη σογηπιοη ἴὸ 
ῬΙου πιθη ἴῃ 411 ἀρεβ δηά Ἴουπίσίεβ, 
πὰ τ πεεάβ, [κα ἴδε Πίρῃαβε σδ]Πηρ, 
βίεδάυ ἱπίδηϊτίοη δηὰ ἃ ἐογινατά-᾿ςδβῖ ευϑ. 
Ευγγοσ σοὶ] πχεηΐβ 1116 Ῥαϊεβιὶπα 6 ]]δ 
Οἡ ἢἰβ. 5.111 ἴῃ ἀγανγίηρ ἃ ἴοπς οὐ ἣν 
ἔαστονν (γαπάεγμηρεπ, Ὁ. 140). ΠῚ 
ῬΙουρἢ ἰ8 ἃ νεσὺ ἰηίεσίοσς δγιίοϊς ἕο ἔπδῖ 
υδοὰ ἱπ Ἐπὶ8 Τσουηίσυ.---εὐθετός, νεῖ] 
Βεῖεά, ρὲ ; μεῖε δηὰ ἴῃ Ἴἤδρ. χίν. 35, 
ΗεὉ. νὶ. 7.-τΓΤΒς [55 ̓ᾶ86 18 τῃδΐ οὗ 1π- 
εοηδί ἀεγαίς ἐπιῤμίσε, τὰς σεοομά ἴηδῖ οὗ 
εοπβιοέίηρ ἀμέϊες, ἴῃς ἐλίγά ἰδὲ οὗ ἃ 
ἀϊυϊάεά νεϊιά, ὙΠὲ ἱποίάεπιβ δἀγὲ σὰ - 
Ἰδιεὰ Ὁν [ωκ., ποῖ 80 στῇς ΡΟΒΒβί]Υ ίοσ 
18εῖσ ρβυομποίορίοδὶ ἱπίεγεβξ 88 ἴο 5ΠΟΥ 
δπονν [6ϑὺ8 οαπλε ἴο ἤᾶνα 80 στήϑην ἀϊ5- 
εἶρ]εβ 88 οὔδρ. χ. 1-16 ἱπιρίΐες, αηὰ γεῖ 
δον ρατζιϊςυας Ης νν88. 



538 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Χ. 

Χ. τ᾿ ΜΕΤΑ δὲ ταῦτα ἀνέδειξεν ὁ Κύριος καὶ 1 ἑτέρους ἑβδομή- 
κοντα," καὶ ἀπέστειλεν αὐτοὺς ἀνὰ δύο πρὸ προσώπου αὐτοῦ, εἰς 
πᾶσαν πόλιν καὶ τόπον οὗ ἔμελλεν αὐτὸς ἔρχεσθαι." 2. Ἔλεγεν 
οὖν ὃ πρὸς αὐτούς, ““Ὁ μὲν θερισμὸς πολύς, οἱ δὲ ἐργάται ὀλίγοι " 
δεήθητε οὖν τοῦ κυρίου τοῦ θερισμοῦ, ὅπως ἐκβάλλῃ ἐργάτας “ εἰς 
τὸν θερισμὸν αὐτοῦ. 3. Ὑπάγετε. ἰδού, ἐγὼ δ ἀποστέλλω ὑμᾶς ὡς 

1 και, ἑοπηὰ ἰπ 9 ΟὉ αἱ. ῥὶ. νετ58. (ΤΊ 50}.), 18 οπχίτεὰ ἰπ ΒΙΧΞ 33 (ΥΝ.Η.). 

3 80 ἴῃ 'ΦΑΟΙΔΞ αἱ. Ὁ, ἢ, ᾳ (Τί5.}.). 
εβδ. δνο (ΥΥ.Η. ἰπ Ῥγδςκεῖβ). 

ΒὨ ἃ, ς, 6,1, αὶ νυ]ξ. 5γγῖ, οὐ, β'π. βᾶν 

8 Ἐοὸσ οὖν ΒΟΌΙ,ΞΊ, 33, 60 νεγββ. ᾶνε δε. 

4 ἐργατας εκβ. : [πἰ8 οτάετ ἰπ ΒΌ 6. ἐκβαλη (Δοτ.) ἰῃ ϑ ΑΒΟΌῚΙ αἱ. 

5 Ομῃξ ἐγω (του ΜΕ.) 348. 

ΟΠΑΡΤΕΚ Χ. ΤῊΞ ΘΈΝΕΝΤΥ. ΤῊΣ 
οοῦ ϑάμΜΆΒΙΤΑΝ. ΜΑΒΤΗᾺΑᾺΑΝΟ ΜΑΒΥ. 
--νν. 1-12:. Τὴε ϑευεμέν Ξτεπέὲ γογίᾳ, 

ὉἹατ το [κΚ. Μδηγ αυδδβιίοηβ ἢᾶνα 
δἢ σαϊβεά 28 ἴο (Πὶ8β παγδῖϊνε, δ. 5.» 8ἃ8 

ἴο ἰΐ8 μιἰβιοσίοϊγ, 848 ἴο ἴδε σοππεοίίοη 
Ῥεΐνεοη τῆς ἰηβισυςιίοηβ ἴο ἴπ6 πεν 
ταἰϊβϑίοηδγίεβ δηᾶ ἴποβε ἴο τε Ὑννεῖνε, 
δηᾶ 48 ἴο ἴμε {ἰπ|6 ἀπὰ ρίδος οἵ μεῖς 
εἰεςείοη, ἀπά τπ6 βρῆεσε οὗ {πεὶγ τη βδίοῃ, 
Οα {πεβς ροἰπίβ οπἱν (86 Ὀτγίεζεβϑε Ὠἰπίβ 
οδη Βα ρίνεπ ἤεῖα. Αβ ἴο ἴδε ἤγβέ, ἴ86 
βαγίηρ δῦοιξ ἴῃς ρδυον οὗἩ ἁ Ἰδρουτγεῖβ, 
Ἰουπά αἷβο ἰῃ Με. (ἰχ. 38), ἱπιρ]εβ τπδὲ 
]εβὺ8 νγνᾶ8 σοπβέδῃςν οὐ ἔπε οὐτοοκ ἔοσ 
φοτηρεΐδηϊ αβϑίβίδηιβ, απὰ ἔμδὲ Ηξς ννουἱὰ 
186 ΒΟ, 48 νέα νδιϊδθῖε. Τῇε οᾶβε8 
τηεπεϊοηεὰ ἰπ ἐπα οἰοδίηρ βεοϊίοη οὗ 1δϑὲ 
οδαρίεσ οοηῆγπι [Πἰ8 ἱπέεσεηςς. ΝΒεῖΠασ 
Ηδε νου]ά βεπά {βοὴ ουξ βἰπηυ ] ταπεουβὶν 
ἴπ Ιαγρα πυπδεσβ, ἔνγεῖνθ, οσ βενεηΐν, Οὐ 
Ῥίεςεπιεδῖ, ους ΟΣ πῖοσα Ῥδίγβ ἤονν, δηᾶ 
ΔΠΟΐΝΕΙ Βη18}} στοὺρ ἴπεη, 18. ἃ τηδίϊεσ 
ου ΨΜΜὨϊοὮ ἰξ 8 ξεοσῖθυν ἴο ἀορτηδεῖβε, 
88 8 ἄοπε ὃγ ὟΝ. ατίπηπι ἤθη ες βαυ8 
(Ρᾳας Ῥνοονιέμηι ἐἀες ἵιμοας- Ευσηρ.) 
παι ]εβὺ8 ἀϊά ποὲ βεπά ουΊ ἱννεῖνε 41] δὲ 
οὔςδ, πὲ ἴννο ἀπά ἴπνὸ πον ἀπά τπδη, ἀπά 
Ῥεδίἀεβ ἴῃς Ὑνεῖνε οἴπετβ οὗ τῆς βεοοπὰ 
ογάεσ, δηὰ πὶ ἴπεβε ρίεςεπιεδὶ τη βδίοῃβ 
ςοπβοϊϊδαϊεὰ ἴπ ἔπε ἐγαάϊείοη ἱπῖο ἔνο 
Ἰατρε οὔςβ οὗ ἔννεῖνα ἀπά βενεηῖυ. Α ἴο 
τὰς ἱπεέγμοξίοπε : ἴῃετα ψουἹὰ ὃς 50 ἢ ἴῃ 
ἜΥΕΓΥ ἰηβίδηςα, δηὰ (ΠΕῪ ὑνουἱᾶά Ὀς βυὃ- 
δίδητῖδ!ν {Π6 βαπης ὙΠ εῖπεσ ρίνεῃ οησα, 
Ὁνῖςα, ΟΥὨ ὈΘΏΪΥ {ἰπλε5, βυτηπΊδά ὉΡ 'π ἃ 
ἔεν οοτηρδοῖ δϑηίΐεποεβ, 80 σου δηὰ 
τΑσΠΊοσαρὶς 88 ἴο ὃε δδβὶν ὑγεβεσνδῦϊα 
ὄνεη ὉΥ οτγδὶ ἰσδάϊιίοη. [1 8, δοννενεσ, 
4υΐεε ργοόβδῦὶε ἐμαὶ νεγβίοπβ οὗ ἔμεβε ἴη- 
Βισυο οη8 νεῖ ἴο ὃς ἰουπά ἰῃ ἄοου- 
ταεδηίΒ, ΒΔ. ἱπ ΜΙκ. ἀπά ἰπ δ1:.5 Σορία; 
αὐά κι, ἃ8 ννεῖβθ βυρρεβῖβ, συ πᾶνε 
ταΐκε τῃς ἱπβίσγυςτίοπβ ἴο ἰῃς Τινεῖνε ἔγοπὶ 

τῆς ἔογπιεσ, ἃπὰ ἴποβε ἴο ἰς ϑενθηῖν 
ποῦὶ ἰδς ἰαϊίεσ. ἘΕἸΠΑΙΪΥ, Δἃ8 ἴο ἰΐπης, 
Ῥίαςβ, δπὰ βρῆεγε, ποιμίηρ Ἴεχίδίη Ἵοδῃ 
Ὀς ἀεϊετηγίηεά, ἀπά {μετα 18 σοοτὶ ἴοσ 
νδζίουβ οοη)͵δοίαγαβ. Ηδῃη, ἐ.5.. δι ρεδίδ, 
845 ἴῇἢς ῤίαες οὗ ἴμε δρροϊπιτηεῃξ, 
ϑενμσαίενι; (ἢ6 ἐΐνεε, ἴῇῆες ἔεαβὲ οὗ 
1ΔΌεγηδςοῖςβ, πχεπιϊοηεά ἴῃ ἰοδη νῖϊ. 2; 
δηά {πὸ τῤλθγα οὗ τῆε τιϊββίοῃ, [88 ἴονντι8 
δηὰ νι]αρεβ οὐ ϑκάασαεα οἵ βουΐβεγῃ 
Ῥαϊεβεὶπθ. ὙΤΒοτα νν88 οεσίδί πν ἡδεὰ ἔοσ 
ἃ τοηϊβϑίοη ἔπεσε. Ὅμα πηιϊββίοη οὗ ἴδ6 
Ὑνεἶῖνε ψγὰ8 ἰη Οαἰδίεε. 

γεσ. 1. μετὰ ταῦτα, αἴες ψῆδι [88 
Ὀεδη παιγδαίεἃ ἱπ ἰχ, 51-62, Ὀυϊ ποῖ 
Περαββαγ!ν ἱπιρ᾽ γίηρ οἷοβα βεάίδηςεα.--- 
ἀνέδειξεν (ἀναδείκνυμι). ΤῊΣ νετῦ πιεδῃβ 
(1) ἴο 1 ὉΡ 50 48 ἴο βῆον, οἷ ἔδα που 
ἵπ ΓΚ. 1. 80; (2) ἴο ργοοϊαϊπι 88 εἰεςιεά, 
τ΄. Αςίβ ἱ. 24; (3) ἴο εἷεςι, ἀρροίηϊ, 88 
δεῖς τὸ ἀεείρμαυϊέ, Μυϊραῖε.---ὦ Κύριος, 
ἴδε Τοτά, ]εἜβυ8, μεῖε, 48 οἥξῃ ἴῃ {Κὶ 
ΔΡΡΙΪεὰ το Ηἰπι ἱπ παγγαῖϊνα.---ἁτέρους, 
οἴπειβ, ἴεῈ τσαΐεγεπος δεὶπρ ποῖ ἴο 

λους, ἰχ. 52 (Μεγεῦ), Ὁυϊ ἴο τοὺς 
ὥδεκα, ἰχ. 1 ΞΞ- Οἴδοιβ δθβδί 68 τῆς Τ εἶνε. 

-- ἑβδομήκοντα, βενεηὶν (βενεηίν-ἔνο ἴῃ 
Β), τεργεβεητίηρ ἔπε πδιοῃβ οὗ τῆς δαγίῃ, 
τῆς πυπιδεῖ σοηδοϊουδίν ἢχεά ὃγ (ἂς 
ευδηροὶϊϑὲ ἴο βυπιῦο δε ΟἨἩγι βίη τηϊ- 
νεσβ8 18π|---οοογάϊηρ ἴο Ὀτ. Βδὺγ ἀπά Πα 
Ταρίηρεη ϑοΠοΟΙ ; τορτεροπιίηε. ἴῃ τα 
ταϊηὰ οὗ ]εβϑὺβ [86 βενεηΐν ϑαππεάσγίβίβ, 
88 ἴδε Ὑννεῖνας ἡγεῖς τηδϑηΐ ἴο τεργεβεπὶ 
τῆς {τῖρεβ οὗ [βγβεὶ, (πες βδενεηίν ἀιβοῖρ 68 
Βανίπηρ ἴον τπεὶσ νοοσδίίοῃ τὸ ἀο ννμδὶῖ τἢς 
Θαηποάγιβίβ πδά ἕαλεὰ ἰο ἀἄο---᾿γερᾶγε 
πε Ρεορίς ἔοσ τῆς δρρεᾶγαηος οὗ ἔμα 
ΟΠ τίβε---οσογάϊηρ το Ηδμη. 

νν. 2-ι[2. Τε ἱηείγμεξίοης.---  ετ. 2. 
ὁ μὲν θερισμὸς : ρῥτεϊ! πη ΠΑΓΥ βιδίεπιεπὲ 
88 ἴο ἴπε πεεά οὔτηεη ἢΐ ἴο τἴᾶκε ραγί ἴῃ 
τὰς νοσκ οὗἩ ργεδοπίηρ ἔπε Κίηράοπι, Δ 
ἰπ Με. ἰχ. 38, υἱάφς ποίεβ ἴβεγε; ἃ ἴσυδ 



τττῖι. ΕὙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἄρνας ἐν μέσῳ λύκων. 4. μὴ βαστάζετε βαλάντιον, μὴ πήραν, μηδὲ 
ὑποδήματα καὶ μηδένα κατὰ τὴν ὁδὸν ἀσπάσησθε. ς. Εἰς ἣν δ᾽ 
ἂν οἰκίαν εἰσέρχησθε,1 πρῶτον λέγετε, Εἰρήνη τῷ οἴκῳ τούτῳ. 
6. καὶ ἐὰν μὲν ἣ ἐκεῖ 5 υἱὸς εἰρήνης, ἐπαναπαύσεται ὃ ἐπ᾽ αὐτὸν ἡ 
εἰρήνη ὑμῶν - εἰ δὲ μήγε, ἐφ᾽ ὑμᾶς ἀνακάμψει. 7. ἐν αὐτῇ δὲ τῇ 
οἰκίᾳ μένετε, ἐσθίοντες ὁ καὶ πίνοντες τὰ παρ᾽ αὐτῶν - ἄξιος γὰρ ὁ 
ἐργάτης τοῦ μισθοῦ αὐτοῦ ἐστιδ" μὴ μεταβαίνετε ἐξ οἰκίας εἰς 
οἰκίαν. 8. καὶ εἰς ἣν δ᾽ ὁ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε, καὶ δέχωνται ὑμᾶς, 
ἐσθίετε τὰ παρατιθέμενα ὑμῖν, 9. καὶ θεραπεύετε τοὺς ἐν αὐτῇ 
ἀσθενεῖς, καὶ λέγετε αὐτοῖς, Ἤγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 
1ο. εἰς ἣν δ᾽ ἂν πόλιν εἰσέρχησθε,7 καὶ μὴ δέχωνται ὑμᾶς, ἐξελθόντες 
εἰς τὰς πλατείας αὐτῆς, εἴπατε, 11. Καὶ τὸν κονιορτὸν τὸν κολληθέντα 
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ἡμῖν ἐκ τῆς πόλεως ὑμῶν ὃ " ἀπομασσόμεθα ὑμῖν - πλὴν τοῦτο γινώσ- " ἡμρν τἢ 

Δ φισελθητε ἰπ ΒΟΌΓΙΙΞΙ, 13, 69. 

ΟἿΪΥ 

3. μεν ἰδ ἰουπὰ ΟΠἸΥ ἰπ τηΐπυβο. Β ρῥἴδοςεβ ἐκεὶ δεΐογε η (ΥΝ.Η. ταχὺ), 

5ΝΔΝΒ ἢᾶνε ἐπαναπαησεται, ἴο δε ῥχεξειγεὰ 45 ἴῃ: ΤΆΊΟΊ [Ὀγηλ. 

4 ΒΌ δᾶνε ἐσθοντες (Τίβο!., ΥΝ.Η.). 

δ δε ἰδ ννΑπιπρ ἰπ ἢ ΒΟΌΞ αἱ. 

δεστι οπιϊετεά ἴῃ Δ ΒΌΙΧΞ. 

7 ξισελθητε ἰπ ΦΒΟΌΙΞ τ᾿, 33 αἱ. 

8 Αδεῦ υμων ΝΒ δᾶνε εἰς τους ποδας, Δἀοριοὰ ὈΥ πιοάετη εὐἀϊίοτβ. 

ἑορίοη οὗ εβυβθ, νβεπβοενεσ βροόίθη.--- 
ΠΝ 3. ἔλνμαδι ὅο, με το Μι.8 
νεγείοη οὗ [8 ἱπβιγυςιίοπβ ἴο ἐπε Ὑγεῖνα 
Βᾶγ8: ποῖ ἴο ϑαπιδιίδα, διὲ ἴο τῆς ἰοβὲ 
δῆξδερ οὗἁἩ ᾿βγαϑὶ οὐἷυ ; τπ|8 οπιίτεὰ Ὁ 
1Κ. νι τῆς οης ννογά, “ ρο,᾽ τεϊδἰπεά. 
--ὡς ἄρνας, εἴς., 48 ἰαπιδς διηοῃῦ 
ψοἶνεβ ; δῆεερ (πρόβατα) ἰη Μί. χ. 16; 
Ῥαϊπειίς Ηἰπὶ 25 το τῆς πεϊρίεββπεββ οὗ 
δε ἀρεηῖβ απὰ τῆς γὶβκβ {ΠῈῪ τυπ; ποῖ 
ἱτηαρίπαγυ, 88 ἴδε τεοθηΐ δχρεγίεπος δὲ 
δε ϑαπηδτίδαη νἱ]αρε βἤοννβ.---ν τ, 4. 
βαλάντιον, 4 Ρυτβε, ἰπ [κι οπῖγ, ἴῃ 
Ν. Τ᾿; οἴξη ἱπ οἰδββίςβ, βρεῖξ ἔπεῦς, 88 
ἰπ Μ85. οὗν. Τ', νατίουϑ!Υ νυν οτς οΥ 
ἴνο λϑβ.--μηδένα ἀσπάσησθε: 5Α]υῖε πο 
οπς, ἴο δε ἰάκεη ἰπ τῆς ϑρίγιε γσδίμεγ [ἤδη 
ἷπ δε Ἰεϊῖεῦ ; Ὠγρεγδο ςαὶ ἔοσ : Ὀς εχ- 
οἰυδίνεϊγΥ ἱπίεπε οὐ γοὺγ ᾿ιυιβίῃαδδβ: 
“ηδροίίο αυοά ἱπιροβυΐ νοῦ8 ἱπουπιρίϊε, 
Ῥτδεῖεγῃδθιῖβ νεῖ Ὀγαν  ββὶ πλ}β οὐϑίδου 8 
εἰ πιογαπηδητίβ,᾽ Ρτίςαευβ. εἰββ (Μι.- 
Ἐνδηρεὶ.) τηϊπκα ἴπ6 ργοῃιδιοπ. ἰ5 
ἀϊγεςϊεὰ ἀραϊηβὲ οατγγίηρ οἡ τπεἰτ πιβϑίοη 
οη ἴδε γᾶυ. [τ ννδ8 ἴο ὃε εχοϊυβίνεϊυ ἃ 
κοιιδε-τηϊββίοη (υἱάς Μι. χ. 12, ψῆδτα 
ἀσπάσασθε οὐσοιτ8).--- ες. 5. πρῶτον 
λέγετε: [ἢε ἢτδὶ ννογτὰ το θεὲ βροκεη, 
ῥέαεε, βρεεςἢ οἡ ἴπε τῆϊπρβ οἵ {πε Κίπρ- 
ἄοτῃη ἴο ὃς ργερδγεᾶ ἔογ ὃν Ἴουτγίξοι!δ, 
Κίπάϊγ 3α᾽ υϊδιίοηβ. Α βυπιραίῃεῖίς ἤεατγὶ 
ὧδ τῆς θεβῖ συϊάς π᾿ ρδϑβίογαὶ ν᾽ βϑἰϊδιίοη. 
Τῆε ἤγβε ννογά βῃουϊὰ ποῖ Ῥε: πονν ἰ5 1ὲ 

ΜΠ γουτ 5οι]})---Ν δε. 6. ἐκανατοῖς. 
σεται (3 Β), ἃ ἔοττη οὗ πε 2πὰ διε. ἰπά. 
Ῥαββίνα, ργοῦδοϊν δεϊοηρίηρ ἴο ἴῃς βροίκεῃ 
ατεεκ οὗ ἔπε ρεγίοά, Αρϑὶπ ἴῃ εν. χίν. 
13.--ἀνακάμψει: ἰπ Δ΄Ὺ οᾶδ6 ἴπε ροοά 
ννβἢ ΨΨ}]1 ποῖ θ6 ἰοβί. [ἢ ἔδεσε Ῥ6 πὸ 
“80ῃ Οἵ ρῬεδοθ ᾿ ἴη τῆς ἤουβς ἴο τεοεῖνε 
ἴτρ 1 ΠῚ σοπια Ῥδοκ ὑνἢ ἃ δ᾽ εβϑίηρς ἴὸ 
186 τπιᾶη Ψῃο υττετεά ἰϊ.---Ν ἐσ. 7. ἐν 
αὐτῇ τῇ οἰκίᾳ: νεγῦ!}}Υ ἀϊβεϊποι ἴσοτῃ ἐν 
τῇ αὐτῇ, εἰς., διιῖ τα] πιεδηΐηρ ἴδ6 
βᾶπηθ τὨΐηρ τὸ “π΄ ταὶ βᾶπὶὲ πουβε,᾽" 
ἙΕ. Ν.--τὰ παρ᾽ αὐτῶν, εαἰίπρ' ἀπά ἀτίηκ- 
ἵηρ ἐὰε νιεαὲ ἀπά ἀγμιὰ ἰσλι οὗ δείοηρ ἰο 
ἐλόμι, 85 1 Πὰν Μνεγε γοῦγ ον : δ δέγε 
εἰ υεἶκέ υεείγο Ἴγό, Ατοτίι8.---ἄξιος γὰρ 
ΑΒβρῃ8 {πε τεᾶβϑοη; υοὺγ ἰοοά ἰ8 γουγ 
Ὠἶγε ; ἰξ θεϊοηρβ ἴο γου οὗἉ τίς 48 ψᾶρεβ8 
ἴοσ ὑνοῦκ ἀοπε.--- εσ. 8. ἐσθίετε τὰ 
παρατιθέμενα: ποῖ 4 τερειϊτοη. Ιἐ 
τηεᾶπβ, Ὅς οσοπίεηϊεά Ἡν ἢ γόους ἴασε: 
εοπέση ἐΐ ἐϑές {εἀπινις γηραϊὶ αῤῥαγαίμ, 
Βεηρεῖ. Ἡοῖες. (Η. 0.) τίη κβ [κι 85 
ἴῃ νῖονν πεδίπεη ἤουδβθβ, δπά τῆδλὲ (ἢς 
τιεδηΐπρ ἰδ : Ρυΐ αϑίἀς }εννίβῃ βογυρῖεβ. 
πτνεῦ. 9. Τὴὲ ἰωποιίοηβ οὔ ἴδ6 
πιβϑίοπατγίεβ δγί εν ἱπάϊςαϊεὰ τε πδαὶ τῇς 
βῖςκ, ἀπά δηπούυποα ἴπδὶ {πῸ Κίπηράοπιχ 18 
δὲ {πεῖς ἄοοτβ (ἤγγικεν).---ννν. το, 11. 
Ῥϊγεςείοπ ἢον ἴο ἂοῖ ἱπ οᾶ86 οὗ σδυτ ϑῃ 
ττεδίπγεπε. --ἐξελθόντες εἰς τὰς πλατείας 
α. ΓΚ. ἀχργοββεβ ἴῃς δοιίΐοῃ 80 88 ἴὸ 
τάκ ἰξ νιν ἰος ἀεπεε τεδάεεβ τὸ 



ΚΑΤΑ ΛΟΥ͂ΚΑΝ Χ. ζ40 
κετε, ὅτι ἥγγικεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 12. λέγω δὲ 
ὁμῖν, ὅτι Σοδόμοις ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἀνεκτότερον ἔσται, ἢ τῇ πόλει 
ἐκείνῃ. 13. Οδαί σοι, Χωραζίν, οὐαί σοι, Βηθσαῖδά - ὅτι εἰ ἐν Τύρῳ 
καὶ Σιδῶνι ἐγένοντο ὃ αἱ δυνάμεις αἱ γενόμεναι ἐν ὑμῖν, πάλαι ἂν ἐν 
σάκκῳ καὶ σποδῷ καθήμεναι ὁ μετενόησαν. 14. πλὴν Τύρῳ καὶ 
Σιδῶνι ἀνεκτότερον ἔσται ἐν τῇ κρίσει, ἢ ὑμῖν. 15. καὶ σύ, Καπερ- 
γναούμ, ἡ ἕως τοῦ οὐρανοῦ ὑψωθεῖσα, ἕως ἄδου καταβιβασθήσῃ δ 
16. Ὁ ἀκούων ὑμῶν ἐμοῦ ἀκούει" καὶ ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς ἐμὲ ἀθετεῖ - ὁ 
δὲ ἐμὲ ἀθετῶν ἀθετεῖ τὸν ἀποστείλαντά με." 17. Ὑπέστρεψαν δὲ 
οἱ ἑβδομήκοντα μετὰ χαρᾶς, λέγοντες, “Κύριε, καὶ τὰ δαιμόνια 
ὑποτάσσεται ἡμῖν ἐν τῷ ὀνόματί σου." 

ΣΜΒΌΙΞΙ, 13, 33 αἱ. ογηῖ! ἐφ νμας. 

18. Εἶπε δὲ αὐτοῖς, ““᾿Εθεώ- 

3 ὃς ἴῃ 9 Ξ (Τίβ8. 8.) 18 οπιεϊςά ἰῃ ΒΟΙ, αἱ. 2]. νετβα. ΟΝ. Η.). 
8 ν ἰῃ Δ ΒΌΓΙΙΞ 13,33, 60. 

4 καθημενοι ἴῃ ΦΑΒΟΙΞ αἰ. «αι ἰπ Ὁ ψἱτἢ τλδὴν οἴδεγε. 

δΈΟΙ ἡ... ὑψωθεισα ΜΝ ΒΌΙΠ,Ξ νεῖ. 1αῖ. 5. Βγτ. συγ. Βᾶνε μη. .. νψωθηση; 
ἴοσς καταβιβασθηση (ΜὩΟΙ.Ξ αἱ. ῥὶ. ΤίθοΒ.) ΒῸ Βανε καταβηση (ΥΝ.Η.). 

ψβοπὶ ἴδ δυτηθο]ς δἰρηίβοαπος οὗἩ ἴδς 
δοῖ νγὰ8 ποῖ ἔδι)ασ τ ροὸ οὐξ οὗ ἴδε 
ἱπποβρίίδθις πουβεβ ἱπίο ἴπε βίγεείβ, πὰ 
τεη βοϊδπιηΐν νῖρε Ομ [δε ἀυδὶ [μι Βδ8 
Ῥεδη ἰᾶκθὴ ὑρ ὉΥ γουζς ἔξει βίπος γοῦ 
επιεσεά τπὰὸ τονη; Ψὶρίηρ οἹ (ἀπομασ- 
σόμεθα) ἰ8 πιοσε ἐχργεβδίνε ἴδῃ βμδκίηρ 
οΚ (ἐκτινάξετε, ΜΙ. χ. 14, 1ἶκς, ἴχ, 5), 1 
τρδᾶηβ πος ἱβοζουψ ἢ ΨΜοσίς, τεπηονὶπρ 
ἜνεσΥ βρεῖς οὗ ἀυει.---πλὴν, ἕος {86 τεβῖ. 
ΤΒςε βοϊεπιπ βυτηδοϊίς δςὲ ἰ8 ἴοὸ νγἱπά ὰρ 
ψ τ τὰς Ἔαυλ!]ν βοϊεπιη ἀδοϊγδείοη ἐμαὶ 
τῆς Κίηράοπι οὗ αοά 848 ᾿ςοπλς ἴο δε πὶ 
στ 118. Ὀ]εββίπρβ, δηὰ {πδὲ ἰξ ἰ8β 18 εὶσ 
ον ἔδυϊε 1 ἴε Βα8 οοσης ἴῃ ναίη. 

νν. 13-ι6.0 γος ἐο ἐλεε, Ολογαεὶμ 
(Με. χί. 21-24).--- 11ς τμ6 ἰεγπιθ ἴῃ 
ΨὨΙΟΒ ἴῃς νοεῈ8. οἡ τῆς οἰξίεβ οἵ 6116 ς 
816 τερογίεὰ δἂσα Ὡθαιὶν ἰάδδηιίςαὶ ἰπ ΜΙ, 
δηά 1Κ., ἴῃς ςοππερίίοπβ ἰπ ΜὨΙο ἢ ἐπα 
διε ρίνεῃ δῖς ἀϊβεγεηῖ. [ἢ Μί. 86 ςοη- 
πεοίίοη ἰ8 νεῖν βέπεσα. Τῇε ννοὺβ 
Βἰτηρὶν ἥηὰ ἃ ρἷδος ἰῃ ἃ ςοϊϊεοιίοη οὗ 
ΤΑΟΓΑΪ οτἰτἰς8πι8 ΌῪ [6818 οὐ Ηἱἰβ εἶπε : 
οπυ ]οππ, οἡ ἴῃε Ῥμαγίβεεβ, δηὰ οἡ 186 
(δι ]εαπ ἴοννηβ. Ηδεσα {ΠῈῪ ἴοσπι ρδγὶ 
οὗ ΟΠ γίβι ᾿ β δά άγεββ ἴο ἴπῸ ϑενεπίυ, πε 
βεηάϊηρ ἴπεπὶ ἔοσί ἢ: οὐ ταὶς πιίββίοη, 
Ὑνμεῖδεσ ΠΟῪ Ργορευῖν σοπια ἰῃ Πασα ἢ88 
Ῥεεη ἀϊθρυϊεά. ΔΜεπάς (1,. ]., Ρ. 80) 
«δίηκ8 ἴμεν ἄο, ἱπαβπιυςἢ 85 πεν ἱπάϊ- 
οαῖς ἐπὶ {π6 Ρυπίβῃπιεης ἴογ τεὐεοιίπρ 
πε ἀϊδβοῖρ!εβ ν}}} ῬῈ [86 βαπιε 88 παῖ οἵ 
τῆς οἰτῖεβ ννϊς ἢ νεῖ πηγεςερίϊνα ἴο {πα 
ΤΑΙ ἰδ οὗ ἴῃς Μαβίεσ. 1. νγεῖββ (1π 
Μεγεῖ), ου ἴδε οἵμος μαπά, {πῖπκβ ἴῃς 

Ὸεβ αν ὕεεη ἰπβεσίοά μετα ἴτοπὶ ἃ 
Ῥυγεῖν εχίεγηδὶ ροὶπε οὗ νίενν, ποιίπρ ἰπ 
Ῥεοοῦ ἴῃς οἴοβε ςοηπεοιίοη Ῥεΐννεεπ νοσ. 
12 ἀπά νεῖ. τό, [ξἘ 18 ἱπιροβϑίδὶς ἰο ὃς 
αυἱῖε δυγα ἤθη [ἢ ς τπνοσάβ ψοσα βροίβῃ, 
Ὀυξ αἰβδο ἱπηροββί ες ἴο ἄουδε ἐμδὲ (ῃς 
τοέγέ Βροίκδῃ Ὁγ 16βδυ8, ῬγοῦϑῪ ἴοννᾶσ 
ος αῇες ᾿ξ θύω οἱ Ηἱΐ8 ΑἸ ]εαπ 
ταϊηϊδίγυ.---ὠκαθήμενοι, δἢες σποδῷ, ἰ8 Δἢ 
δἀάϊιίοη οὗὨ 1,Κ.᾽8, μΣ ὐπιρῆ λρςρ: ἷς- 
τοσγί!.--- ετ. τό -- ΜΕ. χ. 40, 41, ΟὨΪΥ ἴε, 
εἰηρ δϑίβεβ ἀπὰ δηάβ δε ροβίεἶνα 
βἰάς, ὑν Ὡς 1. νὐτὰ τῆς ροβίεῖνε ῥσα- 
δβεηίβ, ἃπὰ ᾿νἸτἢ δρεοίαὶ δπιρβαβίβ, (86 
περαῖϊνε (ὁ ἀθετῶν ὑμᾶς, εἰς.). 

νν. 17-20. Ἀεέμγη οὗ ἐπε ϑευεκπέγ. Νο 
ΒΌΘΝ τεροτζὶ οἵ τῆς ἀοίῃηρβ8 οὗ ἴῃς Ἵ νεῖνε, 
δηὰ οὗ ἴπεῖς Μαδβίεγ᾽ β οοηρταιυ ϊδιίοηβ, 8 
Εἰνδη ἴῃ δὴν οὗ ἴῃς οβρεῖβ (οἷ ΜΚ. νὶ. 
30, 31). [1 Βε6Π18 88 {1,1 δἰἰδοῆεά πηοσα 
ἱπηροσίδηος ἴο ἴῃς ἰδίας πιίββίοῃ, 88 
Βαυσ δοςυξαά Πίπι οὗ ἀοίηρ ὑυπάες 1}1ε ἰη- 
ἤυσεποε οἵ ἐπεοϊορίοδ! ἑεπάεπου (Ρδιυϊπα 
υπίνετβα  5π). Βαϊ ῥγορΑ ΡΥ Ἐδῖ8 τεροσῖ 
Ψ 88 Οη6 οἵ {π6 ἔγιι 8 οὗ δ18 σᾶγεῖιῃϊ γα- 
ΒεδσΟ δ ἴος νπιεριογαδιίἰἑα οὗ εβυ5: “ἃ 
ΒΙΡΏΙΥ ναῖυδοίς ἰγδάϊεϊου αγίβίπρ οπ 
7εν Ἰ88ῃ- ΟὨ γί βείαπ βοί], ἀπά [υβῖ ὁπ δοοουπὲ 
οὗ ἰϊ8 βίγσδηρεηθββ {τιβενογίην " (]. 
ὙΜ εἰἶδ8 ἰῃ Μεγυετ). ϑί πη ασὶν Ἑείης, δηὰ 
Κεβοῖ, Αργαῤλα, Ῥ. 414, ποῖα. ---Ἶ ες. 17. 
καὶ τὰ δαιμόνια, ἐὐέη τῇς ἀεπιοηβ, δυὺ- 
)εοῖ το οὔ ροννεσ; τῆογε ἤδη πεν δδὰ 
ἐχρεοίθὰ οὐ Ῥεεη ρῥγοπιίβεά, ἤδεηος ἰδεῖς 
εχυϊαιίοη (μετὰ χαρᾶ4).---Νετ. 18. 
ἐθεώρουν: {πεῖς ταροτὲ ΨνᾷᾺ8 ΠΟ πεν Β ἴο 



112-22. ΕὙΑΓΓΕΛΔΙΟΝ 

Ρουν τὸν Σατανᾶν ὡς ἀστραπὴν ἐκ τοῦ οὐρανοῦ πεσόντα. 

541 
19. ἰδού, 

δίδωμι 1 ὑμῖν τὴν ἐξουσίαν τοῦ πατεῖν ἐπάνω ὄφεων καὶ σκορπίων, 
καὶ ἐπὶ πᾶσαν τὴν δύναμιν τοῦ ἐχθροῦ καὶ οὐδὲν ὑμᾶς οὐ μὴ 
" ἀδικήσῃ 3" 2ο. πλὴν ἐν τούτῳ μὴ χαίρετε, ὅτι τὰ πνεύματα ὑμῖν ἴα (μο 
ὑποτάσσεται. χαίρετε δὲ μᾶλλον ὃ ὅτι τὰ ὀνόματα ὑμῶν ἐγράφη “ 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς." 21. Ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ ἠγαλλιάσατο τῷ πνεύματι 
δ᾽ Ἰησοῦς, καὶ εἶπεν, ““ Ἐξομολογοῦμαί σοι, πάτερ, Κύριε τοῦ 

οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἀπέκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν, 

καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις " ναί, ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως ἐγένετο 
εὐδοκία δ ἔμπροσθέν σου." 22. Καὶ στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς 
εἶπε, “Πάντα παρεδόθη μοι ὑπὸ τοῦ πατρός μου’ καὶ οὐδεὶς 
γινώσκει τίς ἐστιν ὁ υἱός, εἰ μὴ ὁ πατήρ, καὶ τίς ἐστιν ὁ πατήρ, 

1 δεδωκα ἰπ  ΒΟΙΓΧ τ, νεῖ. [μὲ. νυ. (ΤίξοΒ., ΝΝ.Η.). Ὁ Βα58 διδωμι. 

3 80 ἰη ΒΟΧΔ αἱ. (ΥΝ.Η. πιατρὶπ). αδικησει ἰῃ ΔΝ ΌΙ, 1, 13, 33 αἱ. »ερΐ, (Τίβοξ,, 
ΝΗ. τεχὺ). 

8 Μοξὲ υποίαϊβ δῃιἃ νεσβϑ. οπχῖξ μαλλον. 

4 ἐνγεγραπται ἰπ ΒΙΓΧΊ, 33; πιοβὲ ὑποίδ]8 85 ἰῃ ΤΕ. 

ΒΊΝΒΌΞ οπιῖ ο Ἰ., δπὰ ΒΟΌΙΧΞ 1,33 αἱ, δἀά τω αἀγιω ἴο πνευματι, Τίδοξ. 
δηὰ ΝΝ.Η. δάορε βοξῃ οβδηρεβ. 

4 ευδ. ἐγεν. ἰπ ΒΟΙΓΧΞ 33 βοπιε νεῖ. 1,8ϊ. οοάά, 

Ἴ και στραφεις.. 
τεϊδίη ἢ ΑΟΔ αἱ. 21.). 

δ μοι παρεδοθη ἰπ πιοδὲ ὑποία]8, 

]εβδυ5. ἍΜΈΠΠῸς {πεν ψψετε νοτκίηρ Ης 
βὰν ϑαίδηῃ {41πρ. ὙΤΠετε 888 δεαπ 
τυ ἢ ἀϊδουδδίοη 88 ἴο ννῃδῖ ἰβ πηεᾶπὲ ὈῪ 
[158 [41], ἀπά ΨΥ ἰδ ἰ8Β τείειτεά ἴο. [ἰ 
[μδ8 Ῥεεη ἰάεηεϊδεὰ τ ἢ τῆς [411 οὗἩ Ἐπ 
ἃηρεῖὶβ δὲ ἴῃς Ὀερίππίηρ οὗ ἔδε ννοτὶά, 
ψἱτἢ της Ιποαγηδείοη, νυν ἢ δε ἐετηριδιίοη 
οὗ ]εβυ5, ἱἰπ θοιἢ οὗ νης ϑαΐδπ βὺ8- 
ταϊηεὰ ἀεῖεδι. Τῆς Εδίμεγβ δάοριεὰ ἐπ 
Βτβὲ οἵ ἔμεβα αδἱἑεγσηδενοβ, πὰ ἔουπά τς 
τηοῖῖνε οὗ ἴΠε τεΐδγεποε ἴῃ ἃ ἀδβίγε ἴὸ 
ννάτῃ ἴῃς ἀϊβοῖρίεβι ὙΠ ἀδν! ξΕ}] 
τπγουρῇ ῥχίάς; ἕδκα σᾶσε γοὺ [411 ποῖ 
πολ ἴῃς βᾶπὶῈ οδυβε (νεσ. 20).--ὡς 
ἀστραπὴν, [ἱκα Ἰρῃμιπίηρ ; τᾶς ῥγεςίβα 
Ροΐπὲ οὗ ἴδε σοτηρατίϑοη Ὧδ8 ὕεδῃ 
νδγου δῖ σοποεϊνεὰ : τηοπηδηίδσυ δτίρῃι- 
Πε88, υΐοκ, βυδάδη πιονεπηεηΐ, ἱπανὶ- 
Δ] 6π 688 οὗ τῆς ἀεβοεηι---οννγη ἴξ πιυϑῖ 
οοπς ἴο ἴδε δίῃ, εἰς.--- πεσόντα, δοτίβῖ, 
δῆες ἔπε ἱπιρεγέεςς (ἐθεώρουν), μαϊίεη, ἃ 
ἕλος δοοοιηρ ἰϑμεά. Ῥχγίοδειιβ τϑῖδσβ ἴὸ 
Αςῖβ χίχ, 20 8ἃ8 ἃ ἢἰβίογίςα] ὄἼχεπιρὶ!ῆ- 
οδίίοη οὗ τῇς ζ411---αίαπβ Κίηράοτι 
ἀεϑίτογεά ὈΥ ἴδε ταρὶἀ βργεδά οἵ ΟἾσίβ8- 
Ἐἰαηῖγ.--τνες. το τεπιὶπ 8 οὐς οὗ ΜΚ. 
χνί. 18.---τοῦ ἐχθροῦ, (ῃε επεΙηγ, ϑαίδη. 
--οὐδὲν, τῆν δα εἰἴπες ποιηϊπδεϊννα ος 
δοσυδβαῖϊνα -Ξ εἰἴπασ, “ ποιδίηρ 58.411 ἴῃ 

. εἰπε οπιεὰ ἰπ  ΒΌΓΞΊ, 13, 22, 33 νεζββ. (ΝΗ, Τίβοξ., 

ΔΏΥ τἶβα δυγέ γοι," ΒΕ. Ν᾿, οὐ “ἴῃ τὸ 
τεβρεοῖ 5881} Βε (1πε Ἔἐπαπιν) μυτγέ γου"". 
--νεσ. 2οθ. πλὴν 48 δἀνετβαίίνε ἔοσος 
Παγα τὰ γεῖ, πενεσίῃείεββι Τῆα ἴον οὗ 
ἴδε Θενθπῖ ΨγᾺ8 ἴῃ ἀδῆρεὶ οἵ Ῥεσοπηπρ 
ονεῖζου, τυπηίηρ ἱπίο βεϊἰπιρογίδηςε ; 
Βεηςε τς ψδσπηρ ψοτγά, νος ἢ ἰ8 δεβὲ 
υπάετβίοοά ἰπ (δε Ἰΐρῃς οὗ 8ι:. Ῥδυ} 8 
ἀοσιτίπο οὗ ἐς Ηοΐν ϑρίγις, ννμῖς ἢ Ιαἱά 
ΤΟΙ ΠΟΤῈ δβίσαββ Οὐ ἴπε εὐῤίεαὶ τῃδπ 
οὐ ἴδε ολαγίοπιαξίοαὶ τεβα}15 οὐ Ηἰβ ἰπ- 
βἤυεηςε -- τε]οῖςε ποξ 80 τη οὮ ἴῃ ρο85688- 
ἱῃρ τεπηδσκαῦ]ς βρίσίτ8] μ᾽ 8 88 ἴπ θείη ρ' 
ΒΡιγ [4] πε. ΤὨΐβ ἰεχὲ τῇδυ ὃ6 ρυξ 
Ὀεβίἀε Μι. νἱϊ. 21-23 88 δεασίηρ οὔ ἴπ6 
ΒΕΡΑΓΔΌΙ ΠΥ οὗὨἩ ρ΄ 8 ἀπά ρταςεβ (χαρίσ- 
ματα Δηὰ χάρις). 

Ὗν. 21-2Ὃὁῤ. Τὰε εχωϊαέίοπ οὗ ϑἔετμς 
(Με. χί. 25-27).---Ἴ ε βεϊείπρ 'π Με, ρίνεβ 
ἴο τΠἷ8 ρτεδὶ ἀενοιίίοπδὶ υἱξεγαηςα οὗὨ 
768085 ἃ ἴοπε οὗ τεβίρηδιίοη ἱπ ςοπηεοιίοα 
ὙΠ ἀπε ἀρράγεηῖ ἐδίϊυγε οὐ ΗΠ πη βέγγ. 
Ηετεα, ςοηπεςϊεά ννἱτἢ τῃς [41] οὗ ϑδΐδη, τὲ 
[48 8 ἴοπε οἵ ἐτίυτηρῃ (ἠγαλλιάσατο).-- 
ἐν τῷ πνεύματι τῷ ἁγίῳ: ἰξ ννᾶ8 δη ἰη- 
βρίγεά υἱξεγδηςς, “4 Κίὶπὰ οὗ ρ]᾿οββοϊαῖυ," 
]. εἶδ (Μεγετ). --τνετ. 21 8. αἰτηοβὲ 
νεγδα ἐϊπι, ἃ5 ἴῃ ΜΙ. χὶ. 25, ΟἡΪγ ἔπδε [κ, 
128 ἀπέκρυψας ἴοτ Μι.᾽5 ἔκρυψας.--Νετ. 
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εἰ μὴ ὃ υἱός, καὶ ᾧ ἐὰν βούληται ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι." 43. Καὶ 

στραφεὶς πρὸς τοὺς μαθητὰς κατ᾽ ἰδίαν εἶπε, “’ Μακάριοι οἱ ὀφθαλμοὶ 

οἱ βλέποντες ἃ βλέπετε. 24. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι πολλοὶ προφῆται 
καὶ βασιλεῖς ἠθέλησαν ἰδεῖν ἃ ὑμεῖς βλέπετε, καὶ οὐκ εἶδον" καὶ 

ἀκοῦσαι ἃ ἀκούετε, καὶ οὐκ ἤκουσαν." 
25. Καὶ ἰδού, νομικός τις ἀνέστη, ἐκπειράζων αὐτόν, καὶ ' λέγων, 

“ἐ Διδάσκαλε, τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω ; ἢ 26. Ὁ δὲ 

εἶπε πρὸς αὐτόν, ““Ἔν τῷ νόμῳ τί γέγραπται ; πῶς ἀναγινώσκεις ; 
27]. Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπεν, ““᾿Αγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου, ἐξ 
ὅλης τῆς καρδίας σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς ψυχῆς σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς 

ἰσχύος σου, καὶ ἐξ ὅλης τῆς διανοίας 3 σου καὶ τὸν πλησίον σου 
ὡς σεαυτόν." 28. Εἶπε δὲ αὐτῷ, ““ Ὀρθῶς ἀπεκρίθης " τοῦτο ποίει, 

1 και, Ἰουπά ἰπ ΑΟὉ αἱ. 18 οπγεἰεὰ ἰη 3 ΒΙ,Ξ ε 5υτ. οὑτ, 

8 Ἱπειεδὰ οἵ εξ ννἱτῃ ρεπίεῖνε ἴῃ Ἐδἰ8 αη ἃ ργεςεάϊηρ, ρῇτγαβεβ δῷ ΒΌΞ πιίπιιβο. μάνα ἐν 

σὴ ἀδιῖνε (Ὁ [48 εν 811 [Ὡσου ἢ). 9 ΒΠΞ μᾶνε ἐν ψν 8 ἀδεῖνε ἴοσ εξ ο.τ. διανοιας. 
Ὁ οὔἱβ 18 οἴδιβα. 

22. Τηῖΐβ ραγὶ οἔτῆς ἀενοιίοηαὶ υἱίεγάηος, 
βεϊκίηρ ἐοσίῃ ΟΠ γῖβι᾿β ἐλ π΄ ἐμ Ρυτ- 
Ῥοβε οὗ Ηἰβ8 Εδῖπεσ δπὰ τῆς ἱπεϊπιδῖε 
ἔε]Ποννβδὶρ βυδβιβιίηρ Ὀείνεεη Εδίπεσ 
δηὰ ϑοη, Ἄρρδᾶγβ ἰπ βοπ)Ὲ ἰεχίβ οὗ [Κ. 
ἃ8 ἃ ἐπα δ δὰ ταδᾶς ἴὸ πὰ τὴς ἴεῦ 
στραφεὶς πρὸς τ. μ. α., Τ. Ε.). 6 
Ι ᾿μρ ὙΠ δι " βοϊεπιῃ βίδιεπιδηΐ 
18 ἴο ὃς πιαάε.---τίς ἐστιν ὁ υἱὸς, ὁ 
πατήρ: ἴο Κπονν ΨὙῆο [πε Θοη οἵ {8ε 
Ἑλίποσ ἰδ τὸ κποννίπῷ {πε ϑοη δπὰ ἴδ6 
Ἑδίβοσ. Τῆς ἰάεα ἴῃ [Κκ. 18 (ῃς βᾶπ|εὲ 88 
ἰηῆῃ Με., τπουρῇ ἔπε εχργεββίοη ἰδ 
ἀϊδετεηι.---ν ες. 23. στραφεὶς : ἃ βεοοηά 
ἱτηργεββῖνα βεβίυγε, [ξ {πᾶὶ 'π νεῖ. 22 ὃ6 
τεϊδίπεά, ἱπιρ  γίηρ ἴπδὲ [εϑὺβ πον τηοσα 
ἀϊτεςγ δάγεββεβ ἴῃς ἀϊβοῖρ]εβ.0 Βυῖτδς 
βτβϑὲ στραφεὶς 5 ΔΙτορεῖμες ἀουδιι.--- 
εἶπε: 186 ννοτά, βροκδη κατ᾽ ἰδίαν ἴο ἴῃς 
ἀϊδοίρ[εβ, 18 βιθβιαητῖα!γ τὸ Μι, χί. τό, 
ἔπειτα τείεσσίπρ ἴο {πῸ60 παρρίπεββ Ἴςοῆ- 
ειτεὰ οἡ ἴδε ἀϊβοῖρίεβ ἴῃ δείηρ ῥσὶνϊ- 
Ἱερεάᾶ το πεᾶγ {πεὶς Μαβίεγ᾽β ραγδθοῖϊ!ς 
τεδοδίηρ.---βασιλεῖς : ἰῃ ρίαςε οὗ Μι.᾿8 
δίκαιοι, νηΪϊοἢ ΕΧργεβδεβ 8ἃη ἰάεα τῆοσα 
ἱπες!Πἰρῖδ]ς το 1εννβ ἐμδη ἴἰο Θεπεῖεβ. 

νν. 25-3). Τῆε ἰατογενγ' 5 φμσεέϊοη, απά 
ἐδε ῥαναδίς οΓ ἐδ ροοά ϑαριαγίέαπ. 
Μδην οτεῖςβ (ενεη Ν εἰββ, ΜΚ.- νδηρ., 
Ῥ- 400) (πίηκ τἴδδὲ ΓΚ. οὐ μίβ βουγοα ἢΔ8 
οἱ ἰῆε τἴπεπὶςὲ οὗ [π8 βεοϊίοῃ ἔτοπὶ 
ἴ. χχίϊ. 35 8΄., ΜΚ. χίΐ. δ ἢ[., δηά 

δἰ ΠΊΡΙΥ δπγομδά ἱξ ἢ πὰ ράγαῦῖε οὗ 
τῆς ροοᾶά ϑαπιαγίίδῃ, βεου δῦ ἴο Ἠίπι. 
Πεανίηρ τπ|18. οτἰτἰςαὶ αυεδβιίοη οα οὔθ 
δἰάς, ἰὲ την ὃς τετηασκεά ἐμαὶ {Π18 βίογυ 
866 π)8 ἴο ὃς ἱπίιτοάδυςεά οη πε ρσίποίρὶα 
οὗ οοπίεαδί, {πε νομικός τερτεϑεπιίηρ ἴμ6 

σοφοὶ καὶ συνετοὶ, ἰο ΨΠΟπλ ἐπα τὨΐπρβ 
οὗ ἴδε Κίπράοπι ἅτε ῃίδάθη 88 ορροβεά ἴο 
πε νήπιοι, ἴο ΨΠΟΠπῚ ΤΠΕΥ ἃτγα τανθαϊεὰ, 
ἴ.6.., ἴῃε ἀϊδεὶρ!εβ. νῇοπι [6βὺ8 δὰ ἰυβῖ 
ςοηρταϊυϊαϊεὰ οπἡ ἐπεὶς ἐδ! ςγ. δ ίπιὶ- 
ατὶν ἴῃ {πε οςᾶδε οὗ ἴῃς δπεςοάοιε οὗ {π6 
ψοηΔη ἴῃ ϑιπιοη 8 Βοιβα, νἱ!. 26, υἱώς 
ποίε8 ἴδετε. 1]. Νν εἰ88 τεπηδεῖκβ [ῃδι (Πὶ8 
ΒΊΟΥΥ δηὰ πε (οἸονίηρ οπὲ δϑουΐῖ 
Μαιῖῃα δἀπὰ Μδγυ ἴογπὶ ἃ ραίγ, βεϊιίηρ 
Τοτῖ ἰῃ τῆς βεηβα οὗ ἴῃς Ἐρίβεϊς οὗ 14π|68 
(ἰΪ. 8, 13, 14) ἴδε ὕνο τηδίη στεαχυϊγεπηδηΐ 
οἵ ΟὨείβείδημγ, ἴον ἴο οπε᾽ β πεϊρῃδους 
δηὰ [411ἢ (ἱάν ἰπ Μεγεγ, σὰ ἰος.).---Ν ες. 
25. ἀνέστη, βιοοά υρ; ἔτοπι 18 6χ- 
Ῥιεββίοη δηὰ [6 ργεβεηῖ ἴεηβε οἵ ἀνα- 
ινώσκεις, ον τεδάεϑι (που ποῖ ὃ 'ἴἰ ἢδδ 

ἔδευ οοη͵εοευτεὰ ἐμαὶ {ΠῈ δοθῆ τυ βανα 
Ὀεεη ἃ δγράβοευε,- τί ποιήσας : ἴπὰ 
γομικός, ἴἶκε (16 ἄρχων οἵἉ χνίϊϊ. 8, ἰ8 
Ῥτοίεββεάϊυ ἱπ ψυεβὲ οἵ εἴεγηδὶ [1{ὲ.---ν εσ. 
26. τί ραᾳπ., πῶς ἀναγιν., πον 
βἰδηάβ ἰδ νυσιτίεπ ὃ Ὧονν τεδάεβδε ποὺ ὃ 
ἄουδ]ε φυεβιίοη υνἱἢ ἃ ςετίδίη ἐπιῤγεσϑέ- 
μιομ,-- ει. 27. [κι Βετα ρυΐῖβ Ἰηῖο ἴπ6 
τοῦ οὗ ἴΠ6 ἰδννυεσ 8ῃ δΔβννεσ ςοπὶ- 
δἰπίηρ 48 οο-οσγάϊπαϊς τῇς τεϊρίουβ δπά 
τῆς εἰςαὶ, ννϑῖο ἢ πη τῆς ἸΔἴοες ἱποίάδηξ 
τεροσγίεά ἰη Μι. χχίῖ. 34-40, ΜΚ. χίὶϊ. 28- 
34, ἰδ ἀβογίρεά ἴο }εϑ0ὺ8. Τῶε υπὶῖν οὗ 
ἴδεδε ἱπίεγεβίβ 8, 85 Ἡοϊέζ. (Η. 6.) τε- 
ταλτκβ, ἴῃς δοῃίενοπηεπί δηά ομδγαοιεγίβεῖς 
οὗ ΟἸγἰ βεϊδηίϊιν, ἀπά οἣς τῆᾶν Ἰερίτεἰπιδίεῖν 
ἄουδε ψΠεῖμεσ ἃ τηδη δεϊοπρίπρ ἴο τῃς 
οἰετγίςαὶ οἶδββ ἱπ οὖς 1,οτγάἦβ τἰπὲ μαά 
διἰίαίηεά δυο ἱπείρδι. Ὀίνογος οὗ τὲ - 
Ἰρίοη ἔτγοπι πηογαϊ ἐν ννὰ8 ἃ σαγάϊη] νὶςα 
οὗ {με σἰ ρῃϊεουδηςβ8 οὗ ἴδς εἰπιθ, ἀπά νγὲ 
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καὶ ζήσῃ." 29. Ὁ δὲ θέλων δικαιοῦν ' ἑαυτὸν εἶπε πρὸς τὸν Ἰησοῦν, 
“Καὶ τίς ἐστί μου πλησίον; 30. " Ὑπολαβὼν δὲ 3 ὁ ̓ Ιησοῦς εἶπεν, “ ξ6τ6 ΟΗΙ 

ἴῃ δεῶβ οὗ ““Ανθρωπός τις κατέβαινεν ἀπὸ Ἱερουσαλὴμ εἰς Ἱεριχώ, καὶ λῃσταῖς ἐρένίκαν 
4 περιέπεσεν, οἷ καὶ ἐκδύσαντες αὐτόν, καὶ πληγὰς ἐπιθέντες ἀπῆλθον, ὁ Λοίεχαν!!. 

41. ]κε.1, 

ἀφέντες ἡμιθανῆ τυγχάνοντα. δ 31. κατὰ " συγκυρίαν δὲ ἱερεύς τις 3. 
6 δεζα ΟὨΪΥ͂ 

κατέβαινεν ἐν τῇ ὁδῷ ἐκείνῃ, καὶ ἰδὼν αὐτὸν “ ἀντιπαρῆλθεν. 32. Ἷ ἈΝ 

ὁμοίως δὲ καὶ Λευίτης, γενόμενος ὁ κατὰ τὸν τόπον, ἐλθὼν καὶ ἰδὼν οἱὶν ἴα 
ἀντιπαρῆλθε. 43. Σαμαρείτης δέ τις ὁδεύων ἦλθε κατ᾽ αὐτόν, καὶ 

1 δικαιωσαι ἴῃ  ΒΟΌΓΧΞ. 

8 Οπρξ τυγχ. ΘΙ ΒΌΓΞ τ, 33 αἱ. 

8ες ἰξ εχοπιρπεὰ ἴῃ τπεὲ {οϊ]οννίπρα 
άγβδίε : ρῥγίεβι ἀπά [,ενίτς ταὶ ίουβ δὰ 
᾿ηδυτηδη. [Ι͂π [Κ.᾿8 τἰπὶς {πε σοποερτίοῃ 
οἵ τοϊρίοῃ ἀπά πιογϑὶν 845 οπε ἀπά ἰη- 
Βερασαῦῖϊε παά Ὀεοοπὶὲ α Ο γίβιίδῃ 
οοτηπηοηρίδος, ἀπά δὰ τηϊρδϊ Βᾶνα Ῥδεῃ 
ὉΠΑΌΪ6 ἴο τϑα δα ὑπαὶ {Πεγα νγὰ5 ἃ {Ππ|6 
ἤδη πλοη ἰδουρῆξ οἰπεγννίβε, δηάὰ 50 
αὐἰξπουξ Δ βεπβε οὗ ἱποοηρτυν πιδάα 
ἴδε ἰαννγεσ δῆβννεσ 88 ἢς ἄοεβ. Βυϊῖ, ου 
τῆς οἶδε Βαηά, ἴ 848 ἴο ὃς Ὀοζτῃς ἱπ 
ταϊηᾶ τπαὶ Ἄνα ἴῃ οὖσ 1,ογά δ εἶπιε ἴπετα 
Ψνετα βοὴ ἴῃ ἴπε ἰερ.4] βοῆοοΐβ νῇο οζη- 
ῬδΒαδβίβεά {δε εἰῃϊςαδί, αηὰ ΜΙ. τρδκεβ ἴῃ 8 
βοσίδε (χὶϊ. 32, 33) οπε οὗ τῃϊβ ἴγρε.--- 
ἀγαπήσεις, εἰς.: εξ. νὶ. 5. 5 Πετα 
Εἴνεη, 88 ἱπ ΜΚ. χίϊ. 31, 8 ἃ ἐουτίο!ά 
ΔΠΑΙγβ8:5 οὗ ἴπε ἴπποσ τηδῇ : δελζί, βουϊΐ, 
βἰσεηρία, τηϊηά.---Ν εγ. 29. δικαιῶσαι ἑ., 
ἴο ΚΕαΡ ὕρ 8 ομαγδοῖετ 845 ἃ τὶ βῃίζεουβ 
ταδῃ, οοηςογηεὰ ἴῃ 411 {Ππὶπρβ ἴο ἀο ἢΐβ 
ἄυϊγ. Ηδεπος δ5 ἀεβίγε ἴοσ ἃ ἀεβηϊίοη 
οὗ "" πεὶρῆδουτν," ψ ὨΙΟΣ ννὰ8 δὴ εἰδβιὶς 
ἴεγτ,. εἴδες ΓΚ. τῆϊπ κα οὗ Ὠΐτη 48 

1 ν οὗ ἐνδβίοῃ δῃὰ Ἵπίσδπεσυ 18 ἄουδε- 
Ὁ]. [ΙΕ ννὰβ ποὶ δίϑ ΨΔΑῪ ἴο ρυΐ τῆς 
ψοτβὲ σοῃβιίγυςτίοη οη ἔῃ ςοηάαςι ἀνθῃ 
οἵ βοεῖδεβ ἀπὰ ΡῬῃδγίβεεβ.---πλησίον, ψν 11 ἢ- 
ουξ δγεοϊς, [8 ργορεγὶυ δῃ δάνεγο ---Ξ ννῆο 
ἷ8β πεᾶς πε Βιῖ πε τηεαηίηρ 8 πε 
βδπις 88 ἰξ ὁ ῃδλὰ Ῥεεη {ἢεσε. 

νν. 30.375. Τῆὴε σίογγ οὗ ἐδε ροοά 
δανιαγίέα, ΠΟΙΏΠΊΟΠΪΥ οαἰϊεά 4 ρδγδῦῖς, 
δυὲ τοδ]ν ποῖ βυ οι ἰπ Πα βιίγίςξ βεῆβε οὗ 
πδῖυγαὶ πη 5 υβεά 48 νϑῃϊοῖε οὗ βρίτιυδὶ 
ἀγα ; δῇ Ἔχατηρῖς ταῖπεσ ἤδη ἃ βυπιροῖ ; 
τῆ ἤτϑβε οὔ ϑδνεγδὶ "" ραγδῦϊεβ ᾿᾿ οὔ ἢ 15 βοτὲ 
ἴῃ {κ.--νθρωπός τις: ρῥτοΡΑὈΪΥ ἃ 7εῖν, 
δυΐ ἱπιεπιίοπδι!ν ποῖ 5ο οδ]εά, βἰτιρὶν ἃ 
Βυπιαη δεΐηρ, 80 δὲ οῆςς βιγικίηρ τῃ8 
Κεγποία οὗ πηϊνεγβαὶ δἰ ῃοβ.---κατέβαινεν, 
ν88 ἀεβοαπάϊηρ ; ἃ Ψ88 8 ἀεβεθηΐ ἰη- 
ἀεεά.---λ. περιέπεσεν, “[6]] δπιοηρ " 
τοῦρεῖβ, Α. δπὰ ΕΚ. Υ.; θεῖϊεσ ρεσῆδρβ 
“4611 ἴῃ ψ τ," δποουπίετεά, 80 Εἰεϊὰ 
(Οἱ. Νον.). ὙὍῆς νεγῦ 5 οἤδη ἰοϊπεά 

3 Οπις δὲ Ν᾽ ΒΟ. 
4 Οπιὶϊ γεν ΒΙΧΞ :, 38, 118. 

ἢ ἃ πουη βίηρυϊας (περιέπεσε χειμῶνι). 
Ἑδρἢεὶ οἰϊεβ8 πη μὸν ἴω8 βὰν εἰθερμδος 
ἴῃ ΨΒΙΘΉ τοῦθετβ “ [411] ἰὼ ἢ" τῆς 
Ῥατίν τοδυβά: τούτους (ἰεραίος) λῃσταί 
τινες περιπεσόντες ἐν τῷ πελάγει διέφ- 
θειραν (Κεϊϊφμίαε, Ιἴρ. χχίν. χιὴ.--- 
ἡμιθανῆ, 81 ἀεδά, τερεσίθο γεϊϊοίο, 

υἱραῖε, βοτε οἷν ἴῃ Ν. Τ᾿; Βα ψἹ}] 
βοοῦ ὃὉ6 ψπμοῖς ἀδαά ὑπ|688 βοῦια οπα 
οοπια ἴο δίβ Πεῖρ: σδῃηοὶ Βεῖρ Ὠἰπηβεὶ 
οΥ τονε ἴοσ) ἰδ βροῖ.-- εσ. 381. 
κατὰ συγκυρίαν (συγκυρία, ἔτοπι συν- 
κυρέω), τατα, ἰδῖς Οτεεκ Ξε κατὰ συντυχίαν 
(Ηεβυομίυβ, συγκυρία, συντυχία), Ὁ 
οδδποα; πε ργοδδδιἶε8 ἀραίπϑι βυσσους 
Ῥεΐπρ δὲ παπᾶ ᾿υβὲ νἤεπ βογεὶν ννδηϊεά; 
511} ποτα ἱτηρσοραῦὶς τμδὲ ἴῆγες ροβϑβὶ- 
ὈΠΙ6165 οὗ βϑυσοοὺτ βῃου]ά πηεεῖ ᾽υ8ὲ ἔποσα 
δπὰ πεη. Βυὲ [πὰ βυρροϑίξίοη, ἀν 
ΔΡοΪορίβεά ἔοσ, 18 δ]]οννδδἷθ, ἃ8 τῆς βίοσυ 
πιυβί δῸ οῃ.---ἱερεύς : ΘοΠΔηΖ ἰπέετβ ἔγοπι 
κατὰ συγ. [πὶ ἰετίςἢο ννὰ8 "οΐ ἃ βᾶςεῖ- 
ἀοίδ! οἰτγ, 48, βίπος 1ἱρμιίοοξ, Βα8 Ὀθεη 
ὈδΌΔΙΙΥ ἴδκεη ἴος ρτδηϊδά. Βυὲ τς 
Ρῆσαβε πδ8 ἰϊ8 ΔῈ] τηδαπίηρ ἱπάε- 
Ῥεπάοπεῖν οὔ τἢ18 ἱπέεσεηςε, υἱάδ ἀθονε..---- 
ντιπαρῆλθεν, νατϊουδὶγ τεπάετεά οἰἕῃες 

τε ραββεὰ ὉΥ βτωρΥ, ΟἵΓ - ραββεά ἰἢς 
Τρροβίϊε ννᾶγ (βροίηρ 6}, τοῖία8; ΟΥΓ 
Ραββεά ψἱἢ ἐπῸ τνουπάεδά τηδη ἴῃ 01] 
νίενν, βίατίῃρ δίτῃ ἱπ τπ 6 ἕδος, ἃ βίρῃμε δὲ 
ἴο ἀνγάκθὴ σοπιραβδίοῃ ἰῇ ΔΎ οἠς 
(ΗΠη); οἵ ραββεά ΌΥῪ οἡ ἴδε οἵδεσ 5ἰάς 
οὔ ἐς τοδά.---Νεσ. 32. ὁμοίως Λενίτης 
ἀντιπ., ᾿ἰκεννῖϑε ἃ ᾿μενίϊε... ραββεά ὃγ, 
1πς τερεϊ τίου οὗ ἀντιπαρῆλθεν δᾶ5 ἃ 
τῃείογίςδὶ πιοηοίοην βυρβεβίῖνε οὗ ἴδς 
ἰάδα : βςἢ πε ννᾶγ οὗ πε νου] ---ο ρᾷ85 
Ὀγ, ““ἰπ πἰπε ᾿ςαξεβ οὔξ οὗ ἴδῃ ἴπδὶ ἰδ 
ΜΠδὶ γοῦ πΊᾶῪ ἐχρεςι" (Τὰαε Ῥαγαδοὶϊς 
Τεαελίηρ ο77 ΟἸγὶδί, Ρ. 348).---Ν ετ. 33. 
Σαμαρείτης, 4 ϑϑαπηαιϊίΐδη : ἈΠ Πα 
α 7)ονίϊογὶ Ῥα88 Ὁν ὃ ΝΟ, ἢς ἄοε8 ποῖ, {πὶ 
πε βυγρτγίβε δηὰ ἴῃς ροὶπε οὗ ἴδε βίογυ. 
Τῆε υϑεχϑεσιοα ΒΑρρεπβ8.---ὁδεύων, Βετα 
ΟΠΪΥ ἱπ Ν. Τ΄, πιακὶπρ ἃ ᾿οῦγηευ, ῥτε- 



5414 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Χ, 

ξ μετα ουν ἰδὼν αὐτὸν; ἐσπλαγχνίσθη: 34. καὶ προσελθὼν " κατέδησε τὰ 
Ὁ δεῖς ϑεὶγ " τραύματα αὐτοῦ, ἐπιχέων ἔλαιον καὶ οἶνον " ἐπιβιβάσας δὲ αὐτὸν 

τΑεῖς χχίῃ, ἐπὶ τὸ ἴδιον ' κτῆνος, ἤγαγεν αὐτὸν εἰς  πανδοχεῖον, καὶ ἐπεμελήθη 
ἀν, το τ αὐτοῦ. 35. καὶ ἐπὶ τὴν αὔριον ἐξελθών,2 ἐκβαλὼν δύο δηνάρια 
Ἐκ. νδῖν δωκε τῷ πανδοχεῖ, καὶ εἶπεν αὐτῷ,Σ ᾿Επιμελήθητι αὐτοῦ " καὶ ὅ τι 
Ἰ μος φοῖν ἂν προσδαπανήσῃς, ἐγὼ ἐν τῷ ἐπανέρχεσθαί με ἀποδώσω σοι. 

36. Τίς οὖν τούτων τῶν τριῶν δοκεῖ σοι πλησίον ὅ γεγονέναι τοῦ 

ἐμπεσόντος εἰς τοὺς λῃστάς ;" 47. Ὁ δὲ εἶπεν, “Ὁ ποιήσας τὸ 
ἔλεος μετ᾽ αὐτοῦ." Εἶπεν οὖν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “ Πορεύου, καὶ σὺ 

, ᾿ 3 

ποίει ὁμοίως. 
Κ΄ ΟἈ. χὶχ. 6. Ρ' 

Αςὶε χνὶϊ, 
7. 148... 
85. 

38. ἘΓΕΝΕΤΟ δὲ ἐνΐ τῷ πορεύεσθαι αὐτούς, καὶ αὐτὸς εἰσῆλθεν 

εἰς κώμην τινά - γυνὴ δέ τις ὀνόματι Μάρθα " ὑπεδέξατο αὐτὸν εἰς 

1 Οπιξ αντοὸν ΒΙΓΞ τ, 33 νεῖ, 1,4ϊ. οοἀά. 

3 πῆς ἐξ. ΜΒΌΓΧΒΞ 1, 33 αἱ. Β ρΐδςεβ ἐδωκεν Ὀεΐοτε ὄὃνο δην. (Ὁ. Η.). 
ΦΒΡΙΞ :, 33, 80 αἱ. νεῖ. [,Αϊ. οοάά, οπιὶξ αντω. 

4 Οπιῖξ ουν  ΒΙΞῚῚ νοσβδ. 

δ πλησιον δοκει σοι ἰη ΑΒΟΙΞ αἱ. ῥί. Ὁ τεδάϑ τινα ουν δοκεῖς πλ. γεγονέναι. 

4 ὃς ἴοι ουν ἰη  ΒΟΌΙ,ΧΔΞ αἱ. νετε8. 

Ἴ Ἐὸοὸσ εγεν. δε εν. ἑΒΙΞ 33 Βγττ. ΟἿΣ, βίῃ. Βανα δἰ πρὶν ἐν δε, δηὰ οπιξ καὶ δῇεσ 
ἀντουνς. 

δύση δΌΪ Ἰοπρες ἰμδη ἴσοι {τυβεϊεῆν το 
7ετῖςδο, ΤΥ εαυϊρρεὰά ἔοσ ἃ ἰοπρ ἰουγπευ 
ἨδΔΠΠ), δπὰά 80 ἴῃ ροββεβϑίοῃ οὗ πιεδῃ8 
ος πεΐρ, ἱξ πε Βανε ἴῃς τοῖϊ!.---ἔσπλαγ- 
χνίσθη, νγαβ ἰουςῃεὰ ψἱ8 ῥίέγ. ΤΠδὶ 
βδοιεά ἐδοϊίηρ νν}}} ΚαῈρ ἀνε ἔτοπὶ ραββϑίηρ 
ὃν, τπουρᾷ τεπιριεὰ Ὁγ ἰδ οὐντ δίζαίγβ τὸ 
ξο ου δηά δνοϊά ἰζουῦὶς δηὰ 1οββ οὗ 
Εἶπις, 88 Βῃϊρ8 ΤΊΔΥ 488 ὉΥ ΟἾΠΕΙ βῃϊ: 08 ἴπ 
ἀϊβίγεββ, δο ἀδϑεγνίηρ ενὲσ δῇεσγ ἴο ἢανε 
Ῥγδαπάεά οὐ ἔπεα ἈΝΤΙΠΑΡΗΛΘΕΝ -- 
νεῖ. 34. κατέδησε, ἐπιχέων: δοίῇ 
τεσ δμηΐοα] [οστηβ ἴῃ τηεάϊοίπε.---ὅλαιον καὶ 
οἶνον: ποῖ Ξερδτδίεϊυ, δυϊ πιὶχεὰ ; ἰπ υ56 
Δλοηρ Οτεεῖβ δηὰ Βογημδηβ 85 νν6Ὲ}} 85 
7ενβ (ΥΝ εἰβιεἰπ).---ἰκτῆνος -- κτῆμα ἵτοπΊ 

αι, δέπογαῖ ιν ἃ γοῤεγίνγ, δηὰ 
ΒΡΕΟΙΑΪΥ ἃ ἀοπιεβιῖς δηϊπηα! : οης᾽ 8 
Ὀεδεί.---πανδοχεῖον (1η οἰΔ55ῖ.8 πανδοκ.), 
ἃ Ρἷαος ἔοσ τεςείϊνϊ πρ' 811 σοπηεσβ, ἂἃπ ἱπῃ 
μανίηρ ἃ Ποβὲ, ποῖ τρογεὶν ἃ Κῆδη οἵ 
ςατανδηβεσγαὶ ||Κε κατάλυμα ἰπ 1Ϊ, 7.---Ν ετ. 
35. ἐκβαλὼν, ςαδιίηρ ουῖ (οἵ 15 ρίγάϊς 
ΟζΥ Ῥυτξε).---δύο δην., ἔννο “ Ρεποα,᾽" 5π|41] 
βυῃ, Ῥυξ που ρὮ ἴογ ἴδε ργεβεπῖ ; υ"1}} 
ῬΆΥ ὙνΠδίενεσ πιοτα ἰ8 πεεάεά ; Κπονῃ ἴῃ 
ἴδε ἱππ, ἀπά Κπονῃ 48 ἃ ἰγυϑῖγ τῇδῃ ἴο 
ἴδε ἱπηκεερες (τῷ πανδοκεῖ).--ὅτι ἂν, 
εἰς. : τῆς Βρδεοῖ οὗ ἃ πῆδῃ ΨῈΟ ἴῃ ἴυγη 
αὐιϑῖ8 τῆς Ποϑβὲ, δηὰ 88 πὸ ἔδασ οὗ δείπε 
ονετοπαγρεά ἰπ {πε 11} ἔοσ πε ψουπάε 
ταδη.--γὼ: ἢ ἃ 5]. επλρῃδβίβ 

ὙΠΟ πηοᾶπβ: γοὺ ποῦ πιο.---ἐπανέρ- 
χέσθαι: δε ἐχρεοίβ ἴὸ γεΐυγη ἴο [Π6 ρίδςα 
Ομ δὶ Ὀυδβίηα58, ἃ τερι δῦ ουδβίοπιει δὲ 
ἴδιαι 'ἱππ. Ταίβ νεσῦ, 88 ννεἶ! 88 προσδα- 
πανάω, ἰβ υϑεὰ ἢεῖε ΟΠΙῪ ἴῃ Ν. Τ,---Ν ες. 
36. Αρρ]οδιίοη οὔτδα δίοσυ.-- γεγονέναι : 
ψΒΙΟἢ οὗ τΠ6 τῆτες βεεπβ ἴο γοῦ ἴο βανα 
δεέοονις περ υουτς ὈῪ πεὶρδουτῖν δοκίοη ὃ 
πεῖρῇρους ἴῖ5 πο πεῖρῃρους ἄοεβ.--- ἐσ. 
37. ὁ ποιήσας, εἰς. [{ [86 ΙατνΥΕΓ τγᾶ8 
Τδρίϊουβ ἴο Ῥερίη τ Ὡς ἰβ οσαρτοῦβ ἢῸ 
Ἰοῆρετ. ΗἜε τηϊρῃε Βανε ὕδεη, ἔοσ μῖβ 
ηυεϑείοη Παά ποῖ Ὀεεη ἀϊγεςεῖν (πουρῇ 
νεῖν ταᾶϊο8}1}γ) ἀπϑψεγεά, Βαξ τῆς τηογαὶ 
δῖῃοβ οὗ τπ6 “" ρδγδῦϊε ᾿᾿ πδ8 ἀρρεαὶεά ἴο 
8 Ὀεῖϊες πδίυγε, πὰ ἢς 4υ 0168. πὸ 

Ἰοηρες. Βυὲΐ τῆς ρῥτγεϊυάϊςε οὗἨἁ 8 οἶαββ 
τον ἤπάβ εἐχργεβδίοη ὉΥ δνοίἄδποα 
οὗ τῆς ψογᾶ ““ϑαπγατίίδη," δπά ἂς 
86 ἰηδίεδὰ οὗ ἐδ ρῆγαβε ὁ ποιήσας τὸ 
ἕλεος μετ᾽ αὐτοῦ. Ὑεῖ ρεῖῆαρβ νὰ ἄο 
Ἠϊπὶ ἱπ)υβεῖοα Πεγα, ἕος 86 ρῆγαβα τγε8]} 
ἜΧργαββ868 ἴῃς δββεῆος οὗ πειρῃθουγῇοοι 
Δηὰ 50 ἰπάϊςβιεβ ποῖ ΟἹἹΥ τοῖο 18 πείρῃ- 
Ὁουτς δυϊ τὰν. Εοτ τῆς βᾶπιὲ ρῆσγαβε τἱάδ 
ἷ. 58, γ2. Τμ8 βίοσυ ἴθεδοθεβ ἴῃς ψΠοΙς 
ἀοοιχίηθ οὗ πεῖρῃρουσμοοά : ἄγει δηὰ 
ἀϊγεςεῖν, τνμβδῖ ἰε 18 ἴο ὃε ἃ πεῖρῃϑουτ, 
υἱς,, ἴο ρῖνα βυσοουῦ ἤδη δηά πεσε 
πεεάεά ; πεχὲ, ἰπάϊτες εἶν Ὀυς Ὁγ οὈνίοι 
φοηβαάυεποα, ῬῆΟ 8 ἃ πεϊψβροιν, νυἱς., 
ΔΠΥ Οπς ΨὙὯῸ πεαὰβ δεῖρ δπάὰ σοι 1 
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τὸν οἶκον αὐτῆς. 30. καὶ τῇδε ἦν ἀδελφὴ καλουμένη Μαρία, ἣ καὶ 
παρακαθίσασα παρὰ τοὺς πόδας τοῦ Ἰησοῦ 3 ἤκουε τὸν λόγον αὐτοῦ. 
40. ἡ δὲ Μάρθα περιεσπᾶτο περὶ πολλὴν διακονίαν - ἐπιστᾶσα δὲ 
εἶπε, “Κύριε, οὐ μέλει σοι ὅτι ἡ ἀδελφή μου μόνην με κατέλιπε ϑ 
διακονεῖν; εἰπὲ ὁ οὖν αὐτῇ ἵνα μοι συναντιλάβηται." 41. ᾿᾽Αποκρι- 
θεὶς δὲ εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, “Μάρθα, Μάρθα, μεριμνᾷς καὶ 
τυρβάζῃ περὶ πολλά" 42. ἑνὸς δέ ἐστι χρεία" Μαρία δὲ τὴν 
ἀγαθὴν μερίδα ἐξελέξατο, ἥτις οὐκ ἀφαιρεθήσεται ἀπ᾽ αὐτῆς." 

ΔΦΟΙΞ 33 Πᾶνε εἰς τὴν οἰκιαν ἀπά νυἱ͵ἱέδουις αὐτῆς 
νπεδεξατο αὐτὸν (ΥΝ.Η. Ὀγαςκεῖ8). 

(Τίβο.). Β δα8 ποῖδίηρ δῆες 

᾿ Ἑτοτι ἢ καὶ ἴο ἰησου βιπάτγ νδιίδη(β οσσυγ; οπχἶξ ἡ ΜΞ; ΦΑΒΟΙΞ Βαανα 
παρακαθεσθεισα; ἴοτ παρα ΒΟΙ,Ξ Βανς προς; ἀπά ἕος ἰησον ἰδεδα ψἱ8 Ὁ Βανα 
κυριον. 

8 κατελειπεν ἰπ ΑΒΟΙ.Ξ αἱ. 2ὶ. 

4 ἐνπὸν ἰη ὈΓΞΊ, 33 (ΤίδοΒ., ΜΝ. Η.); εἰπε ἴῃ 9 ΑΒΟ αἱ. 2"- 

ΒΈοΓο Ι, ΒΙ, Βᾶνε ο κυριος. 

Ἶ Ἐοτ ενος δε ἐστι χρεια (ΤίΒ. ἢ.) 3ΒΙ, 1, 
Μίάε Ὀεῖον. Ὁ οπιῖτβ ἐᾷς οἴαυβε, ϑγτ. βίη, Ψ ΒΊΟΝ σοτηπηεπά8β ἰἰβεῖΓ οη τεδεςιίοη. 

Ομ δ 811 θΡεΐψεεη Μαρθα ἀηὰ Μαρια. 

δ γαρ ἴη 3 Β1,. 

Βανε ορροζίι πεν δηᾶ ρονγὲσ (Ὸ Βεῖρ, 0 
τηλῖῖεσ ψμδὲ Πἰ5 σϑῆκ, τᾶςς, οἵ γεϊ:ρίοῃ 
ΤΔΥ ὃς: πεὶρῃρουτῃοοά οοεχίθηβίνα 
ἰῇ Βυπιδηΐ, 

γν. 38-42.0. Μαγίλα απά Μανγγ.---Ν εἰ. 
38. ἐν τῷ πορεύεσθαι, ἴῃ ςοπεϊηυαιίοι 
οὗ ἴδε ναπάοσίηρ ννῆοβε δερίπηΐηρ ἰβ 
ποίεά δὲ ἰχ. 52; ψἤδθη, ψῆεσο, ποῖ ἰη- 
ἀϊςαιεά.---εἰς κώμην τινά: εἴἴπες ποῖ 
Κποννῃ, οὐ τῆς πᾶπὶς ἀςεπιδά οὗ πο ἱπὶ- 

στίαπος. ΏΘη ἰδ ἰ8 βίαιϊεᾶ παῖ ΗἊ 
αὐτὸς) (ε8113) σάτα ἴο (8 ν᾽ Παρα ἰτ ἰ8 
ποῖ ἱτηρ δὰ ἰδὲ Ης ννδβ8 δίοης, που ρἢ 
ὯΟ πιεηπιίοῃ ἰβ8 τηδάβ οὗ ἀϊβείρ᾽εβ 'ἰπ' {πὸ 
ῃλεγδῖίνα.--- Μάρθα -- τηϊδίτε88, (δηλϊπἰπς 

οὗ ὝΩ. --ν εν. 30. Μαρία, δος ί 1} 5::Ὁ- 

οτγάϊηαις (ἰπέἷγγ Ὁ] ἔγοπι τπε πιᾶπηεῖ οὗ 
τοίοτεποξν, τπουρἢ τῃς δρίτίταδὶ πεγοῖπα 
οἵ τῆς ἰἴε.---ἢ καὶ : {πε ἴοτος οὗὨἉ ἔπε καὶ 
ἰδ ποῖ οεᾶς, δηὰ 88 Ῥεδθη νδτγίουβὶυ 6χ- 
Ῥ᾽αἰπεά. Οατοιίυβ γεραγάβ ἰξ 48 βίη ΡῚ Ὺ δῇ 
Οἱΐοδε δάάϊείοη ἴο (ἢδ τεϊδιῖνα. Βοτγπθ- 
ΤΩΔΠῊ τ Κ68 ἰξ τ σάδο -- ἴο δι ςἢ Δη δχίεπὶ 
ἀϊὰ Μδτγ ἀϊβγεραγὰ πε ουβίοπιδγυ ἀυῖν οὗ 
Ψοπίεη, ἴμαὶ οὗ βεγνίπρ συεϑῖβ, “" 4 6πΠὶ 
ΤΩΟΤΕΩΣ δςο ποη οὔβεγνδῖ Μ. υἱ ἀοςεηιὶ 
7εβὰ δὐυδουειῖ", Ῥεγῆδρβ ἰξ 888 βοπιε- 
τδῖπρ οἵ ἴδε ἕοσος οὗ δή -- ννῆο, οὔβεσγνεῖ 
Ββεσνίπρ ἴο σουηςεγθαίδηςε πε βοοίαδὶ βιιδ- 
οτσάϊπδιίοη οὔ Μδγὺ; ἴπε 1688 ἱπηρογσίαηξ 
Ῥείβοη ἰπ ἴῃς ἄομδε, Ὀυϊ τῆς τῆοσε ἱπ|- 
Ῥοτίδηϊ ἴῃ ἴῃς Κίηράονι 9 Οοά.---παρα- 

5 θορυβαζη 'ἱπ ΒΟΙῚΙ, :, 33. 
33 δᾶνα ολιγὼν δε ἐστι χρεια ἢ ενοξ, 

9 Οπ απ 9 ΒΌ1,. 

καθεσθεῖσα, ἤτϑε Δοτίε ραββίνε ρασιϊορῖς, 
ἴτοπῇ παρακαθέζομαι, ἴΔτς Οτεεῖς ἔοτπὶ τε 
βιεεῖπρ δ {πε ἕξει οὗ [6βδ08. Ῥοβίυγα 
ποίεά 48 βἰρτιϊβοαπὲ οὗ ἃ τεςερίϊνα πιὶπά 
δηά ἀενοιῖςὰ ερίτὶ!.---τοῦ Κυρίον, τῆς 
Ιμοτᾶ, πος τῆοτς ἴοσ ζεφης 'ἱπ παγγαϊϊνα 
(Ἰησοῦ ἰπ Τ, Ε.).--ἤκουε τὸν λόγον α., 
Τοοητἰπυφὰ Ὠεδτίηρ Ηἰβ ννογὰ, ἃ οοηνβη- 
τίοπ δὶ Ἴχργεββίοη 88 ἰῃ νἱϊΐ. 21.---Ν οσ. 40. 
ἡ δὲ Μάρ., Ῥὰυϊ Ματιῃα, δὲ 48 ἰΓ μὲν παὰ 
ἔοης δείογε ννῆεις καὶ ἰΞ - Ματν οπ ἴῃ8 
Ὁπ6 δαπὰ βδῖ, εἴς., Μδγίῆδ οἡ (δε οἵἴδεσ, 
εἰς.--περιεσπᾶτο, νγ85 ἀϊΞδιίτδοιϊεά, ονοσ- 
οσουρίοά, 45 [ἢ τῆς νἱϑῖῖ μδαὰά Ῥδϑῆ υπ.- 
ἐχρεςῖεά, δηὰ ἴπε ρυδβῖβ πυπιοουβ, [π 
0868 ἔτοη) Χεπορῆοῃ ἄοψῃ, [Ι͂η Ῥοϊγδίυβ 
ΜΠ τῇ διανοίᾳ Δἀάεά. ἨἩο]ιζημαπη 
(Η. 6.) Ροΐπίβ ουὲ τῆς ςοτγεβροηάεηςα 
δείννεαη (Π6 σοηιταβιεὰ ρῥίοίυσς οὗ 188 
ἘΜΟ δβἰβίεῖβ δηὰ τῇς δητμεβίβ θεϊννεθῃ 
ἴδε πιδιγίεἃ πὰ υππιαττίεά πνοπιδῃ ἰπ 
τ Οου. νἱϊ. 34, 35. ὙΤΠς πηαιγίε ψοπιδῃ 
Τατίπ ἴοσ τῆς ννοτϊὰ ἴἰκὲ Μασίδα 
(μεριμνᾷς, νεῖ. 41); πε υππιαττίεὰ νἱγρὶπ: 
εὐπάρεδρον τ. κυρίῳ ἀπερισπάστως.--- 
ἐπιστᾶσα, ςοπιῖπρ ὉΡ ἴο δπά ρίδοίηρ 
Βεγθεὶῖ Ὀεβίάς 1εϑ05 ἀπά Μϑῖν: ἰῃ πὸ 
ΡΙαςά τηοοᾶ, Ἰοοκίπᾳ οὐ ἢδσ βἰβίεσ. 28 
5ἰ ΠἸΡῚΥ δὴ ἰάϊε ννοπιδηῆ. Α Ῥυβιῖεά υνοσῖἣν 
Βουδβενε νν}}} βρεαῖκ ἢδσ τηϊπὰ ἰῃ βυοῃ ἃ 
οᾶ86, Ἔνεη ἱπουρῇ ἃ [6808 ὃς ργεβεηῖ 
δΔηὰ ςοπης ἴῃ ἴογ ἃ βῆαγε οἵ πε ὈΪ]Δπι6.--- 
συναντιλάβηται, δά δεῖ ἐαλε α λαμάᾶ 

35 
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ΧΙ. 1. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ εἶναι αὐτὸν ἐν τόπῳ τινὶ προσευχόμενον, 
ὡς ἐπαύσατο, εἶπέ τις τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς αὐτόν, “Κύριε, 
δίδαξον ἡμᾶς προσεύχεσθαι, καθὼς καὶ ᾿Ιωάννης ἐδίδαξε τοὺς 
μαθητὰς αὐτοῦ." 4. Εἶπε δὲ αὐτοῖς, “Ὅταν προσεύχησθε, λέγετε, 
Πάτερ ἡμῶν ὁ ἐν τοῖς οὐρανοῖς, ἁγιασθήτω τὸ ὄνομά σου " ἐλθέτω 
ἡ βασιλεία σου" γενηθήτω τὸ θέλημά σου, ὡς ἐν οὐρανῷ, καὶ ἐπὶ 

τ μων. .. ουρανοιξ οπϊτἰεά ἰπ ΒΓ, 1, 22 αἱ. Οτίς. Τεγῖ. δγτι. εἰῃ. ; οογχε ἱπ 
ἀουδεῖεββ τοπὶ Μί. 

αἰοηρ εοἱέλ ες ἷπ ἰδε νοτῖς (ο σαι. 
νἱϊ!. 26).--ετ. 41. θορυβάζῃ (ἄοπι 
θόρυβος, δἃῃ ὑρτοῖᾶγ; τυρβάζῃ Τ. Ε., 
ποτὰ τύρβη, δἰτλ!ατ ἰπ πιεδηίηρ, πείε μετ 
ἔοττα ἀρᾶϊῃ ἱπ Ν. Τ.), ἔβου δὲ Ὀυδβεϊεὰ, 
ἕξειν βροκεη δηὰ Ὁ 4 τους οὗἉ Ρἱἴγ. 
--περὶ πολλά: ἃ δ ρει ἄδυ ἰπ ἐμαὶ Βουβε. 
ἙΕ εἴοτε τηδᾶς ἴο επίεσιδίη 1}εϑὺ8 
Ψ σΒΠγ οὗ Ηἰπιὶ δηά ἰο ἴδε οτεάϊε οὗ ἴῃς 
Βουβε.-- ες. 42. ὀλίγων δέ ἐστιν χρεία 

ἑνός. ΜῈ ἐπῖδ τεδάϊηρ Ὡς βεῆβε ἰβ: 
ἴδεῖς 5 πεεὰά οὗ ἔενν τηΐπρβ (πιαίογίδ]) ; 
18εη, ἱ ἃ ρᾶυβο---οῖ σαῖδεσ οὗ οπα 
τοίην (βρίσίευ αὶ). ὙΤδυδ }εβι8 ρβββεβ, 88 
ν͵Ὧ5 Ηἰβ ψοηῖ, εαβὶν δηὰ βυ ]γ ποτὶ 
186 ἠδίυσα! ἴο πε βριτίϊυαὶ. Τῆς ποιίοη 
ἴδαῖ ἰὲ νγαβ Ῥεπεδιῃ τῆς ἀϊρτιῖγ οὗ ]εβὺβ 
ἴο τεῖδσ ἴο ἐἰδάές, Ἔνθ 85 ἃ βίδρρίηρ 
βῖοῃς ἴο δίρβες τῃΐπρβ, ἰ8 (Ὡς ομὰ οὗ 
ςοηνδητίουδὶ σενεζεηςα.---τὴν ἀγαθὴν 
μερίδα, τῆς ροοά ρΡοτίίοπ, ςοποεϊνεὰ οὗ 
Ὧ5 ἃ βιδα ἴῃ ἃ δᾶπαυεῖ (6 εη. χΙΐ. 34). 
Μᾶσυ, μανίπρ σβοβεη {πὶβ ροοά ρΡοτίίοῃ, 
ΤΩΔΥ ποῖ θὲ δίαπιεά (γὰρ), ἀπὰ σδῃποῖ 6 
ἀερτίνεά οἵ ἰξ, 88}1 ποῖ νυ τ τὰν βαποιίοη, 
ἴῃ ἀείδεγεπος ἴο ἴῃς ἀεηγαπάὰβ οὗ ἃ ἴοννεσ 
νοοδίοη. 

ΟΒΠΑΡΤΕΒ ΧΙ. [Ὲ58ΟΝ ΟΝ ΡΕΑΥΕΒ. 
Ῥιδοούξκβεβ ΙΝ ϑει- ΕΡΕΝΟΕ.-ἶν. 
1-13 ςοπίδίη ἃ ἰεβ80ῃ ΟἹ ῥσγάγεσ, ςοῃβίβῖ- 
πρὶ οὗ ἴνο ραγίβ: 3γςέ, ἃ ἴογσπῃ οὗ ργᾶγετ 
δβυρρεβείηρ (δες οἰϊεῖ οδήεςιβ οὗ ἀεβίσγε 
(νν. 1-4); δεοομά, δὰ ἀιρυτηεπὲ δηΐοσο- 
ἷπρ Ρεζβενοᾶποε ἰῇ Ῥσγᾶυεσ (νν. 5-13). 

Ὠοῖμες τς νος ννὰβ βροκεὴ δὲ οπα 
της οἵ ποῖ οαπποῖ ὃὲ δϑοεγίαϊπαά ; 41] 
Οὔδ οδῃ 8ΔΥ ἷἰβ (πδὶ {πε ᾿πϑβίγυοιοηβ ἃγα 
ἘδοτουρΗ οοβεσεπὶ ἀπά ςοπρτυοιβ, 
δηᾶ πρῆϊ νεῖῪ ψΜΜῈ 1} πᾶνε ἐογπιεά ἃ 
δβἰπρὶε ἰεβϑβοῃ. 

ν. 1.4. Τὴν ]ιογάϊς Ῥγαγεν τοὶἐὴ α 
αἰδίονίεαί ἱπένοάμοέϊοπ (Μι, νἱ, 7-15).--- 
ἐν τόπῳ τινὶ: πεῖῖμεῖ ἴδ6 ῥίαεθ ποῦ τ 6 
της οὐ [δῖ8 ἰποίάεπε 8 ἱπάϊοδιεά ἢ 
ἔνε Δρριοχίπηαϊς ἊἼχδοίπεββ.0 [ἴξ ἰβ 
ΘΙΏΡΙΥ βιδιεά ἐδδὲ ἰξ Βαρρεπεὰ ψΒεη 
{πῶϑ Ψ88 δἷ ἃ ςεσγίδίῃ ρίδος, ἀπὰ ψνἤεῃ 

ε Ψ88 ῥγαγὶηρ (προσενχόμενον). ΔΝῺΥ 
ες πασγαῖϊνεα οοπεβ ἰῇ οῖς ἄοεβ ποῖ 

οἴεασίυ ἃ; . {Βανο δυρρεβίεά εἶδε- 
μρήκάνε ΟἿ Ῥαγαδοῖϊς Τεαελιηρ οΥ Ολτγίςὲ, 
Ρτείδος ἰο ἴδε Τῆὶϊγὰ Ἑάϊεοπη) ὑπαὶ 186 
Ῥᾶγαδῖς οὗ ἰὃς αοοά ϑανπαγίίαη, τ86 
βίου οὗ Μαγίλα ανὰ Μανν δπὰ τ86 
1 ,550ν ον Ῥγαγεῦ ἴοττα δα ἃ ὅτοὺρ 
βανίηᾷ, ἔος (δεῖς οςοτησηοῃ ἱπρ: “δὲ 
βοδοοΐὶ νἱὮ [68118,᾽" εχ ρι τσ αηάετ ἴἤσεα 
γΡε8 ἴδε βδοβοϊδγ᾽β θυγάςη, ἴῃς Ταδοδεγ' Β 
τΏεοκηςδββ, δπὰ ἰδς ταδι- σι ηρίης ἰεβϑοη, 
80 ρἰνίηρ υ8 1.5 δαυϊναϊεηι ἴος Μι.᾽Β 
φταείομς ἐπυϊέαεϊον (ςὮΡ. χὶ. 28-3ο). 1 
πὶ πον ἱποϊηδᾶ τὸ τϊηῖὶς δαὶ δελοία 
Ολγὶ ϑἐὲ ταὶρῆι Ῥς ἴῃς Ππεδάϊπρ ποῖ τῃεσεῖν 
ἴος ἴῃε8ε ἴῆσες βεοιίοπβ δυὲ ἔοσ [Ὡς 8016 
αϊνίβίοη ἔτοτιὶ ἰχ. 51 ἴο χνἱϊϊ. 14, 186 οοη- 
τεηῖδ Ὀεὶηρ Ἰαγρεὶν ἀϊάδςτίο.---τις το μαθ.: 
8 ἰαέενγ ἀϊδβοῖρ]ε, Μεγες (δίηκβ, ψῃο Βαά 
ποῖ Βεαγά ἰᾷε Τεδοβίηρ οὐ ἴῃς ΗΙ], 
δηὰ νο ροῖ ἴοσ ἅπδινεγ ἴο δῖ5 σεαιεβῖ ἃ 
τερεϊἴοη οὗ ἴῃς 1οσάδβ Ῥγδαγεσ, ρίνδη 
ΌνΥ Μι. 48 ρασζί οὗ ἴῃς ϑεγπίοη οὐ ἴδ6 
Μουηῖ. Τῆὶβ ςοπ)͵εοίυγα πχυδὲ ἥο ἔος 
νδὶ [τ ἰδ νοΓἢ.---καθὼς καὶ ᾿Ιωάννης: 
18ε ἴδλοϊ ποῖα διίδιεά ἰβ τοὶ οἰβοσννβα 
Κηονῃ : πο ἴταος οὗ ]ομδηηΐπε ᾿ἰτυτρΥ ; 
Ὀυΐιδε βιδίεπιεπι ἰπ ἰϊδε 1 {15 νασυ οτεά!]ςε : 
Ῥιάγεσ κε [ϑιίηρ τεδυςοά ἴο βυβίεπι ἰῇ 
πε Βαριείβε᾿β οἴγοῖς. νας, 2. λέγετε, 
δδυ, Ῥυϊ ποῖ ἱπηρὶ γίηρ ΟὈ] ρατίοπ ἴο τὸ- 
Ῥεδῖ του αν της ἐῤδιδείνια υεγδα. ΤΣ 
ἀϊνετρεπος οὗ {κ.᾽8 ἔογπὶ ἔτοπὶ ἴμδὶ οὗ 
Μι., 28 ρίνεη ἴῃ ογίεἰςδὶ εἀϊτοηβ οὗ ἴῃς 
Ν. Τ΄, 15 βυβιςοίεης δνίάσηοα παῖ ἴῃς 
Αροβίοϊϊς σδυγοῦ ἀϊὰ ποῖ 8ο υπάεγβίδαπά 
ἐδεῖς Ιοτγάΐν Ψ1Π]1, δἀπὰ υ86 τς ῥγᾶγεσ 
Ῥεατίπρ Ηἰβ παπὶε 48 ἃ γογριμία. [ηΐετ- 
ῬΙΕίεσβ ἃῖς ποῖ δργεεά 28 ἴο ννἰςῖ οὗ τ 6 
ὮννΟ ΌΓΠῚΒ 18 ἴῃς τῆοσγε οτἱρίπαὶ. ΕῸσ ΠιΥ͂ 
οὐη Ραγῖ 1 πᾶνς [π|6 ἀουδὲ παι 1,Κ.᾿ἢ8 
ἰ8. βεσοηάδευν δπὰ δδυγενίδιςὰ ἴσοπι ἴ86 
ζΩ]1δς ἔοσπὶ οἵ Μι. ΤΒε νεσὺ πᾶπὶς ἴος 
Ἀοά---Ελίδοῖ---νν που δὴν αὐ ἀεά ερίτμες 
8. βυβηοίεηϊ ρῥγοοῖ οὗἉ {Πἰ8 ; ἔοσ [εβι8 νν88 
Μοης ἴο δάἀάσοββ ἀοὰ ἱπ ζμ]]εγ ἕδστὴδ 
{ὦ χ. 21), δηὰ ννᾶβ ποῖ ᾿ἰκεῖὶγ ἴο ρῖνε 

ἰ8 ἀϊδθοῖρίεβ ἃ ἴοτῃη δερίπηΐηρ 80 
ΔΌΓΟΡΟΪγ. [Κι 8 ἔογπλ δ8 ἰξ βίαπάβ ἴῃ 
ΝΗ. ἰδ ἃ8 [0]]ονν8ς 
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τῆς γῆς. 8. τὸν ἄρτον ἡμῶν τὸν ἐπιούσιον δίδου ἡμῖν τὸ καθ᾽ 
ἡμέραν" 4. καὶ ἄφες ἡμῖν τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν, καὶ γὰρ αὐτοὲ 
ἀφίεμεν 3 παντὶ ὀφείλοντι ἡμῖν: καὶ μὴ εἰσενέγκῃς ἡμᾶς εἰς 
πειρασμόν, ἀλλὰ ῥῦσαι ἡμᾶς ἀπὸ τοῦ πονηροῦ." δ κσ. Καὶ εἶπε 
πρὸς αὐτούς, “Τίς ἐξ ὑμῶν ἕξει φίλον, καὶ πορεύσεται πρὸς αὐτὸν 
μεσονυκτίου, καὶ εἴπῃ αὐτῷ, Φίλε, χρῆσόν μοι τρεῖς ἄρτους, 6. ἐπειδὴ 
φίλος μου παρεγένετο ἐξ ὁδοῦ πρός με, καὶ οὐκ ἔχω ὃ παραθήσω 
αὐτῷ" 1. κἀκεῖνος ἔσωθεν ἀποκριθεὶς εἴπῃ, Μή μοι κόπους πάρεχε" 

ἤδη ἡ θύρα κέκλεισται, καὶ τὰ παιδία μου μετ᾽ ἐμοῦ εἰς τὴν κοίτην 
εἰσίν. οὐ δύναμαι ἀναστὰς δοῦναί σοι. 8. Λέγω ὑμῖν, εἰ καὶ οὗ 
δώσει αὐτῷ ἀναστάς, διὰ τὸ εἶναι αὐτοῦ φίλον,ὁ διά γε τὴν ἀναίδειαν 

1 Τί ρει είου, γενηθητω . .. σπι τῆς γης, οπχἰεά ἴῃ ΒΙ, 1, 22 νυ]. 5υτ. εἷῃ. 

3 ἀφιομεν ἰῃ ΟΆΑΒΟΌ. ΤΕ. δ8 ἴῃ 8 1.. 

δᾶλλα. .. πονηρον 

εὐϊίοτβ δηὰ βοβοΐδσβ. 

4 φιλον αντον ἰπ ΒΟΙΧ 33 αἱ. 

Ἑαίδεῦ 1 Ηαϊϊοννεά Ὀε ΤΕΥ πᾶπις. 
σοῖς ΤῊΥ Κίηράοπ. 
ΎΒε δγεδά οὗ εαοῇ ἄδυ ρῖνε υ8 

ἀδὶϊγ. 
Απά ἴογρίνε οὖς 5ἰηβ, ἔος ψὰ 

αἰδβο ἰογρίνε Ὄνεν ομς 
οννίηρ υ8. 

Απηά ὑχίηρ υ8 ποῖ ἱπίο ἱεηιρίδ- 
είοη. 

Τῆς τδϊτὰ ρεϊείοη: ΤΥ ν9}} θῈ ἄοπε, 
εἰς., δηὰ ἴδ βεοοηὰ δα] οὗ {δὰ βἰχίῃ: 
Ῥυξ ἀεἰΐνεῖ 8 ἔσοπι εν], ἂτς νναπιΐπρ.--- 
γες. 3. τὸ καθ᾽ ἡμέραν, ἀδιϊγ, ἴος Μι.᾽8 
σήμερον, {πἰ8 ἄδγ, ἰ8 Δ αἰξεγαίίοῃ Ἴογ- 
τεβροηάϊηρ ἴο ἴδε καθ᾽ ἡμέραν ἰπ 1Π6 
Τορίοπ οοποοσηΐηρ οτοβϑ- δεασίηρ (ἰχ. 
23).---δίδου, ίος δὸς, ἰδ ἃ σπδηρα ἢδοα8- 
εἰϊδιεά ὉγΥ τῇς οἴδεῖ.--- ες. 4. ἅμαρ- 
τίας: ἴος Με Β ὀφειλήματα, Ῥυῖ τὲ ἴ8 
ποιςοδῦϊε ἐδδὲ {πε ἰάδα οὗὨ βίπϑ 18 ποῖ 
ἱπιτοδυςεά ἱπίο ἐπ βεςοπά οἴδυβε. 1,Κ. 
δνοϊάβ πιδκίηρ οὖς ἐογρίνίηρ, πᾶ Οοά᾽β 
ΔΤΆ}16]: μὲ ἔοτρίνε ἀερίβ, αοά ςἰη5. 

δἴμες τπῸ ἀεδὶβ ἃγὰ νἱενεά 48 τηοσδὶ 
ΟΥ 48 πηδίοσί8] ἰβ ποῖ ἰηάϊςδίεά, ροββίΙὙ 
Ῥοιἢ.---Οἡ τῆς ψὨοΙς, υἱώς Μι. 

γν. 5-8. ΤὴΈε «εἰ εκ πεὶρηδομγ. ΤὨΪΒ5 
ΔΙΔΌΪς δηᾶὰ ἰπδὲ οὔ (8 υπ͵υβὲ ἦαᾶβο 
χυἹ]. 1-8) ἴοστη ἃ οουρίεξ ἰεδοδίηρ τδ6 
ΒθΙης ἰεββοη υἱ ἢ τεΐεσσαπος ἰο ἀϊβείηςς 
ΒΡΏεσεβ οὗ ᾿ξ οσ Ἔεχρεζίεηοε : ἴμδξ τηθῃ 
Οὐρδὲ Αἰ ΑΥΒ ἴὸ ὑγᾶν, δηὰ ποῖ δῖον 
ἑαϊπι-οαζίεά νυν ἤθη [6 ΔΏΒΜΜΕΙ ἴ0 ργαγεσ 
ἷβ Ἰοπρ ἀεϊαγεά. ὙΒΕῪ ἐριῤίγ ἰμδὲ νε 
Βανεὲ ἴο νναῖξ ἴοσ τῆς ἐυβπιεπε οὗ 
ΒΡ γίἴυ4] ἀεδβίτεβ, απὰ ἔπεὺ ἐεαοῖ ἴδας ἰτ 
ἰδ ΜΟΤΙΠ Οὐγ να το ψψαῖς : ἔα] πγεηῖ8 

οπι τε ἴῃ ΒΙ, 1, 22 αἱ. ῥί. νυΐφ. τὰ εἰπῆ. Τμεβα 
ΔΟΡτενίατίοπβ ἰη [κ.᾽8 νεσβίοῃ οὗ ἴῃς [ογά᾽β Ῥγαγος δῖε δοςερίεὰ ὈῪ τηοδῖ τηοδδσῃ 

ΜΠ οοτης, αοά ἰδ σοοἅ ἰο ἔδει διαὶ ννδῖῖ 
ὍΡρου Ηἰπι. 

γετς. 5. εἶπεν: [δε βέοτγυ ἰβ ποῖ εαἰ τά 
ἃ ῬΑΙδΌΪΕ, 88 ἴῃς 51:}}}|18Υ μα ἴῃ ΤΠΔρ. 
χυ !. 18, δαϊ ἰξ ἐξ ὁοπε. αοά᾽β ψψᾶγβ ἴπ 
16 δρί γίτυ4] ννοσ]ὰ ἃγε {Π1πβεγαϊεά ΒΕ. πλδπ᾿ 8 
ὙΨΆΥΒ ἴῃ δνεγγάδν 11{ὲ.---τίς ἐξ ὑμῶν, εἰς. : 
ἴδε ψ Βοος ραγαδῖς, νν. 5-8, ἰβ γεδ!ν οπα 
Ἰοπξ βεπίθηςε ἱπ ψΒὶςἢ δοοοσάϊηρὶΥ [86 
ΠΟμΒΈΓυ ΟΏ σοπιθβ τὸ ρτίεξ, Ῥερίηηίης 
Ἰπιεισορβενεῖ (48 ἴὯσ 48 φίλον, νεσ. 5, 
οὗ παραθήσω αὐτῷ, νετ. 6) ἀπά οοπείπυ- 
ἵπρ' σοπά το πΑΙγ, με ἀροάοπίβ Ῥερίππίης 
᾿ 61}. ὑμῖν, νας, 8, ἀηά ἑακίπρ τῃς 
ἔοσπιλ οὗ ἂη ἱπάδερεπάδης βεπίεηςε.-- 

σονυκτίου, δὲ τηϊἀηϊραιϊ, ἃ ροεῖιϊς ννογὰ 
ἴῃ οἰἶαββίς ἀσεβεῖ, ἃ ὕγοβα ννογά ἰῃ ἰδίας 
ατεεκ. Ῥῇσγῃ. βᾶυβ: μεσονύκτιον ποιη- 
τικόν, οὐ πολιτικόν. [πη δὩοϊ οἰϊπιαῖδβ 
ἔγάνε!]πρ ννᾶ8 ἰδγρεῖν ἄοης ἀυτίηρ πίρῃι, 
τπεγαίοσε {ΠεῈὶ Ποὺ γ88 βεββοηδῦϊα ἔγοπι 
τς ἀτανε ]ετ᾽ 5 ροΐπε οὗ νίενν, ν ἢ 116 υη- 
δεδβοηδθϊΐς ἔγοηὶ {πε ροὶπὶ οὗ νίενν οὗ 
Ῥεορία δὲ ἤοπθ. Ὑπὶβ ἰδ ἃ ἐεαίυσε ἰπ 
ἴῃς μον οἵ τὰς ρΡδτδ}]ς.---χρῆσον, 15: 
Δογὶβὲ δοῖϊνς ἱπιρεγαῖῖνς, τόσ κίχρημι, 
Ποῖα ΟἿΪΥ ἰῃ Ν, Τ., ἴο Ἰεπά.---Ἶ ἐσ. 6. 
οὐκ ἔχω: (μϊ8 ἄοεδ ποῖ με }ββδσιν ἱταρΙν 
Ῥονεγῖν : ὑγεδὰ ἔογ ἴῆς ἀἄδν ννὰβ ὑακεά 
ἜΝΟΙΥ πιοιηίησ. [Ι͂ἐ ἰβ γῖπεσ ἴο ὃς 
Μοηπάετεά δὲ {παῖ ἃ πιδῃ ἢ ἃ ἔλπγ οὗ 
οδΙ ἄγεθ (νεσ. 7) δδά δπῪ ονεῖ.--- ἐγ. 7. 
μή μοι, εἴς. : ΒἰΊΠ4Γ ῬΏτγαβα ἰῃ χν!ϊ, 5. 
Ψ. Μι. χχνί. το, ΜΚ. χίν. 6. ετε Ξῷ 
ἀοη Ὀοΐποσ πος 1---“κέκλεισται, 848 Ὀδ6π 
ϑατιτεά ἴοσς ἴδε πίρδι, ἃ τπϊπρ ἄοπς δηὰ 
Ὡοῖ ἴο θ6 ὑπέοπε ἴοσ ἃ {τἰδίπρ οαυϑε.-- 

-ἰΞ ΣΉΞΒΝΝΝΝΝ 
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αὐτοῦ, ἐγερθεὶς δώσει αὐτῷ ὅσων χρήζει. ο. Κἀγὼ ὑμῖν λέγω, 
Αἰτεῖτε, καὶ δοθήσεται ὑμῖν ζητεῖτε, καὶ εὑρήσετε" κρούετε, καὶ 
ἀνοιγήσεται 1 ὑμῖν. 
εὑρίσκει" καὶ τῷ κρούοντι ἀνοιγήσεται.ἷ 

1ο. πᾶς γὰρ ὁ αἰτῶν λαμβάνει καὶ ὁ ζητῶν 
11. τίνα δὲ ὁμῶν 3 τὸν 

πατέρα αἰτήσει ὁ υἱὸς ἄρτον, μὴ λίθον ἐπιδώσει αὐτῷ; εἰ καὶ ἢ 
ἰχθύν, μὴ ἀντὶ ἰχθύος ὄφιν ἐπιδώσει αὐτῷ ὁ; 12. ἣ καὶ ἐὰν αἰτήσῃ δ 
ὠόν, μὴ ἐπιδώσει αὐτῷ σκορπίον ; 132. εἰ οὖν ὑμεῖς πονηροὶ ὕπάρχον- 
τες οἴδατε ἀγαθὰ δόματα δ διδόναι τοῖς τέκνοις ὑμῶν, πόσῳ μᾶλλον 
ὁ πατὴρ ὁ ἐξ οὐρανοῦ δώσει Πνεῦμα Ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν ; "ἢ 

14. Καὶ ἣν ἐκβάλλων δαιμόνιον, καὶ αὐτὸ ἣν ἴ κωφόν - ἐγένετο δέ, 
τοῦ δαιμονίου ἐξελθόντος, ἐλάλησεν ὁ κωφός καὶ ἐθαύμασαν οἱ 

1 ἀγοιχθ. ἰῃ την Μ9895. (Τί δς ἢ.); ἀνοιγ. ἰπ ΒΟΙ, αἱ. 21. (ΝῊ) 
οοῖηα ἄοπ Με. (8ο Τί δ. ἢ.). 
ἀνοίγεται (ΝΗ. πιᾶτρ.). 

3 ἐἔ νμων ἰη ΦΑΒΟΌῚΙ,. 

ἼΑΥ δανθ 
ἙἘος ἴδε βεοοπά ανοιγησεται (νεῖ. 10) Β.) δανα 

8 Ἑτοῖὰ ἀρτον ἴΟ εἰ και ἰδ οπχίζξεά ἰῃ Β νετβα. Οτίῳ. (Ὁ. Η. ἐεχῦ. 
4 αντω δεΐοτε σπιδ. ἰπ ΒΌΓ,. 

5 ἘΒΙ, αν 13, 33 Οτϊξ ἐαν, ἀηά ἢ ΟἿ αἱ. ἢανε αἰτησει. ΒΙ, αἷδο οπιῖξ μη 
Ῥεΐοτγε . 

4 δομ. αγ. ἰπ ΑΒΟΘΙ, αἱ. ῥὶ. 

εἰς τὴν κοίτην: {πεν πᾶνε ροπε ἴο δεὰ 
δηὰ δῖε πον βίεερίηρ ἰπ θεά, δπὰ Ὡς 
ἄοεβ8 Νὴ ἀὐτων το Ηἰς δἰακίπε Ἰνὴῷ 
ἵνα πνίσῃ αἱ ατὮγπλ.).--τὸ 
ΠΩ: ἐρὴ θέλω νουϊά πᾶνε Ὀεδη 
ὭΘΆΓΤΟΙ ἰῆς ττυτῃ.---Ἶ ἐγ. 8. λέγω ὑμῖν: 
ἱπιγοδυοίηρς 4 Ἄοοηβάςηξ δεβεγιίοη.---διά 
γε τ. ἀν., γεῖ αὐ ἰεαξέ οη δοςουπέ οὗ, εἰς. 
Ης πᾶν ψῖνε οσ ποῖ ρῖνε ἴοσ τ επ ἀϑῃρ᾽ 5 
δαΐκας, δυιὲ Ὡς πιυδὶ ρῖνε ἴοΣ Πἰ8 οὐνῃ 8ᾶΚε.--- 
ἀναίδειαν (μετα Οἡἷγ ἰη Ν.Τ.), ἴῃς τοῖΑ] ἀϊ5- 
τερατὰ οἵ ἀοπιεβεῖς ρείνδου ἀπά ςοπηγίοσι 
βῆονῃ ὃν ρεγείβίεπὶ Κποοκίησ ; νεγυ 
ἰπάεδοεης ἔτοπι ἴῃς Ροΐϊπὲ οὗ νὶενν οὗ τῃ8 
τηδη ἰη δε (ἀναίδειαν -- τὴν ἐπιμονὴν τῆς 
αἰτήσεως, ἘδΕΠγπῖως 

νν. 9-ι3. Τλε πιογαΐ ὁ ἐλιέ σίουν ω; 
Με. νἱῖ. 7-11). --κἀγὼ ὑμῖν, εἴς., δηά 1 
(δε 58πὶς βρεᾶκεσ 88 ἴῃ νεῖ. 8) 88 Ὺ ἴο 
γον, νυ εαυ] ςοοηβάεηςο. Ὁ Βαὶ 16βι8 
ΒΆΥΒ ἰδ ἴῃ Ὀτίο: γοῦ αἷβο Ψ 1} ρεῖ ννμδὲ 
γου ννᾶηῖ ἴτοπῃ αοά, 48 Τεγίδίηἷν 48 ἴπῸ 
ΤΑΙ ἷπ ΠΥ ἴδε ροὶ ψν δῖ ἣς νναηῖεά; 
Ἐδεγεΐογε ὑγδϑὺ οῃ, ἱπιἰτατίπρ Π]8 ἀναίδεια. 
Τῆς βε1Η8ἢ: πεῖρῃθουγ τεργεβεηῖβ αοὰ 8 
Ἡς βεεπιβ, ἀπά ρεγβίβϑίδηξ ὑσαυδγ ἰοοκβ 
κε ἃ βῃαπηεῖεβθ ἀϊβγεραγά οὗ Ηἰ8 
ΔΡρδζεηΐὶ ἱπάϊβεγεηςα.---νν. 9, το ςογγα- 
δροηὰά δἰ πηοβὲ ἌἼχϑοεϊν νἢ Με, νἱϊ. 7, 8, 

ἰά6 ποῖεβ ἴδογα.--- εγ. 11. τίνα δὲ: 
δὲ ἱπίτοάνιοεβ ἃ ἢδνν ρᾶγαῦοϊίς βαγίπρ: 
ὙΠΟ οὗ γου, 48 ἃ ἐδίπεσ, 5ῃ8}} Πἰ8. βοῇ 
δε) εἰς. [πη ἰδὲ ΤΕ. [κκ. ρίνεβ ἑλγεα 

Ἶ και αντὸ ἣν οζηῖ! ἐ3.ΒΙ, αἱ. νεζδββ. 

ἘχΑπΊρῖε5 οὗ ροββίῦ]ς τιε518---Μι.᾽ 8 
ἔνο: ἃ ἰοδῖ, απά ἃ ββῇ, πὰ ἃ (δἰγά, δῇ 
εβξ. ὈΟοά. Β οπιϊβ ἴδε ἔτγεε (ΥΝ.Η. 
Ρυΐ ἴξ οπ ἴδε πιαγρὶπ).---ἀόν, σκορπίον: 
ἴὴ ἴῃ τὸ ἢἤγβε ἱπβίδηςεβϑ ἴποσα 8 γα- 
βου θίδηςα δεῖνεθη (πὸ {πίπρ δεκεά δηά 
εὐρροϑθοῦ ἴο Ὅ6 ρίνεη: Ἰοαῦ δπά βίοῃε, 
Ββἢ δηά βεγρεηῖ; ἱπ 1.8 τῃϊγά ἰπβίδποα 
Αἰβδο, ἴδε σκορπίος Ὀεὶπρ ἃ [{{{π|6Δ τουπά 
Ἰοδϑίεγοκεα δηϊπιαὶ, ᾿υγκίηρ ἴῃ δίοης ννα 118, 
ΜΠ ἃ 5ιπρ ἰη 118 ἰδ], ὙΠς σἱῆ οὗ 
τηϊηρ8 5 πη αγ θὰ δοὸ ἀϊβεγθης νου ά δα 
σγυαὶ πιοοκογυ οὗ Ἀν ἢ δἰ πηοϑὲ ὴ0 ἔδιδε 
ψουϊά ΡῈ Ταραῦῖε. Ηεπβ σγεγε ποῖ 
Κπονπ ἴῃ δηοιεηξ ἰδγϑεὶ. ΡῬγοῦδδῖὶν ἴδς 
7εννβ ὕὉτουρῆς {πε ἔτοπὶ Βδουΐοη, δἴτεσ 
νι οἢ ἀρ 88 ννουϊά ἔογπι ρασγὲ οὗ ογάϊπασυ 
Ἰοοά (Βεηζίρεγ. Ηεὃ. Αγνελ., Ρ. 94).---Ν εἴ. 
13. ὃ κ. ὁ ἐξ οὐρανοῦ, {818 ερίἐπεῖ ἰδ 
δἰιδοδεά ἴο πατὴρ Βετε ἱΒουρῇ ποῖ ἴῃ 86 
1μοτά Β Ῥγαγει.---Πνεῦμα ἽΑγιον ἱπδιεδά 
οὗ Μι.᾽8 ἀγαθὰ, Τῇε Ηοὶγ ϑρίγι: ἰδ 
τηεητοηδὰ Πεῖα 88 ἴῃς σρερει ἀοήων, 
δηά ἐδς βυργεπις οὐ͵]εοὶϊ οὗ ἀεβίγε ἔοσ 4]1 
ἔσυε ἀϊβοίρίεβ. [π᾿ βοπὶα ἔοσπ)β οἵ (86 
Τοτά᾽β Ῥγαγεγ (Μασοίοπ, ἄτερ. Νγβ.) ἃ 
Ρειοη ἕοσ ἐδθ γῆ οὗ δε Ηοῖγ ϑρισίε 
ἰοοῖκ τὰς ρἷδος οἵ ἴδε ὅγεε οἵ βδεοοπὰ 
Ρειοπ. 

γν. 14-16. Βα κἰςἐογίοαὶ ςἑαέενιεπὲ 
ἐπίγοάμειηρ εὐγίαίπ ἀεζεησῖθε μέξεγανοες 
Ο7 ὅ,εεπ38.---νν. 14, 15 δῆδνεῖ ἴο Μι. 
ἶχ, 33, 34) χὶϊ, 22-24, δηὰ νεσ. 16 ἰο Μῖ. 
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ὄχλοι. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

15. τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, “Ἐν Βεελζεβοὺλ ἄρχοντι ἵ 

τῶν δαιμονίων ἐκβάλλει τὰ δαιμόνια." 
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16. Ἕτεροι δὲ πειράζοντες 
σημεῖον παρ᾽ αὐτοῦ ἐζήτουν ἐξ οὐρανοῦ 3. 17. Αὐτὸς δὲ εἰδὼς αὐτῶν 
τὰ " διανοήματα εἶπεν αὐτοῖς, “ Πᾶσα βασιλεία ἐφ᾽ ἑαυτὴν διαμερισ- δετο οαὶν 

θεῖσα ἐρημοῦται" καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον, πίπτει. 18. εἰ δὲ καὶ ὁ (1 ἵν. ὁ». 

Σατανᾶς ἐφ᾽ ἑαυτὸν διεμερίσθη, πῶς σταθήσεται ἡ βασιλεία αὐτοῦ ; 
ὅτι λέγετε, ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλειν με τὰ δαιμόνια. 19. εἰ δὲ 

ἐγὼ ἐν Βεελζεβοὺλ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, οἱ υἱοὶ ὑμῶν ἐν τίνι 

ἐκβάλλουσι; διὰ τοῦτο κριταὶ ὑμῶν αὐτοὶ ὃ ἔσονται. 20. εἰ δὲ ἐν 

δακτύλῳ Θεοῦ ἐκβάλλω τὰ δαιμόνια, ἄρα ἔφθασεν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἢ 
βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 21. Ὅταν ὁ ἰσχυρὸς καθωπλισμένος φυλάσσῃ 
τὴν ἑαυτοῦ αὐλήν, ἐν εἰρήνῃ ἐστὶ τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ 22. ἐπὰν δὲ 
δ΄ ἰσχυρότερος αὐτοῦ ἐπελθὼν νικήσῃ αὐτόν, τὴν πανοπλίαν αὐτοῦ 
αἴρει, ἐφ᾽ ἡ ἐπεποίθει, καὶ τὰ " σκύλα αὐτοῦ διαδίδωσιν. 23. ὁ μὴ Ὁ μετα οηΐν 

ὃν μετ᾽ ἐμοῦ κατ᾽ ἐμοῦ ἐστι" καὶ ὁ μὴ συνάγων μετ᾽ ἐμοῦ σκορπίζει. Ὁ 

1 τῷ ἀρχ.- ἴῃ ΑΒΟΙ, 

8 ἀντοι Ῥεΐοτε κρ. υμ. ἰπ ΒΌ (ὉΝ.Η.). 

χὶ. 38. Τῆς τερεοάδυςίοη οὗ ἰδεδβα 
ΒεῖΘ ἰδ ΥΘΙΥ ΒΌΠΙΠΊΔΙΥ: ἴδς 

ταΐδγθηςα ἰο 12γαεῖ, Με. ἰχ. 33, ἀπά τῆ8 
υδϑιίοη “ἰδ ποὲ τὨἰβ [6 ϑὅοη οὗ 
ανίὰ ὃ " χίί. 23, 4.6.» δείπρς οπικίιεά, 

ΎΒεη, ἔυσίδες, ἱξ ἰβ ποιίσεδθϊὶς ἴπδὲ τδα 
τοίετοποςδ ἴο 186 ΡΠδτίβεαβ δηὰ βογίθεβ, 
88 ἴῃς δυΐῃμοιβ οὗ [ες πηδισπαπὶ Ἰπθοσν 
88 ἴο ΟὨτίβι 8 οὔσα οὗ ἀεπιοηΐδοβ ἂπὰ 
ἴδε ρεσβοῦβ ψῆο ἀεπιδπάςά ἃ βίρτι, ᾶἅσὰ 
εἰϊπιϊπαιϊςὰ, τῆς νᾶρυς ἰετπιβ τινὲς (νεῖ. 
15) ἀπά ἕτεροι (νετ. 16) Ρείπρ ΞυδΞετυϊαά. 
ΤΏς Βἰδίοσιοδὶ βἰτυδείοη ἰῃ νος ἢ [6 βὰ8 
ΒΡροΐες ἰβ ψίρεὰ ουῖ, ([ὩὨ6 νψτίτεσ οατίης 
ΟΠΪΥ ἔος τολδαέ Ἠς βαἰά. 

ν. 17-23. Τὰν Βεεϊκεδμδ ἐδεονγ (Μι. 
χὶϊ. 25-390, ΜΚ. ἰϊ, 23-27).---  εσ. 17. 
διαμερισθεῖσα. [Κκ. 8Ὡ48 ἃ ρτείετεηοα 
ἔος ᾿οπιρουπάδ; μερισθεῖσα ἴη Μίι.-- 
καὶ οἶκος ἐπὶ οἶκον πίπτει, ἀπά ἤουξα 
[4115 ἀραῖϊπβὲ Βουδβε, οπα τὰ] ρ Βουδα 
Κποςκίηρ ἄονγῃ [18 πείρβθουτ, ἃ ρταρξὶς 
ἰσέυτα οὗ ννδὲ Βαρρεπβ νῃεη ἃ κΚίπράοπι 

18 ἀϊνίἀεἀ ἀραϊηϑὲ τἴ861{. [πη ΜΕ. Κίηάοτιλ 
δηὰ οἷτγ ἀγὸ ἔννο οο-ογάϊπαϊς 11υβιταξίοπβ 
οὔ τῆς ρῥείποῖρὶε. ἴῃ ΜΙκ. ἃ βουβε ἰδίκεβ 
ἴδιο ρίαος οὗ Με.᾽8 οἰέγ. [πῃ ΓΚ, τὰς Βουβα 
͵δ δἰΓΊΡΙΥ ἃ ἐεδίυζα τη ἴδε ρἰοίυτα οὗ ἃ 
Κιηράοηι τυϊπεά ὉΥ 861 ἀϊνίβίοη, ϑοπιθ 
(ε.σ., Βοτῃδηιᾶπη 8πἀ Ηδμη) τεπάεσ ΓΚ. 8 
Ῥῶχαβθε: βουβ ὕὑροῦ Βουβε, οὔβς ἤοιβα 
δῆεσ ἀποῖδεσ οἷο, Οἴδεῖβ, ἱπ ἃ Πᾶσ- 
τηοηϊβιὶς ἱπίοσεδῖ, ἱπίεγργει : ἃ δοιβα 
Ῥείπρ ἀϊνϊἀεὰ (διαμερισθεὶς πη ἀετειοοὰ 
δεαίπδε ἰΐβεὶ: (ἐπὶ οἶκον Ξ- ἐφ᾽ ἑαντὸν͵ 

3 εξ ονρ. εἴητουν παρ αντου ἰη ΑΒΟΘΙ, :, 33 α.. 

4 Οπιΐε ο ΙΒΡΌΙ,. 

{4118.---νει. 20. ἐν δακτύλῳ Θεοῦ: 
ἰμβιεδὰ οὗ Μι.᾽ 5 ἐν πνεύματι Θεοῦ, Ὡς ἢ 
ἰδ ἀουδι]ϊεββ [86 οτἱρίπαὶ εχρζεββίοῃ, 
θεΐπρ' τιοσα δρρτορηαῖς το ἔῆς ςοηππεοιίοη 
οὗ ἰδουρδῖ. Κι᾽ 8 ἐχργεββίοῃ δπιρῃδβίβεβ 
186 ἱπητηεάϊδίεπεβδ οὗ ἴῃς Ὀἰνίης δοιίοσ 
«του 6505, ἰπ δοοογάδπος ψ Ηΐ8 
Βαδίς οὗ εἰνίπρ ῥγοπιίπεηος ἴο δα 
ταϊσαο]Ο βῆ 685 οὗ ἐξείου Βεαϊϊηρ δςῖβ. 
Βυϊΐ {86 ᾳφυξδιίοη τγ88 ποῖ 88 ἴο τῆς ἕδοϊ, 
δυξ 88 ἴο ἴδ πιοσαὶ αυδ]ϊεν οὗ ἴῃ πιίγαςϊβ. 
Τα Ρῆγαβε γεοδ]]8 ἔχ νὴ, ο.--ἔφθασεν: 
φθάνω ἴῃ οἰαβείς5 πιεδῃβ ἴο ἀπιϊςϊραδῖα, ἱπ 
Ἰαῖες ασεεκ ἴο γεαοῖ, ἰῃς ἰάεα οὗὨἨ ῥχίοσ 
δεΐηρ ἀτορρεά ουῇ.---Ν ες. 21. ὅταν: ἰῃ- 
ττοδυοίπρ τῆς ρδγαδὶε οὗ ἔξ βίγοηρ πιδῃ 
βυρδυεφὰ Ὁγ ἃ 5ίγοηρεγ, βυτῃδο] βίης 186 
ἔγὰς βίδίς οὗ {πὲ οἂβεὲ 8ἃ8 δείνεθη 
Βεοΐίζεδυ δηᾶά 7|ε818, ργοραθὶγ πιοσθ 
οτἰρίηδὶ ἐπ 1 Κ. τῆδη ἰῃ ἤε, (χί!. 29).--- 
καθωπλισμένος, {}Ὺ αττηεά, Βετε ΟἹ] 
ἰὰ Ν.Τ.--οΟαὐλήν, οοπγέ, ν,ὮοΒΕ δηΐϊσγαποθ 
ἰβ φσυατάεά, δοςογάϊπρ ἴο βοπὶὰ ; ἤουϑε, 
φϑβῖ]86, οὔ ραΐδος δοοογαάϊηρ ἴο οἰῆεζθ 
(οἰκίαν ἰῃ Μει.).---νεῖ. 22. πανοπλίαν, 
ῬΆΠΟρΡΙγν, ἃ Ρδυϊπε ψοσά (ΕρΒ. νὶ. 11» 
13).--διαδίδωσιν, ἀϊδεγ αι ξε6. τῆς 8ρο 8 
ἈΠΊΟΠΡ δἰ8 τἰεπάβ ἢ ἴἢ6 φεπετοβιῖῦ 
δηὰ [ὃς ἀΐδβρίαν οἵ νἱοίοτγν, τείεσσί πα 
᾿ὐατορο ἴο ἴδ εχιςηδβίνε βοαᾶὶς οἵ Ὁ γίβι 8 
οδΙΐης τηϊηϊβῖσν ἀπιοης ἀεπηοπίδοβ.--ο 

γετς. 23 -Ξ- Με. χίϊ. 30. 
γν. 224-26. ΤῊέε Εβῤαταδῖς οΓ ἐδ μηοῖσαϑ 

φῤὶγὶἐ εαδὲ ομέ απά γείμγπίπρ: ρίνδῃ ὈΥ̓͂ 
τ, ἴῃ σοηηεοίίοη Ψἱ ἴῃς ἀςπιδηά ἴοσ ἃ 
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24. Ὅταν τὸ ἀκάθαρτον πνεῦμα ἐξέλθῃ ἀπὸ τοῦ ἀνθρώπου, διέρχεται 
δι ἀνύδρων τόπων, ζητοῦν ἀνάπαυσιν: καὶ μὴ εὑρίσκον λέγει, 
Ὑποστρέψω εἰς τὸν οἶκόν μου ὅθεν ἐξῆλθον - 25. καὶ ἐλθὸν εὑρίσκει ἢ 
σεσαρωμένον καὶ κεκοσμημένον. 26. τότε πορεύεται καὶ παραλαμ- 
βάνει ἑπτὰ ἕτερα πνεύματα πονηρότερα ἑαυτοῦ,} καὶ εἰσελθόντα 
κατοικεῖ ἐκεῖ " καὶ γίνεται τὰ ἔσχατα τοῦ ἀνθρώπου ἐκείνου χείρονα 
τῶν πρώτων." 

47. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ λέγειν αὐτὸν ταῦτα, ἐπάρασά τις γυνὴ 

μεῖς σοῖγ φωνὴν ὁ ἐκ τοῦ ὄχλου εἶπεν αὐτῷ, “ Μακαρία ἧ κοιλία ἡ " βαστάσασά 
δεωθο. σέ, καὶ μαστοὶ οὖς ἐθήλασας." 28. Αὐτὸς δὲ εἶπε, “Μενοῦνγε δ 

μακάριοι οἱ ἀκούοντες τὸν λόγον τοῦ Θεοῦ καὶ φυλάσσοντες αὐτόν." δ 
ἅ βεῖε οαἱγ 29. Τῶν δὲ ὄχλων ὁ ἐπαθροιζομένων ἤρξατο λέγειν, “ Ἡ γενεὰ αὕτη Ἶ 

ἴῃ Ν. ᾿ πονηρά ἐστι σημεῖον ἐπιζητεῖ,β καὶ σημεῖον οὐ δοθήσεται αὐτῇ, εἰ 

ἸΒΙΧΞ 33 δαδά τοτε, Ὡς ἢ ἱπιρ!ε8 ἐμαὶ καὶ μὴ ενρισκον ἰδ ἴο ὃε ᾿οἰποά [0 
ἀναπανσὶν (Υν.Η. πιᾶτρ.). 

3 ΒΟΙ, αἱ. νετξβ. ἰῆβεγὲ σχολαζοντα, ν᾿ ΒΓ ἢ πλᾶν οοπς ἰῃ τοστι Με. (ἿΝ.Η. Ὀγδοϊκεῖδ). 

8 φπτα ἤει ἐαντον ἰη ΑΝ ΒΙ.Ξ 13, 60 αἱ. ; ἃ πιοδξ ἀρρσορτσίαϊε ροβίείοῃ οὗ εϊηρβαείβ. 

4 φωνὴν Ὀεΐοτε γυνὴ ἴῃ ΜΒΙ.. Αοτεάϊριςε ογάεσ, Ῥαξ ἂρὲ ἰο Ὀε αἰϊεσεὰ Ὁγ βογίδεδ 
ἱπῖο 186 βαιοοίδβεσ ἰῃ ΤΕ. 

δ μένουν ἰπ ΦΑΒΙΔΞ; ἴῃ ΟΌΧ αἱ. Ὑδεῖα 866 ΠῚΒ ΠΟ γεᾶβοῃ ΨΥ εἰΐμες 
βῃου!ὰ ὃς σμδηρεὰά ἱπίο ἔδε οἴμες. ΤΉΏς ἰαἰῖες ἰ8 ἐουπά 'ἱπ Εοπι. ἰχ. 20, χ. 18. 

4 Ογηξ αντὸον ΒΔΆΑΒΟΌΙΔΞ. 

7 γενεα [0]1ονν8 88 "νεῖ! δ8 ργεοςάε αντὴ ἰπ ΦΑΒΌΙΪΧΞ (Τίβομ., ΜΝ. Η.). 

8 ζητει ἰη ΦΑΒΙ,Ξ αἱ. ΤΑΕ. ἔτοπι Με. 

εἰσῃ (χί!. 43 8.). ΙΚ.᾽86 νεζβίοῃ ἀϊβεσα 
πορ Μι.᾿5 οδιεΗν ἰπ πὐϊπυαῖε ΕΠ ΟΓΆΓΥ 
ναταϊἴίοηβ. Ὑννο Ομ ββϑίοηβ ἃσα ποῖϊςε- 
4016: (1) ἔπε ἐρίμβεῖ σχολάζοντα ἱπ τῇς 
ἀοροτίρθοη οὗ (με ἀεβεσίεά πουβεὲ (ἃ 
Ῥτοραῦϊς οπιββίοθ, {86 ψνογὰ δγδοκεῖθά 
τῇ ἊΝ. δπά Η.), (2) δε οἱοβίηρ ρῆγαβε οὗ 
Μι.᾽8 νεζγβίοη : οὕτως ἔσται καὶ τῇ γενεᾷ 
τ᾿ τ᾿ πὸ Οπ {δε ἱπιροτὲ οὐ ἴδε 
Ῥατδῦϊς υἱάς οη Μι., αα ἴἰος. 

νν. 27-28. Τε τουονιαπ ἐπ ἐδα ογοινά. 
Ιπ ΓΚ, οηἷγ, ᾿πουρ ἢ τεπιϊηάϊπρ ὁπ οὗ 
Νι. χίὶϊ. 46-50, ΜΚ. εἰ. 32-35. [τ ταροσγίβ 
ΔΠ Ποπεϑβὲ τηδίσοῃ ̓Β δ ββϑβίπρ οὔ ἴδε, ἴο 
ες ρσοῦδοὶν ὑπκπονπ, ποῖπες οἵ ]εβιυ8β, 
ΨὴῸ ἰῃ τηῖ8 οαβ6, ἃ8 ἰπ δὴ δδσίϊοσ 
ἰπβίδηος (ν}}. 190-21), ἴχοδῖβ τῆς ἐδ! ον 
οὗ παῖυγαὶ πιοιεγμῃοοά 88 δηιίγεϊν βυδ- 
ογάϊπαϊς ἴο ἴδδὲ οἵ ἀϊβοϊρ εῃοοά.---Ν ες. 
27. κοιλία, μαστοὶ : ““ Μυ]ΐετ Ῥεπε βεπεῖς 
βεὰ τηυ]ερτίϊεγ Ιοαυίτυς " (Βεηαε]).--ν ες. 
28. μενοῦν τηϊρῇξ δὲ ΟΟΠΗτΙΠπΊΔΙΟσΥ 
{{πφμὸ οΥ οοττοοῖίνα (ἑνριο ὑε70), Οἱ ἃ 
1π||6ὲ οὗ οι ; 16 ἴοηα οὗ νοῖοςς ψουϊὰ 
βῆον ψηςἢ οὗ τῆς ἔνο ἴῃς βρεᾶκεσ 
τηδϑηῖ το ᾿ς ἴΠε τόσα ργοπιπεηῖ. (ὐοσσοο- 
λῖοῃ Ῥγοῦ ὈΙῪ γ88 Ὀρροισηοβὲ ἰῃ ΟἾσίβι᾽ 8 

τπουρῖΒ. ὕπάες δε ἀρρεάγαπος οὗ 
Ἄρρσγονδὶ {πε ᾿νοσίδη νγᾶβ ἱδυιρῃῖ (δι 516 
Ψν85 τχϊδίαϊκοη ἰη πϊηκίηρ τἢδὲ πηεγεῖν ἴὸ 
Ῥε ἴδε πιοΐμες οὗ δὴ {]υδίσίουβ δοῃ οοη- 
βεἰτυξεά ξε!ἰοὶν (ϑομδησ). Μίρεσ, Ἑά. 
Ἡενπαην, Ὁ. 541, ηποῖεβ ἴαΐθ ἰεχὲ 88 
ἱΠυδεγαιϊίηρς τὰς ὑδὲ οὗ μενοῦν ἱπ 186 
586η86 Οἵ ἰπ1ο νεζο, τεπεσίηρ : “ Ουΐῃ ἱπ)ο, 
νοὶ ἱπῖο νοζο, δεδῖὶ φυΐ δυάϊυπε νεγρυτῃ 
Ἀεὶ". [18 ροβιοη δἱ τῆς δερίηπίπβ οὗ 
ἴδε βεηΐεηος 'ἰβ σοῃίγασυ ἴο Αἰὶς ὑδ6: 
“ταοροσίτυγ ἀρυά βοΐοβ ϑοσίρίοστεβ Μϑρε- 
ἁοπίοοβ,᾽" ϑίυγΖ, ὁ  ὶαϊ. Μαε. εἰ Αἰσκ., 
Ρ. 203.---τὸν λόγον τ. Θ., ἴῃοδα 80 
ΘᾺ δηά Κεὲρ ἔδμε τοογὰ οὐὔΓ Οοά, 186 

ἔπιν δ᾽εββεά. ΟἿΑ “Ηἰ8 ψογᾶ᾽" ἴῃ χ. 30 ; 
δῃ ̓οϑτΑδιερεά ̓ " ἀβι;  7οπαλ (Μ 

ν. 29-32. δσίρη οἵΓἠἨἠ 70: , 
χίϊ. 38-42).---Τ. ὅ. ἐπαθροιζ, ν, 186 
οτοννάβ τῃσοπρίηρ ἴο Ηΐπι. Τῆς περάϊπρς 
ἴον τῇς ἐοϊοννίηρ ἀΐβοουγθε 8ὰ8 εξ 
δητοἰραϊεὰ ἴῃ νεῖ. τό ; ἕτεροι π' ͵οντεξ, 
ἰηδίεδά οἵ Μι.᾿᾽8 βοσῖρεβ. δηὰ Ῥμαγίβεςβ, 
δεκίηρ ἃ βίψη. [ἷἢ [Κκ.᾿8 πατγαῖίνε [εδ8 
ΔΠδιναῖΒ {Πεὶγ αυεδίίοη ἱπ ργεβεηςε οὗ 8 
φαιμεείηβ οτοννὰ βιιρροβεά ἴο δε τεϊεσγεὰ 
ἴο ἰπ ἴδε δχργεβδδίοη ἡ γενεὰ αὕτη. 



324--35. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

μὴ τὸ σημεῖον Ἰωνᾶ τοῦ προφήτου. 30. καθὼς γὰρ ἐγένετο Ἰωνᾶς 
σημεῖον τοῖς Νινευΐταις,2 οὕτως ἔσται καὶ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου τῇ 
γενεᾷ ταύτῃ. 31. Βασίλισσα νότου ἐγερθήσεται ἐν τῇ κρίσει μετὰ 
τῶν ἀνδρῶν τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινεῖ αὐτούς - ὅτι ἦλθεν 
ἐκ τῶν περάτων τῆς γῆς ἀκοῦσαι τὴν σοφίαν Σολομῶντος, καὶ ἰδού, 
πλεῖον Σολομῶντος ὧδε. 32. ἄνδρες Νινευὶ ὃ ἀναστήσονται ἐν τῇ 
κρίσει μετὰ τῆς γενεᾶς ταύτης, καὶ κατακρινοῦσιν αὐτήν ὅτι 
μετενόησαν εἰς τὸ κήρυγμα Ἰωνᾶ, καὶ ἰδού, πλεῖον Ἰωνᾶ ὧδε. 

33. “ Οὐδεὶς δὲ ὁ λύχνον ἅψας εἰς κρυπτὸν ὅ τίθησιν, οὐδὲ ὑπὸ τὸν 

μόδιον, ἀλλ᾽ ἐπὶ τὴν λυχνίαν, ἵνα οἱ εἰσπορευόμενοι τὸ φέγγος ὁ 
βλέπωσιν. 34. ὁ λύχνος τοῦ σώματός ἐστιν ὁ ὀφθαλμός Τ - ὅταν 
οὖν δ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς ἧ, καὶ ὅλον τὸ σῶμά σου φωτεινόν 

ἐστιν ἐπὰν δὲ πονηρὸς ἡ, καὶ τὸ σῶμά σου σκοτεινόν. 4-. σκόπει 

551 

1 Οππΐε τ᾿ προφ. (ἄπ ΜῈ) νἴτ ΜἩΒΌΤΙΞ οοάά. νεῖ. 1ιδὲ. 
3 σημ. αῆετ Νιν. ἱπ ΜΙ ΒΟΙΧΞ 33. 

4 Οπιῖς δε ΘΙ ΒΟῸ 33 νεζβδ. 

4 Ἐοσ φεγγος ἴῃ ΑἸΙΓΔ αἱ. 2]. (Τί5..). 
Ων Η.. 

ΤΉΦΒΟΩ δΒᾶνε σὸν δῆες οφθ. Βεῖε δἷβο. 

ἐπαθροίζω οσουτα Βεῖε Οἠΐγ ἴῃ Ν.Τ.-- 
ἡ γενεὰ αὕτη, εἰς., 1Π18 ρεπογδίίοη 18 
Δῃ ΕΝ] ρεηεγαιίοῃ ; βαίὰ ἴπ σϑέεσεησε ἴὸ 
δε οσοννά βυρροβεὰ ἰο βυτῃρδίῃῖβε Ὁ 
ἃηά βδᾶτε ἴῃς τεϊ!ρίουβ οπαγαςίεσίβεῖςβ οὗ 
τῃεὶς Ἰεδάετβ. Ὅς. ερίτπεξ μοιχαλὶς 
(Με. χίϊ. 39) 18. οὐ εὰ 845 1 Ὁ]ε το 6 
ταἰϊδυπδετειοοὰ ὉΥ ποη-Ηδῦγεν τεδάεγβ. 
-τνες. 30. Τῆς βίρῃ οὗ ]οηδῇ ἰβ ποῖ 
ξατῖπες ἐχρίαἰπεὰ 88 ἐπ Με. (χὶϊ. 40), δηά 
ΠῚ τοῖα 86ϑη ἴπδὲ δε πχεδπίπρ ἱπεεπάεὰ 
ΨᾺ8 ἴῃδλ! ]οη δῇ, 88 ἃ ργορῆεῖ δηά (πγουρῇ 
δ ρεξβο δίῃ, Μ»885 ἃ δίρτι ἴο ἴῃς ΝΙ πεν τε8, 
δηὰ {πδὲ ἴῃ {{κὸ τλβῆπεσ 80 ψγᾶ8 [68118 ἴὸ 
Ηἰἷ8 ψεπεγδαίίοη. Βυξ ἱπ τσεΐδεσεπος ἴὸ 
7εβὺβ Γκ. ἄοεβ ποῖ βδν “ 8" δαξ "58411}Ὀς,᾽" 

88 1 Βοιηειίηρ εἶδα ἤδη ΟἾτ 868 
ταϊηἰβέγυ, βοπιειπίηρ ἕπυσε ἰπ Ηἰ8. εχ- 
Ῥετίεπος, νγὰ8 τῇς 8'ρηῃ. ϑοπιειῃίηρ 18 
ΟὐὈβουτεῖν Πἰπιεὰ δὲ νὩ ἢ ἰ8 ποῖ Γυγῖπο 

Ἰαϊπεά, 458 ἢ ἴτοὸ βᾶυ: νναῖὶϊ ἀπά γου 
1 ρεῖ γοὺγ βίρῃ.--νν. 31, 32 -- Μι. 

χίϊ. 41, 22, Οἡἷν τηδὲ τῆς τηεπ οὗ Νίηενεῃ 
δηὰ (86 Οὐεξεη οὗ ϑπερα οἤδηρε ρῥἷδοαβ. 
Μι.᾽8 ογάδ βεοπὶβ8 ἴῃς τῆοσζε πδἕυγαδὶ, ἴῃ 6 
ἀϊδοουτβε 80 ρδββίηρ ἔτομι ἔπε βίρτι οὗ 
ῥῶ: ἴο ἴα Νίπενί(εβ, ψῆο πδὰ {πὲ 

πεῆϊ οὗ ἵξ. 
γν. 33-36 ςοπίαίῃ Ραγαῦοῖ!ς υἱξεταηςσεβ 

φοποεγηΐηρ ἴῃς Ρ᾽δοίῃρ οὗ ἃ ᾿ἰρμι, ἀπά 
ἴδε σοπάϊείοηβ ππᾶον τυ ΒῖοΒ ἴῃς εγα 8668 
ἴδε Ιἰρδε.---νεσ. 33 τορϑδῖβ υἱῖ}. 16 ἱπ 
δ᾽ ΒΕ νατῖςά Ἰδηρυᾶρα, δηὰ νυν. 34-36 

8 Νινενιται ἰπ ΒΙ, Ὦ οχΐἶίδ νεσ. 32. 

δ κρνπτὴν ἰῃ 811 υποῖδ]8. 

ῬΒΟΌΧ αἱ. Βανε ἴδε πιοτα υδυδὶ ῴως 

δ ΒΌΓ.Δ νεγββ. οπιὶξ ουν. 

τερτοάυος δὲ Με. ρίνεβ ἱπ ἢ18 νεγβίο 
οἵ π6 ϑεσπίοη οἡ ἴῃς Μουπὲ (νὶ. 22, 23). 
ΤΠε ςοππροϊΐοη ἢ ν παῖ ρσοαβ Ὀεΐοτο 
8 ποῖ ἀρράγεηῖ.---  εσ. 33. κρύπτην, ἃ 
διάάεπ ρΐδςε: οσυρὶ, νδυϊξ, ςθῖασ, οσ 
ΡτεΒδ, ἴο ρυΐϊ ἃ ἸΔπὴρ ἴῃ ψΜΠΙΟὮ ἰ8 το πιακα 
18 υ8εῖς58.--Ἶ εσ. 34. ὁ λύχνος, εἰς., {86 
Ιδῖαρ οὗ ἴδε Ὀοὰγν ἰβ τπΐπε εγθ. Τηΐ 
τδουρδε ἴῃ σοηπεασείοη ΜΠ τῆς Ἰοτεροίη, 
οἠδ τηΐρδὶ Ἰεδᾶ υ8 ἴο ἐχρδοὶ Β0Π16 γσεπηδτ 
οὐ ἴῃς ῥγορεσζ ρἰδοϊῃρ οὗ ἔῆες δοάγ᾽Β 
Ἰλῖαρ, Ῥυς τῆς ἀΐδοουτβε ὑσοςεεάβ ἴὸ 
βρεαῖς οἵ τς εἰηρίς (ἁπλοῦς) δηᾶ [ὃς 
ευἱΐ (πο; 4) ἐεγε. Ὧδε Ἴσοηπεοιίοῃ 1168 
ἴῃ τς ἐδεείς οἵ ἴπ68ε αυδ||ε5.. Τῆς 
δἰπρὶς ες, {πὸ ἃ ὑσορεσίυ ρἰδοεὰ Ἰδπηρ, 
δῖνεβ Ἰΐρμε; τς εν] εγα, κὸ ἃ ἰδπὴρ 
ὑπάοσ ἃ δυβἢεῖ, ἰδανθ8 οὔθ ἰπ ἄδγκηθββ. 
Οη ἔδμεβε αἰειδυίεβ οὗ ἰῃς εγε υἱάε τε- 
ττκβ οὐ Μί. νί. 22, 23.--- ἡ ες. 35. Α 
σουηδβεὶ ἴο ἴακε οᾶγα ͵εβϑὲ ἴῃς ᾿ἰρδὶ ἴῃ 8 
θεσοπῖα ἀδγκπεαββ, δηβινεγίηρ ἴὸ ἰδαῖ 
βυρρεδίεά ἱπ (ἢε ραγϑῦϊε:: βεὲ ἴῃδὲ τς 
Ἰάτὴρ ὃ6 ὑγορεγίυ ρἰδοςά.---Ν εσ. 36. ΤῊ 8 
νΕΙΒ6 8 ΝΟΙῪ ΡυΖΖΙηρ δΟΙ᾿ οΥΙ Εἰς Πν πὰ 
εχερειοαῖν. ΑΒ ἰξ βιίδηάβ ἱπ Τ. Ε. (ἀπά 
ἱπ ΝΗ.) ἰδὲ ἀρρεᾶτβ ἑδυϊοϊορίςαὶ (68 
Μν είτε), ἃ ἔδυϊε νῃϊο ἢ βοπλα βᾶνα ἰτἰεά το 
βυστηουηΐ ὈΥ Ρυποευδίίοη, ἀπά δος ὉΥ͂ 
Ῥτορεσῖν ρίδοεδ ὌἊπιρμδβὶβ--τοὴ ὅλον ἴῃ 
ἴῃε γσοϊδδὶβ δἀπὰ οπ φωτεινόν ἱἰπ πα 
Δροάοϑίβ, οἰνίηρ (88 βεῆβε: ἰξ τῆν βοάν 
ὃς τολοὶἷγ ᾿ιρμιεά, Βανίπρ πὸ ραγὲ ἀδεί, 
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οὖν μὴ τὸ φῶς τὸ ἐν σοὶ σκότος ἐστίν. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΙ. 

46. εἰ οὖν τὸ σῶμά σου 
ὅλον φωτεινόν, μὴ ἔχον τὶ μέρος σκοτεινόν, ἔσται φωτεινὸν ὅλον, ὡς 

ὅταν ὁ λύχνος τῇ ἀστραπῇ φωτίζῃ σε." 
3]. Ἐν δὲ τῷ λαλῆσαι, ἠρώτα 2 αὐτὸν Φαρισαῖός τις ὃ ὅπως 

ἀριστήσῃ παρ᾽ αὐτῷ " εἰσελθὼν δὲ ἀνέπεσεν. 48. ὃ δὲ Φαρισαῖος 
ἰδὼν ἐθαύμασεν ὅτι οὐ πρῶτον ἐβαπτίσθη πρὸ τοῦ ἀρίστου. 30. 
εἶπε δὲ ὁ Κύριος πρὸς αὐτόν, ““Νῦν ὑμεῖς οἱ Φαρισαῖοι τὸ ἔξωθεν 
τοῦ ποτηρίου καὶ τοῦ πίνακος καθαρίζετε τὸ δὲ ἔσωθεν ὑμῶν γέμει 

1 Οἡ νες. 36 υἱάς Ὀεῖονν, δηὰ ἿΝ.Η. (ἀρρεηάϊχ) οῃ νν. 35, 36. 

Ξἐρωτα ἰπ ΑΒΜ 69 αἱ. 

δὴ Ὑἷ]} ἰε θς Ἰραιεά ἱπάεεᾶ, ἃ5 ἤδη 
ἴδε ἰαπὶρ ἢ 115. ΠΙρπεπίηρ 1Πυπιῖῃε8 
ἔδεε (5ο Μεγεῖ). ἔνεπ ἴδὺβ ἴῃς βαγίπρ 
δεεῃ}8 πηβδιϑίδοίοσυ, δηὰ Παγάϊνυ βυςῇ 88 
1,κ., ποῖ ἴο βᾶν οὖς [οσὰ, σουἹά ἢανε 
Ὅεεη ταβροηβί υἷες ἔἴοσ. Ὑδε οτἰίςδὶ 
ιδδιίοη ἴπι8 ἰοτοεβ ἰΐβεῖῦ ὑροὸπη α8: ἰ5 
τα τελῖϊγ παῖ [κι ντοῖς ἐ ΔΝ δίςοις 

δηά Ἡοτῖ {δίπκ τῆς ρδββαρε ςοηϊδίῃβ “8 
τί πλιῖνα οοτγυρτίοη,᾽" δῃ ορίπίοη νυν ϊο ἢ 
. ΜΝ εἶβ8 (ἴω Μεγεσ, Ρ. 476, ποίθ) βη- 

ἄοιβεβ, πιαικίπρ δὲ 186 βᾶτης {ἰπιὲ δῇ 
αἰϊετηρὶ ἴο τεβίοσε ἴδε ἔγυς τοχί, ϑυςῇ 
δἰἰετηρὶβ ἃ Ῥυγεῖν οοπη)]εσΐυγαί. ΤΠς 
ψεῖβα ἰβ οπϊτεὰ ἱπ Ὦ, δοπὶς [,δτιη 
ςοἀὐά,, δἀηᾶ ἰῃ ὅσ. Οὐτ, ΤΠ πεν 
ϑγζ:. ϑίῃ, 888 ἰξ ἴῃ ἃ ἔογπι νος ἢ Μεβ. 
μεν ἴπ8 τεηάοτβ : “ὙΒεγοίοσα 4180 
Ἐδγ Ῥοάγν, ψνἤεη ἔμεγα ἰδ ἰῃ ἰξ πὸ ἴδπὶρ 
ται δαϊῇ βῆοπε, ἰβ ἄδγί, τμ8 ννῃϊ]ς ΤΥ 
Ἰατὰρ 18 βῃϊηΐηρ, ἴξ ρῖνεβ ᾿ἰρῶς ἴο ἴπες"-- 
ἃ βεπίεηςε 88 ἀδγὶς 88 ἃ 14π1ρ1688 Ὀοάγ. 

νν. 37-54. 1π δὲ μομιδε οὗ α Ῥλαγίξδεε; 
εν ἐϊοὶοηι ΟἿ ἐδό γεϊρίοη οὗ Ῥλαγῖίξεες ἀπά 
δεγὶδες (Με. χχίϊ..). Τῇΐβ βεοϊίοη οοη- 
ἰαὶπβ ἃ βεϊεοϊΐοη οὗ τῆς Βαγά βαγίηρβ οὗ 
7εβὺβ οὐ ἴδε “ τἰρῃίεουβηθβα οὗ ἴῃς 
58οτῖρε8 ἀπὰ Ῥῃαγίβεεβ," ρίνεη ἢ τυ ς ἢ 
ξιοαῖο διΐπεββ ἰηῃ Μὲ.'8 ρτοαΐ δηιῖ- 
Ῥβαγίβαίς ἀΐβοουτβε, ἴπ6 βενεγγ οὗ ἴῃε 
διίδςκ Ὀεΐηρ ἔυγίμεσ τη ραῖϊεὰ Ὁγ ἴῃς 
Ψοτάβ δεΐπρ ἴἄγονη ἱπίο πὸ ἔογῃ οὗ 
τδῦϊς ἰδ. ὙΤηῖβ ἴ8 6 βεοοηὰ {ἰπ|ς 
{πὰ ἌΡΡΕΔΙΒ 488 ρυεβῖ ἰῃ ἃ Ῥῃδγίβθε β 
οὐδε ἰῃ [ἢ18 ροβρεὶ, βρεακίηρ Ηἰβ πιϊπὰ 

νυ ἢ 411 ἀπε ἰτεεάοπι ὰΐ νυπουϊ Ὀγαδοῦ 
οὗ [δος ςουτίεβ᾽ε8 οὗ 6. Ὁῆε εἤεος ἀπά 
Ῥτοθδδῖε αἰἷπὶ οὗ ἴῃεβε σεργεβεηϊδίίοπβ 18 
ἴο βῆον ἴδε ἴζ 1 υἱεϊπιδίεῖὶν σάπια ἴο δῇ 
οϑεπ τυρίυτε δεῖννεεπ |6δ8 δηᾶ (δε 
Ῥμαγίβεος τ ννὰβ πεῖς ἔδυϊε, ποὶ Ηἰ8.--- 
γει. 3). ἐν τῷ λαλῆσαι, νν8116 Ηδ ννᾶ8 
Βρεακίῃβ, 88 ἰζ τὲ μδά ὕεεη ἐ. τ. λαλεῖν. 
ἐν ροεϑ πιοβὲ πδίυσγα! ἵν νὰ τἰῃ 6 ρτγεβεπὶ 
ἰπβηϊίνθ, δας 1Κ., πο 868 ἐν ψΠ ἴη- 
δηΐῖνε τιυς ἢ ποσὰ τεαυθηεν ἔμδπ δον 

8 Οπϊξ τὶς ΒΙ, 1, 13, 60 αἱ. (Τίδοξ., ΝΝ. Η.). 

οἴδες ΝΙΤ. ντίϊεσ, πὰ8 ἐν νἱ (δὰ 
δογίβι πίῃς {ἰπιεβ. Μὲάε Βυτίοη (Μ. ἀπά 
Τ., 8 100)», ΨοΟ τοπιαγβ ἴῃ σείεγεηςςα ἴοὸ 
Βιοἢ ςᾶ868: “Τῇ ῥγεροβίιίοη ἄοεβ ποῖ 
ΒέδΠῚ ΠΕΟαΒΒΑΓΪΥ ἰὼ ἀεποῖε δχᾶςὶ οο- 
ἱποίάθηος (οἵ εἰπι6), θὰξ πῃ πο οδβε 6ὃχ- 
ῬΙδαδβαβ δηϊεςεάεηςθ. ἴπ σ Ὅοσ. χί. 21 
απὰ Ηερ. ἰϊ. 12 186 δοιίοῃ οὗἩ ἴδε ἰη- 
δηϊῆνε σαπηοῖ 6 δηϊεοεάεηϊ ἰο {πδΐ οὗ 
ἴα ρῥγίποῖραὶ νεγῦ.᾽"---ἀρ : ῖδ6 
ΙΏΘΔΪ ννὰβ ὑχεακίδβε σδῖμοσ ἔπᾶπ ἀϊΐπηεσ. 
-τ-νεσ. 38. ἐθαύμασεν: [πε σαυδα οἱ 
ΟΠ ψν88 ἴπδὶ 6508 ἀϊά ποῖ τσαςὰ 
(ἐβαπτίσθη) Ὀείοτε εαἰίπρ. νε πᾶνε 
δεῖς [Κ.᾽8 δαυϊναϊεπε ἕογ ἴδε ἱποίάδης ἴῃ 
Μι, χν. σ Β., ΜΚ, νὶϊ. χ Β.., οπιίειεὰ ὉῪ 
πίῃ. Βυξ {πὲ βεοοηάδευ ομαγαςῖεσ οὗ 
{Κ.}8 παγαῖϊνα ἄρρεᾶγβ ἔγοηὶ [πϊ5, τας 
τῆς οπϑμΐηξ ἀϊβοουτβα ἄοεβ ποῖ, 48 ἴῃ 
Μι. δὰ Μκ., Κεερ ἴο ἐῆς ροίης ἱπ ῃβαπὰ 
-ποπερίεςε οὗ σγίϊμδι δοϊυϊτίοηβ, δὰϊ εχ- 
διίαϊῖεβ ου Ῥαγίβαϊς νςθ8 βἜη γα νυ. --- 
εἴ. 39. ὁ Κύριος, οπος πιοζα (ἢί8 {{π|68 

ἴῃ ῃδγγαῖϊνα. --- νῦν : νΑτίουβὶν [δίκθῃ 88 τὶ 
ἐρίἐμγ οὐ ΞΞ ξοσέ, οἵ 8ἃ8 ἃ βισ Εἶν ἐετηρογαδὶ 
Αειϊοῖα Ξε πονν “ἃ βι'απε σοπέγαβὲ ἢ ἃ 
τες πάλαι" (Μεγεῖ). Ηδῇη δῇῆγπιβ 

τῆι νῦν αἱ τῃ6 Ὀερίπηίηρ οὗ ἃ βεπίεηςδ 
οδῃ τῆεᾶη ποίπίπρ οἶδε ἴδῃ “πον ᾿᾿. 
Βυς Εδρβδεῖ, ἰῇ βυρροζγῖ οὗ ἰδῆς βεοοηὰ οὗ 
{πε ἀρονε 86η868 (“" δἀπιϊγαϊίίοηθπι αυδη- 
ἄλπι ἀςοϊαγαῖ ᾽"), φυοίεβ ἴσοπι Αττίδη νῦν 
δύναταί τις ὠφελῆσαι καὶ ἄλλους, μὴ 
αὐτὸς ὠφελημένος (Εῤίεΐ., 110. 111... σᾶρ. 
23, 1). Βεηρεὶ οἰϊεβ ἃ Κίηρβ νὶϊ. 6, 
ϑερῖ., ψπεῖε νῦν ἰπῃ τῆς ἢτβι ροβίοη 

18 δε ἐφυϊναϊεπε ἴον ΓῚ 3 ΓΠ (υἱάς ϑνεεῖ 8 

εἀϊεῖοη). [ωο] εοςε δεεπι8 Ῥεβὲ ἴο δβυϊξ 
πε 5ἰιιαδίίοη, ψ μος ἢ ἀετηαπὰβ ἃ ᾿ἰνεὶν 
ἐπιοιϊίοηδὶ ϑνογά. σοάδε Βαρρ ϊν τεπάθγβ : 
“ΜΟυ5 νοϊἹὰ δίεπ] [6 νοὺβ ργεπὰβ βὺζ 
1ε [αἰϊ.".--πίνακος ἴος Μι.᾿ Ε παροψίδος 
(χχιϊ!, 25).---τὸ ἔσωθεν ὑμῶν, γοπν ἰηδίάε, 
ἰπβιεδὰ οἵ τῆς ἰπβίάς οἵ ἴῃς ἀΐββεβ ἰῃ 
Μι. Τῆε ἰάεα ἰ5 πδὲ τῆς ἔοοὰ ἴπεν ἴδκα 



36--27. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἁρπαγῆς καὶ πονηρίας. 40. ἄφρονες, οὐχ ὁ ποιήσας τὸ ἔξωθεν καὶ 
τὸ ἔσωθεν ἐποίησε; 41. πλὴν τὰ ἐνόντα δότε ἐλεημοσύνην - καὶ 

ἰδού, πάντα καθαρὰ ὑμῖν ἐστιν. 42. ἀλλ᾽ οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, 
ὅτι ἀποδεκατοῦτε τὸ ἡδύσμον καὶ τὸ πήγανον καὶ πᾶν λάχανον, καὶ 
παρέρχεσθε τὴν κρίσιν καὶ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ - ταῦτα ἔδει ποιῆσαι, 
κἀκεῖνα μὴ ἀφιέναι. 43. οὐαὶ ὑμῖν τοῖς Φαρισαίοις, ὅτι ἀγαπᾶτε 
τὴν πρωτοκαθεδρίαν ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ τοὺς ἀσπασμοὺς ἐν 

ταῖς ἀγοραῖς. 44. οὐαὶ ὑμῖν, γραμματεῖς καὶ Φαρισαῖοι, ὑποκριταί, 

ὅτι ἐστὲ ὡς τὰ μνημεῖα τὰ ἄδηλα, καὶ οἱ ἄνθρωποι οἱ περιπατοῦντες 

ἐπάνω οὐκ οἴδασιν." 4. ᾿Αποκριθεὶς δέ τις τῶν νομικῶν λέγει 

αὐτῷ, “ Διδάσκαλε, ταῦτα λέγων καὶ ἡμᾶς ὑβρίζεις." 46. Ὁ δὲ 
εἶπε, “ Καὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς οὐαί, ὅτι φορτίζετε τοὺς ἀνθρώπους 

φορτία δυσβάστακτα, καὶ αὐτοὶ ἑνὶ τῶν δακτύλων ὑμῶν οὐ προσψαύετε 
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τοῖς φορτίοις. 

1 παρεῖναι ἰπ ΒΙ, 13 (Τίξοῃ., ΧΝ.Η.). 

41. οὐαὶ ὑμῖν, ὅτι οἰκοδομεῖτε τὰ μνημεῖα τῶν 

Ξγραμ. . . « νποκριται οπηϊτοά ἴῃ ξξ ΒΟΙ, αἱ. ΡΙΟΡΔΡΙν ἱτηροτίεὰ ἴτοπὶ ΜῈ, 

ἱπίο τῆςεὶς θοάϊε8 18 δε ργοάυς! οὗ ρίυπάες 
δηά ν͵ἱοςκεάπεββ (πονηρίας -- ἀκρασίας, 
Μι.).--νεσ. 406. ἄφρονες, βιυρίἃ τηεη ] 
τοῖ 80 βίσοῃρ ἃ ψνογὰ 458 μωροὶ (Με. χχίϊ!. 
1η).--οὐχ ὁ ποιήσας, εἰς.: ΕἸἾΒΕΙ ἃ 
ΘΒΕΙΟΠ ΟΥ δ δββεσίίου. Αδ δΔῃ 45567- 

τοη -Ξ ἣς ἴπδῖ πγακεβ ἴῃς ουϊδίάε (45 ἴξ 
βδουϊά ΡῈ) ἀοθβ ποῖ ᾿βεγεῦυ 8180 τηδκε 
ἴδε ἰπδίάς : ἴξ 1β οης (πίηρ ἴο οἰεδηβε ἴπ8 
οΟυϊϑίάς, δἀποίμεσ, εἴς. Οη {8 νἱεν 
ποιήσας ἢΠ48 ἃ ρΙερτδηΐ 56η86 -Ξ ῥηγραγέ, 
ψὨΙΟἢ Κγρκα δηᾶδ οἱπεῖβ (Βοσπεπηδηῃ 
ἀϊββεηιίπ ρ) οἰαίτα ἔοτ 11 ἴῃ τἢ 18 ρίαςε. Α8 
ἃ ᾳυεδιίοη ἴῃς τείεσεμος Ψ1}} Ὁς το Οοά, 
δηὰ ἴδε 5βεῆβε: ἀϊά ποῖ ἴδε Μδκετ οὗ ᾿ς 
ψνου]ὰ τῆᾶκα ἴῃς ἰπβίάς οὗ {πίπρβ 85 ννε]] 
88 ἴτε ουϊδίάε) ΨΝῸΥ ἰμεγείογε ἰδῪ 50 
Ἔχοίυϑινε 8ἴτεβ8 οὐ ἴδε ἰαϊζε ὃ Τῆς 
ουϊβίάε ἀπά ἰηϑἰάς γε νδγίουβ᾽ Υ [Δ Κεη 48 
Ῥοάγ πὰ 58ρίγι (Τβεορῆγ., Ευΐῃγ., εἰς.), 
νεββεῖ δπά Ἴοηΐϊεηϊβ8 (οἱ, Ἡοἰτηδηη), 
νεββεῖ δπὰ Βυπηδη βρίγις (Βεπαοὶ τ γε. 
41. πλὴν, ταῖπες (Ἰηβιεδά οἱ ἀενοίίη 
δυο ἢ αδἰϊεμίίοη ἴο (ῃςε ουτείἀε).- τὰ 
ἐνόντα, εἰς., ρίνε, 48 41τ8, ἐλ ἐλίπρε 
τοὶ μη ἐδιε αἰσλες. ΟἸΠεῖΒ ταπάεσ 28 1 
ἴᾶς ρῆγαβε ννεγε κατὰ τ. ἐν. : δοσογάϊῃρ 
ἴο γουὺς ΔὈ1Πὴ Ὸ’ (Ρτίςδειιβ, Οτοιίυβ, εἰς.). 

νν. 42-44.. ΤῸ {Π|5 οτιεἰοῖδτι οὐ ἴπ6 
δχιεσπ δ βιη οὗ ἴῃς Ῥαγίβεεβ, ἴῃ6 ΟὨΪν 
τηΐη ες βισι Εν τεϊενδης ἴο τς 5 τυ δεϊοη 88 
ἀεδοτίθεά, ας δρρεηάδεά ἰὔσγες οἵ Μι.8 
“γοο8᾽" ἀϊτγεοιϊεὰ δραῖπδὲ δεῖς ψ]}]- 
ψνοσβδῖρ ἴῃ ετπίηρ (Με. χχὶϊ!. 23), ἐμεῖς 
ονε οὗ ρεοπιίπεπος (Μι. χχίϊ. 6, ποῖ 
ἔοσγηδ!ν ρὰὲ 85 ἃ “νος ᾽), δπά {δεῖς 
Βγροοτσίβυ (Με, χχίϊὶ. 27)).--- πήγανον, τὰς, 

ἰπβίεδὰ οὗ Με.᾿Β ἄνηθον, αηίβε, Βεζε ΟἹΪΥ 
ἰπ ΝΤ.--κᾶν λάχανον, ἔνεῖν Πετῦ, 
ἔσπετοι Ἐελιίδοῆε, ἰπβιεδά ἜΝ Με.᾿8 
ταϊγὰ βαπλρῖς, κύμινον.---τὴν ν Τὸ 
Θ., ἐλ ἰουε οἵ σά, ἰπϑιεδὰ ὙΕ Μες 
μέγ) απὰ ζαἰε}ι.---Ν ει. 43. ῬΠασίβοϊς 
οβιεηϊδιίοη ἰβ ν᾿ Ἐπ γ ἄεαῖς ἢ 
Βετα σοτηραγεὰ ΜΝ ἥς νἱν!ἃ ρίσευτε ἴῃ 
Μι. χχίϊ!. 5-7, ρδγὶν ουὖἱ οὗ τεραζὰ ἴὸ 
τῆς τεβέγαϊπε πηροβεῦ ὈγῪ ἐπε βυρροβεά 
δἰτυδίίοη, [6808 ἃ ριυιεδβῖ, ραγεῖϊν δεοδυβα 
ΒΟπΊΕ οὗ (πε ἀεῖδ115 (ρῃγἰδοίεσίεβ, 4.9.) 
Ἰλοκεᾶ ἱπίεσεβι ἕοσ Οεηῖ!ε τεδάσιϑ. 
--νΥες. ὙΠ186 "νος " ἰ8 εν  ἀςΠΕ 
δἀκλριεὰ ἔος ἀεπεῖΐε υδεὲ. ἴῃ Με. τπὰ 
ΒΕΡΟΪΟταΒ ἅτε τπηδὰς ςοηβρίουουδβ ὉΥ͂ 
ψὨϊτο- ναβῃΐηρ ἴο ννᾶσῃ ραββεγβιῦυ, δπά 
τε ροΐπε ἰ8β ἴῃς ςοπίγταβε Ῥεΐννεεη δας 
ξαὶς εχίεσίοσ δηὰ τῇς ἱπῆογ ουΪπ688. 
Ἡετσε ἴδε ρτανεδ Ῥεζοπὶε ἰην  818]ε (ἄδηλα, 
ἴῃ [Π|8 βεῆϑε πεσε οὐΪυ ἴῃ Ν.Τ' ; ἜΣ (ος. 
χίν. 8) ἀηὰ {πε τἰβκ ἰ8β ἴῃδὲ οὗ δεὶπρ ἱπ 
τῆς Ῥσεβεπος οὗ ννῆδιὶ ἰβ οὔεηβίνε ννἱπουξ 
Κπονηρ. Ἑδιτγᾶγ (Ο. α. Τ.) βυρρεβί8 
παῖ {πὰ τείεσεποε πᾶν ὃς ἰο ΤΊρετγίαβ, 
ΜΏΙΟ 88. ὈΌΠΠῈ οἡ ἴῆς δἰῖε οὗ δὴ οἱὰ 
φετηείεσυ. 

γν. 45-52. ΟαΞίέϊραΐξίοπ ὁ ἐΐλε Ξτογίδες 
᾿ρ ρ ;Σ βδνεζε, δυξ )υδιῆεἃ Ὀν Πανίηρ 

ἰηνίτοά.--Νεσ. 45. τὶς τῶν νομικῶν: 
ἃ Ῥτοξεββίοηδι τἥδῃ, ἴῃς Ῥῃαδγίβεεβ θείῃ 
ἴαυτεη ; ἴπε ἔν Ὸ οἴδββεβ κίπάτεὰ ἰῃ 
βρίσί, βεῆος ἴδε ἰαννυοσ ῬὯΟ Βρεδκ8 (εἰς 
Βίτ. --ονες. 46. 1εβὰ8 ἔδαυ βϑὶν ρσοσθεάβ 
ἴο βὰῪ ψπηδὶὲ Ης (δίηκβ οὗ δα ο1458.-- 
καὶ ὑμῖν, γεβ] ἴο γου Ἰανγγεσβ αἷβο 'νοςββ. 
ΤὮγαε ἂς βρεοίδεά: ἅδαὺγν διγάεης (Μι, 



584 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΙ. 48--54. 

προφητῶν, οἱ ἷ πατέρες ὑμῶν ἀπέκτειναν αὐτούς. 48. ἄρα 

μαρτυρεῖτε 3 καὶ συνευδοκεῖτε τοῖς ἔργοις τῶν πατέρων ὑμῶν ὅτι 
αὐτοὶ μὲν ἀπέκτειναν αὐτούς, ὑμεῖς δὲ οἰκοδομεῖτε αὐτῶν τὰ μνημεῖα. ὃ 
49. διὰ τοῦτο καὶ ἡ σοφία τοῦ Θεοῦ εἶπεν, ᾿Αποστελῶ εἰς αὐτοὺς 
προφήτας καὶ ἀποστόλους, καὶ ἐξ αὐτῶν ἀποκτενοῦσι καὶ ἐκδιώξ- 

ουσιν- 50. ἵνα ἐκζητηθῇ τὸ αἷμα πάντων τῶν προφητῶν τὸ 
ἐκχυνόμενονδ ἀπὸ καταβολῆς κόσμου ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης, 
51. ἀπὸ τοῦ αἵματος ᾿Αβελ ἕως τοῦ αἵματος Ζαχαρίου τοῦ 
ἀπολομένου μεταξὺ τοῦ θυσιαστηρίου καὶ τοῦ οἴκου - ναί, λέγω ὑμῖν, 
ἐκζητηθήσεται ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 52. Οὐαὶ ὑμῖν τοῖς νομικοῖς, 

ὅτι ἤρατε τὴν κλεῖδα τῆς γνώσεως - αὐτοὶ οὐκ εἰσήλθετε, καὶ τοὺς 
εἰσερχομένους ἐκωλύσατε." 53. Λέγοντος δὲ αὐτοῦ ταῦτα πρὸς 
αὐτούς, ἤρξαντο οἱ γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι δεινῶς ἐνέχειν, 
καὶ ἀποστοματίζειν αὐτὸν περὶ πλειόνων, 54. ἐνεδρεύοντες αὐτόν, 

καὶ ζητοῦντες ἴ θηρεῦσαί τι ἐκ τοῦ στόματος αὐτοῦ, ἵνα κατηγορή- 
σωσιν αὐτοῦ.8 

3 οτ οι δε δὲ Βανε και οἱ (ΤΊ8..)., Μ ας θεῖον. 

᾿ Ἐογ μαρτυρειτε (ΑΟἿΧ αἱ. 21.) 3 ΒΙ, δεῖ. Οτίᾳ. Ββανε μαρτυρες ἐστα. 
8 ΒΌΙ, οοἄά. νεῖ. 1,Δξ. οπιῖξ αυτων τα μνημεια. Μίάε Ὀεῖον. 

4 διωξουσιν ἰπ  ΒΟΙΧ αἱ. (ΥΝ.Η.). 

5 τ λεγοντος. 
δεκκέχυμενον ἴῃ Β 33, 69 (ἿΝ.Η. ἰεχὶ). 

. προς αντους, ἰουηά ἴῃ [ῃς γεδίεγη ἴγρε οὗ ἰεχῖ, ΨΒΟΙ, 33 
δανε κακειθεν ἐξελθοντος αντον : ἴνο αυῖς ἀϊδείπος ῥγείδοεβ ἴὸ ἴῃς πεν δβεοϊίοῃ. 
Τίδοι., ΝΝ.Η.., ῥγεῖεγ τβαὶ οὗ Β (2) ἰο μαῖ οὗ Ὁ (1). 

ΤΎΦΒΙ, :, σιδ, 131 αἱ. οπιῖς καὶ ζητουντες (Τίβοι., ΥΝ.Η.). ΜῊ Χ οπιῖς αἴδο ἀντον 
Δῆεὶ ἐνεδρενοντες (ΤίΞς.). 

δ ΒΓ, οορ. δείβ. οπιῖε να... ἀντοὸν (4 5ἴοβδ ἱπιϊιδείπᾳς ΜΈ, χίϊ, το). 

χχὶϊ!, 3), ἑἐονεδς οὕ ἐλε ῥγοῤπεὶς (Με. χχιϊὶ, 
290-31), ἅεγ οὗ ΠΡ ΒΟῊΝ χχίϊὶ. 14). 

«τε (νυ νὸ δοσυδβαιίνεβ ΟὨΪΥ 
ἴῃ Ν.Τ.), γε Ιδάβ πιθὴ τἱτἢ ἀπρεδγαῦὶς 
Ῥυγάςῃβ.---προσψαύετε, γε ἰουςἢ, Πεῖα 
ΟὨΪΥ ἱπ ΝΤ.--νες. 47. καὶ οἱ πατέρες 
ᾧ., απὰ γοὺς ἐλῖμετβ. Ταὶβ τεδάϊηρ οὗ 
ΝΟ [8 ἴο ὃς ῥγείεσγεά οῃ ἱπίεγηδὶ στουπάβ 
ἴο οἱ δὲ, 45 ἱπιρὶ γίηρ τπαῖ τπ6 ἔτνο δοῖβ 
ΨΜεῖῈ ποῖ οοηϊγαβίεά Ὀυϊ Κίηάτεά τε ἰπ Ὺ 
ΚΙΠεά, γοὺ υϊἀ, νου βοπβ οἵ βυςἢ 
Αι Βετβ.--- ετ. 48 ροΐπεβ τῇς πιοσϑὶ.--- 
ἄρα: ρεῖμδρβ ἢ ΘΟΒΙ εἰδιπιδο θοῦ τα 
βῃουϊά ντῖϊς ἄρα, ἰακίπρ “δὲ (Ο]οννΒ 
88 ἃ Ππυεβίίοη.--οἰκοδομεῖτε, γε ὁκίϊά, 
ΔΡρβοϊυἵεῖν (ἱπουὶ οδἤεςι, υἱάδ ποῖα 3 
δρονο). Τοπθ-Βυ ]ἀϊπρ' 'π βοποὺς οὗ ἀεδὰ 
ξεορησίδ ἃηά ΚΠ παρ οὗ 1ἰνίηρς Ργορμεῖβ 
ἅνε οτς τοοῖ: δίυρ! ἃ βιιρεγβιϊείουβ τενοῖ- 

Ἔῆςα ἔοσ ἴδε Ἐβεδ] βμεά ογάετ.--- Ν ετ. 40. 
ἡ σοφία τ. Θ.: νυἱάε ποίεβ οη Μίῖ. χχίῃ. 
34.--ἀποστόλους, ἀροβίῖεθ, ἱπείεδά οὗ 
δα πιεπ δηὰ βογίδεβ ἰπ Με.---ἐκδιώξου- 
σιν, 1Πεν 884}} ἀγίνε ουὲ (οὗ {πε ἰαπά), ἐπ 

Ρίαος οἵ Με᾽5 στανρώσετε.--εῖ. 50. 
ἐκζητηθῇ, “4 Ηεἰ]επί διεὶς νεῖ υϑεὰ ἰῃ 
ἴδε βεηβε οἵ τῆς [,δείη σαφμίγο," ἙΆττΑΣ 
(Ο. 6. Τ.).--νεσ. 51. τοῦ ἀπολομένου 
ὙΠΟ ρογίβῃεά, ἰῃ ρίδος οὗ ἴῃς μδγβῆοτ 
ΨΠΟπῚ γε δίενν οἵ Μι.--τοῦ οἴκου -Ξ- 
τοῦ ναοῦ ἱπ Μί., τῆς ἰεπιρίς.---Ν ἐσ. 52. 
Εἰηδὶ νος ου πε ἰανγεζβ, ἃ Κἰπά οἵ ἀπιί- 
οἸϊπιαχ. ΟΥΓ. Μι., ψβεῖε πε ραϊδειὶς 
Δροβίτορῃεςε ἴο Ϊεγυβαΐίθπὶ ἕο! οννβ δηὰ 
ςοποϊυάεβ τῆς ἀΐδοουτβε.---τὴν κλεῖδα τῆς 
γνώσεως, ἴδε ΚεΥ ΜΠ ΟΝ ἰ8 Κπονϊεάρε 
(σοπίεῖνε οὗὨ ἀρροβίτου) δὐτηϊηρ το 80 
Κίπράοπι οὗ αοά. Μδην ἴδε ἴξ ΞξΞ 86 
ΚΟΥ ἴο κπονςάρε. 
ες. 53. Τῆς ἑογεροίηρ ἀΐδοουζβε, 

τπουρῇ τοηεὰ ἄονγῃ 848 σοτηραιεὰ Ὁ ἢ 
Με., ννὰβ πιοσῈ ἴπδη ἴδε δβεᾶγεγβ οουϊὰ 
βἴαπά. Τα τεβυϊὲ 8 ἃ τῆοσε δποβεῖϊς 
διἰετυὰς ἐοννατ 8 τῆς ἔτες-βροκδη Ργορβεῖ 
ἴπᾶη τῆς οἶδββεβ Ἴοοποοτηθὰ δᾶνε γεῖ 
βῆοννῃ, δ 1εδϑὲ ἱπ (ἢς πασγαῖΐνε οἵ ἔκ. 
ὙΠΒεν Ὀερᾶπ δεινῶς ἐνέχειν, ἴο Ὀς Βοτοῖν 
πειεϊεά δὲ Ηἰπὶ (ο", ΜΚ. νἱ. το). Ευτῶγ, 
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ΧΙ], σ. Ἐν οἷς ἐπισυναχθεισῶν τῶν μυριάδων τοῦ ὄχλου, ὥστε 
καταπατεῖν ἀλλήλους, ἤρξατο λέγειν πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ 

πρῶτον, “Προσέχετε ἑαυτοῖς ἀπὸ τῆς ζύμης τῶν Φαρισαίων, ἥτις 
ἐστὶν ὑπόκρισις.ἷ 2. οὐδὲν δὲ συγκεκαλυμμένον ἐστίν, ὃ οὐκ 
ἀποκαλυφθήσεται, καὶ κρυπτόν, ὃ οὐ γνωσθήσεται. 4. ἀνθ᾽ ὧν 
ὅσα ἐν τῇ σκοτίᾳ εἴπατε, ἐν τῷ φωτὶ ἀκουσθήσεται " καὶ ὃ πρὸς τὸ 
οὖς ἐλαλήσατε ἐν τοῖς ταμείοις, κηρυχθήσεται ἐπὶ τῶν δωμάτων. 

4. Λέγω δὲ ὑμῖν τοῖς φίλοις μου, Μὴ φοβηθῆτε ἀπὸ τῶν ἀποκτεινόντων 
τὸ σῶμα, καὶ μετὰ ταῦτα μὴ ἐχόντων περισσότερόν τι ποιῆσαι. 

1 ητιξ. .. νποκ. Ῥείοτε τ᾿ Φαρ. ἰη ΒΙ, ε (ἾΝ.Η.). 

ἵνεβ 88 εαυίϊναϊεπί8β ἐγκοτεῖν, ὀργίζεσθαι. 
ε Νυΐϊχαίε μὲ8 ργαυΐέεγ ἱπειςίογε, ἴὸ 

ΡῬΙεββ δατάᾶ, ψῆῃϊοῆ ΑΙ. απὰ ΕΝ. 
ἔοϊ!ονν. ἙΕἰεϊά (Οἱ. Νοσ.) ἀεοίάεβ ἔοσ ἴδε 
ἀοτηῖεῖ δέῆδος ΞΞ ἴδε βοσῖθεβ δθὰ ΕΒΒεΙβΕΕΒ 

άπ ἴο ΓΖ 
τίζειν: Οτίπστη Εἶγθο τἶτὸς ποαϊίαροςς 
το βρεδὶς ἔγοσῃ τλδτῆοσυ (ἀπὸ στόματοε); 
ἴο τερεδὲ ἴο ἃ ρυρ]] ἔμδε 8ε πιᾶν ςοπηπιῖξ 
ἴο τ ΠΊΟΓΣΥ ; ἴο ΡἾΥ ΨἹΏ αυεβίοηΒ 80 88 
ἴο επεῖος ἰο οἴμμαπὰ ἄπβγεσθ. [Ἷἢ τη ϊ8 
τοῖγά βεῆβϑε πε ννογὰ στηθδβὲ Ῥε ἰδκεη ἤεσε 
85 ἰξ ἰΒ ὉΥ ὙΠεορῆγυ. (πὰ ΌΥῪ δὐμος ἐν 
ἀπαιτεῖν αὐτοσχεδίους καὶ ἀνεπισκέπ- 
τονε ἀποκρίσεις ἐρωτημάτων δολερῶν -- 
ἴο ἡδεῖς οἤπιαπὰ ἀρειοσσες ἜΠΈνΘΝ το 
οτ 4υεβεϊοῃ8).--- ΕΣ. 54 τειν σίνεβ 
τῆε Καγ ἴο πε πηεδηΐπρ οἴ ἀποστοματίζειν 
(Βεσε οὐἱγ ἴῃ Ν.Τ.). 
ΟΗΆΡΤΕΒ ΧΙ]. Μιβοξειάνξοῦβ Ὠ18- 

σούπ8Ε8.---νν. 1-1Δ. Ἐχλογίαξίομ ἰο 
αγίεες πέεγαποσ, δἀάτεββεὰ ἴὸ τῆς 
ἀϊδβοίρ!εβ (οὐ Με. χ. 17-33).--ν οἷς, ἰῃ 
1Πε86 οἰτοιπιδίδηςεβ, ἐ.46., ψ Ὡς (δἢς 
ἈΒΒΑῸΪ5 οὗ τῇς Ῥμαγίβεεβ δηὰ βοσῖρεβ 
οπ ]εβ08 ψνεσε ρμοίῃρ οὐ (χὶ. 53).-- 
μυριάδων: ἃ Ὠυρετθο 1.4] εχρσεβϑίοῃ ἴῸσ 
8δη “ἱπηυτηεγαῦϊς τηυ τάς," ροϊπιηρ, 
ἱξιῆ6 ψνοσὰβ αἀτὸ ἴο 06 ἴδκεπ ἴῃ δαγηδϑῖ, 
ἴο τῆε ἴαγρεβὲ οτοννὰ πιεπιϊίοηδᾶ δηγ- 
ψὮετα ἰῃ ἴῃς ΟΘοβρεῖβ. Ὑεῖ [8 ἱπηπιεηβα 
βλιδεσίπα ἰδ ποῖ δοοουπίεά ἴοσ : ἰξ ἄοεβ 
ποῖ ΔρΡρεᾶσ Ψψἤεσε οὐ ῬὮΥ ἰξ οοἰϊεοιεὰ, 
Ῥυὲ τῆε ἐν οἷς διρρεδίβ παῖ τῆς ρεορῖς 
μαὰ Ῥεδεὴ ἄγανῃ τορεῖπεῦ Ὁν τἢς εἢ- 
ςουπίες Ὀαῖννεεη [|6βὺ8 ἀπὰ Ηϊβ ἔοεβ.-- 
πρῶτον οτ [18 ροβίτίοῃ πδίιγα! νυ 
4υΑ!1ῆε8 προσέχετε, ἱτηρ᾽ γίηρ ἴδαὲ 
ΔΥΡΟΟΣΙΒΥ 88 ἴῃς βτβῖ ἴορίς οὗ ἀϊβοουσβα 
(Μεγεῖ). Βυὲ [τ πιὰ 80 δὲ ἴακθῃ 
ἢ μαθητὰς, 48 ἱπιρὶ γίηρ τπδῖ, ὑν ἢ] 6 
1εβυ8 πιδδπὶ ἴο δρεαῖΐ ἴὸ ἴδε Ἵοσοννὰ, Ης 
δάἀτεεβδεά ΗἰπΊβεϊ ἰπ τς ἢἤτβὲ ρίδος ἴὸ 
Ηΐ8 ἀϊβοὶρ᾽ε8. (ϑοδδπζ, 1. ΝΥ εἶββ, ΗοἱιΖ- 
τὴδηη). Βοσζπεπιᾶπη ροϊηϊβ οὔξ ἴμδῖ 
ΜΜΝ|Π6 Μι. ρίαοεβ πρῶτον ΔῇῈΣ ἰπ)- 

Ῥεζδᾶνεβ, τἰ. ρίδοεβ ἱξ αἶδο Ῥείοτε, 88 
ἴῃ ἶχ, ὅτ, χ. ν.--ἀπὸ τῆς ζύμης τ. Φ.: 
τι 18 15. ἴπε ἰορίομ τεροσίεὰ ἱπ Μι. χνΐ. 6 
δηὰ ΜΙκ. νἱϊ. 15, οοπηεοϊεὰ ἴδετε ν᾿ Ὡ 
τῆς ἀεπγχαηὰ ἴοσ ἃ εἰρη ; ἢεσε ἴο δε νἱεννεὰ 
ἰῃ ἴῃς Ἰίρῃε οὐ ἐὔς ἀΐβοουτβε ἱπ [86 
ῬΒαδγίβεε᾽ 8 ἤοῦβα (χί. 37 ἢ). [π ἴδς ὕνο 
Ὦσβι αοβρεῖβ ἴτε ψνατηίηρ ὄχργεββεβ 
ταῖπασ ΟΠ γίϑι δ βεῆβδε οὗ δε ἀεβδάϊν 
οδαγδςίεσς οὗ ἴπε Ῥμασίβαϊς ἰεανεη; ἤεσθ 
ἐξ 18. ἃ ἀϊδαςεὶς υξίεταπος ἴοτ ἴδε ρυϊάληος 
οὗἉ ἀϊβοῖρ᾽εβ ἃ8 ννϊπεββεϑ οὗ ἴπε ἔγυῖ8.--- 

ἐστὶν ὑπόκρισις : ποῖ ἰῃ ΜΙ. δηά 
ΜΚ. ; πιὶρδε θὲ ἴἌκεῃ 88 δΔῃ Ἂχρδηδίοσυ 
Εἰοββ, δὰϊ σοῦ ον το Ὀε νἰεννεὰ 88 ρασζὲ 
οὗ τἰῆε ἰορίοπ. Ἡνροοτῖϑυ, ἴῆς ᾿ἰεδάϊηρ 
Ῥματγίβαὶς νίος τὸ γεδυίηρ 84 πιαδὶς οὗ 
Βδη εν ἴο Πἰάα δὴ εν] πεαγῖ ; Ὀυ ποτὶ 
ΨνΒδὲ ΓΟ]]ονν8 ΔΡρδΥΠΕἾΥ ἤεσε ἴὸ ὃς Κη 
ἷπ 8 ΜάαΣ βεῆβα 80 88 ἴο ἱποϊυδε ἀϊΐ8- 
βἰπγυ]δείοπ, Ὠιάϊπς οοηνίςεοη ἔτοπι ἔδαῦ 
οὗ πδῇ 845 ἴῃ Οδ[ὶ. 11, 13 (8ο ]. ν εἶββ πῃ 
Μεγεῖ). [ἴπ {κι Ὺὴδ' τεροσῖβ οὖσ [οσὰ 8 
ΒΑΥΠΡ8 ΔΒΒΌΣΩΕ ἃ ἔοιτῃ δάδρίεά τὸ 1Π6 
οἰγουτηδίδηςεβ οὗ τῆς ψυτιτεσ᾿ 8 ἰἶηα. 
Ἡγροοτσίβυ ἱπ με βεπβε οὗ 64]. 1ϊ. 13 ννὰβ 
186. ἰεπιρίδιίοη οὗ ἴῃς δροβίοϊίς ἂρε, 
ψεη ἰγυῖῃ σουὰ ποῖ Ὀ6 βροόκεὴ δηὰ 
δοϊεά νους σὶϑι.---Ν εσ. 2 - Μί, χ, 26, 
ἴδετε σοππεοιεὰ ἢ ἃ σουηβεῖ ποῖ τὸ 
ἔξασ τηϑῃ δάάγεββεἃ [ὁ ρείβοηβ ψνῇοβο 
νοςδίϊοπ ἱπιροβεβ ἴδε ΟὈ]ρδιίοη ἴο βρεαῖς 
ουξ. Ηετε -Ξ ἀϊβϑίπηυϊδιίοη, οοποεδὶπηεηξ 
οἵ γους λίπ, ἰδ ναΐῃ ; ἴῃς ἐγ Ὑ1]] οὐξ 
ΒΟΟΏΕΣ ΟΥ ἰδῖεσ.---  εσ. 3. ἀνθ᾽ ὧν, εἰπεῖ 
Ξε φμαγέ, ἱπίειτίπρ ἴα ῥαγίίου!δ ςοᾶβ56 
Το] οννπρ ἥοσλ ἴπ6 ρεέπεγαὶ βέδιϊετηεηΐ 
βοΐῃρ θείοσε, οσ ξξἮ θεσδυβε, δββίρηιίηρ 8 
Γεᾶβου ἴος 1πᾶὶ βίδϊεπιεηῖ. Ὑδι8 νετβα 
Ξε Μῖ. χ. 27, δυῖ αἰΐεσεά. [ἢ Μι. ἰξ 15 
ΟἸἾεῖβε νῆο βρεακβ ἱπ ἴδε ἀαγίζπεββ, δπά 
ΜΏΙΒροΙΒ ἰπ ἘπῸ εἂγ; ἰπ ΓΚ. ἰξ ἰβ Ηἰβ 
ἀϊδβοῖρ!εβ. [Ἃἢ τῆς οπς σεργεβεπίδιίίοη ἴδ 8 
νι ίδρεείπβ, βίαρε δ48 ἰϊ8 ρίδςε ἰῃ τῆς 
ΠΙβίοσυ ο τῆς κἰηράοπι: ἰῃ τῆς Ιαἰΐετ ἴὲ 
ἰ8 ςοηςείνεά δ5 ᾿Ἰ]ερίεἰπιαῖε πὰ τΈ}]ς. 
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5. ὑποδείξω δὲ ὑμῖν τίνα φοβηθῆτε. φοβήθητε τὸν μετὰ τὸ ἀπο- 
κτεῖναι ἐξουσίαν ἔχοντα ῖ ἐμβαλεῖν εἰς τὴν γέενναν - ναί, λέγω ὑμῖν, 
τοῦτοι φοβήθητε. 6. Οὐχὶ πέντε στρουθία πωλεῖται Σ ἀσσαρίων 
δύο; καὶ ἕν ἐξ αὐτῶν οὐκ ἔστιν ἐπιλελησμένον ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ " 
ἡ. ἀλλὰ καὶ αἱ τρίχες τῆς κεφαλῆς ὑμῶν πᾶσαι ἠρίθμηνται. μὴ 

, οὖν ὃ φοβεῖσθε: πολλῶν στρουθίων διαφέρετε. 8. Λέγω δὲ ὑμῖν, 
Ὁ Βον ὅμολ. Πᾶς ὃς ἂν "ὁμολογήσῃ ὁ ἐν ἐμοὶ ἔμπροσθεν τῶν ἀνθρώπων, καὶ ὁ υἱὸς 

ἀρ ο, τοῦ ἀνθρώπου ὁμολογήσει ἐν αὐτῷ ἔμπροσθεν τῶν ἀγγέλων τοῦ 
τα, Θεοῦ 9. ὁ δὲ ἀρνησάμενός με ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων ἀπαρνηθήσεται 

ἐνώπιον τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ. 1ο. καὶ πᾶς ὃς ἐρεῖ λόγον εἰς τὸν 
υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, ἀφεθήσεται αὐτῷ τῷ δὲ εἰς τὸ Ἅγιον Πνεῦμα 
βλασφημήσαντι οὖκ ἀφεθήσεται. 11. ὅταν δὲ προσφέρωσιν ὅ ὑμᾶς 

ἐπὶ τὰς συναγωγὰς καὶ τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξουσίας, μὴ μεριμνᾶτε δ 
πῶς ἢ τί ἀπολογήσησθε, ἢ τί εἴπητε’ 12. τὸ γὰρ Ἅγιον Πνεῦμα 
διδάξει ὑμᾶς ἐν αὐτῇ τῇ ὥρς, ἃ δεῖ εἰπεῖν." 

1 ᾳχοντα εξουσιαν ἴῃ ΑΙ ΒΌΙ,, εἴο., νεῖβ8. 

3 Ἐρσ πωλεῖται (8 (ΟΓ.,) 858 δι], πειέ. Ρ]. ποπ).) 3 Β 13, 69, 346 δανα πωλοννται. 
8 ΒΙ,Κ 157 οοὐά, νεῖ. [,δξ. οτῖε ουν. 

480 ἐπ ΜῈ], αἱ. ῥί. (ΤίβοΒ.). ΒΔ αἱ. Βανε ομολογησει (ΥΝ.Η.). 
δ εισφερωσιν ἴῃ ΒΙΧ Ι, 33 αἱ. 

8 μεριμνησητε ἰπ ΜΒΙΟΕΧ Ι, 13,33, 60. Ὁ δπὰ οοἀά, νεῖ. 1,.8ἴ. ἐγτ. οὔτ.» εἴς.» 
οταῖξ ἡ τι δῆεσ πὼς (ἿΝ.Η. Ὀγδοκεῖ8). 

ὙΥΒαὶ γου νι ΐβρες νν}}} Ὀεοοπια κποννπ 
ἴο 411, ἐπεγείοτε ννδίβρεσ ποῖ Ῥυῖ βρεακ 
ποτὰ ἴμε Βουβείορ.-Ν τ. 4. λέγω δὲ, 
ἱπισοάυςϊης ἃ νεσῪ ἱπηροζίδηξ βιδιεπιεηξ, 
ποῖ ἃ τῆετε ρῆσαβε οὗ 1[,Κ.᾿8 ἴο Βεὶρ ουὖὲ 
τῆς σοππεςίίοη οὗ τδουρῆς (Υν8., Μι.- 
Ἐνδηᾷ., 279).---τοῖς φίλοις , ποῖ ἃ 
τετε οοπνεηίοηδί ἀεβίρπδίίοη ἔοσ δῇ 
δυάΐϊεηςε, Ὀυῖ δροκεῆ νὰ δἰ ρἢδβὶ8 
ἴο ἀϊκιϊηρυϊβῃ ἀϊδοίρεβ ἴτοτὶ δοβί!]α 
ῬΒατίβθαβ τὸ ΤΥ σοπιγδάθβ, σΟπΊρΑπίοῃ8 
ἴῃ τεἰδυϊαθοη.--- μὴ φοβηθῆτε, εἰς., ἄοννη 
ἴο ἐπὰ οὗ νος. 5. -- Μί. χ. 28, νυ ἢ ναγίδ- 
ἴοπβ. Εος Μι.᾿8 ἀϊβιϊποιίου Ῥείννεεη 
Ῥοάν δηά βου] 1,1... ἢΒ48 οπε Ῥεϊψεεῃ ΠΟΥ 
δηὰ δετεᾶῆεσ (μετὰ ταῦτα). ΤΕ Ροβίεϊνα 
εἷάς οἵ τῆς οουπ8ε] [8 ἱπισοδυσς ποῖ ΜνἸὮ 
ἃ βδίωρὶς “ἔεας," δυῖϊ ΨΙΠ τῆς τοσα 
ετρῃδις “1 νν}}}} βΒῆον" γε ὑνποῖλ γε 8141] 
ἥεατ ", Ὑδδη δὲ {πὰ επά, ἴοὸ ρῖνε 5111 
ΤΏΟΣΕ ΕΠΙΡΠΔβῖϑ, οοπιθβ: “Ὑ6ᾶ, 1 ΒΥ 
Ὁπίο γοῦ, ἔεαγ δίπι", ὙΠΟ ἴδ πε ἀὑη- 
Ὡδγηεά οὔ͵εοὶ οὗ ἔδξασ ὃ ϑυγεῖγ 86 Ψῆο 
(επιρί8 ἴο τπέλιΠίὉ]π688, ([πΠῈ ροὰ οὗ 
ἘΠ18. τνοσ]Ἱὰ 1---νες. 6. πέντε, ἦνε, ἴοσ 
ἴννο ξασιίηρβ, ἔννο ἔοσ ὁτὲ ἱπ Μί. (χ. 20); 
οπς ἱπίο πε δαιραὶπ Ψμεη γοὺ ων 8 
ἴατρες υσρεσ. ὙΠΕῪ δαγὰϊν πᾶνε ἃ 
Ῥτῖςε δἱ 4]] 1---ἐπιλελησμένον, ἑοτροιίεῃ, 

ἴον Μι.᾽8 “" [4118 ποὲ ἴο ἴῃε στουηά νῖξἢ- 
οὐν"; τῆς ἔοσπιεσ πῆοσεὲ βεπεσαῖ δηὰ 
βεοοηάδευ, Ὀυςϊ ἴΠ6 πχεδηΐηρ ῥ᾽ αῖπεσ.--- 
νες. 17. ἠρίθμηνται, ΠΕ τεπιδίῃ 
πυπιθεῖεᾶ, οὔςα ἴος 411; ΠΌΠΟΙ ΠΕνῸΣ 
Τοτροιΐζεη, οπα ννου]ὰ θὲ πιϊδβεά. 

νν. 8-12. Αποῖπος βοϊεπιη ἀδοΐαγα- 
εἴοη ἱπισοάυςεὰ Όγ ἃ δὲ - Μι. χ. 
32, 33.-ἔμπροσθεν τῶν ων τ΄. Θ.: 
ἰη ρίαςς οὗ Μι.᾿8 “ Ὀείοσα τὴν Εδίπεσ ἴῃ 
μεάνεη""Ἁ, ἴἷῖπ νεσ, 6 “ σοά" ἴδκεβ 186 
Ρίαςε οὗ “γους Βαῖδμεσ" ἴῃ ΜΕ. 1ὲ βεεπὶ 
85 ἰξ τῆε ΟὨΠτίβιίδη οἰτοῖς ἴο ψ ΠΟ ΓΚ, 
Ῥεϊοηρεὰ ἀϊὰά ποῖ ζᾺΠΥ τε] δα ἔπε δἰ ρηΐβ. 
οᾶποε οὗ Οἢσίβι᾽Β οὔοβεη ἀδβί σπδίίοῃ ἔοσ 
αοά.---Ν ες. το. πᾶς ὃς ἐρεῖ, εἴς.: [86 
ἴτιε Πίδιοσίοαὶ βεϊείης οὗ της ἰορίομ σοῃ- 
ςογηΐηρ ὈΪΑΒΡΏ ΠΥ [8 ἀουθιεβ8 τμαὲ ἰπ 
Με, (χιῖ. 31), ἀηὰ ΜΚ. (1. 28), ψγῇεγε ἱξ 
ἌΡΡΘΔΙΒ 88 8 80]επὶπ Ψασηίηρ ἴο [86 
τῶ ΨῆΟ ὑγοδοβεὰ (ἢ ἴπεοῖν οὗ 
Βεεϊζεδυδ- ἀεσίνεά ρόνγες ἴο Ἵοδβὲ ουὲ 
ἄεν!8. στε ἰξ 18 ἃ ογά οὗ εησουζᾶδε- 
τηεπέ ἴ0 ἀΐδοῖρ[ 68 (Ὡροβι168) το [15 εῇεοῖ: 
ΙΔδρμοπιίηρ τῃε ΗἩοῖγν ϑρίγιε τῤεαξὶπρ᾽ 
ἐπγομρὰ γομ Ψ] Ὀς ἴπ Οοὐ β βίρῆι δῇ 
Ὁπρδγάοηδθϊε βἰπ, ἔα τόσα μείπουβ ἤδη 
ἴδαῖ οὐ ρτγε)υάϊςεὰ Ῥῃαγίβεεβ βρεακίης 
εν] αραϊῃδι της, ἰῃς ὅοη οὗ Μαϑη, πονν.-- 
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13. Εἶπε δέ τις αὐτῷ ἐκ τοῦ ὄχλου,1 “Διδάσκαλε, εἰπὲ τῷ ἀδελφῷ 
μου μερίσασθαι μετ᾽ ἐμοῦ τὴν κληρονομίαν." 14. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, 
“ἤλγθρωπε, τίς με κατέστησε δικαστὴν 5 ἢ μεριστὴν ἐφ᾽ ὑμᾶς ; ἢ" 
15. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, “Ὁρᾶτε καὶ φυλάσσεσθε ἀπὸ τῆς ὃ 
πλεονεξίας" ὅτι οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν τινὶ ἡ ζωὴ αὐτοῦ ἐστιν ἐκ 
τῶν ὑπαρχόντων αὐτοῦ." 4 τ6. Εἶπε δὲ παραβολὴν πρὸς αὐτούς, 
λέγων, ““᾿Ανθρώπου τινὸς πλουσίου εὐφόρησεν ἡ χώρα: 17. καὶ 
διελογίζετο ἐν ἑαυτῷ,δ λέγων, Τί ποιήσω, ὅτι οὐκ ἔχω ποῦ συνάξω 
τοὺς καρπούς μου; 18. καὶ εἶπε, Τοῦτο ποιήσω" καθελῶ μου τὰς 

ἀποθήκας, καὶ μείζονας οἰκοδομήσω, καὶ συνάξω ἐκεῖ πάντα τὰ 

γενήματά ὃ μου, καὶ τὰ ἀγαθά μου, 19. καὶ ἐρῶ τῇ ψυχῇ μου, Ψυχή, 
ἔχεις πολλὰ ἀγαθὰ κείμενα εἰς ἔτη πολλά - ἀναπαύου, φάγε, πίε, 
εὐφραίνου. 20. εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Θεός, ἼΛφρων; ταύτῃ τῇ νυκτὶ τὴν 

ψυχήν σου ἀπαιτοῦσιν3 ἀπὸ σοῦ" ἃ δὲ ἡτοίμασας, τίνι ἔσται; 
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21. οὕτως ὁ θησαυρίζων ἑαυτῷ, καὶ μὴ εἰς Θεὸν πλουτῶν." 9 

1 φκ τ᾿ οχ. ἀντω ἴῃ 81, 33. 3 κριτὴν ἰπ ΜΙ ΒΌΓΠ, 1, 13,33 αἵ, 

3 Ἐοτ τῆς πλ. ΜΙ ΒΌΙ, αἱ. νετβ8. ανε πασης πλ. (Τίδο!., ΝΝ.Η.). 

4ἀντω ἰπ ΒὨ ργεξεσγεὰ ὃὉγ Τίβοξ., ΝΝ. Η., ἴο αντον (Τ᾿ Ε. τὰ 31.Δἃ αἱ. 9. «πηνφὸ). 
δεναντω ἰη ΒΙ,. 

8 Ἐοσ τα γενηματα ΒΙ, ἀηὰ δοπιε νεζβ8. βᾶνε τὸν σιτὸον (ὟΝ. τοχι). 
Ἴ κειμενα. .. πιεῖ ψϑητίηρ ἴῃ Ὁ, ςοἄά. νεῖ, [,αἴ., ἀπὰ Ὀγδοκεῖεά ἴῃ ΝΗ. 

8 80 πῃ ΝΜ ΌΔ, εἰς. (ΤΊ 5ς.). ΒΙΚΟΤ 33 Πᾶνε αἰτουσιν (ἮΝ. Η.). 

8 Ὁ 8, Ὁ οπιίξ νὲσ. 21, ΨΏΟἢ 8 ἰποτγαίοσα Ὀγδοκεϊεά ἴῃ ἮΝ. Η.᾽Β ἐεχῖ, 

γες. 11. τὰς ἀρχὰς καὶ τὰς ἐξονσίας: 
ἃ δεπεζαὶ τεΐίεσεπος ἴο πεαδίμεη {σίρυ πα ]8 
ἴῃ ρίδοβ οὗ Μι.᾽8Β συνέδρια (χ. 17). 
“ϑυηδρορυεβ," τεργεβεητηρ [|ενν]8 
εὐϊδυιηαἶβ, τεϊαϊηςά.---  ετ. 12. τὸ Ἅγιον 
Πνεῦμα: πεῖς υἱέεταποαβ δἰνναγβ ἰπ- 
δρίσεὰ ὃν ἴτε Ηοῖγν ἀδποβὲ (Βεῆος ἴὸ 
οοπίγαάϊοις τπεὶς νοσὰ δ᾽ αδρῇῃοπιν), δηά 
δρεςΐδ!ν ἤδη {παν γε οἡ {δεὶγ ἀφίπεε. 
ν. 13-21. Απ ᾿Ἱπέσγίμάφς ἰεαάϊηρ ἰο α 

ὁδαηρε ὁ ἐκένιθ, ἴῃ 1, Κ. οηΐγ.--τνεσ. 13. 
τις ἐκ τοῦ ὄχλου: [δες ογτοννὰ πον σοπλε8 
ἴο ἴδε ἴτοπι, ἀπά Ῥεοοπιεβ ἴῃς δυάϊεπος 
ἴος δὲ ἰεδϑὲ ἃ ἔενν πηοιηβηῖβ.---αἁἰπὲ δῖα 
ἴδκαβ δῆοσ 1 (ἢς ἱηδηϊίνε, ἰηϑίεδά οἵ ἵνα 
νυν ταδί υοεν οι. μερ ,» [Ὁ ἀϊνίάς, 
Ῥτεβυσωδον δοοοσζάϊηρ ἴο ἴδνν, οπε-Ὠϊτά 
ἴο ἴδε γουηρεῖ, Ὀνο-Πἰγάβ (ο τῆς εἰάογ 
(Ῥευς. χχὶ. 17). ὙτΤὴΌῶῃα τεΐεγεποεβ ἴὸ 
τυ η 418 ἴῃ νεσ. ΣΙ τῆΔΥ πᾶνε βυρρεδίεδ 
τὴ᾽8δ. δρρ]!οδλίίοη ἴο [εἐβ08.-- ΕΣ. 14. 
ἄνθ᾽ , τηδη] ἀϊδβοουγαρίπθ, ΠῸ δυτη- 
Ῥδίῃγ ἢ τπε οὔ]εςι (ο΄. Εσπι. ἴΐ. τ, ἰχ. 
20).--- κριτὴν, ἃ Ἰυάρςε, ἀεοϊἀϊηρ πε τῖρδς 
οἵ δα οὗ τῆς ολβε; μεριστὴν, δη 
ΔΙΌΪΕΣ ἴηρ οὔ τῆς ᾿υάρτηεηι (Βετα 
οηἱγἰη Ν. Τὴ. Ἔμε ΔΡΡΙἰσδείοη ννᾶβῖδε 1688 

ὈΙΑπιευνοσῖῦυ ἰἢδξ ἀρρεδῖβ ἴο Ἐδθδῖ5 ἴὸ 
ΒΌΟΝ ῬΌΓΡΟΒΕΒ Βε6πὶ ἴ0 ἢδνα Ὀδδη ποῖ ἰῃ- 
“τεηυεπῖ (Θ΄. Δη2).---  εσ. 15: {πε τηοσγδΐ 
Ροϊηϊεὰά -- Ὀενᾶῖθ οὐἨἠἁ οοναϊοιβηε85 [-τ 
οὐκ ἐν τῷ περισσεύειν, εἴς. ; τῇς εχ- 
γεβϑίοπ παῖε ἰ8β ρεουϊασς δπὰ τὰ πιοδη- 

ἵηρ βοππενῆδαϊς οὔβοιγθ, Ὀὰϊ Ἀρρδγεηον 
τε ἰἄεα ἰδ: ποῖ ἱπ {πε δρυπάδηςε εἐπ͵ογεά 
ΌΥ ΔΠΥ τηδῃ ἰβ (ςοηβ:818) Πἰ5. [ἰξπ---ποὶ ἴῃ 
(οῇ διῖ8 ρμοββϑεββίοπβυ Τὸ ννᾶγβ8 οἱ 
βαγίπρ ἴῆς βαπὶῈ {πίηρ, ἴπε βεοοπὰ ἃ 
κιπὰ οὗ αβεγίπουρῃι. ΙΧ 1Πἴπ, ἴγὰς 1Πς, 
τηθδηΐ Ῥοββεββίοῃβ, ἵδη πε τῆοσα {6 
δεῖξες, Βυι ἰξ πιεδῃ8 βοπιϑίῃίπρ ἔλσ πίρβεσ, 

γν. 16-2:. Ῥαγαδίε οὕ ἐπε γἱελ ζοοί, 
ΒΙΓΊΡΙΥ ἃ βίοτυ εὐηροάγιης ἰῇ ςοποζοῖδ 
ἴοσπὶ ἴῃς ρτγίποὶρίες ᾿πδῖ Ἂπυποίδιθά : 
τεδοδίηρ ἴῃς Ιεβϑοη οὗ Ῥβ. χίίχ., δηὰ ςοῦ- 
ταἰπίηρ ρρᾶγεπὲ δοῆοεβ οἵ ϑίγαςῃ χὶ. 
17-1ο.-τνεσ. 16. εὐφόρησε, Ὀοτε ννΕ]] ; 
ἴλῖε ἂδἀπὰ γᾶάγεὲ (πεῖαὲ οἠΐν ἱπ Ν.Τ.. 
Κυρκε ρίνεβ Ὄχδζηρίεβ ἔγοπὶ Τ᾿ βερῆυ 
δηὰ Ηἰρροογαδῖεϑβ.---χώρα, εδιδῖο, ἔδγπι Ξε 
ἀγρός (ἰχ. 12), 80 ἴῃ {ομπ ἷν. 35.---Ν οἵ. 
χϑ, τὸν σῖτον (ο᾽ τὰ γενήματα) : ΤΑΥ͂ 
τεῖεσ ἴο ἴῃς ἔγυϊϊ8 (καρπούς, νεῖ. 17) Οἱ 
ἴδια βεᾶβοῃ, τὰ ἀγαθὰ το τς δοουπιυϊδιοῦ 
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22. Εἶπε δὲ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ, “Διὰ τοῦτο ὑμῖν λέγω, μὴ 
μεριμνᾶτε τῇ ψυχῇ ὁμῶν,: τί φάγητε μηδὲ τῷ σώματι, τί ἐνδύσησθε. 
23. ἡ 3 ψυχὴ πλεῖόν ἐστι τῆς τροφῆς, καὶ τὸ σῶμα τοῦ ἐνδύματος. 
24. Κατανοήσατε τοὺς κόρακας, ὅτι οὐ ὃ σπείρουσιν, οὐδὲ ὃ θερίζου- 

σιν οἷς οὐκ ἔστι ταμεῖον οὐδὲ ἀποθήκη, καὶ ὁ Θεὸς τρέφει αὐτούς " 

πόσῳ μᾶλλον ὑμεῖς διαφέρετε τῶν πετεινῶν ; 45. τίς δὲ ἐξ ὑμῶν 
μεριμνῶν δύναται προσθεῖναι ἐπὶ τὴν ἡλικίαν αὐτοῦ πῆχυν ἕνα," 
26. εἰ οὖν οὔτε δ ἔλάχιστον δύνασθε, τί περὶ τῶν λοιπῶν μεριμνᾶτε ; 
27. Κατανοήσατε τὰ κρίνα, πῶς αὐξάνει " οὐ κοπιᾷ, οὐδὲ νήθει "δ 
λέγω δὲ ὑμῖν, οὐδὲ Σολομὼν ἐν πάσῃ τῇ δόξῃ αὐτοῦ περιεβάλετο ὡς 
ἕν τούτων. 48. εἰ δὲ τὸν χόρτον ἐν τῷ ἀγρῷ σήμερον ὄντα, καὶ 
αὔριον εἰς κλίβανον βαλλόμενον, ὁ Θεὸς οὕτως ἀμφιέννυσι,5 πόσῳ 
μᾶλλον ὑμᾶς, ὀλιγόπιστοι ; 

1 Οὐ υμων ΜΑΒΌΓΟ αἱ. 

29. Καὶ ὑμεῖς μὴ ζητεῖτε τί φάγητε, 

Ξη γγαρ ἴῃ ΜΙ ΒΌΓΧ (Ττρ., ΝΝ Η.). 

δον, ουδε ἰη Β (ὮΝ. Η. τεχί). οντε, οντε ἰπ Δ ΌΠΟ ε (Τίβοδ., ΝΝ.Η., τλᾶσρ.). 

432 8Β0 οπιϊξ ενα (Τίδο., ΝΝ.Η.). 
εχ). 

δ ουδείη ΜΒΙΟΊ, 33 αἱ. 
6 Ἐοτ πως ανξανει.... 

Β ν»ἷδοςβ προσθειναι ἴυ8ὲ Ὀεΐοτε πηχυν ΑἿΝΑΗ. 

γηθει Ὁ ἃ Βυττ. οἵσ. βία. δβᾶνε πωξ ουτε νηθει οντε νφαινει 
(Τίβει., ΥΝ.Η., πλᾶγρ.; “ ννόσῖῃ σοηδίἀεγίηρ,᾽"" ]. ὟΝ εἶβ8). 

ΤΊΦΒΙ, Βάνε εν ἄγρω τον χορ. οντα σημεέρον (Τίξοϊ., ΝΝ. Η.). 
8 αμφιεζει (-αἴει Β) ἴῃ ΒΌΠ,. 

ϑυϑβξεῖο δε οὗ Ὀγζοπςα γεᾶγβ.---Ὗ ες. 10. 
ναπαύον, εἰἴς., τεδῖ, εδΐ, ἀτίηϊς;, ὃς ἸΟῪ : 

δη ερίοσυτεδῃ ἀσγηάείοη.--- ες. 20. εἶπε 
δὲ α., Ὀυς αοἄ βαἰά το δίπι, [Βτου ρα 
οοηβοίεηος δὲ [6 ἀδαῖῃ ποὺς (Εὐτἢ ἐπ 
ἀπαιτοῦσι, ἴΠπεγ δ5ὶς τ 11{ε τὰ ὧν ἢ δ 5 
αϑἰκεά.---τίνι ἔσται, οβε ὃ Νοῖ ἐλίησ 
αἵ 811 ἐνεηί8.--- ἐσ. 21. εἰς Θεὸν πλοντῶν, 
τὶς νὰ ἰγάϑυζς ἰαἱὰ ἃρ νἱτἢ Αοά,. 
Οἰδεςσ ἱπιεσργείδιίομβ ἃγα : στὶς ἰπ 8 ννδ' 
τῃαῖ ρίεαβεβ αοά, οσ τίοἢ ἐπ λόποόγένι θει, 
ἔος ἴα δάναδποοσπιεης οὗ οὐ ρίοσγ. 
ΎΤΠῈ ἰα8ὲ βεῆβε ἱπιρὶϊεβ (πὶ (ἢς τίσ με 
δ1ε ᾿ἰτεγαὶ, τἰὰς ἄγει ἱταρ ϊεβ ἰμδὲ ἘΠΕῪ ἅτ 
δρίσίτυδὶ. 

νν. 22.-31. ἰδεμασῖυες ἀραἰπδ εαγέλὶν 
εαγό (Μι. νἱ. 25-33). Τῆς ἀϊδοῖρ!εβ ἀρδίῃ 
Ῥεςοπῖς {πε δυάϊεηοεα.---ν ες. 23. 
δηὰ σῶμα δτε ἴο ὃς ἴάίκεη ἰῃ 6 ρῃγδίςδὶ 
Βεηβα, ἴδ6 βυββοδιίοη δεΐηρ τπαὶ αοά 
888. ρίνεπ ὺ8 ἔπεβε ἴπε ργέαίαγ πίηρϑ, 
διὰ τποσεΐοσα τᾶν ὃς ἐχρεοϊεά ἰο ρῖνα 
18 7οοἀ ἴος ἴδε οπα δηὰ γαΐπιεμέ ἴοσ τ[86 
οἴδες, ἴδε ὡαὶΐεγ τίη ρβ. ---νετ. 24. 
κόρακας, ἴπε τάνεηβ, ἱπάϊντἀ 4] 15 πρ,, ἔος 
Με. 8 πετεινὰ. ---ὁ Θεὸς ἴος ὁ πατὴρ ὑμῶν 
ἧη Μι---ν νεῖ. 26, ἐλάχιστον: τε 
Δρρ!ςδείοη οὗἩ τπΐβ8 ερίεῖ τὸ τῆς δοῖ οὗ 
αἀὐάϊηρ ἃ οὐδ᾽: ἐπὶ τὴν ἡλικίαν δὲ ἔτει 
ἌΡρεᾶζσβ Ἴοποϊυβίνς δνίάεπος δὲ ἴοσ 

1. δὲ ἰεαϑὲ ἡλικία τηυδὲ τηεδη ἰεηρτμ οὗ 
1ππῶΠ: 88 ἴο δά ἃ ουδίς το οπς᾽ Β σέαέηγε ἰδ 
80 ξτεαῖ ἃ {πίπρ πὶ πὸ οπε τῆϊηκβ οὗ 
αἰϊεταρτίπρ ἰ (Ηδἤη, 5ἰ πιεῖν ΗοεΖ- 
τῶᾶηη, Η. Ο.).).. Βυὲ δἀδάϊηρ ἴο οὔθ᾿ β 
βίδίυσε ἃ οὐδ᾽: οσ 8ῃ ἱποῇ 8 οὗ πιηϊπιαπὶ 
ἐπιῤογίαποθ ἃ8 οοτηρατεὰ νἱτ Ἰεηρέπεη- 
ἱπῷ οὐ ἄδαγβ. Υεὶ ἰξ τηυβὲ ὃς ονποὰ 
τ8διὲ 1,Κ.᾽8 ἐλάχιστον Ρυΐ8 τ15 οΟΠ᾽ [Πς ἴγδοῖς 
οὗ ἴῃε ἰάεα ἱπίεπάεὰ, ἐξ ννε ἴᾶκε ἡλικία 
τ ϑίδίυστε. Ὅς ροΐπε 8, τόδ σαπποῖ ἀο 
ν μας αοὐ [48 ἄομπε ἴος 811] πιδῖυσ 
Ῥειβοηβ: δάἀεά ἃ οὐδε δὲ ἰεαβδὲ ἴο 186 
βίδίυσε οὗ {πεῖς οι] ἀποοά, ἀπ πῖ8 ἰ8 
τῃς ργεαξεν ἰὨϊπρ, ποῖ ἴ8ε ἰεδβὲ, ρτεδῖεσ 
ἴδῃ ρἰνίηρ ὧβ ἴδε πιεᾶη8 οὗ [16 πον 
ται νὰ ΤΗΝ ἀρταον τηδίυσγ. Μά 
ποῖθ8 οἡ Μί.-- εγ. 29ς. μέτεω͵ ίζεσθε: 
ἃ ἅπ. λεγ. ἱἰπ ΝΙΑΥ͂. απά ψασϊοαδΙν 
τεπάετεά. Τα πιεαηίηρ ἴμδὲ Ὀεβὲ διι 8 
16 σοηπεοίίοη οὗ τποῦρῆϊ ἰ8 τὰδὲ ΕΓ ἢ 
Βηάβ ἱπ τῆ6 ψογὰ ἔπε ἤρυτο οὗ ἃ Ῥοδὲ 
τεπιρεϑβι-ἰοββαά, Ρυξ τῆλι ὑυμῖο ἴ8 Ὀεεὶ 
βυρροτιεὰ ΟΥ̓ υβαρβ ροϊῃίβ γαῖ μεσ ἴο Βίρῃ- 
ταϊπἀςάπεββ, ναίῃ τῃουρμῖβ. ΤΕς Ψυϊραίο 
τοηάεγϑ ποΐϊέσ ἐπ σεδίέμια ἐο ἢ τε δὶ ποῖ 
γουγθεῖνεβ ἃρ ἰο Ἰοῆγ οἷδίπιβ (Μεγει) ; 
ἄἀο ποὶ δὲ δπιδιείουβ, θὲ σοπίεπὶ τ 
Βυπλῦ]ε τὨΐπρβ, ἃ Ρεγίεο ἶγ Ἴοπρτυοῦδ 
ςουηβεὶ. ΘΕ ἐμὲ τεηδετίην : 6 ποῖ 848 

-«-α------ -- ὦὦῦ  . - 
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1 τί πίητε" καὶ μὴ μετεωρίζεσθε. 30. ταῦτα γὰρ πάντα τὰ ἔθνη 
τοῦ κόσμου ἐπιζητεῖ 3- ὑμῶν δὲ ὁ πατὴρ οἷδεν ὅτι χρήζετε τούτων" 
31. πλὴν ζητεῖτε τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, καὶ ταῦτα πάντα 
προστεθήσεται ὑμῖν. 32. μὴ φοβοῦ, τὸ μικρὸν ποίμνιον. ὅτι 
εὐδόκησεν ὁ πατὴρ ὑμῶν δοῦναι ὑμῖν τὴν βασιλείαν. 
τὰ ὑπάρχοντα ὑμῶν, καὶ δότε ἐλεημοσύνην. 

33. Πωλήσατε 
ποιήσατε ἑαυτοῖς 

βαλάντια μὴ παλαιούμενα, θησαυρὸν ἀνέκλειπτον ἐν τοῖς οὐρανοῖς, 

ὅπου κλέπτης οὐκ ἐγγίζει, οὐδὲ σὴς διαφθείρει - 34. ὅπου γάρ ἐστιν 
ὁ θησαυρὸς ὑμῶν, ἐκεῖ καὶ ἡ καρδία ὑμῶν ἔσται. 

1 καὶ ἰπ δῦ ΒΙ. 

345. Ἔστωσαν 

3 Ἐοὸσ φπιζητει (4 οοσ., πεῖ, ῥἷ. ποπὶ.) Ῥ ΒΙΤ' 13,33, 60 αἱ. Βανε ἐπιζητουσιν. 

δαντον ἴοι τ΄ θ. ἰη Ν᾿ ΒΌ1,. 

ἐετηρεκῖ-[οββεὰ νεββεΐβ, νεχεὰ ὑἱὮ σατο, 
18 ἃ πες τπουρμὲ ἀπά τηοσε ψῃμδὲ Ψα 
εχρεοί. Ηδδη τοπάεσε: ἀο ποῖ ρᾷζε 
νΣ βαϊποά νἱοίοη δπεανεηνναγάβ, 
ΔΩΧΙΟυΒΙΥ Ἰοοϊκίηρ ἔοσ Βεῖρ. Ρσίοδευδβ: 
χ ΣΟ δβυδροηάϊ ". ἘΥΤβεορδγΐδοι 
Εἶνεβ ἃ ραιδρῆγαβε ψὩο ἰπ ἃ ΨΆΥ 
σοτηδίηεβ ἴδε ἔνοὸ δεπθεβ. Ηδ ἀεδῆπεβ 
νηιεέεογίσνιμς αϑαϊςέγαςοη (περισπασμὸν), 
Δπά ἃ ταβίίεββ πιονεπιεηΐ οὗ [6 πιϊηά, 
τοἰηκίης πον οὗ οἠς τπίηρ πον οὗ 
Δηποῖδες, Ἰεαρίηρ ἴτοσλ (δῖ8β το τῃαῖ, δηὰ 
αἰτοσαγς ζαπεγίηρ λἰρλεν ἐπίπρς (ἀεὶ τὰ 
ὑψηλότε ανταζομένου) .-- ες. 30. το 
ἔ. τοῦ κ » ἴδε πδιίοῃβ οὗ ἐδε τσογϊά ; 
18 δἀδάϊειου ἰ8 ρεου]ᾶγ το [.Κ., 186 
Εχρσζεββίοῃ δεῖα ΟἿΪΥ ἱπ Ν.Τ., δυὲ 
πεχυεηξς τ τπ6 ΒΔΌΝΙ5 (Πἱρμεοοι, σά 
ἴος.) ; ταξαπίηρ υἷι τμθπὶ [Ππ6 Ρεορΐεβ οὗἁ 
ἴῃς ουϊδίάε το ἃ 88 ἀϊβεῖποὶ ἴτοπὶ (ἢς 
ἰμν Βετα Ῥσο δον 411 (7εννα πους) 
αὐ ΟΕ τί βείδηθ. Οὐ τῆ6 τπουρῶϊς υἱάδ 

οπυ Μι.-Ν ες. 31. πλὴν, τηυοῦ ταῖπεσ 
(ϑεδδηζ, Ηδῃπη).---ζητεῖτε, εἴς. : [πὸ δ18 
νεγδίοη οὗ {π18 ρτεαὶ ψοτγὰ οὗ 1εβϑὺ8 [Κ. 
Ομἑ8 πρῶτον ἀπά τὴν δικαιοσύνην, 80 
δαὶ ἰξ τα καβ ἐπῖβ βίπιρίες δπά δϑϑβοϊυξς 
ἴοσπι:: σεοὰ Ηἰς {δις Ἑδιμοτ᾽ 8) ἀίηράον: 
ΨΕΙΥ Ρῥγοραῦϊν πε οσὶρίηδὶ ἔογῃη. 458 
τεπιροσαὶ {πΐπρ8 ἂσεὲ δάἀεά (προστεθή- 
σεται) {πεν ἀο ποῖ πεεά ἐο δε βουρξϊ. 
Με.8 ἤπαὶ νογτὰ δϑουξ ποῖ οδγίπρ ἴοσ 
ο- πόστον 1Κ. οὐ, εἰῖπες ἀθβεπιηρ ἱξ 
δάρεσημουε, ος εινίηρ δὲ ΤΟ]ονΒ ἃ8 ἃ 
Βιιθϑείζαυίε. 

γν. 32-34. Τὰξε ἐμπτε Πὐοδ, ἴῃ Γἷκ. οὨΪγ. 
--ποίμνιον (ςοπίταςιεα ἔτοπὶ ποιμένιον), 
ἃ βοοκ (οὗ 6} ἃ ἴαται ας ἀεβιρηδεϊοῃ 
οὗ τῆς Ὀοάγ οὗὨ Ὀεϊϊενετβ ἰπ τὰς δροβίοϊ!ς 
366 (Αςβ χχ. 28, 1: Ρεῖ. ν. 3); μικρὸν 
δἀάβ ρδίβοβ. Τμδὶ [}6518 δρρ δὰ τῆ ϊ8 
Ὡᾶτὴε ἴο Ηἰβ ἀϊβοίρ᾽εβ ἰβ νεσὺ ογεάϊθϊε, 
δου ἰξ πραγ Ὀε ἰδαὲ ἰῃ 186 δβεῖβε οὗ 

4 Ομ παντα 1481, αἱ. νεγββ. (τοπὶ ΜΈ.). 

ἴδε βοῦσος ἴοπὶ ν πο ΓΚ. ἄγεν, δε 
{π||6 βοοῖ 18 ἔα 1 εννίβῃ- σι βείδη σμυσοι 
οὗ ΡῬαἸεβείηες βυδήεος ἴο ρεσβεουθοη ἴτοπὶ 
τποῖς ἀηροϊϊενίπρ οουῃ, 6ῃ (]. νν εἶδα 
ἴῃ Μεγεῖ). Τδε οουπβεῖ “ ἔξαγ ποῖ᾽" ἰβ 
Με. 8 ““ἐαλε πὸ ἐκομρἀξ Γ07 ἐο-πιογγοῖυ," 
Ῥυὶ 86 “ το-πλοσσον " τεΐεσβ ποῖ ἴο 
ἰεπιροσαῖ Ὀὰξ ἐο βρίσίτ] Ἐπίπ 8 ; Βδπος 
ἴδε ἀεοϊατατίοη ἐο]οννίπς. ῬΡαγδρηγαβεά 
ΞΞ ἕεασ ποῖ διΐσσε ψαπὲ οὗ ἔοοὰ δηὰ 
Σαϊτηθηΐ, 8111} 1658 1088 οὗ (ες κίηράοχ, 
ἴδε οὔ͵εοι οὗἩ γοὺγ ἀεβίσε. Ὑοῦς Εδιμπεσ 
1 ςοτίδίΠΙν ρίνε ἰϊ.---ννεσ. 33 οουηβεῖα 
8ἃ δετοῖς τηοοᾶ ἴοσ ψῃϊοἢ ἀρργεπεπβίοη 
88 ἴο διυσε [δπΊρογαὶ τνᾶπὲ ἢδ48 Ῥεοοπις 
δῃ τὰς ἰμιρφρυνις ΒΟ Ψψηϊ δείπρ πον 
νἱεναὰ 88 ἃ πηεᾶπβ οὗ δηβυγίηρ ἔδεε ὁπα 
οὔ͵εοξ οὐ ἄεβίσε, δἴεσῃαὶ τίομεβ.-- 
“πωλήσατε, εἴς. ; (πε βρεςῖϊα! ςουπϑεῖ ἴο 
186 τηδῃ ἴῃ φαεβὲ οἴ εἰθγηδὶ {Πἴππ ρεηεγαἰ σε 
(᾿΄. χνιῖ. 22).---βαλάντια, ρυτεεβ: οοη- 
πμδης ῥγο εοπίσπίο (Ὀ8 ὙΝ εἰε).---- 
παλαιούμενα: ἰη Ηεῦ. νἱϊ!. 13 Δρρ]!εὰ 
ἴο {πὰ ϑίπαϊτίς σονεπαπί. Οονεπδηΐβ, 
τεἰϊρίομβ, νναχ οἱὰ δ ψγε]} 88 ῥήηῦϑες. --- 
ἀνέκλειπτον, υη Αι! Πρ. ΟΓ. ἐκλίπῃ, χνὶ. 
9. ἴῃ τεΐεσεηςς ἴο ἀδαῖῃ : “νοχ στᾶσα, βεὰ 
Ῥαγὶβ εἰεραηξῖδε ουτὴ αἰΐεσα ἀνεκλιπὴς, 
αυατὴ δάμιρεῖ δυςῖοσ 1ἰὑτὶ ϑαρίεπε., νἱΐ. 4, 
νἱἱῖ. τ8, υδἱ ἢαῦε8 θησαυρὸς ἀνεκλιπὴς εἰ 
πλοῦτος ἀνεκλιπής," ΝΟ ὙΦΤβεῖε ἰ8 
ΡοείγΥ ἴῃ ἘΠ18 νεσβα, δα αἷ8ὸ βοῖῦβ {Π]ὩἸς 
αϑοεέϊοϊσηι, τυτηΐηρ ἴ86 ῬοΘΙΣΥ οὗ ]εβὰ5 
ἱπηῖο δοοϊεβίδβεὶς: τοξα. εἴας ἴο 
Ῥεΐϊενε ἴπδὲ ἄνθη [.Κ. 8668 ἰῃ ἴῃς ᾿ψογάβ 
ποῖ ἃ τη δηῖοδὶ τυΐα, θυ ἃ ἴᾶνν ἔοσ [86 
Βρί σε. ---νεσ. 34 ΞΞ Μί. νὶ. 2ι, ἢ σὸν 
τυτηοά ἱπίο ὑμῶν. 

γν. 35-38. Γοΐης ρίὶγέ, ἰανιῤδδιιγπίπρ. 
Οοππηεοιίοη ἢ δὲ ροε8 δεΐοσγε ἰβ ποῖ 
Δρραζεπῖ, δυῖ ἴῃεσα 18 ἃ ἰδίεπε δ πιν 
ΜὨΙΟΒ. τλᾶκεβ ἴῃς ἱπιτοάδυςίίοπ οὗἨ ἐδΐ8 
ἰογρίομ Ἀεῖα ὉΥ 1κ0 οὐ δίβ βουγος ἰῃ- 

-.- -- - »-- ἄρλδι 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ὑμῶν αἵ ὀσφύες περιεζωσμέναι, καὶ οἱ λύχνοι καιόμενοι- 36. καὶ 
ὁμεῖς ὅμοιοι ἀνθρώποις προσδεχομένοις τὸν κύριον ἑαυτῶν, πότε 

ἀναλύσει' ἐκ τῶν γάμων, ἵνα, ἐλθόντος καὶ κρούσαντος, εὐθέως 

ἀνοίξωσιν αὐτῷ. 37. μακάριοι οἱ δοῦλοι ἐκεῖνοι, οὖς ἐλθὼν ὁ κύριος 
εὑρήσει γρηγοροῦνταφ. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι περιζώσεται καὶ 
ἀνακλινεῖ αὐτούς, καὶ παρελθὼν διακονήσει αὐτοῖς. 48. καὶ ἐὰν 

ἔλθῃ ἐν τῇ δευτέρᾳ φυλακῇ, καὶ ἐν τῇ τρίτῃ φυλακῇ ἔλθῃ, καὶ 
εὕρῃ οὕτω,2 μακάριοί εἰσιν οἱ δοῦλοι 5 ἐκεῖνοι. 430. τοῦτο δὲ 
γινώσκετε, ὅτι εἰ ἤδει ὁ οἰκοδεσπότης ποίᾳ ὥρᾳ ὁ κλέπτης ἔρχεταιν 
ἐγρηγόρησεν ἄν, καὶ οὐκ ἂν ἀφῆκε διορυγῆναι ὅ τὸν οἶκον αὐτοῦ. 
40. καὶ ὑμεῖς οὖν ὁ γίνεσϑε ἕτοιμοι - ὅτι ἣ ὥρᾳ οὐ δοκεῖτε, ὁ υἱὸς 
τοῦ ἀνθρώπου ἔρχεται." 41. Εἶπε δὲ αὐτῷ ἴ ὁ Πέτρος, “Κύριε, 
πρὸς ἡμᾶς τὴν παραβολὴν ταύτην λέγεις, ἢ καὶ πρὸς πάντας ; 

ΧΙΣΙ, 

Δ ἀναλυση ἰπ ΦΑΒΌΙ, δπά πηδην οἴει (Τίβοξ., ΝΝ. Η.}» 

8 Ἐὸ: ἴδε ψοσάβ και αν. .. οντω Δ ΒΙ,Τ 33, 131 ἢᾶνε καν ἐν τὴ δευτ. καν ἐν 
στη τριτ. φνλ. ελθη και ευρη ουτω! (Τίδο;., Ττρ., ὟΝ. Η.). 

8 οι δονλοι οπιὶξ Δ ΒΌΙ, βγττ. οὕς. βίη., εἰς. (ΥΝ.Η.). ΔΝ οπιἱτβ ἐκεῖνοι (Τί8.8.). 

4 Ἐοτ ἐγρηγ-. - - - ονκ ἂν δ Ὁ 6, ἷ Ἔγττ. οὔτ. βίῃ. Βᾶνα δἰ ΠΊΡΙΥ ουκ ἂν (ΤΊδοι., ἮΝ. Η. 
τοδιρ.). 

5 διορυχθηναι ἴῃ δ Β1, 33 (ΤίδοΒ., ΝΥ. Η.). 

6 Οπιΐς ουν 9 Β1, τιΐϊηυδο. 

τε]Πἰρὶθ]ε. Τῆς Κίπράοπι τε σωρερεμηε 
δοππηι; Αἱ ἴο Ὀςε βδοσίβοοά ἴον ἰξ; [18 
φοπχὶπρ (ογ ἴδε Κίηρ᾽8) ἴο ὃς εαφοεν 
ναϊτεὰ ἴοτ.---νν. 35, 36 ςοπίδίη [6 ρεογπὶ 
οὗ ἴδε ραγαῦϊε οὗ ἐπε Τὸη ΨΜιὶγρὶπς (Μι. 
χχν. τ ἢ). 80 Ὦες Ννεῖϊε, . Νν εῖβ8, 
ἩοϊιΖπιαθπ, ϑοβδηζ, εἴς. --- ὀσφύες 
περιεζωσμέναι, Ἰοἷπβ αἰγε, ἔοτ 5εγνίςε.-- 
λύχνοι καιόμενοι, ἰδτηρβΒ Ὀυτηΐηρ, ἴὸσ 
τεσδριίίοη οὐ {πεῈ πηᾶβίεσ Ὄχρεοϊθὰ ἴο 
τεῖυγη ἀμτίηρ δε πίραέ. [πὶ ἴδε βρίγίτυαὶ 
βρῆεσε [6 ἰοὶπβ ρισὶ ροϊπε ἴο ἃ ποῦίς 
Ῥύγροβε ἴῃ 1ἴε, πὰ τα Ῥυοίπρ, ἰδπιρ ἴο 
ἴδε βρίγίξ οἵ Βορε.--- ες 36. ἀναλύσῃ, 
πε (πότε -- ὁπότε) πε 8411] γείμγη ; 
ἴδε ἤρυτε ἴ8 ἰάκεη ἔγοπι βαί]οτβ τηδκίηρ 
6 τεϊυγσῃ νογᾶρε ἴο ἴπῸ ροτὲ ννῆβθηςβ 
ἴδεν πδὰ βαϊϊεςά, Βεζα (υἱάδ ῬὨϊΠ. ἱ, 23, 
4 Τίπι. ἱν. 6).---ἐλθόντος καὶ κρούσαντος : 
ἴδε ραγιϊοὶρίεβ ἰπ τε ρεπίεῖνε δϑϑβοϊαϊε, 
τπουρῇ ἴδε δβυῦ)εςῖ το ψῃϊοἢ {Πὲν τεΐεγ, 
αὐτῷ, ἰδ ἴῃ {πε ἀδεῖνε.---Ν ες. 37. μακάριοι: 
δετα 88 δἰννδυβ ἱπιρὶ γίηρ᾽ στᾶσα δ] ον [ἢ 6 
τενασά οὗ πεζοῖς νἱγίυε.--ἀμὴν: [Πὲς 
Ἡξεῦτενν ννοσὰ τεϊδίπεὰ ἤδσα σΟΠΊΓΑΣΥ ἴὸ 
ουβίοπι, ἱπιγοδυοίπρ' ἃ δἰδγ !ηρ ᾿βουρβι, 
Ὧδε ἱπνεγβίοῃ οὗ ἴῃς τεϊδείοῃ οὐ πιδβίεσς 
δηὰ βεγνδηίβ, ἰογὰ δηά εἶανεβ, [Ὡγου ἢ 
ἾοΥ ονεσ ἐμεῖς βάν. Εον ἴῃς οἵβεσ 
δἷάβ οὗ {πὸ ρίοΐυσε υἱάς 1,1. χνίϊ. 7-10.-- 
διακονήσει αὐτοῖς : [ῃς τηλείετ, ἰῃ σεηΐαὶ 

Υ Οπϊξ ἀντω (ἴῃ δ -« Τίδ. 8.) ΒΌΙ. 33 (ΥΝ.Η.). 

τηοοᾶ, ἔυγηβ βεγνᾶπὲ ἴοὸ δ΄8 οὐ βίδνεβ ; 
τρκεβ ἴπαπὶ δἷὲ ἄοντ, τἄτονβ ΟΗ͂ δΠί5 
οαἴϊδη, οἰγάβ δῖ8 υπάετ- ραγηιεηῖβ, πᾶ 
λεῖῤς ἐξενε ἰο ῥογέϊοηις οὗἨὨ ἰδὲ νιαγγῖίαρε 
ἡμαξὲ μα μας δγομρκέ κονία τοῖἐκ ἀἴνι, ἃ8 
ἃ [Ἀῖ ποῖ τηῖρῃς ἀο ἔος ἢἰβ οι! άγεη (06 
νεῖῖς, Κοείβνεϊά, ρ. 244). ὙΠεῖα ἰ5 
ποῖ παοαββαυν ἂη δἰ] υδίοη εἰϊπεσ το [ἢ 8 
αβὲ βυρρει (χχὶϊ. 27) ογ ἴο ἴῃς Κοπιδῃ 
ϑδίυτγηδια (ατοιίαβ, Ηοϊσπιάπη, Η. Ο.). 
-πινεσ. 38. ἐν τῇ δευτέρᾳ, εἰς., δεοοπά 
δηὰ {πϊγὰ ννδίοῃεβ παπιεὰ 48 ἴῃς εἰπγε8 δὲ 
νΠΙΟἢ τπδῃ ἄγε πιοβὲ δρὶ ἴὸ δε ονεγίδκεῃ 
ΜΠ δἷεερ (Ηδῃη), ἴπ6 πίρῃξς θείης 
ῬΙΟΌΔΟΌΪΥ βυρροβεά ἴο οοπϑίδὶ οὗ 70" 7 
ΨΔΙΟΒ6Β, δπὰ ἰδς ἤγβὲ οπιίτιθὰ 48 ἴοο 
εαεῖγ, δηὰ {δε 1δλϑδὲ 88 ἴοο ἰδίς ἴογ 86 
τεΐυγη. 

γν. 390-40. Τὴε ἐπί (Με. χχίν. 43, 44). 
Α πεν ἤρυτεα 8 πον εἐπιρἰογεά ἴο ρίνα 
Ῥἱοτοσία] ἐπιροάϊπιεπε ἴο ἐπε σουπβεῖ: ὃ6 
ἐνεῖ σεν, ΤἝΘ πηᾶβίεσ τεϊυγηϊηρ ἔσοσῃ 
ἃ ψιεδάϊηρ ἰ8 τερίδοεὰ ὃγ ἃ τπϊεῖ νυ μοβα 
βιυάγ ἰξ 185 ἴο οοπια ἴο ἴπε πουϑε 6 
τ δ 88 ἴο ρ'υπᾶετ δὲ Δη ὑπεχρεςιαβά τπιε. 
ΤΠῖβ ἰορίοπ 'ἰβ τερτοάυςο ἃ Ὀγ [κ, βυθ- 
Βιδπ ΑΙ 45 ἴῃ Μι. ψἱδ ΟΠΙΥ δἰῖρμὲ 
βιυ]]βεὶς νατίδιίομβ. 
γν. 41-46. Α φμεξέοκ ὃγ Ῥείεν απὰ ἃ 

χεῤῖν (Μι. χχῖν. 45-51). ϑοπις ἰοοῖς ου 
Ῥειεγ᾽Β υεδείοῃ ἃ8 ἃ 1ἰτοτασυ ἄενίςα οὗ 



836--47. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ ότι 

42. Εἶπε δὲ} ὁ Κύριος, “Τίς ἄρα ἐστὶν ὁ πιστὸς οἰκονόμος καὶ 2 

φρόνιμος, ὃν καταστήσει ὁ κύριος ἐπὶ τῆς θεραπείας αὐτοῦ, τοῦ 
διδόναι ἐν καιρῷ τὸ ὃ σιτομέτριον; 43. μακάριος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος, 
Ὧν ἐλθὼν ὁ κύριος αὐτοῦ εὑρήσει ποιοῦντα οὕτως. 44- ἀληθῶς 
λέγω ὑμῖν, ὅτι ἐπὶ πᾶσι τοῖς ὑπάρχουσιν αὐτοῦ καταστήσει αὐτόν. 
45. ᾿Ἐὰν δὲ εἴπῃ ὁ δοῦλος ἐκεῖνος ἐν τῇ καρδίᾳ αὐτοῦ, Χρονίζει ὁ 
«ύριός μου ἔρχεσθαι - καὶ ἄρξηται τύπτειν τοὺς παῖδας καὶ τὰς 
καιδίσκας, ἐσθίειν τε καὶ πίνειν καὶ μεθύσκεσθαι " 46. ἥξει ὁ κύριος 

τοῦ δούλου ἐκείνου ἐν ἡμέρᾳ ἣ οὐ προσδοκᾷ, καὶ ἐν ὥρᾳ ἡ οὐ 
γινώσκει - καὶ διχοτομήσει αὐτόν, καὶ τὸ μέρος αὐτοῦ μετὰ τῶν 
ἀπίστων θήσει. 417. Ἐκεῖνος δὲ ὁ δοῦλος ὁ γνοὺς τὸ θέλημα τοῦ 

κυρίου ἑαυτοῦ,6 καὶ μὴ ἑτοιμάσας μηδὲ ὅ ποιήσας πρὸς τὸ θέλημα 

1 καὶ εὐπεν ἰπ Μ ΒΌΙ, 1, 13, 33, 60 αἷ. 

5 Ἐοι καὶ (31, εἰς.) τεδά ο υἷε ΒΡ, εἰς. 
8 ΒΡ 69 οπιῖξ το (ἮΝ. Η. Ὀτγδοκεῖβ). 

4 αντου ἰπ  ΒΌΙ,. 

ἔδε ενδηρεῖϊδε εἰμ ἴο οοηηθοὲ δὶ8 
τηδίετίαὶ (Ὗνεἶδβ ἰῇ Μεγεζ ; χ. 29, χί. 45 
οἰτεά 28 δἰγηΐασ Ἰρδίληξεο), ΟΣ ἴο κξίνε 
δι [ΓΟ] ονΒ ἃ δβρεοίαὶ τεϊδείου ἐο τῆς 
Ἀροβεῖεβ δηὰ ἴο Ρεῖεσ δ8 πεὶγς μεδὰ 
Ἡοϊεζεηδηη, Η. Ο., 186 ρδββαρα ἴδυ8 
σομηρ ἰῃ 8 νἱενν ἃ βυρβεϊζυϊςα ἴὸσ 

Με. χνὶ. 18, χ0).--- ες. 41. Ῥεΐεσ᾽ 5 
υεβιίίοη τεπιίηὰβ ὑ8 οἱὗὐὁἨ ΜΚ. χίϊ. 37: 
“ὙΥΒΑΙ 1 βᾶὺ υπίο γοιῖι, 1 88 Υ υπηΐο αἱ], 
ΔΊ Β ̓̓ .-νεσ. 42. ὁ Κύριος, ἴδε 1, οτά, 
ἕπῃ πασγδιίνε.-- -τίᾳ ἄρα, εἰς. : ἱπ ΜΕ. (Πῖ8 
8 ᾿σοπηεοϊοά ἱτπητηεάϊδιεῖγ ψἢ τδς 
τδουρῆε ἴῃ νεσ. 40, 8ο {μδὲ Ῥεΐεσ᾽ Β ἱπξεῖ- 
ῬεϊἸαϊτίοη ἀρρεᾶσγβ 88 δὴ ἱπιεσγιρείοη οὗ ἃ 
ςοπεπυουβ ἀΐβοουγβαε. ϑοπὶς νδυίδοηβ 
ποτὰ Μι.᾽8 ἐεχὶ δγα ποιίςεδθβ ἰῃ ΓΚ. 8 
νεγβίοῃ : οἰκονόμος ἴος δοῦλος, κατα- 
στήσει (Πιΐυτε) ἴος κατέστησεν (Δλοτί 81), 
θεραπείας ἴος οἰκετείας, σιτομέτριον ἴοτ 
τροφὴν. ὙΎΠεβα οἤδηρεβ, δοοογάϊηρ ἴὸ 

εἶ88 ἀηὰ Ἡοϊισπιδηη (Η. 6.), ἂτε ἅπε 
ἴο (δε Ῥδγαδῖε δεΐπρ οοππεοῖθὰ ν 18 
026 Αροβίίεβ, δῃηὰ οὴβ οἂπ 866 βοῖγβ 
ῬΙαυ δὶ ΠΥ πὶ 6 Πγροιμεβίβ 8ὸ ἴδ 88 
48ε δτβὲ ἔνοὸ νατγίδιίοηβ ἃσε Ἴςοποοσηά, 
ΤΟ πυεδίίοη : ψο {δδη, εἴς., 8 Β0}- 
Ῥοδεὰ ἴο δηϑυνεσ ἰΐβεῖζ: ψῆο Ὀυξ εδοῦ οὗ 
χ δροβέίεβ, ννῇο Ἂϑρεοίδ! γ δὰ γοῦ 

εἴας ὑ---ν ἐσ. 42. σιτομέτ τον, ἴῃς ἄτα 
Ῥοπίοα οὗ ἰοοᾶ; ἃ νοτὰ οἱ ᾿δῖε ἀτεεῖς. 

Ὦγγη., Ρ. 383, ἴοσδίἀβ τ8ε ὕ86ὲ οὗ 
σιτομετρεῖσθαι, ἀπά επ͵]οΐπ8 βεραγαϊίοῃ 
οὔδε οοτηρουπὰ ἱπίο 18 εἰεπγεηῖβ: σίτον, 
μετρεῖσθαι. ΤῊΣ ποι οοουζβ Πέτα Οηΐγ ; 
ἴδε νετῦ ἰπ αεη. χἰνιὶ. 12 ἀπά οοςδβίοηδι Υ 
ἐπ ἰδῖς ἀτεεῖς δυΐμοσβ.---  εσ. 44. ἀληθῶς 

δ ον μηδε ΝΒ 33 δᾶνο ἢ. 

δεῖς, 8ἃ8 υδιαὶ, ἕος ἀμὴν (νεῖ. 37) 8ῃ 6χ- 
ΤερΕοἢ).--τνεσ. 45. ἂν δὲ: ἱπιοδιοίης 
βυρροβίξίοῃ οὗἩ ἂῃ ἀδυδβε οὗ ρονγεσ, σοη- 
οεινεᾶ ροββίθ]ς ενδὴ ἰῃ ἴμ6 οα86 οἵ δῇ 
δροβεῖς, οὗ α Ῥοῖίεσ. [1},ωὲ πὸ ρῥγουά 
εοοϊεδἰαβεὶς ἐπεγεΐοσε βαν, 18 τῇγ βεγνδης 
ἃ ἃορ ὃ---χρονίζει : ἃ ἀεϊλγεά π' 
ἃ Ῥτοσηίπθης ἐπουρδι ἰῃ οὖν 1νοτά᾽ 8 Ἰδίεσς 
υἱΐεδηοεβ. Τῆς ἀεἶλυ ΤΑΥ͂ ῬοΟββί ον Ῥ6 
Ἰοηβᾷ δπουσ ἴο ἃἷονν εἶτηθ ἴὸσ ἴδ6 
υἱίες ἀεσηογδιἰβαιίίοη οὗ ὄνεη ἴδε δίρῇμεσ 
οἴδοϊαϊβ. Μὲάς οὐ Μι.--τοὺς ἴδας, 
εἴο., ἴδ τηεη- δηὰ πγαϊἀβεσνδηίβ, ἰπβιεδὰ 
οἵ συνδούλους ἰπ Μι- ϑιχοτόμήσει: τε 
σεϊθητίοη οὗ [Πἰ8 βίγοηρ ννοσὰ ὃγ [Κ., 8 
ΒΕΕΠῚΒ ἴο πᾶν ἰΐ ἴογ οπα οὗ 8 δίτωβ ἴὸ 
βοῆεῃ μδζβὴ ἐχργαββίομβ, ἰβ ποιίςεαθίς, 
οεραςία!!ν ἤδη πε υπάεγβίδηδβ ἴὲ 88 
τοίειτίης ἴο ἴπ6 Αροβιῖεβ, αηὰ Ἄνεπ ἴο 
Ρεῖεσ. [1 πλᾶῖθ8 ἴοσ [6 Πυροιδεβίβ δὲ 
ἴδε ννογὰ πηεϑῃ8 ποῖ ἴο ουξ ἱπίο ἔννο δ8 
νὴ ἢ ἃ βανν, Ὀυξ Οἰ με ἴοὸ 488} υππιεζοῖ- 
Ό]γ, ἕο ουξ ἴο Ρίεοε8β ἰῃ ρορυΐασ ραγίδηςε, 
οΣ ἴο βερασαῖα ἔἤοπὶ ἴθ δουβεποὶ ἃ 
εδβί ὈΠ]5ἤπιθης (ΒεΖα, Οτοιῖίιβ, εἰς.).-- 

τῶν ἀπίστων. Ροϊπία ἴο ἀερταάαιίοη 
Ὁτα πε ςοπῆ επεῖαϊ ροβίτίοη οὐ οἰκονόμος 

ἴο ἃ Ἅλος διποηρ ἴδε πη αϊλζμϊ ; ἀἱδ8- 
τηϊββεὰ, οἵ ἱπιρσίβοπεά, οσ βεῖ ἰὸ ἀγνάρίηρ 
ϑεγυϊεε. 

γν. 47, 48. Ῥεργεες 0 ρμὲϊὲ απάὰ 
ῥωπίεληιεπέ, ἴλ 1 ἰς. ΟὨΪγ, πὰ ϑεγνίπρ 88 
ΔΠ ΔΡΟΪΟΡῪ ἕος ἴμε βενεσίιυ οὗ [πε ρυπίβῃ- 
Ταδπξ 88 ἀεβοσίρεά ἱπ νεσ. 46. Τπαῖ 
Ῥυπίβηπιεηξς Ρῥγεβῦρροβεβ δῆρεσ. Τῆς 
δβἰδίεπιεηξ πον τηδάς ἰβ8 ἴο ἴῃς εῆεςξ: 
Ῥεπϑῖεν ἱπῆίοιεά ποῖ 88 ραββίου ἀϊςιδίεα 

16 
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αὐτοῦ, δαρήσεται πολλάς: 48. ὁ δὲ μὴ γνούς, ποιήσας δὲ ἄξια 

πληγῶν, δαρήσεται ὀλίγας. παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη πολύ, πολὺ ζητηθή- 
σεται παρ᾽ αὐτοῦ καὶ ᾧ παρέθεντο πολύ, περισσότερον αἰτήσουσιν 
αὐτόν. 40. Πῦρ ἦλθον βαλεῖν εἰς 1 τὴν γῆν, καὶ τί θέλω εἰ ἤδη 

"ἀνήφθη; παι 50. βάπτισμα δὲ ἔχω βαπτισθῆναι, καὶ πῶς συνέχομαι 
ἤν Ἰὰς ἕως οὗ3 τελεσθῇ; 51. δοκεῖτε ὅτι εἰρήνην παρεγενόμην δοῦναι ἐν 

« Βεῖε οαἷν τῇ γῇ; οὗχί, λέγω ὑμῖν, ἀλλ᾽ ἢ "διαμερισμόν. 52. ἔσονται γὰρ 
ἰὰ ΝΥ, ἀπὸ τοῦ νῦν πέντε ἐν οἴκῳ ἑνὶ ὃ διαμεμερισμένοι, τρεῖς ἐπὶ δυσί, καὶ 

δύο ἐπὶ τρισί. 53. διαμερισθήσεται ὁ πατὴρ ἐφ᾽ υἱῷ, καὶ υἱὸς ἐπὶ 
πατρί μήτηρ ἐπὶ θυγατρί, καὶ θυγάτηρ ἐπὶ μητρίδ πενθερά ἐπ 
τὴν νύμφην αὐτῆς, καὶ νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὐτῆς." 5 

Δ φπι ἴῃ 'ΦΑΒΙ, (εις ἰη Π). 

8 ενι οἰκω ἴῃ ΜΒΌΙ,. 

3 ως οτον ἰπ ΜΑΒΌΙ,. 

4 διαμερισθησονται ἱπ  ΒΌΙ, πιίησος. 

δΊΜΒΌΙ, πιπυβο. πᾶνε θυγατέρα, μητερα ν ἢ ος μους [δε ἀγεῖοϊςε. 

4 Οὐ ἀντης ΜΙ ΒΌΙ,. 

Ῥυξ 858 ργίποίρίς ἀεπιδηάβ.---ὦ δοῦλος ὁ 
γνοὺς, εἴο.; ἀδεογθεβ ἴδε ᾿ῶβε οὗ ἃ 
βεσνᾶπί ΨὯΟ Κπονβ ἴῃ6 τηδϑβίεσ᾽β Ψ|]] 
Ῥυῖ ἄοεβ ποὲ ἀο 1ἴ (μηδὲ ποιήσας), πΠΑγ, 
ἄοεβ ποῖ ἐνεῃ ἱπίεπα οὕ {τζγ ἴὸ ἀο ἴξ (μὴ 
ἑτοιμάσας), ἀεἰ!ΠΡεταϊεῖγ, διυιάδοίοιβι Υ 
περὶϊρεπι.--δαρήσεται πολλάς (πληγάς): 
ΤΩΔΩΥ 58ιἰγίρεβϑ ᾿υβεγ δὶ8. ροτίίοῃ.--- ἐσ. 
48. ὁ δὲ μὴ γνοὺς: ἴῃς ορροβίίε οᾶ8ς 18 
τδδὲ οὗ οπε ννῆο 068 ποῖ ἅποισ. ὙΝΠαὶ 
Ὧε Ψψουϊὰ ἀο ἱξ δε ἀϊά Κηον 18 δποῖμοσ 
4υεκβίίοη ; Ῥυϊ ἴξ 15 ποῖ ἴο Ὀ6 στγδιυ του Ὺ 
βυρροβεὰ ἴπᾶὶ ἢε νουϊὰ περίεος ἢἰβ ἀυν 
αἱΐεγίγ, {κα τε οἵπεσ, Ἐπουρῃ ἢς ἄοεβ 
ΠΟμπξ πλΐποσ ἔδυ] 8. Ης [8 ἃ ἰονεσ 
βεσνδηΐ ἰῃ ἴῃς ἤουδβε ἴο Ψῆοπὶ τἢς πηδβίες 

νὰ πο ρΡασιουϊας ᾿πβίσυςεοη8 οἡ ἰδᾶν- 
ἴηρ, τπετείοσα νους βρεοίαὶ βεηβε οὗ 
ΣοΒροηβί ΠΥ ἀυτίπρ Πῖ8 αὔβεπος, δῃηά 
δρὶ Κα τπ6 ἀνεγᾶρα βεγσνᾶπὶ ἴοὸ ἴδκα 
ἐἰδετεῖεο ΜΏΕΠ {πε πιλϑίεσ 18 ἌννΑΥ ἔγοτὶ 
ΒοπΊε.---παντὶ δὲ ᾧ ἐδόθη, εἰς. : ἃ ρεπετγαῖ 
τολχὶπὶ {γί Ποσ ἐχρίαἰπίηρ ἴῃ 6 ῥτιηςίρ]ς 
τερυϊαιίηρ ΡΕ ΔΙ ΟΣ τεβϑροῃβι 1 (οι. 
Μι. χχν. 15 8). 

Ὗν. 49-53. Νοὲ ῥεαος ὃμέ αϊυϊΞίον 
(με χ. 34-36. ΤὮΙΒ δβεοϊίοη ἴδ ἱπῖτο- 
υςοά ὈΥ πο ςοππεοίίηρ Ραγίίοϊς. Υεῖ 

ἴπεγα ἰβ ἃ ςετίδίη ΔΠΊΠΙΥ οὗὨἨ τπουρῆξ. 
ϑίγοι Βάεἰτν ἀεπηαπάδά πη άεσ ραπδὶτίεβ, 
δυῖ δβάε!Υ ποῖ δαβὺ ; {ἰπ|68 οἵ ἤεγος 
τσῖδὶ δπὰ οοηῆϊςι αννδιεἶπρ γου. 1 ἔογο- 
ΔΙῸ γου, ἰΠδὶ γα τῇδυ 6 Ἰοτεδγηηβά..---- 
ει. 49. πῦρ: τδε ἔστε οὗ ἃ πὸνν ἕδίτα, 
ΟΓΥΓ τεϊϊρίοη, ἃ δυγηίπς ἐπιβυδβίαβπι ἰπ 
Ὀε ενεσβ, οσεδίϊηρ ἤἥεσοε δπίδροηΐβη ἰπ 
τἀηδα]ΐανεγβ ; ἀερίοσαρῖα Ὀυε ἱπεν τα Ὁ ]6.--- 
βαλεῖν, υξεὰ ὃν Μέί. ἰῃ τεΐεγεπος ἴο ρεᾶςα 
δηὰ ψγᾶσ, βεῖε υκ. ἢΔ8 δοῦναι. -- τί θέλω 

εἰ, εἴς., βοῦν πιυςἢ 1 τυ ΐϊβἢ ἰξ ννεσε δἰσεδν 
Κιπάϊεά ; τί -- ὡς ἀπά εἰ αἴες θέλω ἴο 
ἐχργεββ {πε οὐ͵εοῖ οὗ πὲ νυ βἢ, δ8 ἰπ 
ϑίγαοῇ χχίῖὶ. 14 (θελήσεις εἰ μὴ ἐγεννήθης, 
γοῦ ν7}}} υυϊβῃ γου μδὰ ποῖ [δε Ὀοτη).-- 
γες. 5οβ. βάπτισμα: Ὀεΐοτε ἴδε ὅτε ςαπ 
Ὀε εἤεοίιδ!}ν Κίπάϊεά {μετα τησδὲ οοσῶθ 
ἔοσ ἴῃς Κιηάϊες Ηἰ8 οὐνῃ Ὀαριείβπι οὗ δἱοοά, 
οὗ ψὮιοἢ τπεγείοσε [6888 πδίυγα!γ βρεδκα 
Βεγε νυ Ἔπιοιίοῃ.---πῶς ομαι, πον 
ΔΙᾺ 1 ῥγεββθά οὔ ὄνεῦΥ δίάθ, δἰῖμες ψὐτῃ 
ἤεσνεηῖ ἀεβίσα (Εὐτῆγ., ὙΠΘορῃγ., 6 
Ψνεῖϊς, ϑοῆδηζ, εἴς), οσ ΨνὮ ἔδδσ, 
Βηγιηκίησ ἴοπὶ ἴδ6ς οὺρ (Μεγεσ, 1. 
νεῖββ, Ἡοϊιζσπιδηη, ΕΗ δΠπ).--τνεσ. δι. 
διαμερισμόν : ἰπβίεδά οὗ Με. μάχαιραν, 
8ῃ δϑβίγαοϊ ρσγοβαὶς ἰειπὶ ἔῸ. 8 ςοπογεῖθ 
Ῥἰςἰοσίαϊ οτς ; Ἔχδοιῖγ ἀεϑβοσίριίνα οὗ 128 
ἴλςῖ, Βοψενεσ, ἀπὰ δνοίἀϊηρ ροββδίδῖθ 
Τἰβαρργεῃπαηβίοη ἃ8 ἰο Οσίβι᾽ δ αἰπὶ --: 
7658 ποῖ ἃ ρδίγοῃ οὗ ισαγ.---  εσ. 52. 
τρεῖς ἐπὶ δυσὶν, εἴς. : [Ὡτεα ἀραίϊηδῖ ἔνο 
δηὰ ἔνο δραίηβε ἴῆγες ; ἄνα ἱπ 81}, ποῖ 
δίχ ᾿πουρ ἴμτεα ρδὶγβ δα πιεπιίοπεᾶ, 
τηοῖπες δηὰᾶ πιοϊπεσ-ϊη -ἰᾶνν (μήτηρ δηά 
πενθερὰ) δείπρ ἴΠ6 βᾶπιε ρεβοῦ, Τὴ 
ΨΆΥ οἵ ρυτζείπρ ἰξ ἰδ ἀου 1688 ἄὰς ἴο [κ. 
--ἐπὶ ψ} ἀδίϊνεα τὸ οομέγα, ΟἿΪΥ ΒδσΘ 
ἴῃ Ν.Τ.; κατὰ νν7ῖῃ σεηϊεῖνα ἴῃ Μι. 

γν. 54-59ς. Α ηαϊ τοογὰ ἐο ἐδ ἐγοιοαᾶ 
(τ΄. Μι. χνί. 2 ἔ,, ν. 25 1[).--τοῖς ὄχλοις : 
ἴῃ Με. 76βι8 βρεᾶκβ ἴο πε Ῥῃαγίβεεβ δπὰ 
ϑαάδυςεεε, ἰπ τερὶν ἴο {πεῖς ἀεπιαπά ἔοσς 
ἃ 5ίρη, ψῃϊο ρίνεβ ἃ πιοῖς ἀεῆβηϊϊο 
οςςδίοη. Βυὲῖ ἴδε ννογάβ τηῖρῃε χυϊϊο 
ΔΡρρζορτίδιοῖυ πᾶνε ὕεεη δά ἀγεββεὰ ἴο ἴδο 
Ῥεορίς δὲ ἴατρε:. ὙῶἊε ννεδίμεγ-  Κὶ]} 
δβογιδεὰ ἴο ἴπῸ δυάϊεπος 'ἰ8β βυο 88 ΔΥ 
οὨδ τηϊρῃς Ρροββεββ, δῃὰ δ]] 1ε᾿ν8 ἡθεδεὰ 
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54- Ἔλεγε δὲ καὶ τοῖς ὄχλοις, “Ὅταν ἴδητε τὴν 1 νεφέλην ἀνατέλ- 

λουσαν ἀπὸ 2 δυσμῶν, εὐθέως λέγετε," “ Ὄμβρος ἔρχεται " καὶ γίνεται ἀ μετε οαἷγ 
ἰ Ν.Τ. οὕτω. 

γίνεται. 

55. καὶ ὅταν νότον πνέοντα, λέγετε, Ὅτι καύσων ἔσται - καὶ 
56. ὑποκριταί, τὸ πρόσωπον τῆς γῆς καὶ τοῦ οὐρανοῦ 

οἴδατε δοκιμάζειν " τὸν δὲ καιρὸν τοῦτον πῶς οὐ δοκιμάζετε ; 57. τί 
δὲ καὶ ἀφ᾽ ἑαυτῶν οὐ κρίνετε τὸ δίκαιον ; 58. ὡς γὰρ ὑπάγεις μετὰ 

τοῦ ἀντιδίκου σου ἐπ᾽ ἄρχοντα, ἐν τῇ ὁδῷ δὸς ἐργασίαν ἀπηλλάχθαι 
ἀπ᾽ αὐτοῦ - μήποτε κατασύρῃ σε πρὸς τὸν κριτήν, καὶ ὁ κριτήφ σε 

παραδῷ " τῷ " πράκτορι, καὶ ὁ πράκτωρ σε βάλλῃ ὅ εἰς φυλακήν. ὁ μετε οΗΪΥ 
59. λέγω σοι, οὐ μὴ ἐξέλθῃς ἐκεῖθεν, ἕως οὗ ὁ καὶ τὸ ἔσχατον λεπτὸν 5.7. 

ἀποδῷς." 

1 Οηιξ τὴν ΑΒΙΧΔ σ, 33, 69 αἱ. 

3 “πὶ ἰη 481, 64. 
8 οτι δἤετ λέγετε ἴῃ ἔὑΑΒΙ,, εἰς. 

4 Ἐοσ δοκιμαζετε (ΑῸΔ αἱ.) 3.81, 33 νεΓβ8. ἢᾶνε ονκ οιδατε δοκιμαζειν (ΟΝ. Η.). 

βαλλη 
6 Οπιΐε ον ,ΒΙ, ᾿ Οτί. 

186 ψατπίηρ. Τῆς ῥτεοίδε οἰσουπηδίδηοαθβ 
ἰπ ψὨ ἢ ἘΠ18. ἰορίομ ν88 βροκβη γα ὑη- 
ςετίδίη.---ἐπὶ δυσμῶν, ἰπ ἴπε ννεϑῖ, 1π 6 
τερίοη οὗ ἴδ βεϊείπρ δυῃ, ἀπά οἵ ἴμῈ 
Μεάϊτεσσαηθαη. Α οἱουὰ τίβίηρ' ὉΡ ἔγοπὶ 
ἀηδὲ αυδτίες πιελπέ, οἵ Ἴουζβα, σαΐπ (1 
Κίηρβ χνὶϊ. 44, 45).--τνεσ. 55. καύσων, 
ἔπε βίσοοςο, ἃ δοῖ 'νπὰ ἴτοπὶ ἴῃς ἀδβετῖ, 
ὈΠΕΒεηρ νερεϊαιίοη (48. ἴ. 11), ἐαυ λιν 
ἃ τηδίτεσ οἵ σουτβα.-- ἐγ. 56. ὑποκριταί 
ΒΕΕΓΏΒ ἴοο Βίτοηρ, ἃ ἴετπ [0 Δρρὶν ἴο ἴδε 

ΡΙε, πὰ πιογεὲ δρρτορείδίῖςα: ἴο ἃ 
δΒατίβαϊς οὔ ὑγοίεβϑίοῃδὶ δυάϊδεοηςς (Με. 

χνί. 3). Εδρπεῖ, δίτες Ἐγαβηπγιβ ϑοϊτγηϊάς, 
τιδηβίαίεβ λαγίοϊἱ, νεδῖμπες ῥγορμείβ, 
οἰτίπα ἃ ραββᾶρε ἔγοπι [,ποΐδπ ἰῃ βυρρογὶ 
οὗ 118 βεῆβε. Τηΐβ 18 ςεγίδίην οπα 
τηεδπίηρ οὗ ἴδε νοτὰ (υἱάε Ῥαββον), Ὀαυϊ, 
88 Ηδδη σεπηασκβ, Ὡς ὑϑᾶρε οὗ ἴδε ΝΟΤ. 
ἄοεβ ποῖ βυρροτσῖ ἰξ βοσε.---νεσ. 57. ἀφ᾽ 
ἑαντῶν, ἴγτοτῃ οΥ οὗ γουγβεῖνεϑβ (σμα ὡῤομές, 
Ῥαϊαίγει); νους ποοάϊηρ ΔὴΥ οπα ἴο 
161} γου ἴδε τίρῃι; ἱπιρ᾽ γίηρ, τῆδι τῃ6 
Ῥεζβοῃβ δά ἀγοββεά ψεγε ἀεϑιίτυϊε οὗ {Π6 
ἈνΕΓΑΒΕ ΤῊΟΓΔ] ἰηβίρδι (οὐ ΓΚ. χχί. 30).--- 
ες. 58. ὡς γὰρ: ἱπιγτοδυςίηρ ἃ ἰεραὶ 
βοεῆς ἴτοπὶ πδίυγαὶ 11ὸὶ ἴο Π]υβίγαϊε ἃ 
δἰ πη ας δἰταδείοι ἱπ ἐμ 6 τηογαὶ ννοσὶἅ. 1ὲ 
8 ἱτηρ!εὰ παῖ 1 τπεν παὰ τπὰ πεοαββᾶγυ 
ταογδὶ ἀϊβοογηπηθηὶ πεν ᾿νουἹὰ 866 ἴπδὶ 
ἃ ἡαάρτηεηϊ ἀν ννᾶ8 δὲ παπὰ, απὰ ὑπάετ- 
βίδπὰά τπαὶ τε ἀυτν οὗ ἴπ6 ποὺς Ψ88 ἴὸ 
Ποπια ἴο ἴετπηϑ νἱἢ πεῖς δάνεσβασυ ὉΥ 
εἰπιεὶν τερεπίαπος. Ὑπαὶ 18 μον ἴπεῪ 
ννου]ὰ 411 δςῖ 1 ἴξ ὑγεσε δὴ ογάϊπαγυ Ἷδϑε 

δ παραδωσει ἴῃ ἐφ ΒΌ τηίπυδο. (1. τὰ Τ.Ε.). ὙΒε βάπὶς δυϊμογίτἶεβ ἤᾶνε βαλει (ογ 

οὗ ἄερίος δπὰ οσεάϊεοσ.-- -δὸς ἐργασίαν 
(ρῆγαβε βεγε οῃἱυ): υβυδὶν ἱπιεγργεῖθά 
δῖνε ἀϊΠρεηςα, ρσίνε {ππς ἐπάδανουτ- ἀκα 
οῥέγαπι, ἃ 1, δἰἰηῖβτη. ὙΠεΟρΡΏγ]δςὶ τεηάοσβ 
ἰτ: ρῖνα ἱἐπέόγεδέ (οἵ τῆς βυπὶ ονεὰ) ; 
Ἡοδηδπη, οὔδει ψοσῖ, ἰαδουτ, ἱπ ρίαςε οὗ 
τοοπογ.--κατασύρῃ (πετε οΠἿΥ ἴῃ Ν.Τ.), 
1εβὲ πε ἀγαρ' πες ἴο ἔπε ᾿πάρα, βίγοηψεσ 
ἴμαπ Μιε.᾿8 παραδῷ (ν. 25), τεα] τὶς ἀηὰ 
ποῖ ἐχδρρεσγδίεα.---τῷ πράκτορι, (Π6 πιᾶῃ 
ὙΒοβα δυδίπεβ5 ἰξ Ψγ88 ἴοὸ ςοϊϊεοῖ 16 
ἀερὶβ αἴϊεγ πε Ἰυάρε μαὰ ἀεογεεά ρᾶγ- 
τηεῃΐῖ, οἵ ἴ0 ρυξ {πε ἀεθῖος ἰη ρτίβοη 111 
{πε ἀεῦὲ νᾶβ ραϊὰά. Κυρκε ἀοῆηεβ 
πράκτορες: “εχδοίοτεβ αὐἱ τηυ]οῖδβ 
νἱοἰδίοταπιὶ Ἰερὰπὶ ἃ ἰυάϊοε ἱττοραῖδβ 
εχίρυης," οἰτίπρ δῃ ἰπβίδηςς οὗ ἰΐβ υ86 
ἔἴτοῖθῃ Βειποβίβθηςβ.--- εσ. 59. λεπτὸν, 
τῆς Πα! οὗ ἃ κοδράντης (Μέ.᾽8 ννογά), 
ται κίηρ ἴῃ6 πδοαβϑον οὗ [Ὁ]] ραγπιεπὲ ἰπ 
οτάοσ ἴο σοΐβδββ ἔγοπὶ Ῥσγίβοῃ 811}1] πηογα 
ἐπιρῃδίϊς. 
μαάριε ΧΠῚ. ΡΟΜΕΝΤ ΤῸ ΟΟΜΕ. 

ὙΤΠ8 οπαρίεγσ Ἴοηείπυεβ τε βοπιῦτγα 
}ιάϊςοϊ4! δἰγαίη οὗ χὶΐ. 54-5ςὅ. Βερίππίηρ 
ἢ ἃ ρεπεσζαὶ τεΐδγεηςς ἴὸ {πε ἱτηρεπά- 
ἱπρ ἄοοπι οἵ Ιβγϑεῖ, ἃ8 ἐογεβῃαάοινεά ὈΥῪ 
ἃ τεροτιεὰ ἱγαρεὰν νυν μοῦ δά Ὀαδίδ!! πη 
ςεσγιδίη ἱπάϊνί ἄι418, 1: επὰβ ἢ ἃ βρεοῆς 
Ῥτεάϊοιίοη οὗ ἴδε ἀεβισυςείοη οὗ ᾿ τυ δα! ἐπὶ 
δίπηΐας ἴο τπδὲ νη ΐοἢ οΙοβαβ τὰ ρτεδὶ 
δηϊ- Ῥμαγίβαὶς ἀΐβοουγτβε ἰθπ Μει. χχίϊὶ. 
Τῆς ἀτγαπηδιῖς εθεος οὗ πε ρῥγεάϊοιίοι 
{ῃασα ἰβ Ἔπείγεϊ νυ ἰοβὲ ἴῃ 1.1.8 παγγαῖϊνςε, 
ΜΒ ἢ ἴῃ δυρβεαυδηΐ οδαρίεγε ςοηπιίηπεϑ 
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ΧΙΙΠ]. 1. ΠΑΡΗ͂ΣΑΝ δέ τινες ἐν αὐτῷ τῷ καιρῷ ἀπαγγέλλοντες 
αὐτῷ περὶ τῶν Γαλιλαίων, ὧν τὸ αἷμα Πιλάτος ἔμιξε μετὰ τῶν 
θυσιῶν αὐτῶν. 2. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς ἷ εἶπεν αὐτοῖς, ““ Δοκεῖτε, 

ὅτι οἱ Γαλιλαῖοι οὗτοι ἁμαρτωλοὶ παρὰ πάντας τοὺς Γαλιλαίους 
ἐγένοντο, ὅτι τοιαῦτα ̓  πεπόνθασιν; 4. οὐχί, λέγω ὑμῖν - ἀλλ᾽ ἐὰν 

μὴ μετανοῆτε, πάντες ὡσαύτως ὃ ἀπολεῖσθε. 4. ἢ ἐκεῖνοι οἱ δέκα 

καὶ ὁ ὀκτώ, ἐφ᾽ οὖς ἔπεσεν ὁ πύργος ἐν τῷ Σιλωάμ, καὶ ἀπέκτεινεν 
αὐτούς, δοκεῖτε, ὅτι οὗτοι ὅ ὀφειλέται ἐγένοντο παρὰ πάντας ἀνθρώ- 
ποὺς τοὺς κατοικοῦντας ἐν “Ἱερουσαλήμ ; 

ΤΉΜΒΙΧΤ νεσββ. οπξ ο |. 

δομοιωξ ἰπ ΜΙ ΒΌΓΤΊΊ, 13, 33, 60 αἷ. 

δ αντοι ἰη ΜΑΒΚΙΥΤ 33, 60 αἱ. 

ἐξα τεροτγὶ οὗ {δε τεδοπίηρ οὗ Ὁ γίϑὲ 358 ἰξ 
τε εηὰ ννεῖα 81}}} ἃ ρτεδὶ ννᾶν οὔ. 
ν. 1-5. Τὰεπο Οαἰξίεαπ ἱγαρεάν, 

Ρεου Αγ τὸ 1,Κ., ἃ8 18. ἐδε ρτεδίεσ ραγῖ οὗ 
ψῆδιὶ ΤΟ]Πονβ, οὐ ἴο χνὶϊὶ. 14.---Ν ε͵. Σ. 
παρῆσαν δέ, εἴς. : ΤΒςε ἱπιτοδυςίίοη ἴο 
ἴδια στυσδοῖηε δβίοσυ Ὡδίυσγα! γ ἰπιρ 168. ἃ 
τοτηροσὶ οοππεοοη δεΐνεεη ννῆδὲ 
[οἱϊοννβ δῃὰ ννῆδῖ ροεβ Ὀείοσζε : ἱ.4., ΒοπΊ6 
Ῥτεβεπὶ ἤδη 16βὰβ βροῖα 88 τεροζίεὰ ἰῃ 
χίϊ. 54-50 ἰοοῖκ οσοδβίοη ἕο ἰε]1] Ηἱπὶ [Π18 
Ρίεος οὗ τεοοπὲ πεῖνβ, σεοδ]εὰ ἴο {δεὶτ 
τηϊπάβ ὉγῪ παῖ Ηε μά βαϊὰ δδουΐ Ἰυάρ- 
ταθηΐ δηὰ μον ἴο ἀνεγῖ ᾿ἴ, ὙΠΕΓα 15 ΠῸ 

τεᾶβοῃ ἴο βῦρροβε παῖ ἴε σοπηεο- 
οη ἰδ τηρεῖν ἰορίοαὶ, δηὰ πὶ ἴδε 
φσείδοε ἰβ βίῃ ρΙν ἃ ἰἰϊεγασγυ ἀθνίος οὗ 1κ. 
- τῶν Γαλ.: τ[ῃς ατιίοϊε ἱπιρ[1ε5 ἐπα τῃ 6 
Βίοσυ ννᾶ8 ουγγεηῖ.---ὧν τὸ αἷμα, εἴς. : 80 
1Π6 Βίοσυ νγὰβ ἰοἱά δπιοηρ ἴπε Πογγίβ ἃ 
Ρεορῖς: ἴῃε δΙοοά οἵἩ ἴῃς ροος Οδἰϊϊεαπ 
νἱοξτηβ συ] εβϑὶν ϑῃθὰ ὉΥ Ριϊδῖε 116 
1Πεγ ψνετε ἰπ ἴδε νεῖν δοῖ οἵ οἤετίπρ 
βδοζίῆςς. Ῥοσίξοι !γ Ἵοσθάϊθῖες ἱπ πόδε 
εἰτλοβ ὑπ ᾶδσ βυςἢ ἃ τυΐεσ, δηὰ ἰπ γεΐεσοηςα 
ἴο βιοἢ; νἱοτίπηθ, (4116 δη8, ἔγεε ἴῃ βρί γί, 
σεβεῖνε ὑπάεσ ἴἢ6 Κοπιᾶη γο Κα. ὅδ᾽ πη] 
ἱποίάεπὶβ ἰῃ ]οβερὮι8, μουκα ποῖ τΠϊ8 
τεοίβε οσσύτγγεηοα.--- ες, 2. ἀποκριθεὶς: 
6818 δηϑινεεά ἴὸ δὴ ἱτηρ!εὰ αυσβιίοη. 
οδβε νῆο το]ὰ πε βίογυ ἐἼχρεοϊεά Ηΐπὶ 

ἴο τῇδε βοπιδ γουηδγκβ οἡ ἰΐ ; ποῖ βυςῇ 
ἀουδιϊεββ δΑ8Ββ Ηξς ἀϊά σῃᾶκε.---δοκεῖτε, 
{ππκ γα; ΡΥ ΡΑΡΙΥ ὑπαὶ νγὰβ ͵υδὲ ψνμδὶ 
δεν ἀϊὰ τιηκ. ΤἼε ἔδίε οἵ τπ6 Δ] 116λπ8 
αυνακεηεὰ βυρογβε ουβ ΠΟΙΤΟΓΙ ὑτοπα ἴὸ 
ἐπηρυῖε ἴο 1Π6 ν]ςεἶπηβ Βρεςΐδὶ ογι ταὶ δ᾽ γ. 
--παρὰ πάντας τ΄ Γ., ἴῃ σοτηραγίβοῃ 
«10 α] σα ίεαης. Τὸ τῇδε ἴδε ροὶπὲ 
λοσα υἱνϊὰ τε νἱοῖ π|8δ ἃἂσῈὲ Ἴοπιραγεὰ 
ἢ πίε οὗἩ πεῖς οὐ ῥσγονίηςς, ἀϊβ8- 

βἰίου, δηὰ εεπιριδιίοηβ.---ἐγένοντο, 
ςΔπι6, ΕΓα βῆοννῃ ἴο ὃ6.---πεπόνθασι, 

5. οὐχί, λέγω ὑμῖν - 

3 ταντα ἰπ ΜΙ ΒΌΙ,. 

4 Οπίξ καὶ  ΒΌΙ, 

49 ΒΡΓΙΧ αἱ. οπιῖξ ἐν. 

διᾶνε βυβδετεά, δῇ ἱγγενοςσδῦϊε ζδοῖ.--τ᾽τγες. 3. 
οὐχί, ἂῃ επηρἢδιῖς “ πο, ἰο]]οννεὰ ὃΥ ἃ 
βοϊδπιῃ “1 βδἂὺ ἴο γου ". Το ργορδεῖὶο 
τηοοὰ ἴ5 οἢ δε 8 ἐσ. Ηε σεδάδβ τὴ ἴῃς 
ἕαλϊε οἵ ἴδε ἔετν τῆς ςσοπιίῃρ ἀοοηὶ οὗ ἴῃς 
ψ οἷα πδιίοη.---ὁμοίως, ἰπ ἃ 5ἰΠ} 118 νγᾶυ. 
ὡσαύτως, τπε τεδάϊηρ ἴῃ Τ.Ε., 15 Βίγοηβεσ 
τὸ ἰπ τε. δαρι ψᾶυὺ. |65ὺ8 ὄχργεβδεβ 
Ηϊτηβεῖ τ ἔτεαιεῦ ἱπίεπει νυ 8ἃ5 Ης 
Ρτοσεεάβ -Ξ γε 88}] ρεσίβῃ 1{κεννῖθε ; πᾶν, 
ἴῃ ἴδε βᾶπιε νγᾶν (νεῖ. 5, ὡσαύτω8), γους 
ἴοννεσβ ἀπά τεηλρὶοβ 8]}Π[ἰππρ ἀρουϊ γοῦγ 
ξᾶΆΓΒ.---  εσ. 4. ]ε8085 τείεῖβ ἴο ἃποίμοσ 
ἐγαρὶς οσούστεηςα, βυρρεβιίηρ ἴπᾶὶ Ηδ 
ΜΒ δουαδϊπίεὰ τ Ὀοΐδ. Ηἰβ εδαγϑ 
ΨΜΜΕΓα ΟΡδη (0 411] ουὐττεπΐς πεννβ, αηὰ Ηἰβ 
ταϊηὰ ρῥγογιρί ἴο ροίηε ἴδε πιοσδὶ, Τῇδ 
ἴαςϊ βιαιεὰ, οἰπογνν δε ὑηκηοννῃ ἴοὸ .8.--- 
ὀφειλέται͵ ννοτὰ ςῃαηρεά, ἰῃ πιεδηίηρ ἴδ 
ΒΑΠΊ6 48 ἁμαρτωλοὶ, πιογ2] ἀεδίοτβ Ρᾶγ- 
ἴα θεὶς ἄεῦε ἰπ πὶ ἀΐδπιαὶ νυ. 

Ὡς υἱΐζετάποεβ οὔ [1|εβὺ8 οὔ ἴδϊ18 
Οοςαβίοη ἀο ποὲ Ῥεᾶσ οπ ἴδε βρεποσαὶ 
ᾳυεβίίοη : ἕον ἔδυ τπῖδὺ ἰοὶ ὃς νἱενγεά 
85 80 ἱπάεχ οἵ σβδγαςθεσ ὃ νυνί ἢ νν 88 ποῖ 
ἔδεπ Βεΐοσε Ηἰἶβ πιά. Ης δϑβυπιεά παῖ 
ἴῆε βυβετεῖβ ἴῃ ἴδ6 νο οδιδβίσορῃεβ 
ΨΈΙΕ βίπηεσβ ἀπὰ Ἔνεη ρτεδῖ βίπῃεσβ, 80 
δοαιυϊεβοίηρ ἰπ ἴδ ρορυΐδσ νίενν, θεοδιιβα 
Ηδς νϑηιεὰ ἴο ροϊπὶ ἃ ᾿ἰεββοῦ ἔογ ἴΠ6 
ψΠοΙς πδιίοη νι ἢ Ηδ τεραγάεά 48 ἴλϑι 
τὶ ρεηΐπρ ἴος Ἰἰυάρτπεπε. τοῦ ἴῃς βᾶυ- 
ἷῃξ ἴῃ τε Τεδοπίηρ οὐ ἐς ΗΠ] οοῦ- 
οεγηΐηρ τῆς Εδίπεσ ἰῃ Ηξεάνεπ ρἰνίπα 
βιηβῃΐηε δηά τγϑίη ἴο εν] ἀπὰ ροοά δἷΐκε, 
ἰξ ἰ8 ενίάεπε ἰπδὲ Ης πὰ τίβεη ποῖ οὐἠἱῦ 
δθῦονε ρορυΐᾶσ ουγτεηξ ορὶπίοη, δὰϊ ἐνεῃ 
δῦονε 1ῃ6 Ο.Τ. νἱενν δἃ8 ἴο ἴπε οοπηεο- 
το Ῥείνεθη Ῥμγείςαὶ δπὰ πιογαὶ σοοὰ 
δηὰ εν!]. Τμδὶ βαγίπρ ἱπιρ 165 ἐμδὲ ἴμεγο 
18. ἃ ἰᾶγρε βρῇετε οὗ Ὀϊνίης δοιϊίοη νμϊῃ 
ὙΨὮΙΘΙ τπηοσαὶ ἀϊβεϊηςτοΠ 5 ἀπιοης πιε δγα 
ονεσίοοκεά, ἔμδὲ φοοά πιᾶὺ οοηις ἰο Ῥδά. 



Σ-Ἴο. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ τς 

ἀλλ᾽ ἐὰν μὴ μετανοῆτε,; πάντες ὁμοίως 2 ἀπολεῖσθε." 6. Ἔλεγε δὲ 
ταύτην τὴν παραβολήν. “Συκῆν εἶχέ τις ἐν τῷ ἀμπελῶνι αὐτοῦ 
πεφυτευμένην ὃ καὶ ἦλθε καρπὸν ζητῶν ἐν αὐτῇ, καὶ οὐχ εὗρεν. 
Ἴ-. εἶπε δὲ πρὸς τὸν ἀμπελουργόν, ᾿Ιδού, τρία ἔτη ὅ ἔρχομαι ζητῶν 
καρπὸν ἐν τῇ συκῇ ταύτῃ, καὶ οὐχ εὑρίσκω, ἔκκοψον αὐτήν - ἱνατί 
καὶ τὴν γῆν καταργεῖ; 8. ὃ δὲ ἀποκριθεὶς λέγει αὐτῷ, Κύριε, ἄφες 
αὐτὴν καὶ τοῦτο τὸ ἔτος, ἕως ὅτου σκάψω περὶ αὐτήν, καὶ βάλω 

κοπρίανδ- 9. κἂν μὲν ποιήσῃ καρπόν εἰ δὲ μήγε, εἰς τὸ μέλλονῖ 
ἐκκόψεις αὐτήν." 

1ο. Ἦν δὲ διδάσκων ἐν μιᾷ τῶν συναγωγῶν ἐν τοῖς σάββασι. 

1 μετανοησῆτε ἴῃ ΜΌΓΤ. 3 ὡσαντωξ ἰη ΣΙ ΒΙΧΜ τ, 33 αἱ. (σία Ὀεϊον). 
8 πεῷῴντ. Ὀείοτε ἐν τω αμπ΄ ἰη Φ ΒΌΙΧ. 4 ἴητων καρπὸν ἰῃ 411] υποίαϊβ. 
5 Αδοσ «τὴ ΕἸ ΒΌΙΤ Βᾶνε α ου (ΤίδοΒ., ὟΥ.Η.). 
ὁ κοπρια ἰῃ ΜΜΑΒΙ,Τ αἱ. ,. (ΤίεοΒ., ΜΗ.) 

ΤΩΔΤΡ.). 
Ὁ 848 κοφινον κοπριων (Ὁ. Η. 

φως τὸ μελλον Ὀαΐοτα εἰ δε μηγε ἰπ ΒΙΤ 33, 60, ἃ Ὀεϊίες ἀτγδηρεηςεηῖ, 

τῆδῃ δηά ον] ἴο ροοὰ πιεη. Τὸ οὖσ [οσὰ 
ἴι νουϊὰ ποῖ Ββανε δρρελζεὰ ἱσηροβείῦ]ς 
ἴῶδι βοπὶὲ οὗ ἴπε Ὀεβὲ τῶεπ ἰῃ [βγϑαὶ 
τοϊσδι ὃς ἱηνοῖνεά ἴῃ [86 ἴννο σδἰαπιίτεβ 
δεγα τηεπεϊοηςά. 

γν. 6.9. Ῥαγαδὶε ὁ. ἐλε δανγγεμ ἢ 
ἐγέξ, Ῥεου]λν το ΓΚ.) Ργο Δ ὈΥ εχέθπι- 
Ῥοτίβεά ἰο εἰηδοάνυ ἴδε ποσὶ οὗ ἴδῃς 
τεοθάϊηρ πατγδεϊνεβ ; ἴακεβ ἴῃ ρίδοε ἴῃ 
ἴω οἵ {δε ουτείης οὗ ἴδε δ ἴτες ἴῃ Με. 
δηὰ ΜΙ.---νΝεσ. 6. Σνυκῆν εἶχέν τις: ἃ 
Ἐς τες, φυΐξα ἀρρτορτίδϊε ἀπά ζοπηπιοη ἴῃ 
φογπασβ οὗ ἃ νἱπεγαγά, γεῖ ποῖ ἴδε πγαίπ 
Ρίαπε ἴῃ βυςοῇ ἃ ρίαςε; δβεϊεοίδά γδῖμεσ 
ἴδδη 4 νἱπε ἴο γεργεβεηΐς [βγϑεῖ, ὈῪ ὑνΑΥ 
οὗ ρτιοῖεδὲ ἀραίπβὲ δϑδυπιεὰ ἱπδ]:Θη 80] 
Ῥτίν!ερε. “Ῥεσίβῃ," Ι|εδὺ8 μαὰ βαιά 
πος δηὰ δραΐη (νν. 3 δηὰ 5). ϑοπὶς 
δδάσογβ τηῖρῃς τπϊηκ: ὙΝΏΔΕ! ἔπε 1, οτά᾽ 5 
εἷες: ρεορίες ρεσίβῃ ὃ Ὑε8, τερ 168 }6βι18 
ἴῃ εβεςξ, κε ἃ θαστεὴ ἢρ ἴσες οἂβὲ ουὖξ 
οα νἱπεγατὰ, ὙΠεσα δἱ Ὀεβὶ ἰΐ 88 Ὀυΐ 8 
δυδοτάϊπαϊε ρῖαςε.---Ν ες. 7. ἀμπελουργόν, 
τᾶς νἱπε-ἄγεββε (ἄμπελος, ἔργον) Βεῖα 
ΟΠΙΥ ἱπ Ν.Τ.---ἰδοὺ, Ιο1 8 οἵ οπὲ ψῇο 
868 ἃ τῇ τὸ οοπιρίαίῃ.---τρία ὅτη, ἴῆτες 
γεᾶσγβ, τεοκοπθὰ ποῖ ἔγτοσῃ (ἢς ρἰαπιίης οὗ 
δε τες (11 ἰ8 ἴῆσχεε γεᾶσϑ δῆεσ μ᾽ απίίπρ 
ἴπδὲ ἴξ θερὶπβ ἴο θεδγ ἔγυ), Ὀυϊ ἔγοτι τΠς 
εἰπλς τῆλε 18 πηῖρῆς μᾶνε Ὀδεπ ἐχρεοϊεὰ ἱπ 
οτάϊπασυ οοῦγβα το γίεϊ ἃ ογσορ οὗ ἤρϑβ. 
ΤΒτες γεδτβ ἰβ ποῖ ἃ ἴοπρ ρετῖοά, Ὀυὲ 
Θηουρἢ ἴἰο ἀείετταὶπε τ μεῖπεσ ἴἰ ἰβ σοίηρ 
ἴο δὲ αυϊε-δεατίηρ, ἴῃς οπε (Ὠΐηρ ἰδ 18 
ἴδετε ἴοσ. [Ι͂π ἴπὲ βρίγιτυ] βρῆεσε ἱπ 
Ὡδίοηδι 1136 ἴδε σδηποῖ Ὀ6 ἀεϊετπιίηεὰ 
80 δοοῃ. [ξ ΠΊΔῪ ἴδκε 88 ίβΥ ἐλομεαπά 

Ὑγδᾶσβ.---ἔρχομαι, 1 ἱκοερ οοπιίπρ, ἴδε 
Ῥτορτεβδίνε ὑγεβεηῖ. Τῆς τηδβίοσ σοπΊαβ 
ποῖ πιϑσεῖν οὔςα 8 γεᾶσ, Ὀυϊ ἀραίη δπὰ 
τξαΐῃ νη τῃς6 γεᾶγ, δὲ 6 βθβάβοῃβ 
Ψ ΏεΩ ἔγυϊς πδὺ Ὅς ἔουπά οπ ἃ ἢξ ἴτε 
(Ηαππη). ΟΥ̓ δουλεύω ἰπ χν. 20. 
εὑρίσκω, 1 ἀο ποῖ βπὰ ἱξ. 1 Τςοπια δ8ῃ. 
οοσα δηδ δῃὴ δἰννᾶυβ ἀϊβαρροϊπιεά, 
Ηξεπςε ἴδε ἱπιραίίεπε ἔκκοψον, οὐ ἰξ ουξ 
(ἔτοτλ ἴδε τοοὶ).---ἶνα τί καὶ : καὶ ροίπί8 
ἴο ἃ βεοοπά ρτουπάὰ οἵ οοπρίαἰπί. 
Βεδίάεβ δεδγτίηρ πο ἔγυΐϊξ 'ἴξ οσουρίεδ 
βρᾶςε ΜΉΘ τηῖρῃς Ὀ6 τῆοσα ῬΥΟΠΙΔΌΙΥ 
ΒΙ1εἀ.---καταργεῖ (μετα δηά ἰπῃ Ρδυ] 5 
ερίβ8:1ε8), τεπάεσβ υδβεῖςββ ; Μυϊραῖε, 
οεομῥαξ, Ῥεδοι Δ ΠΥ ἰδ ποῖ νεγῦδ!ν (δος 
τίρῃς τεπάετίηρ. Α Ῥάγτεη ἢ [68 
τεπάειβ ἴδε ἰαπᾶὰ υὑδβεῖεββ ὉῪ οσουργίηρ 
νΑῖυδῦϊς βρᾶςε.--  εσ. 8. τοῦτο τὸ δος 
ΟΥς Υδᾶσ ΠΊΟΤΕ ; δ6 δᾶ8 ποῖ σουγᾶρε ἴο 
ῬΙΌΡΟΒΕ ἃ ἰοηρεσ {ἰπιε ἴο δὴ ἱπιραιίεπε 
οννηοῖ. --ικόπρια (παοιιξες ρ]υταὶ ἔοι 
δἀϊεςῖϊνε κόπριοφ), ἀππρ βἴυβεβ. Α 
πδῖυγαὶ ρσοροβδὶ, Ὀυξ βοτηειϊ πη ἔεγε Πν 
8. Ὀεϊίεσ ὑσοπιοῖοά ὈῪ βίδενίπρ, οὐξης 
Ιοοῖβ, 80 ρῥζδνεπίπρ ἃ ἴζεε ἔοΟσΩ 
τυπηίηρ ἴο ψοοά.---“ετ. 9. εἰς τὸ 
μέλλον: {ἢ ἴὲ Ῥεᾶγ ἐδ σονεῖπρ' γ6αγ.----νν εἶϊ 
(εὖ ἔχει υπάετειοοὰὶ) ---ἐκκόψεις, [7 ποῖ, 
ἐκοι «λαϊὲ εμέ 1ὲ ἀοιοη--ἰῆου, ποῖ 1. 1 
ἄερεπάβ ου {δε πιδβίεσ, που ρῃ ἴΠ6 νἱπα- 
ἄγεββεσ ἴδοι εἶν γεσορτιίβεβ ὑπαὶ της ἀς- 
οἰβίοῃ νὴ} Ὀς υδῖ. Ἦε βυτπιρδι ἶβεβ ἢ 
ἴδε πιδβίεσ᾽ 8 ἀεαδαίσα ἴοσ ἐγυϊξ, ΟΥ̓ σουγβα 
ψ Ώοη τς Ὀάττεη γος 8 τεηονεᾶ δηοίῃ ον 
ΨΈ θεὲ ραπιεὰ ἴῃ ἱξα ρίδοα. Ὑῆὲ ραγδῦ!α 
Ῥοϊπῖβ ἴο τς ττυῖἢ ἰδυρῆϊ ἴῃ νεῖ. 20. 



566 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΠΙ. 

11. καὶ ἰδού, γυνὴ ἦν! πνεῦμα ἔχουσα ἀσθενείας ἔτη δέκα καὶ 3 
ὀκτώ, καὶ ἦν συγκύπτουσα, καὶ μὴ δυναμένη ἀνακύψαι εἰς τὸ 

παντελές. 12. ἰδὼν δὲ αὐτὴν ὁ Ἰησοῦς προσεφώνησε, καὶ εἶπεν 

αὐτῇ, “Γύναι, ἀπολέλυσαι τῆς ἀσθενείας σοῦ." 13. Καὶ ἐπέθηκεν 
αὐτῇ τὰς χεῖρας - καὶ παραχρῆμα ἀνωρθώθη, καὶ ἐδόξαζε τὸν Θεόν. 
14. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ ἀρχισυνάγωγος, ἀγανακτῶν ὅτι τῷ σαββάτῳ 
ἐθεράπευσεν ὁ Ἰησοῦς, ἔλεγε τῷ ὄχλῳ," “““Ἐξ ἡμέραι εἰσίν, ἐν αἷς 
δεῖ ἐργάζεσθαι - ἐν ταύταις ὁ οὖν ἐρχόμενοι θεραπεύεσθε, καὶ μὴ τῇ 
ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου." 15. ᾿Απεκρίθη οὖν αὐτῷ ὁ Κύριος, καὶ 
εἶπεν, “Ὑποκριτά,ὁ ἕκαστος ὑμῶν τῷ σαββάτῳ οὐ λύει τὸν βοῦν 

αὐτοῦ ἢ τὸν ὄνον ἀπὸ τῆς φάτνης, καὶ ἀπαγαγὼν ἴ ποτίζει; 16. 
ταύτην δέ, θυγατέρα ᾿Αβραὰμ οὖσαν, ἦν ἔδησεν ὁ Σατανᾶς, ἰδού, 

δέκα καὶ ὀκτὼ ἔτη, οὐκ ἔδει λυθῆναι ἀπὸ τοῦ δεσμοῦ τούτου τῇ 

1 Ομξ ἣν ΜΒΙΥ 33 αἱ. νεγεβ. 

5. Αῇἴεσ οχλω Ν,ΒΙ, ἰηβεζῖ οτι. 

ΒΈΟΣ οὖν ΦΙΒΌΙ, 1, 69 αἱ. πᾶνε δε. 
ΤΊ Β δᾶνε ἀπάγων (ΝΗ. τοχὶ). 

νν. 10-17. Οπγε ἐπ ἃ σγπαρορμθ ΟΝ ἃ 
ϑαδδαίᾳ ἄαγ, Ῥεουϊας το Τὰ ἔγετ. 1ο. 
ἐν τοῖς σά : πᾶν τηδᾶῃ οὐ ϑαῦυδιἢ8 
(Ηδδη, νδο τεΐεσβ ἴὸ {δε διοοηϊανίπαείπς 
υ8ε οὗἉ 5ἰηρσυῖας δῃὰ ρίυγαι ἱπ 1.1.) δῃ 
ἱπιρῖὶν ἃ οουτβα Οὗ ἧ Ἀἱπβίγσυοϊίοη ἱπ ἃ 
Ραγιίου]α βυπαρορυε ἔος ψνεεῖζβ.--- ἐσ. 
11. πνεῦμα ἀσθενείας : {πε [εν 5βανν 1ἴῃς 
δοιίοη οὗ ἃ ἰοσείψι βονγεῦ ἴῃ Ἔνεσυ ἔπι 
οἵ ἀΐϊβεδβε ψ Ὡς ἢ ̓ἐξτωρηνο 16 δβρεςὶ οὗ 
186 βυ βεσοσ᾽Β 1} θείη; ονετπιδδίοσγεά. [ἢ 
τη 18. σαδε ἴδε ψνοπιδη 68 Ῥεηξ δπὰ σου]ὰ 
ποῖ βίσγαί βμβίεη Ποσβαὶῇ θη βῃς ἐτσίεά.--- 
σνυγκύπτουσα, Ῥεπῖ τορεῖποσ, πεσα ΟΠΪΥ 
ἱπ Ν.Τ᾽.--εἰςε τὸ παντελές γοεβ υἱτῇ 
ἀνακύψαι, ἀπά ἱπιρ!ε8 εἰἴπεσ ἐμαὶ δε 
ςουϊὰ ποῖ ἐγθοῖ ἢεσ Ὠεδὰᾶ, οσ Ῥοὰγ αὲ αἰΐ, 
ογ ἐπέϊγεῖν. Ὅς ἔογπιεσ ἰ8 πιοσα ἴῃ Κεαρ- 
ἵπρ 8 ἴῃς ἰάεα οὗ Ὀοπᾶάδρε ἴο ἃ ἐογεὶ 
βριτῖ (ϑοῃδηΖ). πη ὑυδεὲ οὗ τῃ6 
Ῥῆταθβα ἰῇ Ἡδεῦ. νὶϊ, 25.- ες. 12. 
προσεφώνησε: 7|εϑ81:8, ἔνε ῥγοτηρῖ ἴο 
Βυτηρδίῃίβε, Ἵδ]εὰ δες ἴὸ Ηἰπὶ ννῆεπ 
ΗΪΐβ εγε ἴξ ὑροη {πὰ Ὀδης ἤρτα.--- 
ἀπολέλυσαι: ρετίεος ἕο ἔαίυτς, πα 
της δ8 ροοὰ 48 ἄοπε; βδροκεὴ ἴο 
σμεοσ ἴῃς ἀονποαδὲ Ψοσηᾶπ Ώ1Π6 806 
ΔΡΡτΙοδομεβ. ὙΤΠῈ οὐτε ΨὙὰ8 σοηΒβιπι- 
τηαϊεὰ Ὁν ἰουςῇ ἤδη δῆ6 ᾿Απὶε ὑρ ἴο 
7εδὺ8 (νεσ. 13), νδεγεῦροη πα εἰρμίδεη 
Υεδγβ᾽ βυβεσγεσ Ὀυγβδὲ ἱπίο ῥγαδίβε: ἐδόξαζε 
τὸν Θεόν. Α Ἰἰξεῖ]κα πιονίηρ βοεηε.--- 
ες. 14. Βιϊῖ τεϊρίοιιβ ργορσγιεῖν ἰπ ἴῃς 
Ῥεέτγβοη οὗ ἴπε συΐοσ οἵ ἴπ6Ὸ βυπαρόριε 8 
Οῃςα πιο βῃοςκαά: ἴξ ἰ8 ἃ δαδδαέλ ςυτα. 

3 Οὐ καὶ ΒΤ :, 200. 

4 ανταιῖς ἰπΠ ΑΒΙ,Τ. 

4 νποκριται ἰη Δ. ΒΙ,Τ, εἴο. 

-π-ἔλεγε τῷ ὄχλῳ: Ηες βροκε ἐο {π6 
δυάϊεηοςς αὐ [εδυ8--- Διί οἷν ἐπουρῃ; 
γεῖ, 8ἃ8 80 οἴδῃ ἴῃ ςᾶ568 οὗ τεϊσίουβ Ζεδὶ, 
δοτὶ πηϊχεὰ πιοῖῖνεβ. ΟἿ γίβε᾽β ρονεσ δηὰ 
πε ννοπιᾶπ᾿Β ργαΐβε ἀππουδὰ δἰπ|.---νεσ. 
15. ὑποκριταί: Ρῥ'υτγαῖὶ 1688 ρεσβοηδὶ [ἢδπ 
τῆς βἰπριϊας (Τ.Ε.), γεῖ βενεγε ἐπουρῇ, 
τῃουρῇ ἀϊτεςιεὰ Δραίηβε {π6 οἶ4885β. Τδς 
οἄδα ρυῖ νν48 ἀουρι}ε88 δοοογάϊηρ ἴο 1π6 
Ρτγενδιΐπρ ουδίοπι, ἀπὰ 80 βιδίεά 88 ἴο 
τλᾶκα ἴτε τοογὰ ἀοπα ἐτουίδεης (λύει, 
ἴοοβεβ, ἔπδὲ οπς δῖὲ οἵ ψοτῖί : ἀπάγων, 
Ιεαάϊπρ {πε δηΐϊπιαὶ Ἰοοβεὰ ἴο ἔπε τυδίεσ, 
παῖ δποΐμπεσ, υἱάσ Βεηρεὶ).---ποτίζει, 
Εἶνεβ ᾿ἰπὶ ἀγίηκ, δὲ ἰεδβὲ ἴο ἴῃς ἜἼχίεηϊ οἵ 
ἀγανπρ ναῖες ἴτοση ἴπε ννεῖ], {7 ἠοῖ οὗ 
οαγγγΐπρ ἰξ ἴο ἴῃς δηίπιδὶ 8 του (πα 
ἰοττηοσ αἰϊονθά, τῆς Ἰδιίος ἀἰβαϊοννεὰ ἐπ 
πε Ταϊπγυά, υἱάς 1 ρμοοι δηάνν ὕπβοδε). 
πτνεσ. 16. Τῆς οαβε οὗ (θὰ ΨψοπΊδῃ 
ἀεβογίδεὰ 80 458 ἴο βυρρεβέ ἃ ρᾶγᾷϑ]]ε] 
δηὰ ςοπίταβε: 8 ἀδυρῆϊεσ οὗ Αξγαμαπι 
ὈεγοηΣ ΔΠΠ ΟΧ ΟΥἩ 858; δουηά ὉΥ δαΐίαπ, 
Ὡοῖ ΠΊΘΓΕΙΥ ΌὉΥ 4 οδαίη τουπὰ ἔπε ηςοῖς; 
ἴοτ εἰρῃίεεη νεᾶγβ, ποῖ ἔοσ ἃ ἔενν μουγβ. 
Τῆς οοπίταβξ ἴῃς δδβίβ οὗ ἃ βίγοηρ αὶ 
“ονείονὶ ατζυτλεπε.Ό ὙΠπῈὲ τερῖὶν ἰδ 
ἘΠοσουρὮ ἴῃ ἴπὰ 8ρίτις οὗ ]εβϑὺ5, δπὰ 
186 ΨΠοΙα ἱποίάεπι, ᾿πουρἢ Ρδου δα ἴο 
{κ., 16. ἃ οτϑάϊδ!6 γεπιίηίδοθηςς οἱ Ηἰβ 
τηἰϊηἰβυ; ψδβεῖμες ρῥἰαςεὰ ἰῃ [18 ἴσὰδ 
διβεοσίςαὶ βειεἰηρ 18 ἃ πηδίίεσ οὗ τηΐποσ 
τηοπλεηΐ, - ες. 17. ὙΒα τε] ρίουβ ᾿Ιεδάετϑ 
δηὰ τε ρεορὶς θεῆανα δοςογάϊηρ ἴο ἱμεὶς 
Τδδγαοῖογ ; ἴῆς ἰογπιθῦ δϑῃδπιεά, ποῖ 88 
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ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου ; 
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17. Καὶ ταῦτα λέγοντος αὐτοῦ, κατῃσχύ- 
ψοντο πάντες οἱ ἀντικείμενοι αὐτῷ - καὶ πᾶς ὁ ὄχλος ἔχαιρεν ἐπὶ 
πᾶσι τοῖς ἐνδόξοις τοῖς γινομένοις ὑπ᾽ αὐτοῦ. 

18. Ἔλεγε δέ,1 “Τίνι ὁμοία ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ; καὶ 
τίνι ὁμοιώσω αὐτήν; 19. Ὁμοία ἐστὶ κόκκῳ σινάπεως, ὃν λαβὼν 
ἄνθρωπος ἔβαλεν εἰς κῆπον ἑαυτοῦ - καὶ ηὔξησε, καὶ ἐγένετο εἰς 
δένδρον μέγα,2 καὶ τὰ πετεινὰ τοῦ οὐρανοῦ κατεσκήνωσεν ἐν τοῖς 
κλάδοις αὐτοῦ." 

τοῦ Θεοῦ; 

20. Καὶ πάλιν εἶπε, ““ Τίνι ὁμοιώσω τὴν βασιλείαν 
21. ὁμοία ἐστὶ ζύμῃ, ἣν λαβοῦσα γυνὴ ἐνέκρυψεν ὃ εἰς 

ἀλεύρου σάτα τρία, ἕως οὗ ἐζυμώθη ὅλον." 
22. ΚΑΙ διεπορεύετο κατὰ πόλεις καὶ κώμας διδάσκων, καὶ 

1 Ἐὸτν δε ΜΙ ΒΙ, 1, 13, 60 αἱ. Βᾶνε ουν. 

ΞΜΒΌΓΤ οοάὰά, νεῖ, 1,δὲ. γι. συγ, οὐχ μεγα, αὐἀεὰ ὮὈγ βοτῖδεβ πῃ ἃ βρίτίξ οἱ 
ἐχαρρβεζδιίοη. 

δἐκρυψεν ἰη ΒΙ, πιηυδςο, {Τίδοι., 7... 

σοηνίηςεά Ὀυϊ 48 ςοπίουπάεά, [με ἰατίετ 
ἀε!χῃϊεὰ ὈοΓ Ὁ ἐπε γοσκβ δηὰ ὈῪ τᾷ 
ψοσάβ οὗ εβι8. 

γν. 18-.21. Τε ῥαγαδῖες οὗ ἐδε πιμσέαγὰ 
544 απὰ ἐλε ἰσαυεη (Μι. χῖϊ!. 31-33, ΜΚ. ἵν. 
30-32). [0 την Ὦανς ἱπισοάδυςεὰ {πε86 
Ῥαιδῦϊεβ μεῖα εἰἴμες Ῥδοδῦβε ἴΠ6 ἰου οὗ 
ἴδε ρΡεορΐε ννὰβ ἰπ 88 νίενν ἴῃς οσοδβίοῃ 
οὗ πεῖς θεὶπρ βρόίεη, [688 ἰδκίηρ ἰξ ἃ8 
ἃ βοοᾶ οπιεη ἔοσ ἴδε ζαΐυτε, οσ θεοδυβα 
δε ουπὰ ἴῃ δὶ δουζος ἔπε ἔννο τπίπρβ, 
πε οὔτε ἂἀπὰ τπ6 ρδζϑθοἱὶίς βρεεςῖ, τὰ - 
ςοτάδά τορεῖδετ 48 ἱποίἀεπίβ οἵ ἴπ6 βαπια 
τηθοίίης 1πΠ ἴὴ6 βυῃδρόριθ, ἴῃ εἰϊπεῦ 
οᾶ86 ἴξ 18 ἱτηρ!εὰ τπδὶ τῆς ρᾶγδῦ 68 νεῦα 
ΒΡΟΚΕΩ ἴῃ ἃ βυηδροραα, ἴῃ ἴῃ ἰατζεσ οα58 
88 ἃ ρᾶτῖ οὗ ἃ τρια βγηδροριε δἀάγεββ. 
ΤῊϊ5. ἰ8 ἴπα ἱπιογαβείηρ εδίυγε ἴῃ Γκκ.᾽5 
τεροσὶ οὗ ἔπεβ6 ρασϑῦϊθβ. [τ ἰβ πε Ομ 
ἰπβίδπος ἱπ ΨΠΟἢ ῬΑ] ε8 ἃγα Ἴοη- 
ποοίϊεὰ ψἱἢ ϑυπαρορας δἀάγεβθεβ 48 
τῃεῖς οςςδβίοη. Τῆα σοπηεοῖίοῃ 8 Ἔν ΕσΥ 
ΨΥ οτοάϊ δε, ΟῚ ἔγοπῦ ἴπε παίυτε οὗ 
{πε ὕνο ρδγδῦῖεβ, ἀπά ἔγοπι ἴῃς ἔαςι [δὲ 
7ε808 ννὰβ ψοηΐὶ ἴο βρεαᾶῖ ἴο ἔπε ρεορὶβ 
10 Ῥϑιδθϊεβ. Ηον τῆϑην υπτεοογάδαά 
ῬΑσαῦϊεβ ΗἜ πλυβὲ πᾶνε βρόκεὴ ἱπ Ηἰϑ8 
βυῃάρορις δάάγεββεβ οὐ Ηἰβ ργεδοβίηρ 
ἴους ἘΠχουρὮ ΟΔ1|1|δε, 4.ρ. (ΜΚ. ἱ. 30).--- 
Με. 19. κῆπον, ρδγάδῃ, ποσὰ εχδοῖ ἰῃ- 
ἀϊςαιίοη οὗ ρ]αςς ἴπδη ἴῃ Μὲ. δηά ΜΙ .-- 
δένδρον, ἃ ἰτεε; δὴ δχαρρεγδίίοη, ἴΐ 
τετηδίῃ8 δῇ παχὺ, [πΠουρἢ οὗ ὑπυβαδι]ν 
ἴατρε 512Ζ6.--- εσ. 2ο. ΤΠα ρδγαῦϊς οἵ {πὰ 
ἰεάνβθῃ 8 ρίνεη 88 ἱπ Μὲ. Τῇε ροΐπι οὗ 
Ῥοιὰ 8 τμδὶ τς Κίηράοπι οὗ Ηεδνεη, ἰη- 
βἰρηϊβοδπε ἴο Ὀερὶπ νυ, ν}} Ὀεσοπια 

εαῖ, [Ι͂π ἴπε τηϊπά οἵ τς δνδηρεί βὲ 
1 ἤᾶνε ῥγοῦ Υ 8. ταείεσθποε ἴο 

Οεπες ΟὨσίβιϊδηῖ ιν. 

γν. 22-.3ο. 44γε ἐλεγε ὕειν ἐλαὲ δὲ 
βδανεά ὶ' Τἢϊ8 βεοϊίοη 18. ἃ τῃηοβαὶς οὗ 
ψοσβ ἰουπὰ ἀϊδρετβεά ἴῃ τῆ6 ρᾶρεβ οὗ 
Με.: δε ςἰγαίἐ ραΐε (νετ. 24) ἴῃ Μι, νἱΐ, 
14; ἐκ ῥἰεαάϊπρ' γον αὐνιίσδιοπ (νν. 26, 
27) τεοδ]]β Με. νιΐ. 21-23; ἐπ ἐχοϊιδῖοπ 
7 ονιν ἐλε κἰηιράονι (νν. 28, 20) τερτοάυςββ 
Μι. νἱϊ. σὲ, 12; ἴδς αροίμει πὶ ἴῃ νεῖ. 30 
-- Μι. χίχ. 30, χχ. τό. Ὧ6 Ῥάᾶγδθοϊίς 
ψοσά σοποεγηίηρ ἴπε πιαβίοσ οὗ ἴῃς βουβα 
(νεσ. 25) βεεῖηβ ἴ0 ὃ6 ἃπ εοῦο ἔτοτῃ ἴῃς 
ῬάτΔΌΪΕ οὗ {πε ἐεη υἱγρίη5. Τα φυςδιίοα 
858 ἴο 86 πυπηῦοσ οἵ [6 βανβὰ ἰηίσοάυο- 
ἱῃρ τῆς στοιρ πεεὰ ποῖ δε δὴ δγεβείδὶ 
διεαδίηρ διγηϊβμεὰ Ὁγ ΓΚ. οὐ ἴῃς σοπιρί!ες 
οὗ 5 βοῦυτοα. 

Μετ, 22 ἰ8 ἃ δἰβίοσίοδὶ ποῖίςε βεσνίωρ ἴὸ 
ΤΟΟΔ11 {πε ρεέπεσαὶ βιτπδιίοη ἱπάϊςδιεά ἴῃ 
ἷχ. 561. 50 δραίῃ ἰη χνἱ. τι. “Τυκε 
Εἶνεβ τ το υπάετβίδηδ {παῖ [τ 8 δἰννδγβ 
ἴῃε βάπηε ᾿ουγποῦ ὑνμοἢ ροε8 οὐ ΜΠ 
ἰποϊδεπίβ ἀπδίορουβ ἴο ἴῆοβε οὗ πῸ ργϑ- 
οεάϊηρ ογοὶς," ἀοάει. Ηδπη, πόνγενεσ, 
πιαϊπτιίη8 πὲ Πέτα δερὶῃβ ἃ πενν ἀϊνϊ βίοῃ 
οὗ τε υἰἰβίοσυ δηὰ ἃ πενν ᾿ούγπευ ἴο 
7εγυβαίετη, γεῖ ποῖ {πε ἤπαὶ οὔἍς. Τῇ 
αἰνίδίοπ ἐχίεπάβ ἔγοπὶ {Π18 ροΐπε ἴο χνὶϊ. 
10, δηά ςοπίδίη8 (1) ψγογάβ οὗ 7651:8 οὔ 
πε ΨΆΥ ἴο ]ετυδβαίεπι (χι !. 22-35), (2) 
νοσάς βρόκεη ργοῦδοϊυ ἐπ [Θγυβαίεση (χιν. 
1:24), ὼ ννογάϑ βρόκδη δἷϊεσ {πε σεΐυσῃ 
το Οεαϊϊϊες.---διδάσκων, ἰεδοπίηρ ; [86 
τηλίη οσοιραϊίΐοη οὗ 6518 485 Ης ννεπὲ 
ἴτοτὴ νίΠᾶρε ἴο ν]Παρε. ὙΠε ἰοηρ βεςιίοα 
ἔτοτη ἰχ. 51 ἴο χνἱ!. 14 15 οἰ ἢν ἀϊάαςτῖς 
ἴῃ ςοπίεηίβ, ἰῃουρὶ δ οσοαβίοηδὶ ἢεαῖ- 
ἱπρ 'ἰ8 τεοογάεά.--- καὶ πορ. ποι., {πε καὶ 
ἰδ ερεχαρεῖϊς ξξ ὐά δὲ ἴῃς βαπὶε ἔἰπιε; 
ΗΙΪ8 ἴδος 8εὲ ἰονναγὰβ εγυβδίθτη δῷ Ηδ 
τδυρῆῖ, 
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πορείαν ποιούμενος εἰς Ἱερουσαλήμ. 
“Κύριε, εἰ ὀλίγοι οἱ σωζόμενοι ; " 

ΚΑΤΑ ΛΟΥ͂ΚΑΝ ΧΙ, 

23. εἶπε δέ τις αὐτῷ, 
Ὃ δὲ εἶπε πρὸς αὐτούς, 

24. “᾿Αγωνίζεσθε εἰσελθεῖν διὰ τῆς στενῆς πύλης 5" ὅτι πολλοί, 
λέγω ὑμῖν, ζητήσουσιν εἰσελθεῖν, καὶ οὐκ ἰσχύσουσιν. 25. ᾿Αφ᾽ οὗ 
ἂν ἐγερθῇ ὁ οἰκοδεσπότης, καὶ ἀποκλείσῃ τὴν θύραν, καὶ ἄρξησθε 
ἔξω ἑστάναι καὶ κρούειν τὴν θύραν, λέγοντες, Κύριε, Κύριε, ἄνοιξον 

ἡμῖν " καὶ ἀποκριθεὶς ἐρεῖ ὑμῖν, Οὐκ οἶδα ὑμᾶς, πόθεν ἐστέ: 26. τότε 
ἄρξεσθε“ λέγειν, Ἐφάγομεν ἐνώπιόν σου καὶ ἐπίομεν, καὶ ἐν ταῖς 

2 τμα ἴῃ Ὁ Β1.. Ξθυρας ἰπ ΜΙ ΒΌΙ, Ι, 131 Οτῖρ. 

9 Ομηϊὶ βεςοπά κυρ. ΜΙ ΒΙ, 157 [«αῖ. ἀπὰ Ἐργρί. νεζββ. 
48 858 αρξεσθε (Τίδο!., ΝΝ.Η., ἴεχι), πε ΦΌΓΤ ἀπά τῆδην τόσο βάν ἀρξησθε 

(ΝΗ. πιασρ.). 

νυ. 23-24. εἰ ὁλ, οἱ σωζ.: εἰ ἱπίτο- 
ἄυοει ἃ ἀϊγοςξ φυεβιίοῃ 88 ἰῃ Μι, χίΐ. τὸ 
δηά [{κ. χχίΐ. 490: διε ἴποβε Ψῆοὸο ἅσε 
Ῥείηρ βανεὰ ἔεν ὃ---πρὸς αὐτούς, ἴο ἐάενε, 
δοῖ ἴο ἴδε αυεβείοπες πιεγο νυ Ὀυξ ἴο 811 
Ῥιεβεπῖ, 88 ἴῃς τορὶγ 88 οὐ βέπεσδὶ 
φοποεζῃ.---  εσ. 24. εὐ ζοσθε εἰς.: 
βίζοηρες ἴπαη Μει.᾿8 εἰσέλθετε, δβυρρεεῖ- 
ἴῃς τῇς ἰάεα οὗ 8 βισυρὶἜ οἵ ὑγίζε-ἢρδε 
(1 Οος. ἰχ. 25) ἱπ νυ βίο ΟΩἱν ἃ ἔδνν ἂμ 
Μη, 80 νἱγίυδ!ν δηβννετίης [ἢ ς φιεδείοη. 
ἴῃ τὰς αβἰγηγαίίνε.---διὰ τ. σ. θύρας, 
Ἑδεουρὰ ἴπε παῖτονν ἄοος (πύλης, ραῖε, ἴῃ 
Μι.) : πο ἱπιεγργείδείοη οὗ ἴμε ἄοογ βεσε} 
ΔΩ πιοσα ἤδη ἰῃ Μὲ, Βυῖ (Πα σοπηες- 
εἰοπ βυρρεβὶβ γεῤεπέαπεε (νν. 23, 25). 
Τῆς Κιίπράοτ οὔ ἤεαδνεῃ 18 πεζὰ σοποεὶ 
οὗ α58 ἃ Βουβε.---πολλοί: {πε ἰάεα 8 ἐμαὶ 
ΤΑΔΏΥ 5841] ἀσβίγε δά πιιβδίου δπὰ 881] 
ποῖ οδιδίη 1. ΤΒα τεδϑοη ἴῃ ἴδε Ῥδγδῦϊα 
ὧδ ἴῃς παιγούγθεββ οὗ ἴδ ἄοοσ, πιαϊκίπρ 
ἱἐτωροββίδῖε ἴῸΣ 80 ᾿ΏΔΩΥ ἴο γψεὶ ἰῃ ἰπ ἃ 
δῃοσὶ εἰπηθ. Α1] δὲ ἰῃ εατπεβέ; ΠΟ βίγεββ 
͵δ ἴο ὃς Ιαἱά οὐ ζητήσουσιν, 5411] :4εξ, 
85 ἴξ ἴὲ τπηεᾶπὶ βογηειίπρ 1ε88 ἔμδη 
ἀγωνίζεσθε (Θοάει). ΑΙ δεῖνα, ὃδυξ 
Βυσοεβ8 8 ἴοσ ἴπ6 βίσοηρεβὲ ΨὯΟ Ἴδῃ 
Ῥυβὴ τε ψελκει δϑίάε. 80 ἱπ [πε 
Ῥᾶτγαῦῖε. ἴΙ͂π τε ἱπιεγργεϊδιίοη τπ6 οπς 
Ῥοΐπε ἴο ὃς ἱπείβιεἀ οἡ ἰβ: ὃς ἱπ ἀεδὰ 
ξαζγησβί. 
ν. 25-2. ἩἨἩδξετια δερίπῃβ ἃ πεν 

Ῥάγαδὶες δπὰ ἃ πεὺν βεηΐεηςα, {πουρῇ 
βοηῖε (Βεζα, [δομπιαπη, Ὁ. δπὰ Η.) 
οοηπεςῖ νὴ παῖ ροεβ Ὀεΐοσε, ρυςίπρ ἃ 
οοτητηδ δῆες ἰσχύσουσιν. Αραΐπδὲ τῆ 8 
ἦβ ποῖ οὐἶνυ ἴῃς οὔδηρε ἴσοπιὶ ἴῃς τπϊγὰ 

Βοῃ ἴο ἴῃς βεοοπά (ἄρξησθε), δυῖ (Π6 
Ὁ ἐδαὲ τς ολυβε οἵ εχοϊυβίοη ἰβ 

ἀϊβετεπε: ποῖ [86 πδίτοννπεββ οὗ [88 
ἄοοτ, Ὀυὲ οογείηρ ἐοο ἰαίε. Ὑμε οδβα 
Ῥυὶ πον ἰδ [πδὲ οὗ {πε τηδβίεσ οὗ ἃ ἢουβε 
ΦὮΟ ἰδ εἰνίπρ δῃ δηϊεγιδίηπηεπι, Ηδ 

ψνΑΙ(8 ἴοσ ἃ οεγίαϊῃ τἰπιῈ ἴο γεοεῖνε δἷ8 
ξαεβῖβ. Αἱ Ἰεηρτῃ, ἀεεπιηρ τπδὲ 411 ἃσς, 
οζς οὐρῶξ ἴο 6, ῥγεβεπιῖ, ἣς σἶβεϑ ἂπὰ 
θυ [6 ἄοοτσ, αἰΐε νοῦ πὸ ομα οδη 
Ὅ6 δὐτηϊεά. ὅοπις, μοννενοσ, οοσια ἰδίεσ, 
Κποοῖὶς αἱ {πε ἄοοσ, δπὰ δε τεΐζαυβεὰ δά- 
τηϊββίοθῃ. Τῆε πιοσαὶ οὗ (π18 ρασαῦϊςε 8 
ἀϊδβιίποι; οὐ ἴ8ε ἔοσπηες ραγαῦϊς ἰξ νγαβ8: 
Ὀε ἴῃ εαγηαβῖ; οὗ ἐπ|8 ἴξ 18: δε ποῖ ἴοο 
ἰαξδιττ ἐστά ἐᾷν ἴϑαῖ κρούειν : ῬοΐΒ Ὑπὸ 
ἐρεπά οὐ : γε Ὀερίῃ ἴο βίδῃι 
νπους ἀηὰ ἰο Κποοῖς. ἔβοταε τᾶκα 
ἑστάναι 45 -- ἃ ρατιοἰρῖς, Βαξ ἰξ 18 Βεῖίες 
ἴο ἴᾶκε ἰξ 48 ἀεποιίπρ ἃ ἢγβί βίδρε ἴῃ [86 
δοιϊίοῃ οὗ ἴμοβα διγινίηρ δῖε. Αἱ ἤτγεϊ 
δεν εχρεοὶ ἰμδὲ μα ἄοοσ υ"1}} θῈ ορεπεὰ 
ΒΟΟΩ 28 ἃ πηδίζες οὗ οουτβε, πὰ ἴπδὲ {ΠΕῪ 
δδνε ποιῃίηρ ἴο ἀο Ρυΐ ἴο δῖερ ἴω. Βυ- 
ἀπά-Ὀν {πον βηὰ τὲ 11} θῈ παοαββδτυ ἴο 
Κηοοῖ, απὰ βηδιγ, δεὶπα τεξυβεά δά- 
ταϊββίοη Ἔνθ ἤθη (δ ἄοος 18 ορεπεά, 
ἘΠΕΥ ἅτε ἐδλίπ ἴο ρίεδά (νες. 26).---καὶ 
ἀποκριθεὶς: ἴῃ καὶ πεῖε δῶβ [Π6 ἔοσοθ 
οὗ ἐμεθ. ὙὯς βεῆβε ψουὰ μανα ὕεεῃ 
οἴεασες μαὰ ἴἃ ὕεεη οπιτιεά. Ἡδετα 
ῬΙΌΡΕΙΥ δερίηβ ἴδε δροάοβίβ οὗ {86 
βεπΐεπος δηὰ {πε οἷοβε οὗ ἴδε ρδγδθϑῖς 
ξε ρει Ξ μοῦ 8ε απδννεσίηρ Ὑ111 88: 

ἄἀο ποῖ Κπον γοι.---πὶ έ: 
ἔδεβθε δάάδά ννοσάβ σδῖμεσ σνεάκεη ἵπδῃ 
βισεηρίμεη ἴΠ6 ἰαοοηὶς οὐκ οἶδα ὑμᾶς οἱ 
Μι. χχν. 12 -Ξ- γοῦ πημβῖ θὲ βίσαῃ εγβ, ποῖ 
οὗ ἴδοβε ἰμνὶτςά.---Ὗε τ. 26. ὙῊΪ8 νεῖβα 
8 νἱαννοὰ ΌΥ ΤΔΩΥ 48 ἴπε δροάοβίβ οὗ ἃ 
Ἰοπρ βεπίεηςς ὑδερίπηίης ΒΒ ἀφ᾽ οὗ 
(νεῖ. 25), ἀπά ἴδε εἐπιοϊίοῃδὶ ομβαζαςῖοσ οὗ 
πε ραββᾶρε, ἱπ ψνΒοἢ ραγαῦ]ε ἀπά τηοσγαὶ 
δἃτ6 ὑἱεπάεὰά, ροεβ ἕασ ἴο [᾿υϑιϊν ἔπ θαι. 
Βαὲ ἰξ ἰ8 Ὀειῖεσ οἡ ἴπε ψῃοὶς ἴο ἀπά μεῖα 
8 ὯΟΥ δίασι.---ἐνώπιόν σον, Ὀείοτε ἴδεε, 
εἰτῆετ, 88 [ΠΥ ριεβίβ οσ Ββοβίβ (σαρεσζηδυπὶ 
ξεαβῖ, ἀϊ Ὡπεῖβ ἴπ [με Βουδεβ οἱ Ῥῃδσίβεεβ), 
ἡ.ε.) τοὶ ἐξ ἴμθς ; οὐ, ὑπάεσ τπΐης εγο---ἰῃ- 
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πλατείαις ἡμῶν ἐδίδαξας. 47. καὶ ἐρεῖ, Λέγω ὑμῖν, οὐκ οἶδα 
ὑμᾶς,2 πόθεν ἐστέ. ἀπόστητε ἀπ᾿ ἐμοῦ πάντες οἱ ὃ ἐργάται τῆς ὃ 
ἀδικίας. 28. ἐκεῖ ἔσται ὁ κλαυθμὸς καὶ ὁ βρυγμὸς τῶν ὀδόντων, 

ὅταν ὄψησθε“ ᾿Αβραὰμ καὶ Ἰσαὰκ καὶ ᾿Ιακὼβ καὶ πάντας τοὺς 
προφήτας ἂν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ, ὑμᾶς δὲ ἐκβαλλομένους ἔξω" 
29. καὶ ἥξουσιν ἀπὸ ἀνατολῶν καὶ δυσμῶν, καὶ ἀπὸ βορρᾶ καὶ 
νότου, καὶ ἀνακλιθήσονται ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ. 30. καὶ ἰδού, 

εἰσὶν ἔσχατοι οἱ ἔσονται πρῶτοι, καί εἰσι πρῶτοι οἱ ἔσονται ἔσχατοι." 
41. Ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ δ προσῆλθόν τινες Φαρισαῖοι, λέγοντες 

αὐτῷ, ““Ἔξελθε καὶ πορεύου ἐντεῦθεν, ὅτι Ἡρώδης θέλει σε ἀπο- 

2 ον λεγω ΒΤ Βᾶνε λεγων ΑΝ. Η.). 3 Οπιΐξ υμας ΒΙ(ΕΤ πιίημδο, 

8ΊΦΒΌΙ, αἱ. οτιΐξ οι, απὰ 3 ΒΙ1.Εὶ οπιὶὲ της. 80 Ὁ αἷδο, Ὀυϊ υἱ ἀνομιας. 

Φοψεσθε ἴῃ ΒῸΧ 6 αἱ. 

ψοϊνϊρ 8 οἷδίπη) βἰγζηρὶῖίν οὗ πεϊρῃρους- 
Ββοοά. ΤΒε ἔοστμεσ ἰβ ἴδε ποσὰ {κεῖγ, 
Ῥεσαυδε ἰξ Ρυΐβ 6 σᾶ86 ΤΏΟΙΕ ΒίΣΟΠΡΙΥ ἴῃ 
τιεῖς ἔδνουσ.--- ες. 27. οὐκ οἶδα, εἰς.: 
[δες δδπιὲ δηδινγεσ, ἰεγδίΐου μη σρεῤλαςὶ 
Βεηρεῖ).--ἀπόστητε, εἴς. : ΠΕΔΙΪΥ 848 ἴῃ 

τ, νἱῖ, 22. ὙΒΐΒ ΔΏΒΥΨΕΣ ρο68 Ἔπεσε 
ουῖ οὗ ἴδε ραγαῦϊε ἱπίο με πλοσζαΐ βρῇεσζε., 
1η ἴῃς Ρασϑῦϊε ἐχοϊ υβίοη ἰ8 ἀπε ἴο αγγίνίπρ 
ἴοο ἰαῖε; ἰῃ [με ϑρίγίτυδὶ βρῆεσε ἰὸ 
οδαγαδοίοσ. --ἀδικίας, Μι. Π45 ἀνομίαν, 
Ἰλννϊεββθεβδβ. Αρδίπβὲ {μὲ τεπάεπου- 
οτἰεἰςΐδπι ϑοῆαπΖ τγεσιαγκβ: “ ἀνομία ἰπ 
Με. 18 εν βῃ- ΟΠ τιβείδη ὃὰϊ ποῖ δηῖϊὶ- 
Ῥδυϊΐπε, ἀδικία Ραυϊΐπε μὲ ποῖ δηϊὶ- 
7εν8ῃ ᾽.. 

Ὗν. 28-3.ο. Οομεϊμαϊηρ γεβεοέϊοης.---- 
γεν 16 καὶ τιδεο ̓ ἰδὲ δοςοτγάϊησς Ἢ 

υαἱῆγ. Ζίρ. (τότε, ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ). 
Κυΐϊποεὶ Ξ 12 Κε8 ἰξ ἐμμδὰ ἀάνειν, οὗ 
εἶπε ἱπ δοοογάδηοςς ψἢ Ἡεδταίβιϊς 
υϑᾶρε, δηὰ Βοσῃπεπηᾶηη οἰϊε8 ἰπβίδποθϑ 
ποσὰ ατεεκ δυΐμοῦβ οὗ ἔπε βᾶσγης δὲ οὗ 
δάνετῦβ οὗ ρίδος 88 δάνεγὺβ οὗ τἰπηε. Βυὲ 
ἐλένε ἰδ ποῖ ΟἿΪΥ νεγρα]ν οοτγεοῖ, Ὀυΐ 
ξρλρῃῖς: {πεσο, ουϊδίάα τῇς ἄοος οὗ ἴδε 
ουδε Ψεσε ραϊσίδσοῃβ δηά ρσορῃεῖβ 

{εαϑῖ, 5.41} (Ὡς ἐχοϊυάθαά ϑγεερ ἀπά ρπαϑῇ 
{πεῖς τδεῖἢ, 411 (Ὡς τῆογε θεοδυβε παν 
τοῖηῖς τἢεν δᾶνς ἃ τίρηξ, ἃ8 δεϊοηρίηρ ἴὸ 
ἴδε οἤοδβεη σταος, ἰὸ ὃς ψἹΠίη.---ἰ  ογ. 29 
Ῥοϊπῖβ ἴοὸ 8ῃ δρρτανδιίοῃ οὗ [ες ζηΐβεσυ 
Οὗ τπ6 ουϊοαβίβ: τηδη σοπηΐηρ' ἔγοτη Ἔν ΕΥ 
υλτίες οὗ ἴῃς ρίοδε ἴο Ἰοίη ἴῃς ξεβίϊνα 
ΠΟΓΊΡΔΩΥ δηᾶ ἤπάϊηρ δἀπηϊββίοη. Τῆς 
δυς ἄοος ἀπά {πε ἴοο ἰδία διγῖναὶ δε 
τον οὔξ. οὗ νίενν, ἀπά ἴοσ τς ρεϊνδῖε 
Βουδβε οὗ ἴπεὶ ράγαῦϊα 8 βυρϑι υἱεὰ {πὰ 
Κιηράοπι οὗ αοἁ ψὨΐς ἢ ἰξ τοργεβεηῖβ. 1ἰ 
8 πεεάϊεββ ἴο δδκ. ψνπεῖπος Με. οὐ Γἱ. 
885 ρίνεη {πὶ8 βαγίπρ ἱπ [18 ἴσὰς ῥἷδςα. 
Ῥεῖδαρβ πείτμε 848. Τῆς ἱπιροτῖδηὲ 

δωρα ἴῃ ΜΒΌΓΧ αἱ. (Τίδοι., νν.Η.). 

Ροΐπε 8 ἐμεὶγ Ἰοἷπὲ ἐεβείπιοην ἴο ἴῃς βαγ- 
ἸῺ 88 ἃ ἴπιὋ υἱίεγαηος οὗ [εβυ8.--- ἐσ. 
30. ΤΒα δβᾶπιῈ ταΠΊΑΓΚ ΔΡΡΪΪε8 ἴο τη ΐ8 
βαγίωρ. Αβ ἱξ βίαπάβ βεσα ἕἰξ τείεσβ ἴοὸ 
1εοννβ ἂβ ἴδε ὅγδὲ ῇο Ῥεοοσης ͵αβὲ, δηὰ 
ἴο Θεμεῖ]εβ 85 τῆς 18 ὑνῆο Ὀεοοσης ἢσϑῖ, 
δηὰ {πὸ ἀϊδεϊποϊίίοη Ῥεΐνεεη ὅγϑε δηὰ 1αϑὲ 
8 ποῖ οπε οὗ ἄερτες, δυῖ δϑϑοϊυέε -Ξ 
νη δηὰ νπΐδους. 

γνυ. 31-33. ΜἩ]αγπίηρ ἀραϊηεέ Ἡεγοά 
ὃγ Ῥλαγίξεες, Ῥεουϊας το ἴκ., δὰ: ΜΚ. 
(ΠΣ. 6, νι]. χ5) ἢ48 ργεραγεὰ 8 ἔοσς σοπι- 
Ὀίπεά δοιΐοη οὗ Ἴοουτξ δπά τεϊϊρίουβ 
οοἰεσῖεβ ἃρϑίηδι [6818 δι πὰ γ (ὁ (δαὶ 
δραῖηβὲ Απηοβ (νῖ!. το- 13), δοϊἢ αἰϊκὸ 
ελρεσ ἴο Ῥε τί οὐ Ηἰΐπὶ 85 ἐπάδηρδγίηρ 
τπεῖς ροννεσ.---νεσ. 31. ἔξελθε: χνῖϊ. 1 
βῆονβ ἴπδὲ 1. ἀϊὰ ποῖ διίδοῃ οτἰτἰςαὶ 
ἱπιροσίδπος ἴο 18 ἱποίδεπε 48 ἃ σδιι8ε οὗ 
ΟἸτίβι᾿ 8 ὅπαὶ ἀεραγίυσα ἴτοπὶ 6 8|1|ε6.-- 
θέλει σε ἀποκτεῖναι : ννᾶβ [8 ἃ 116, Δῃ 
ἰῃέεγεποβ, ἃ πιεββᾶρε βεηὶ ὉγῪ ΗἩετσοά ἰπ 
ογάεσς ἴο ἱπεϊπηϊάδις, οσ ἃ ἔδοῖ ψψῃϊοῃ δά 
ΒΟΠΊΘΠΟΥ σοσηε ἰο ἴδε Κπονϊεάρε οὗ [86 
τεροσίεσθ ὃ [{ 8 ἱπῃροβϑβίϊ]ς ἴο δβοεσίαίῃ. 
ἼΤμε ΔΏΒΝΟΙ ΟὗἨ 68:18 δ6επΊ8 ἴ0 ἱπιρὶῪ 
ἴῆαι ΗἜς τσερασάεὰ (ἢε Ῥματιίβεεβ 848 
τηοββεηρεῖβ, ἃπὰ δ͵5ο ἱπποςεπὶ ἰοοΐβ οὗ 
16 οὐδ κίπρ. Βυῖ ΗΔ δηβννεῖθ 
δοοογάϊηρ ἴο ἔπε δῳ γαεὶς ς“μαζδοῖεσ οὗ 
πε τιεβϑᾶρε, ἴπαΐ οὗ (τε β τννδσηΐηρ 
δραϊηδβὲ ἃ ἔοα, νν Ἀ 116 ρσορδῦῖν πανίηρ Ηΐ8 
ον Ἐπουρδῖβ 28 τὸ ψμασα ἴῃς ογαῖς δηά 
186 εῃπιϊν ἴᾶγ. ὙΠ6 οπα τπίηρ οετίδίη 
8 ἴμαὲ ἴβετε ννὰβ ἰονγ οὐπηίηρ δοπῖε- 
Ψῆεσθ. Τῃῇὴῃὲ κΚίπρ ψδ8 υδῖηρ {πὰ 
Ῥμασίβεεβ, οσ ἴῃς Ῥῃδτγίβεεβ ἴπῸ Κιηρ, οἵ 
Ῥεσδαρβ ἴΠῈῪ ψεσε δοῖἢ ρἰαγίπρ ἴμε δαπι8 
ξϑιηβ. Ῥοββίθιν ἴπε δνδηροὶῖδε νἱεννεᾶ 
τῆε ΡΠαλιβεεβ δἂ8 {ϊεπάβ.---ἶοσ. 32. 
τῇ ἀλώπεκι ταύτῃ, [818 ἴοχ; ἔπε ἴοχ 
τενεδὶ δὰ ἰῃ (8 Ὀυδβίπεββ, οβίε βίου ἴ86 
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κτεῖναι." 42. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “ Πορευθέντες εἴπατε τῇ ἀλώπεκι 
ταύτῃ, ᾿Ιδού, ἐκβάλλω δαιμόνια καὶ ἰάσεις ἐπιτελῶ 1 σήμερον καὶ 
αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. 33. πλὴν δεῖ με σήμερον καὶ 
αὔριον καὶ τῇ ἐχομένῃ πορεύεσθαι ὅτι οὐκ ἐνδέχεται προφήτην 

ἀπολέσθαι ἔξω Ἱερουσαλήμ. 34. Ἱερουσαλήμ, Ἱερουσαλήμ, ἡ 
ἀποκτείνουσα τοὺς προφήτας, καὶ λιθοβολοῦσα τοὺς ἀπεσταλμένους 

πρὸς αὐτήν, ποσάκις ἠθέλησα ἐπισυνάξαι τὰ τέκνα σου, ὃν τρόπον 
ὄρνις τὴν ἑαυτῆς νοσσιὰν ὑπὸ τὰς πτέρυγας, καὶ οὐκ ἠθελήσατε. 

35. ἰδού, ἀφίεται ὑμῖν ὁ οἶκος ὑμῶν ἔρημος 2: ἀμὴν δὲ λέγω ὃ ὑμῖν, 
ὅτι4 οὐ μή μεῦ ἴδητε ἕως ἂν ἥξῃ, ὅτεῦ εἴπητε, Εὐλογημένος ὃ 
ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου." 

Δ φποτελω ἴῃ 81,33, 124 (Τίβο;., ΝΝ.Η.). 

Ξ,ΜΑΒΚΙ, αἱ. νεζββ. οχηϊξ ἐρημος, ἰουπά ἱπ ὈΧΔ 33 αἱ. 
8 λεγω δε (ἴος ἀμὴν δε λεγ. ἰπ πιίπυδο.) ἰπ ΒΌΧ αἱ. (ΥΝ.Η. υἱῖῃ δὲ ἴῃ Ὀγαοκείβ). 

ΒιπιρΙῪ λέγω ἴπ ΜᾺ. (ΤΊ βοἢ.). 
4 Οπιῖς οτι ΜΒΌΙ, (ΝΝ.Η). 
δον μειδητε ΝΒ πᾶνε ιἰδητε με; ἴος εως αν ΒΌΙ, δᾶνε εωφ; δ. ΒΙ, οπιϊξ ηξη 

οτα, Ὡς ἢ τπιᾶν ὃς οοηίοττηεά ἴο Με. 

Ἰσηρ, δυῖ ἴῃ ἃ τουπάδλδουϊ ΑΥ (δα 
μου ϊά-θς αἰεπ 8 πᾶν δὲ δῖ! ἂὲ (Ευϊῃγ. 
Ζὶᾳ.). Τῆς φυδιν ἀεποιεὰ Ὀγ ἴῃς πᾶπὶα 
͵δ ἀουδε1ε58 ουπηΐηρ, ἱπουρῇ ποῖα 8 πὸ 
εἷεας ἱπβίδηςε οὗ ἴῃ6 υ86 οὗ ἴῃ ἔοχ 88 ἴῃ 8 
Ν οὗ ουππίηρ ἴῃ ἴῃς ϑοτχίρίυταβ εἶβε- 
ΨΠετα.--- σήμερον, εἴς. : [Πϊ18 ποῖς οἵ {πὶς 
8 ποῖ ἴο δ τΔκδη βισιοιϊγ. ]εδὺβ ἰβ ἰῇ 
πε Ρῥγορδεῖίς τῃηοοά ἂπὰ βδρεᾶκβ ἰῃ 
Ῥιορπεῖῖς δίγὶς : το- αν, ἴο-πιοῖσονν, δηὰ 
ἴῃς εἰϊτὰ ἄδν βυπρο 88 ἃ βῃοσί {{π|6.--- 
τελειοῦμαι 48 ἴο ἴοτπΊ ΓΙΊΔΥ ὧὃς εἰπε 
τηϊά]α οἵ ρδββίνε. [ζ πιίἀά]ε ἰξ νν}}} 
τηθᾶῃ: βπίϑῃ τὴν μεαιηρ (ἀπά ἱεδοἱπρ) 
ταϊηϊἰβῖσν ἰη Ηετοά Β τεισιίοσυ (( 4111ες 
ἃηὰ Ῥεσδθ). Τὴ πιεδηΐηρ 8118 1Π6 
οοηπεοίίοῃ, Ὀὰὲ ἀραίπβι ἰξ 8 ἰῆς ἴαςς (ἢδὲ 
(ὃς νετῦ ἰδ πενεσ υδεὰ ἴῃ ἃ πηι ἀ]6 βεηβα 
ἰη ΝΙΤ., δῃηᾶὰ νεσὺ ταγεῖν ἰῇ οἰδββίςβ. 
Τακεη ρδϑββίνεϊυ 1 Ψ1]1 πιδδη: 1 πὶ 
Ῥεπεοιεά Ὀν ἃ πιασῖγσ᾽β ἀεδῖῃ (ΗΘ. χί. 
ο, χίϊ. 23). Οοπιπιεπίδίοιβ ἃζα τις ἢ 
ἱνίδεὰά θεΐννεθη {Π656 τηεδηίηρ8.--- ες. 

33. πλὴν, ἴοΣ τς τεβῖ, οὕ, ου ἴῆς οἵδε 
δαηά, ἱπιγοάυςίηρ ἴῃς οἵπει 8ἰ4ςε οὗ (ῃς 
(Ά8ε ΞΞ 1 πιυϑὶ ἸγΟΥΚκ 51}}} ἔοσ ἃ {ππ||6 βρδος, 
γεῖ 1 πιυδὲ Κααρ τηονίηρ οὐ βουϊηνναγάβ, 
88 ἴῃς ῥσορεῖ ρίδος ἴοσ ἃ ργορπεῖ ἴο ἀΐς 
8 ]εγυβαίεπι, οὶ Θδ᾽εε, Τῆς βεςοπὰ 
ποῖε οὗἩ ἐἰπιε (σήμερον) οσοἰποὶάε8. ννἱ (ἢ 
τς ἤτβὲ : νοσκ δηὰ πιονίηρ βουξῆνναγάβ 
ἕο δαηὰ ἰῃ μαπά.---οὐκ ἐνδέχεται, ἰξ ἰ5 
τοῖ δειίηρς (Πεγα οὐἷν ἴῃ Ν.Τ., οὐ. χνίϊ. χα). 
]οδη ννᾶβ πιυτδετεά ἴῃ ΜαἼοἤδεγιβ, ὃυὲ 
ἴδιαι τννᾶ5 δὴ οἤεπος δρδίηβι (ῃς ἤίπεϑββ οὗ 

ταίηρβ. Τῆς τερὶῪ οὗἨ ]εδὺ8 ἴβ .}1 οὗ 
ἀϊρηιν δηὰ βάῖμοε. ἴῃ εἴἴεοῖ Ηδ βᾶνὺ8 : 
Ι ἂπὶ ποῖ ἴο ὕες ἀγίνεη ουὔἕ οἵ 6 δ]11ες Ὁ 
τῆτγεαῖβ. 1 ΜΠ] νοσκ 111 ἢ ποὺγ σοπιε8. 
Νανογ 6 1658 καρ γοῦσ πιϊμάβ δᾶϑβυ, 
Ρτίπσεβ δὰ Ῥπασίβεαβί 1 τηυδὲ βοοῦ 
επάᾶμτα ἃ ὑγορῃεῖ 8 δῖε, δῃὰ ποῖ ἢεζα. 
Ι ᾳο ἴο πιεαὶ ἴξ ἴῃ τ Ῥσόρεσ ῥῖδοα, 
τβουρῇ ποὶ ἰῃ ἔεασ οὗ γου. 

γν. 34,35. Αῤοείγοῤλε ἰο ϑέεγμεαίεπι 
(Με. χχῆϊΐ. 37, 38), βδυ δον ᾿πιτοάυςεὰ 
Οζα 88 ἴῃ βυτιρδίῃν ἢ [Π6 ῥγοοεάδϊηρ 
υἴζετᾶπος, τπουρῃ ποὶ [ἰκεῖν ἴο δᾶνα 
Ὀεδ βροΐβη δὲ [Πϊ8 {{π|ὲ δπὰ ρίδος, 458 
ἱπάεεά 1ξ ἰ8 ποῖ αερεά ἴο πᾶνε ὕεξη. 
|8 φίνεη πελεὶυ 88 'η Μι.---τὴν νοσσιὰν 
(ἔοσ τὰ νοσσία ἰπ Μ1.) ΞΞ ἃ πεϑβὲ (πέάπηε 
δυπμηι, ΝῸ]ραῖθ), πεῆςα ἴἢ6 γουηρ ἰπ ἴῃ 6 
ποδὶ. Μήάδ τοπλασκβ οὴ Μι., αὐ ἰος. 
ΟΗΆΡΤΕΕ ΧΙΝ. ΤΆΒΙΕ ΤΑΙΚ ΑΝῸ ἃ 

Οονοιῖο ἂρ Ρορυμνῦμ.---νν. 1-24 οοηΐαίῃ 
ἃ ἀϊρεϑβὶ οὗ βαγίπρβ οἵ [εβ8ι8 δὲ {πε ἴ80]6 οὗ 
ἃ Ῥματγίβεα, [8 Ὀδίηρ (πς τὨϊτὰ ἱπβίδπος 
ἴῃ 1τη18 αοβρεῖ οὗ δυοῇ (τἰεπάϊν ἱπίεγ- 
οουγδε θεΐννεεη Ηἰπὶ δη ἃ πιεπηθεσβ οὗ ἢ 
Ῥμασγιβαὶς ρατῖγ. Τῆε τεπιαϊπίηρ ρᾶσγὶ οὗ 
πε οπαρίες σοπδβίβιβ οὗ βοϊεπιη γοσ8 ου 
Βεϊβδοτίῆςε δηὰ οπ Ἴοουπίίηρ ἴῃς οοδὲ 
τορτεβεηϊεὰ 45 δἀάγεββεά ἴο [ἢ ὑεορίδ. 

Ὗν. τ-6, 7ὴἊε ἀγοῤεῖεαί πιαπ ἀσαϊφά, 
τοὶ ἐμ γεϊαἐΐυε οομυεγεαέίοη, ἴῃ Τκ. ΟἿΪΥ 
(τ΄. Με. χί!. 9-14).--τνεσ. τ. ἐν τῷ ἐλθεῖν, 
εἴς. : τῆς ἱπάϊςδιίοη οὗ ρίαςς πὰ ἐἶἰπις ἰ8 
ΝΕΙΥ νᾶριςξ 80 88 ἴο ἰεπὰ ῥ᾽] δυβί 1 τὸ 
ἴπε βυρρεβιίοη τπαὶ ἐπε ἱπισοδυςιίοη 5 

τ του π -τ --«“««ᾷἀ.- ὧὰς ἫΝ 
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ΧΙΝ. τ. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ ἐλθεῖν αὐτὸν εἰς οἶκόν τινος τῶν 
ἀρχόντων τῶν Φαρισαίων σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον, καὶ αὐτοὶ ἦσαν 
παρατηρούμενοι αὐτόν. 4. καὶ ἰδού, ἄνθρωπός τις ἣν ὑδρωπικὸς 
ἔμπροσθεν. αὐτοῦ" 3. καὶ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπε πρὸς τοὺς 
γομικοὺς καὶ Φαρισαίους, λέγων, ““Εἰ1 ἔξεστι τῷ σαββάτῳ θερα- 
πεύειν 3," 

καὶ ἀπέλυσε. 

οἱ δὲ ἡσύχασαν. 4. καὶ ἐπιλαβόμενος ἰάσατο αὐτόν, 

5. καὶ ἀποκριθεὶς 5 πρὸς αὐτοὺς εἶπε, “Τίνος ὑμῶν 
ὄνος 4 ἢ βοῦς εἰς φρέαρ ἐμπεσεῖταιδ καὶ οὐκ εὐθέως ἀνασπάσει αὐτὸν 
ἐν τῇ δ ἡμέρᾳ τοῦ σαββάτου ;" 6. Καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἀνταποκριθῆναι 
αὐτῷ Ἰ πρὸς ταῦτα. 

ΤΊΉΜΒΌΙ, 50 οπιΐξ εἰ. 

ΜΒΌΙ, Σ, 13, 69 αἱ. οοὐά. 1,δἱ, νεῖ. Δῳ ἃ ἡ ον ἀἤει θεραπενειν (Τίβο;., ΜΝ Η.). 
2 ΒΡ, οπιῖ αποκριθεις. 

4 οτ ονος (Μ1,ΧΟ 1, 33) Β αἱ. ᾶνε νιοβ. Ὁ δᾶ8 προβατον. ὅγγ. ους. πδ8 41} 
τῆτες: νιος ἡ βους ἡ ονος (ΒΔεϊῃρεη). 

ὅ πεσειται ἰπ ΦΑΒΙ, :, 13, 69 αἱ. 

4 Οπϊξ τη ΝΒ. 

εχίσαοίεὰ ἔτοπὶ ἴπ6 Ῥαγαῦοἱίο βρεεοῆεβ, 
νν. γ-24 (Ηοϊίζηιάπη, Η. Ο.).---ἀρχόντων 
το Φ., ἴῆς Βουδβε ἰ8 ἀδβογίρεά δ8 ἴῃδὲ οὗ 
ομδ οὗ ἴπ6 γηΐδγς οὗ ἰῆς ῬΒασίβεαβ, Δῃ 
ἱποχαοῖ Ἵχρχοβϑίοπ, 8ἃ8 ἴπ6 Ῥῃδγίβεεβ 88 
βυςἢ Πα 0 τυΐεζβ, Ὀεΐπρ 411 οἡ ἃ ἰενεῖ. 
Οπιείπα τς δγιῖοὶς θεΐοσε Φαρ. (45 ἰη Β) 
ψε πιὶρδξ ἀκα [Π|8 ννοσά 88 ἴῃ δρροβιίιίοῃ 
δηά γεηάεγ: οπα οὗ ἴδ6 συΐεσβ, ῬΠδείβθαβ; 
τυΐεῖβ τηεδηΐης ἰπῈ ϑαππεάγιβιβ, δπὰ 
ῬΒασγίβεθβ ἀεποιίη, τπεῖς σεϊ!ρίουϑ 
ἰοπάεπου (80 Οτοῖϊυβ, ψηοὸ ἰπεγεΐοσα 
τπῖπκ τἴῃ6 βοδῆς ννὰβ ἰῃ [6γιιβδ]6π)).---- 
σαββάτῳ φαγεῖν ἄρτον: [εαϑιϊπρ οἡ 
ϑαῦθδῖῃ ν88 σοτηπιοη ἀπιοηρ ἴπε [ενν8, 
ἐκ ῥίεἰαίε εἰ γε ρίοης (φμοοι), δαὶ τῃς 
ἀϊβλεβ ννεζς οοἱὰ, ςοοκεὰ τε ἀδν Ὀεΐοτγα. 
---καὶ, ἱπιτοδυςίπρ ἴῃς δροάοβίβ, δηὰ της 
ταδίῃ ἕλοι ἔπε βυβρίοϊίουβ ορβεγναίίοῃ οὗ 
]εβ08 Ὺ (ποβε ργεβεηὲ δὲ ἴῃ6 πιεαὶ 
(αὐτοὶ). ΑἸτορεῖπες ἃ βίσαηρε βἰξυδιίοη : 
7εβὺβ τπ6 ρυεβὲ οὗ ἃ σγεαῖ πιᾶῃ ἀπιοηρ 
πε ῬΠδτίβεεβ, ἃ8 1 πεϊὰ ἱπ ποπουσ, γεῖ 
δεῖς ἴο Ὁ6 νψαϊοπεά ταῖμεσ ἴπδη ἱγεαιϊεὰ 
88 ἃ ποηὰ ; 5βἰτωρὶε-ῃπεδεῖεὰ ρεηΐδιϊν οα 
Ὁπ6 δβἰάς, ἱπβίποοσι εν οὐ ἴῃς οἴδεῖ. 

νν, 2-6. ὑδρωπικὸς (ὕδρωψ) : Βετε ΟΠΙΥ 
ἰπ Ν.Τ'., ἃ βοϊ ττασυ ἱπβίαπος οὗ [μ18 ἀΐβεαβα 
διηοηρ ἴπ6 Ποδϊΐηρ δοῖβ οὗ [6ε5118. Νὸ σοη- 
οεἰναῦϊε σεδβοη ἴοσ [8 θεΐπρ τηβπιϊοπθὰ 
ἐχοαρὲ ἰμδὶ ἰξ γὰ8 4 ἴβοι.- -ἔμπροσθεν 
αὐτοῦ, Ὀεΐοτε Ηἰπι, 50 παι Πε οου]ά ποὶ 
Αι] ἰο 8ε6 ῃίπι; δον ἴδεγα---ὰβ ριυεβῖ, 
85. ὕτουρῆς ὉΥ τῆς ῬΠαγίβεεβ ἴο ἴεπρὲ 
6818, σοπ]α ἴδοσα οὗ ἢὶβ οὐνῆὶ πχοίίοη ἴῃ 
ΟΡς ἴο δε οσυγεὰ, ἰπουρἢ ποὶ δβκίηρ ουΐ 

Μὲάε Ὀεϊονν. 

Ἰ Οπΐξ ἀντ ΜΙ ΒΌΙ, ταΐπυθϑο. 

οἴ τενεσζεποα ἔος ἴμ6 ϑαρῦδίδ δηὰ ἴῃ ἔδας 
οὗ 18 βίγίςς ριιατάϊδηβ (Ευίδγ. Ζίᾳ.)---ποῖ 
ἱπάϊςαιεά.--- ες. 3. ἀποκριθεὶς : 1808 
δάάτεββεβ Η πβεϊζ ἴο τΠ6 ἀουδ]ε βίξιια- 
κίοη ; οη ἰξς οπα ἤδη ἃ 8ἰοἷς ἤδη ἀυπΊὉΥ 
Δρρεαδϊϊηρ ἴοσ μεῖρ, ου ἴῃ οἴδεσ ᾿εαϊοιιβ 
ταὶ σἰοηίβιβ ἀννᾶσε οὗ Ηΐβ ἔγες δαῦῖ: δπά 
ἐχρεοικίηρ, εοσεηίϊτίς βρεθοῖῦ δηὰ δοιϊίοπ 
οΡρβῇ ἴἰὸ οδηβυσε.--ὄξεστιν, εἴς. : ὅσβὲ Ηδ 
45Κ8 ἃ αυεδιίίοη 88 ἴο ἔπε ἰεραι εν οὗἁ 
ϑαδθαδιὶς πεδὶπρ ἰπ ἃ ἴοηα ΜὨϊοΝ ἀπηουπῖβ 
ἴο 4η δ(ῆηγπηδῖῖνα δδβειίίοη, δἰ]οννεὰ ἰὸ 
ἐρῷ πὑποοηίταάιίοιεὰ (ἡσύχασαν) ; ἴπεπ 

6 ργεοςεδάϑ ἰο ἄπβινεσ Ηἰβ οὐγῃ συξβιίοη 
ΌΥ Πεδὶίπρ ἴπ6 πλᾶπῃ (νεῖ 4), ἀπά ἤπα!ν 
Ἧς οἴξετϑ δ ΔΡΟΪΟΡῪ ἴογ πε δοί.---Ν οσ. 5. 
τίνος ὑμῶν, εἰς. : ἀη ἀννκννατὰ Ἡεὐγαϊϑεῖς 
ςοπδιίγυςείοη ἔος τίς ὑμῶν οὗ, εἰς.---νἱὸς 
ἢ βοῦς, ἃ ϑοη οἵ (ενεῃ) δη Οχ, ἰῃ εἰ πος 
οᾶβ6, οογίδι ΠΥ ἱπ ἔθ ἔοσπιοσ, παίυγαὶ 
ἰηβείηςι νου 6 ἴοο βίσοηρ ἴοσ γι βοίδὶ 
ϑαδθδῖὶς τὰ] ε8.---φρέαρ, 8 Μν6]], οἵ οἰδίεγη, 
δη {ΠΠυδιγδιίοη 48 ἂρὶ ἴο ἴΠ6 ἤδίυσε οὔ ἐδ 
τηαϊδάν δ58 ἴῃδϊ οὗ ἰῃε οχ Ἰοοβεὰ ἔγτοπι 8 
5141} ἴῃ χιϊῖ, το (αοἀεῖ).---εὐθέως, δἰ οπςς, 
ὉπΒεϑιτδιπρῖγ, ψδους τπουρῆς οὗ 
ϑαῦθαϊῃ τυΐϊεβ.Ό ὍΘ ετηρἢδβὶβ [᾿Ίε8 οὐ 
118. ννογά,---ννες, 6, οὐκ ἰσ. ἀντα- 
ποκριθῆναι (ἀραίπ ἱπ Εοπι. ἰχ. 20): 
βἰἰεποεὰ δυῖ οὗ οουσθα ποὲῖ Ἴοηνὶποεά. 
Τμα ἀϊβεσγεηςα ἰῇ ἴῃς ΨΑῪ οὗ ἐπἰπκίπα 
ἴοο ρτεδὲ ἰο 6 ονεζςοπῃα ἰῃ ἃ πιοπηεηΐ. 

1υκς μα8 {πτε ϑαῦρδιη οὐτεβ. Τα 
ΡΙεβεηῖ οὔ 848 ΠῸ νεσῪ ἀϊδιϊποιϊνα 
[εαῖυτεβ. Ὑπε δοουπιυϊδιίοπ πιᾶν ροίηξ 
ἴο ἃ ἀεβίγτε ἰο μεῖρ ψεαὶς ΟΠ γί βειαπβ ἰὸ 
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8 Αεὶδ ἰἱΐ, 5. 
σ Τί: ἐν. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

η. Ἔλεγε δὲ πρὸς τοὺς κεκλημένους παραβολήν, "ἐπέχων πῶς τὰς 

ΧΙν. 

16. πρωτοκλισίας ἐξελέγοντο, λέγων πρὸς αὐτούς, 8. ““Ὅταν κληθῇς 

ὑπό τινος εἰς γάμους, μὴ κατακλιθῇς εἰς τὴν πρωτοκλισίαν - μήποτε 

ἐντιμότερός σου ἦ κεκλημένος ὑπ᾽ αὐτοῦ, 9. καὶ ἐλθὼν ὁ σὲ καὶ 
αὐτὸν καλέσας ἐρεῖ σοι, Δὸς τούτῳ τόπον᾽ καὶ τότε ἄρξῃ μετ᾽ 
αἰσχύνης τὸν ἔσχατον τόπον κατέχειν. 1ο. ἀλλ᾽ ὅταν κληθῇς, 
πορευθεὶς ἀνάπεσον εἰς τὸν ἔσχατον τόπον ἵνα, ὅταν ἔλθῃ ὁ 

Ὁ Μετα ον κεκληκώς σε, εἴπῃ 2 σοι, Φίλε, " προσανάβηθι ἀνώτερον - τότε ἔσται. 
σοι δόξα ἐνώπιον ὃ τῶν συνανακειμένων σοί. 11. ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν 

ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται " καὶ ὁ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται." 
12. Ἔλεγε δὲ καὶ τῷ κεκληκότι αὐτόν, ““Ὅταν ποιῇς ἄριστον ἢ 

δεῖπνον, μὴ φώνει τοὺς φίλους σου, μηδὲ τοὺς ἀδελφούς σου, μηδὲ 
τοὺς συγγενεῖς σου, μηδὲ γείτονας πλουσίους " μήποτε καὶ αὐτοί σε 

1 ἀνάπεσε ἴῃ δ 38 αἱ. 3 ἐρεῖ ἰη ΦΒΙΧ ποίπυρο. 
8 παντῶων Δῆεῖ ἐνωπιον ἴῃ ΦΑΒΙΧ νεγββ. 

κεῖ δονο ἐμεῖς Βουρίεβ ὈῪ δῃ ρρεδὶ ἴὸ 
ς Μαβίες (ϑοβδηζ). ἴἷπ ἴδς ἤτγβὲ δπά 

βεοοηά ςἄβεβ (δε ῥγίποίρίε οὐ Ὁ γίβε᾿ 8 
ἀείεπος ἰδ ἰπάϊςαιϊεά ; ἰξ 15 ἰανσίῃ! ἴο ἀο 
Ὀοά (νΐ. 9); γου τηᾶν ἀο ἔοσ ἃ πιδῆ, ὦ 
ογέϊογί, αι ἰξ 18 ἰαννῖαϊ ἴο ἀο ἔοσ ἃ 
Ῥεδδί (χί!ϊ. 15). [Ἷπ τῆς ργεϑεπὶ Ἵᾶβε ἰΐ ἴ8 
τοῖ ἱπαϊοδιεά. [εὲ πιᾶὺ ὃς: γοῦ πᾶν ἀο 
ἴοτ ἃποῖμπεσ ψῆδϊ γοὺ 411] ἀο ἔογ γουγ 
ονντι, δοη οσ οχ (Μεγεσ, ]. ΝΝ εἶβ8) ; οἵ ἱξ 
πεεὰ 8 ἃ ναὶ ρἷεα ἱπ σπν οδβε, ἰΐ ἰδ 
ναἱϊὰ ἴῃ αἱΐ ςα8ε8 (ϑ. βδη2). 

νν. γ-ιι. Ταζε ἐπε ἰοτσεεί τξεαί. Ἡπετε 
Ῥερὶπβ τῆς Δ 8]ε (Δ1κ οὗ 6808, ςοῃβίβιϊη σ᾽ 
οἵ ἴξτες ἀΐϊδοουτεεβ. Τῆς ἢτβὶ δά ἀγεβϑεά 
ἴο ἴδε ρυεβίβ ἴῃ βεηεζαὶ 18 σεδ!]ν ἃ ῥαγαδὶε 
τεδο ίηρ ἴῃς Ἰεββοη οὗ δυπη εν Ροϊηϊοὰ 
ἴῃ νεσ σ. ““ΤΒτουρδ ἴπε πιεάϊωση οὗ ἃ 
οουπβεῖ οὗ ρχπάδηος τεϊδιεϊηρ ἴο ογάϊπαγυ 
βοοίαὶ 1:ξεὲ Ἧς Τοπιπιυπίοαιεβ 8 ἰεββοὴ οὗ 
ἔτις τἱβάοπὶ ςοποοσηίηρ ἴδε δίρθοΣ 
Βρδετε οὗ τεϊϊρίοη " (ΤὴῪφ.Ἑ Ῥαναδοϊϊε 
Τεαομίηρ οΓ ΟἈγὶςἐ).--- εἰ. 7. ἐπέχων, 
οὔὐϑεσνίηρ. Ευϊῆν. τεπάεγβ: μεμφόμενος, 
ὈΙΔηίπρ, ἰῃ ἰίβεῖξ ἃ Ἰεριεἰπιαῖε πιεδηΐπρ 
Όυς ποῖ ςοπιρδιδῖε ἢ πῶς. ΤΣ 
Ῥιδοῖίος οὔδβεγνεά---οποοβίηρ ἴ6 οἰίεῖ 
Ἰλοεδ8---ννᾶβ οπαγδοϊοσγίβεις οἵ Ῥῃδγίβεεβ 
Με. χχιϊὶ. 6), θαι ἰξ ἴ6 4 νίςε ἴο νυ ἢ 411 

ὍΣΘ Ῥτοπς.--- ει. 8. νς, ἃ πιαιτίαρε 
ελϑὶ, ἤεσα σεργεβεπίίηρ 411 στεδὶ βοςῖδὶ 
ξυποξίοπδ δὲ ἡ ηςἢ δπιδιείοη ἔοσ ἀϊβεῖπο- 
εἰίοη ἰδ οδ᾽εὰ ἱπίο μἷδυ.--- ἐντιμότερός 
σον: [Πἰ8 ἄοεβ ποῖ πεοαββαγν ἀεποῖς 
οπς οὗ κποννῃ βιυρεσίοσς βοοίαὶ βίδπάϊηρ, 
Ῥυξ ΠΥ πιδᾶῃ Βἰ ΠΊΡΪΥ οπε δεϊά ἴῃ πιοσε 
Βοποὺς ὈῪ ἴδε δοβὲ (Ηδῃπη).--  εσ. 9. 
ἐλθὼν ὁ, εἰς. : πε συςδῖδ ἃζε βδυρροβεὰ ἴο 

δανα ἴδίκαπ {πεῖς ρίαοεβ Ὀείοσε ἴδε ποβδὲ 
οοπε8 ἰη.---ἄρξῃ: ἴῃς 5ῃαπιε ου]ὰ ὈἊ 
τοοβὲ δουϊεῖν ἔεἰξ δὲ {με θερίπηΐηρ οὗ (δα 
τηονεπΊοηξ ἔσοπι ἴῃς πίρῃεβί ἴο τῆς Ἰἰοτνεϑὲ 
[ίβες (Μεγεῖ).---τ. ἔσχατον τ., ἴδε 
οννεβὲ ρίδος [δὲ νασαϊεὰ Ὁγ ἴΠ6 δοηουτεὰ 

εδὶ, 0 185 δυπηδῖς ἴῃ δρίγι: τπουρ 
ἐν εβιεεπηθᾶ, νὯο ἐπεγείοσγα ἰπ δ18 
ΟΠ Ρεγβοῃ Ἐλοιιρηθεδ τῆε Βοπουτ δηὰ 
εἴοτυ οὗ θείΐηρ ςα] δά τωρ ὉΥ ἔς Πποβὲ ἔγοπι 
τὰς ΚΑ: ον ὰς δίρδεϑε Εἰβοοι ες, το. 
“προσανάβηθι ἀνώτερον : ““δο υρ πίρπει,᾽ 
κα δηὰ ΕΑΙΝ.; Ῥ(ρειοι “ὁ οπδ ὺρ 
Πίρθοτ," ΠΟ Β ρίνεβ εβεςε ἴο ἐπε πρός. 
Τῆς πιαβίεγ ἰπνιεβ τς ἢοβὲ [0 οοσης 
τονναγὰβ Πἰπιβεῖ, 80 Εἰεϊὰ (Οὐ. Νον.).---- 
ΨΝεσ. τα: ἴδε πιοταὶ οὗ ἴδε ρδγδῦῖε; ἃ 
ετεδὶ ἰανν οἵ π6 Κίηράοπι οὗ αοἀ ἄεασ ἰο 
ἴῃς Βεαγὶ οἵ ἴῃς Ῥδυϊηθ Ὄνδηροὶιδῖ, το- 
ουγεὶπρ ἰπ χνῖΐ. 14. 

γν. 12:14. Α τυογά ἰο ἐπε κοςέ, αἶδο 
ῬΆΓΔΡΟΙΪϊς ἰῃ οἰαγαοῖος 'ἰπ 80 (Ὧ 88 ἰξ 
Εἶνεβ φεπεγαὶ οουπδβοῖ υπᾶεγ ἃ ᾿οποσζεῖθ 
Ῥατγιϊουΐατ ἔοσπι (Η 48}, Ῥαϊ ποῖ ραγαβοῖϊϊς 
ἴῃ ἴπε 5ιγίοι βεπβε οὗ τεδοπίηπρ βρίγαδὶ 
ἢ Ὁ πδέυγαὶ ἘχαπΊρίε8.---  εσ. 12. 
φωνεῖν υβεὰ ἴος καλεῖν ἱπ Ηεϊἰ επί ες 
Οτεεκ (Εαγγασ, Ο. α. Τ.), ἀδηοιίηρ ἔοσπηδὶ 
οογειηοηΐουβ ἰηνίϊδιίοη 48 οὐ ἃ ρτεδῖ 
οοοαβίοη (Η δῇἢπ).---τοὺς φίλους, εἰς.: 
ἴους οἶαββεβ [ἰκεῖγ ἴο Ὅς δϑκεὰ ου 
οτάϊπαγυ βοςίδὶ στουπάβ ἃγο παηιεά--- 
Ῥεγβοηδὶ ἱπεϊπιδῖθβ, Ὀγεΐμγεη, τοδί οηδ 
(δεβε ὕννο ἔοσπιὶ οης οδίθροτσυ), δηὰ τί ἢ 
πεΐϊρῃρουτθ. ὙΤῃς ερίτπεῖ πὶ 
Ῥεϊοπρβ ἴο ἴῃς ἰδβὲ οἶδββ δαίοπθ. Ετίεη 8 
δηὰ τεϊδιεϊνεβ ἀτεὲ Ἵοδιϊεὰ ὕεοδυβε (δΒαῦ 
ἃτε βίο. Μεῖε πείρῃρουτα ἃσε Ἷδ᾽ εὖ 



ἡ--το. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἀντικαλέσωσι,1 καὶ γένηταί σοι " ἀνταπόδομα.1 
δοχήν, κάλει πτωχούς, ἀναπήρους, χωλούς, τυφλούς’ 14. καὶ 
μακάριος ἔσῃ " ὅτι οὐκ ἔχουσιν ἀνταποδοῦναί σοι " ἀνταποδοθήσεται 

γάρ σοι ἐν τῇ ἀναστάσει τῶν δικαίων." 
15. ᾿Ακούσας δέ τις τῶν συνανακειμένων ταῦτα εἶπεν αὐτῷ, 

“Μακάριος, ὃς ὃ φάγεται ἄρτον ἐν τῇ βασιλείᾳ τοῦ Θεοῦ." τό. Ὁ 

δὲ εἶπεν αὐτῷ, ““᾿Ανθρωπός τις ἐποίησε ὁ δεῖπνον μέγα, καὶ ἐκάλεσε 

πολλούς - 17. καὶ ἀπέστειλε τὸν δοῦλον αὐτοῦ τῇ ὥρᾳ τοῦ δείπνου 

εἰπεῖν τοῖς κεκλημένοις, Ἔρχεσθε, ὅτι ἤδη ἕτοιμά ἐστι δ πάντα. 

18. Καὶ ἤρξαντο ἀπὸ μιᾶς παραιτεῖσθαι πάντες. ὁ πρῶτος εἶπεν 

αὐτῷ, ᾿Αγρὸν ἠγόρασα, καὶ ἔχω ἀνάγκην ἐξελθεῖν καὶ ὃ ἰδεῖν αὐτόν " 

ἐρωτῶ σε, ἔχε με παρῃτημένον. 19. καὶ ἕτερος εἶπε, Ζεύγη βοῶν 

ἠγόρασα πέντε, καὶ πορεύομαι δοκιμάσαι αὐτά - ἐρωτῶ σε, ἔχε με 

13. ἀλλ᾽ ὅταν ποιῇς ς Βοαι. χί. ο. 

1 σε αὔεῖ ἀντικαλ, ἰπ ΦΒΌΓΕ 1, 60 αἱ., ἀπά σοι ἀἤετ ἀνταπ. 

5.) δᾶνε δοχὴν ποιηξ. 
δοστις ἴῃ ΜΑΒΙΡΕΧ 1, 13, 69 αἱ. 4 «ποιεῖ ἴῃ ΒΕ Σ. 

δεισι ἰπ ΔΝ ΓΚ (ΤίδοΒ., ΥΝ.Η., πᾶτε.) ; ἐστι (Τ. Ε.) ἰη ΒῸΧ (ΥΝ.Η. ἰεχῇ). 

4 Οπιϊξ παντα ΒΓΕ. Ἰ παντες παραι. ἰῃ ΦΒΌΓΕΧ 1 νεγββ, 

8. Ἐοὸσ εξελθειν και δῷ ΒΌΙ, μᾶνς βίγυρὶν εξελθων. 

ΟΠΪΥ Ὀεοᾶυβε ἵμεΥ ὅγε τίς, οσ, πιογὲ 
ξόπεταιν, Βοοίδ!ν ἱπιροτσίδηϊ.-- μήποτε, 
εβῖ, Ῥχεβθητηρ τεϊυσγη ἰην δι! ο 8 (ἀντι- 
καλεῖν, Πεῖα ΟΠΪΥ ἰη Ν.Τ.) 48 δὴ οὐ͵εςῖ 
οὗ ἀτεδά, ἃ ἔξασ ὑηκποντ ἴο ἔπε ννοτ]ά, 
Ηἰς πιοίμς νιμμᾶο ἱρηποίμα, Βεηρεὶ.)-- 
εἴ. 13. δοχὴν, ἴῃς βᾶπιε ννοτὰ υβϑὰ ὈῪ 

1. ἰπ τείεσεηςς ἴο ἐς {εδϑὶ ἴῃ [“εν 8 
δουδε, Ψΐοἢ ννὰ8 ἃ ἜΙΒΕαΒΒ οὗ τῃς 
βοσὶ δεῖε τεςοπιπιεηδεδά ὃ 7ε518.--- 
μακάριος, πετε δἀηὰ αἰννᾶνβ ἀεηοείηρ, τᾶγε 
νἰχζῖυε δηὰ [εἰ ἰοῖεν τε ἔπε ρίεαβιγε οὗ ἀοίπρ 
ἃ ἰπάπεββ ποὲ ἴο ὃδε γερδϊἁ, Ἔεχοερέ δὲ 
τῆς τεβυττεςξίοη οὗ ἴῃς υδὲ, οὐ ὉῪ ἴδῃς 
Ἶον τμᾶῖ δνεσυ σεϑῖν Ῥεπεβοεηὶ δοιίοη 
δεΐηζβ ποῖν.----τῶν δικαίων : ἴῃ βρεοίγίπρ 
τῆς τἰρῃίεουβ ἃ8 ἴδε βυδ]εοῖὶβ οὗ ἴῃς 
τεβυτσγεοιίοη ἴἢς ϑρεάκεσ 85 πὸ ἰηϊεπιίοη 
οὗ ἱπάϊςαιίπρ π᾿ ορίπίοῃ 88 ἴο ἴδε υη- 
τἰρμίεουβ: Ὑπεῖμεσ {ΠΕ τίβς δὲ 411, οὕ 
ν δ εη. 

γν. 156-24. Τε ργεαί ξεασὲ (ο΄. Μι. 
χχίϊ. Σ-14}, γε σῪ πδίυγα!γ ἱπιγοάυςεά ὉΥ 
τῆς Ρίουβ τεβεοιίου οὗ ἃ βυεβῖ ψνῃοβα 
τεϊϊσίουβ βεπείπιεπὶ μα δεεῃ τουςῃεὰ ὈΥ 
ἴῃς δἰϊυβίου τὸ ἔπε τεϑυσγεοιίίοη- τ οὐ ΕΥ̓ 
οὗ τὰς ᾿υδῖ, [|Κ6 πιᾶην οἴμες Ρίουβ 
οὐβεσνδίοηβ οὗ ἴδε οοπνεηεϊοπδὶ ἴγρε ἰξ 
ἀιϊὰ ποῖ διηουπὲ ἴὸ τῆῦομ, πὰ νγὰβ πὸ 
ξυλταηίες οὗ ρεπυΐπς ροάϊπεββ ἴῃ {πὸ 
δρεᾶκεσ, Τῆς ραγϑῦϊβ ὄὝχργεββεβ [ἢ 18 
ἐγ ἴῃ οοποζεῖς ἔοσπι, βεϊτίηρ ἕοσῖῃ μαι 
ΓΑΆΠΥ οὔσς 688 ἴος 1:6 Κίπράοπι οὗ σαοὰ 

δηᾷ 118 δ᾽ εβδὶπρβ (μδπ [ΠΟΥ 8εεπὶ ἰο οᾶτγα, 
πὰ τεδοῃῖπρ ἴπδὲ τπ68ε ΨἹ1}} Ὀς οβετεὰ 
το ἔποβε νῇο ἀο σαζς ἰηάςεά. 

γν. 1τ6-2ο. ἐκάλεσεν: ἰξ ψγᾺ8 ἃ στϑαΐ 
ἴεαϑδε ἀπά τπῆδῦ ννεῖα δβκεᾶ, ψἱἱῦ ἃ 
ἰοηβ ἰηνιτδείοη.---  εσ. 17. εἰπεῖν τοῖς 
κεκλημένοις : ἃ δεοοπὰ ἰην ἐδεῖοπ δοςοτά- 
ἰῃρ ἴο Ἑδβίασῃ ουβίοπι 5811}} ργενδι! τς 
(Κοβεηγηῦϊ!ες, Μογρεηπίαπά, ν. χ92 ; ΤΒοπι- 
Βόπν παν ἀπ, Θρον; νοΐ. ἱ. οἤᾶρ. ἰχ.). 
πτνεσγ. τ8. ἀπὸ μιᾶς (ξυρρὶ ὥμης, 
ψυχῆς, ὥρας, οΥ βοπιδ ὑῈῈ Σοα μὴν 
ἰγίπρ' ᾿ν ἢ οπα τηϊπά, οσ δὲ οης {ἰπι6, οσ 

1π ἴῃς βατὴε πηδΠΠΟΊ, ἤεδσα ΟΠΪΥ ἰπ ατεεῖς 
1τεγαΐυγε), ἢ ὁπ οοπβεηῖ.--παραι- 
τεῖσθαι: ποὶ ἴο τεῆιβ86, Ὀυϊ ἰῃ σουτίδοιβ 
τοτπι8 ἴο Ἔχοιδε {μαπΊβεϊνεβ.---ὖ πρῶτος, 
τῆε ἤτοι; οὗ ἴῆγβα, βιρὶν βαπηρ 68, ΌῪ πὸ 
τθδη8 δχῃδιβίίπρ ἴΠ6 188 οὗ ροβϑβϑίδ]β 
ἐχουβεβ.---ἀάγρὸν ἠγόρασα : ἃ τεβρεςίδῦϊε 
Ἔχοῦβδ, ΌΥ ΠΟ τηδᾶπβ ᾿ι δι  γίηρ δῦβεηςα, 
δυῖ ἜΧοο ἘΠΕ Ὺ Ἔχεταρ νἱηρ Ρῥγεοςουρα- 
τίοπ, πα βίδιας οὔ πη οοπηπιοη ἴο 411. ἃ 
ταδῃ ὙΠῸ δ48 Ρυτοπαδβεά ἃ ἔδσπι 18 ἴοσ ἃ 
ΨΆΙΕ νεσῪ πιο ἴάκαπ ἂρ ἢ ἰξ δηᾶ 
τ Δα Ιτη56 1 νεσυ ὈΌΒΥ δου τ ; ἐνετγ- 
τοῖπρ εἶβε ἔοσ ἴῃς. πιοτηεηξ βεσοῃάδγυ..--- 
ἔχω ἀνάγκην : πο ἔεινες ἴΒδη ἴἢτες [,δ11π- 
15πι85 ἤᾶνα δε ἔουπὰ ἰπ {Πὶβ βεπίδηοα : 
τη 5, ἔπε δὲ οἵ ἐρωτῶ ἴῃ {ἢε δεῆ8ε οὗ γορΌ, 
δηὰ ἔχε με πι μένον (τοι). ἔοι 
ΔτΆ}16ἷ8 οἂπ δε ἔουπά ἱπ ατεεῖκ δυΐδοσβ 
τ τῆς ἤγϑι, Κυρκες οἷϊεβ δη ἰπβίδηςε οὗ 
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παρῃτημένον. 20. καὶ ἔτερος εἶπε, Γυναῖκα ἔγημα, καὶ διὰ τοῦτο 
οὐ δύναμαι ἐλθεῖν. 21. καὶ παραγενόμενος ὁ δοῦλος ἐκεῖνος 1 ἀπ- 
ἤγγειλε τῷ κυρίῳ αὐτοῦ ταῦτα. Τότε ὀργισθεὶς ὁ οἰκοδεσπότης εἶπε 
τῷ ϑούλῳ αὐτοῦ, Ἔξελθε ταχέως εἰς τὰς πλατείας καὶ ῥύμας τῆς 
πόλεως, καὶ τοὺς πτωχοὺς καὶ ἀναπήρους καὶ χωλοὺς καὶ τυφλοὺς 
εἰσάγαγε ὧδε. 22. Καὶ εἶπεν ὁ δοῦλος, Κύριε, γέγονεν ὡς ὃ ἐπέταξας, 

καὶ ἔτι τόπος ἐστί. 23. Καὶ εἶπεν ὁ κύριος πρὸς τὸν δοῦλον, 
Ἔξελθε εἰς τὰς ὁδοὺς καὶ φραγμούς, καὶ ἀνάγκασον εἰσελθεῖν, ἵνα 

γεμισθῇ ὁ οἶκός μου." 24. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς τῶν ἀνδρῶν 

ἐκείνων τῶν κεκλημένων γεύσεταί μου τοῦ δείπνου." 

1 πὶ ἐκεῖνος ΦΑΒΌΙ, αἱ. 

δΈΟΣ ὧᾳ ΒΟΌΙΕ , ες, εἰς., ᾶνα ο. 

πε βεοςοηὰ ἴτοπὶ ]οβερῆυβ. Τῆς τμϊτγά, 
ἱξ ποῖ ἃ [μαἰϊπίβπι (Μεγεῖ δηά 1. ΝΥ εἰ88 
ΒΆΥ πο, ϑοῦδηζ δπὰ Ηδῃη γε8), ἰ8 ἂἱ 
Ἰεαϑὶ ὄχδοῖν -Ξ ἐχομϑαίμηι μιό λιαδείο.--- 
--Νες. το. ἕτερος, ἀποῖπετγ ; δ8 ὄἄχουδα 
͵5 αἷβο δι ρἢϊν τεβρεοῖδοῖς, ἐπουρ ποιδίπρ 
το [ἤδη ἃ ἀεδοεπὶ Ὄχουβε; ἴῃ ὑγα- 
οοουρδίίϊοη νεζγ σϑᾶὶ], τπουρῇ ἔπε ἀροΐοσυ 
ἴδταε. Εἶνε γοκε οὗ ὀχεῆ ἃ νϑσγ ἱπιρογσίδῃης 
Ῥυζοῆαβε πῃ ἴπς οὐνπεγ᾽Β Ἔγεβ8.---  εσ. 20. 
γυναῖκα ἔγημα: : πιοβῖ ρτεδεπίαδ!ε Ἔχουβε 
οὗ 411], ᾿πεγεΐοσες οὔετθά ταης ῥάγαξε; 
Ῥεεοοσυραίίοη [8 ἔἰπιῈὸ ἱπίεηβε, δπὰ 
Βιγεῖγ ρασγάοπαδίεὶ [ἷπ 1ῃη6 πηδῖυγϑὶ 
Βρθεία ἴμεβε ἂζε Πἰκεὶν ἴογπιβ οὐ ῥσε- 
οςουρδίίοη, θὰ: ποῖ πεοαββαγὶϊν εἰἐ Ποῦ 
διε οηἶγ, οσ ἐνεη τπ6 οπ δῖ ἴῃ ἘΠ 6 βρί για] 
δρῆεσγε, οσ ἰῆοβε Ὡς ἢ Κερὶ τΠ6 ἰαννγεσβ 
επὰ Ῥῃαγίβεεβ ἴγτοπὶ δοσερίϊπρ ἴδε τεᾶοἢ- 
ἱπᾷ οὗ ]εβυ5. ὙΠεῖσ ργεροββαββίοηβ γε 
τεϊρίουβ δηὰ {πεο]οριοδὶ. 

οἱ ΟὨΪΥ πεδε ἴτας Ὀὰὲ αἰΐ ἀδοϊηα ἴο 
οοπης. [Ιἢ πὰ παῖυγαὶ βρῆεγε (δϊ8 18 
ΠΙΩ͂ ἱπιργοῦαῦϊε δπᾶά ὑπεχδγηρί θά. 
]εβυβ, ἔτοπιὶ πο ἔδυϊξ οὐ Ηἰβ ραγὶ 88 ἃ 
Ῥασδῦϊς δγιϊβὲ, ῃδά τὸ τπᾶῖε ἱπιργοῦαῦϊα 
Βιρροβίτἴοπβ ἴο ἐχεπιρ! εν ἰδς ἕδος ἰπ ἴπε 
ΒΡΙΓ 4] ΒΡπεσγα, νΠΙΟἢ τη τΠ]18 ᾿πβίδποα 
ψγ88 παῖ ἴῃς δυΪκ οὗ ἴῃς [εἰν ]8ἢ ρεορὶα 
Μεῖα ἱπάϊεζοηῖ το ἔπε Κίηράοπι 48 ες 
Ῥιεβεηϊεά ἰ. Οἡ ἴδε οἵπεγ παπά, ἰπ ἴῃς 
ῬΑγΑΌΪε5 βροκεπ ἱπ ᾿υιβεϊβοδιίοη οὗ Ηΐβ 
ον οσοπάυςῖ, ἴπη6 οα86 ρυξ ἢᾶ5 (δὰ 
δίρμεβὶ πιδάδυγε οὗ το δαβίΠεγ. Μίάε, 
4.5... ἴΐοβε ἴῃ πεχὲ σῃδρίεγ. 

Ὗν. 21-24. ΤἼε Ξεφιεῖ,---Μ τ. 21. ὙΠα 
βεῖνδηῖϊ ἢΔ8 ἄοπε ἢίδ ἄυτγ δπὰ τεϊυγηβ ἴῸ 
τᾶΚε δίβ δέαπίο τεροσί.---ὀργισθεὶς, 
εηγαρεά ; πο ννοηάει.--- ἔξελθε ταχέως, ρο 
ουἱ φηϊελίν; πὸ τἰπλα ἴο δε Ἰοβῖ, 858 41] 
τηΐηρβ ἂτε τεδάν:; δυΐϊ τε τπϊηρ ΟΠ εν 
ἴο Ὅε ποϊεὰ 18 ἢονν ἴπε ννοτὰ δῆβννεῖβ 
ἴο τς πιαβίεσγ᾽ β τῃηοοὰ.--πλατείας καὶ 

3 τυῷ. και χωλ. ἴῃ δ ΒΌΙ,, εἴο. 

4 μον ο οικος ἰη ΑΒΌΓΙΧ 157 ἜΣ οΟΡ. 

ῥύμας, Ὀτοδὰ 5ἰτεεῖβ δπὰ πᾶσγον ἴδπεδ 
(Μι. νί. 2, φ.ν.); 41] ϑογίβ οὗ ρεορὶε ἴο θ6 
τηεῖ ψνἱ ἢ πεῖς ἃηᾶ την οὗ ἔμεπὶ: ἰῃ- 
νἱϊδιίοη ἴο Ὀς Ὀτγοδάοαβι, πο οπε ἴο ὃς 
βδυππεά ἢοννενεῖ ροοσ οἵ υπβίρμαὶν ; τδ6 
ΟΟΥΣ, πχαϊτηοὰ, Ὀἰϊπά, ἀηὰ παῖς γαῖπες ἴὸ 
6 Ρτγείειτεὰ, ἐδβεγείοσε Ἴχργεβδῖὶν παπηεᾶ 

πτϑυοῇ ἰδ ἴῃ τηδβίεσ᾽ 8 πῇ πῃ δί8 
ἀϊδρυξὶ δὲ τῆς θεπανίους οὔ ΠΕ ννς}1-ἰο-ἀο, 
Ῥτορετι δ, ΠΑΡΡῪ οἶδββεϑ---ἃ νἱοϊεπὶ Ὀυξ 
πδῖυγαὶ τεδςιοη.--- τ. 22. ἔτι τόπος 
ἐστί, γεῖ πεῖς ἰ8 τοοπι, Ρίδςββ ἔοσ πιοσε ; 
ΤΏΔΩΥ πιοτα, 686 ἴῃς βεγνδηΐ 'ννουἱά Παγάϊν 
«διηκ ἰτ νοσῖ δ 816 τὸ τησπείοη ἐπα ἑδςξ, 
1πουρῃ δα αυϊς υπάεγβιαπᾶβ ὑπαὶ ἴῃ 6 
τηδβίεσ ψϑηῖβ ἴῃς Ῥαπαπειίηρ Π4]}1 Β]1ςἁ, 
Ψεῖς ἰϊ ΟἸΪΥ ἴο βῆονν ἴπδὶ ἢε οδὴ ἀο 
πους ἴΠποβε βδαυοῦ τοουβαηῖβ. ἘοΟπΣ 
αῆες δος ἃ νἱἀεβργεδά πιίβοε]απθουβ 
ἰηνϊτδιίοῃ βρεᾶκβ ἴο ἃ ἔεαβὲ οη ἃ ρταηὰ 
βοαῖς, ὑνογίῆυ ἐπ Ὁ] 6πὶοῦ ἴῃς πιδβαϊβοεῆος 
οὗ ὨὈϊνίπε ρτδος.---Ἶ ες. 23. ὁδοὺς καὶ 
φραγμοὺς, “ δίρηνναγβ ἀπὰ πεάρεβ" ; ἴδ 
τηλίη τοδὰβ δὰ ἔπε ἐοοιρδίῃβ συπηΐηνρ 
Ῥεΐννεεη ἴῃς ἢεϊάβ, αἱοηρβίάς οὗ 6 
δΒεάρεβ (Ηδ}π); ἴπεβε, ἴῃ τῇς δομηνν, 
δπδυνογίηρ ἴο πε βίγεεὶβ δηὰ ἰδπεβ ἴῃ τῆς 
ἐοῖυη. ΤὮδ ρεορῖς ἴο θὲ ἰουπὰ ἴδετε ἃ 
ποῖ περ} ββαγιὶν ἰοννεῦ ἄοννπ βοοίδ!ν ἔμ π 
ἴδοβα σα] ]δἀ νη τἢ 6 οἰτγ, Ρεγῆαρ8 ποῖ 
80 ἴον, Ὀπὲ {ΠῸῪ δῖα ψιϊπουῖ, τεργεβθηῖ- 
ἴηρ ἴῃ ἴδε ἱπιεγργειϊδιίου πε Οδηέϊ ε5.---- 
ἀνάγκασον, ςοΠΊΡΕΪ ; τεῆεςοῖθ ἴπ τῆς ἤσβε 
δι8:ε {πε ἀγροὶ ἀσβίγε οἵ ἴπε πιαβῖεγ ἴὸ 
αν δ ΔΌβοϊ ἴεν 1] ποιιδα, ἰπ πε βεοοηὰ 

ἴδε ἐξε! πρὶ τπαὶ ργεβϑυγα Ψ 1 θ6 πεεάςὰᾶ 
ἴο ονεζοοσης ἴῃς ἱπογεάυ τ οὗ σουπίγΥ 
Ῥεορῖς 45 ἴο ἔπιε ἰηνίτδείοη το {1π6πὶ Ῥεΐηρ 
τηεᾶπὶ βευίουβῖγ. ὍΠΟΥ Ἰνουϊά Ὀς ἀρὲ ἴο 
Ἰδυρῇ ἴπ ἴδε βεγνδη δ ἔδοε.---ἶνα γεμισθῇ : 
ἴῃα ἤουβα τπιυϑὲ 6 ἔμ], πο Ἔχουδε ἴο Ὀ6 
τάδ; δυῖ ἴοὸσ ἃ οὐσίουβ τβϑᾶβοῃ.---  εγ. 
24. ὅτι οὐδεὶς, εἴς. : ἴο Καερ ουὖἱ [δε 
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25. Συνεπορεύοντο δὲ αὐτῷ ὄχλοι πολλοί καὶ στραφεὶς εἶπε πρὸς 
αὐτούς, 26. “ Εἴτις ἔρχεται πρός με, καὶ οὐ μισεῖ τὸν πατέρα ἑαυτοῦ,1 

. καὶ τὴν μητέρα, καὶ τὴν γυναῖκα, καὶ τὰ τέκνα, καὶ τοὺς ἀδελφούς, 
καὶ τὰς ἀδελφάς, ἔτι δὲ καὶ 3 τὴν ἑαυτοῦ ψυχήν, οὐ δύναταί μου 
μαθητὴς εἶναι. 27. καὶ ὅστις οὐ βαστάζει τὸν σταυρὸν αὐτοῦ," 

καὶ ἔρχεται ὀπίσω μου, οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητής. 28. τίς γὰρ ἘΣ Σ 
ἐξ ὑμῶν, θέλων πύργον οἰκοδομῆσαι, οὐχὶ πρῶτον καθίσας ὅ ψηφίζει 

1 80 ἱπ ΒΙ, αἱ. (ΥΝ.Η.. 

δουπησί,. 
ΜΟΧ, εἴς,» Σ, 13, 69 αἱ. ἢανε αντον (Τί5ς..). 

3 ετι δε καὶ ἴῃ δ Ὁ (Τί 5.1.) ; ετι τε και ἰη ΒΙ.ΕΔ (ΥΝ.Η.). Μιάε Ὀεῖον,. 

8 ειναι μου μαθ. ἰη Δ ΒΙΜΕΧ (Τίβοδ., ΝΝ.Η.). [π᾿ νεσ. 22 ΜΝ ΒΙ1, μανς 186 βαπὶς 
οτάεσ. 

480 ἰη Δ 0Ι, (Τίδβο.). 

Βτβὲ ἰηνίἰεὰ ἴῃ οαδβε ΤΟΥ δῃου ἃ ομδηρα 
{δεῖς πλϊπά8. ΟΥἨ οουγβε 1Π18 ἴδ βροκβη ὉΥ͂ 
ἴδε πηλϑίεσ, δηὰ 8 Ὡ0 σοτηπιεηὶ οὗ [εβι18, 
1βουρ ᾿ς τεδὰ ὑμῖν ΨΒετα Μὰ Ἔχρεοῖ 
σοι, ἴπε Δρρ!ἰςδιίοη ἴο 186 Ὠεᾶγογβ οἱ ἴῃς 
Δτδϊς ἰπιγυάϊηρ 861} δ 1Π18 οτς ροίἰπί. 
ἴῃε τεδβοὴ οὗ ἴῃ πιδβίεσ ἔοσ νυν ἱϑῃίηρσ 
δὶδ Βουϑε δ]]εὰ ἰ8Β ποῖ ἃ ἰρὰ οὔθ. Βιυῖ 
ες. δἰἢῖς5 οὗἨ ρασγϑῦϊεβ Ὀείοηρ ἴο 818 
ψοσϊὰ. ὙΠΕΥ πιυδὲ ποῖ Ὀ6 ἰγδηβίεγγεά 
ἱπῖο ἴδε βρίγιεδὶ βρῆετο. 

γν. 25-35. Οοπεῖο αὐ ῥοῤμίμνι. 6818 
ποῦν ἌΡΡθᾶσβ οὔ ἴτε νᾶ, δπὰ {ο] οννεὰ 
ΌΥ ““πιδηῦ πιυϊεευάεβ ᾽" (ὄχλοι πολλοί, 
νεζ. 25) ἴὸ ΨῇοπΣ Ηδ βρεᾶκβ. Τῇυβ 
βαυΐηρβ ΜΏϊοἢ ἱπ Μὲ. δηὰ ΜΚ. ἔοσπι ραγὶ 
οὗ ἀϊδοὶρ!6-ἰπβιγυοείοη (διδαχή) Δϑβυτπης 
τῆ “μδσγδςίεσ οὗ ρορυΐϊδσ ργεδοῃιηρ, 88 ἰῃ 
186 οΔδε οὗ [Ὡς ϑεγπιοῃ οἡ ἴπ6 Μουπὲ (1π 
{8Κ.), τπουρὰ τ86 δυδ]εοξ ἰ8 ἴῃς ςοηάϊεῖοπβ 
οὗ ἀϊβοὶ ρ᾽ εβῃΐρ. 

γν. 26.27. Τα γεφμίγεπισηῖς οΥ ἐγμα 
ἀϊδοὶ ῥ᾽ ες (Μι. χ. 37-390).-ννεγ. 26. 
ἔρχεται πρός με, σοτηεῖ ἕο πε, ἢ ἃ 
νίενν ἴο οἷοβε δηὰ ρεγπηδηδηῖ ἀϊβοὶ ρ] εβῃρ. 
πομισεῖ: 4 Βίτοηρε ψογὰ πη {πὶ 
υδεά ἰῃ Μι., ψνογα ἰξ 18 ἃ αυεδιίοη οὗ 
Ἰονίηρ 1688; δυγρσίβίηρ ἰῇ ΓΚ, ψἤοβα 
ἔρλοτοὶ μαδὶς 18 ἴο βοΐϊεαη παζγὰ βαγίηρϑ. 

τε τῆς ἰορίοη ἰδ ὑγεβθηϊεὰ ἴῃ ἀϊβεγεπε 
Ἰἰρδὲβ πῃ τῆς τνοὸ αοβρεὶβ. [π ΜΕ. ἰξ ἰβ ἃ 
ηυσδιίοη οὗ Ὀεΐπρ ἃ ἀϊδβοὶρ!8 τυογέλγ οὗ 
ἴδ Μαβίεσ (ἄξιος) ; ἰπ 1,Κ, οὗ Ῥεΐηρ δὴ 
εἴεείϊνα ἀϊδοὶρ]ε (οὐ δύναται). [,ονε οἱ 
τοπάβ τῆδλκεβ ἀϊβοι ρ εβιὶρ ἀϊῆσυϊς ος 
ἱπηροββίῖθῖε; οὐ ἴδε οἵμες μαηὰ, λαέγεά 
ΤΏΔΚΟΒ ἰἰ εᾶϑυ. [118 εαϑὺ ἴο Ὀε ἀενοίεὰ 
ἴο ἃ πιδϑίες οσ οᾶυβε ἤδη γοὺ δαῖβ 81] 
τἶναὶ τηδβίεβ Οσ ἱπίθγεβδίβι Ὑβεογείοτα 
“ἢαῖ68᾽" ἰβ ἴπ6 ἀρρσορτίδαϊβ τὐογὰ ἤετα, 
δυῖ (δες ργαςιίςαὶ πιεαπίπρ ἰ8 ἰους ἰ655, 
ΜΠΙΟΏ ἴῃ ἐχρεγίεποα δβἰρηῖῆεβ : πδίϊηρ 
Οἴδον οὐ͵εςῖβ οὗ δῆεοϊίοῃ ἴῃ 80 ἴδ 88 
ΠΟΥ Ργεβοηξ [παπηδβοῖνεβ 88 δἰπάσαηςεβ ἴὸ 

Β 888 ἐ«αντου (Υ̓͂.Η.). 

τῆς δυρσγεπια ἴονε οὗ ἴδε Μαβίει.--- τὴν 
γυναῖκα, (ποῖ ἰῃ Με.): ἴο Ὀς πιοδβὲ “ μαίεᾶ" 
7.8ὲ θεοδυβα τηοβὲ ἰονβά, δηὰ Ἴχοεγοϊβίπρ 
ἴδε. πιοβὲ δηϊδηρίίηρ ἰπῆμπεπος.---ὅτι τε 
καὶ, ἀηὰ πιογεονεσ. Ὑτῇῆὲ τε (Β1)) δίῃ άβ 
8}1 τ86 ραγίίουϊλτβ παπιεὰ ἱπίο οὔθ 
Ὀυπάϊε οἵ γεμμηοίαπάα.--- ψυχήν, Ἰ1ὸ, 
Οπεβεῖ, πιοϑὲ ἰονεὰ οὗ 411, (πογείογα 
οσγιίης ἴδς οἸϊπιαχ, δηὰ δἷ8ο ἀδιθγηη- 
πρὶ [6 βεῆβε οὗ μισεῖ Τῇε ἀϊδβοίρ!ε ἰ8 
ἴο παῖς ἔτη ἀβ 848 ἢ6 δῇ ἢδῖα δἰ γηβεῖξ.-- 
“βεουηἄδλπη δἂπὶ ρδγίεπι, βεουπάυπι 
αμδπὶ 56 ἐῤδημι οἄϊδδα ἀερεῖ, ἃ ΟὨσίβιο 
ἀνεγβᾶσῃ " (Βεηρεῖ). ΤῊ 5 ἰδ8ὲ ᾿ἔδπὶ ἴῃ τμ6 
1ἰ5ὲ οὔ {πίῃρβ ἴο ΡῈ παϊβὰ σεργεβεηΐβ δα 
1άδ4 οσοπιαϊηεὰ ἱπ ΜΙ. χ, 39.---  εσ. 27 -ξ 
Μι. χ. 38, ἢ τῃς ἰάδα οὗ Δ ΠΥ 80Ὁ- 
εβιἰτυϊεὰ ἴος ἐπ ἰάεδ οἵ ννογίἢ. 

νν. 28-33. Ῥαγαδίες ἐϊϊμείγαξϊηρ ἐὰδ 
πεεὰ οΓ οομμέϊηρ ἐπα εοσέ, Ῥεουϊασ ἴο 
1., θὰ ἱπεγι βίο! ν ργοῦδῦ]ε 45 βαυΐηρβ 
οὗ [ε81185, απ ᾿πογουρν ρεγγηδπα ἴο ἴπ6 
οτεροίηρ ἀΐβοουγβε. Τα οοππεοξίοῃ ἰδ: 
11 ἰ8β ἃ βεγίουβ ἐπίπρ ἴο ὃ6 ἃ ἀϊβοίρίε, 
τῃεγείοσε σοπβίδεσ νν6}} Ὀείοσε γοι Ὀερίη 
π-ῖμε τεπυποίδιίοηβ τεαυϊγεά, ἴῃ 8 ογοβ8 
ἴο θ6 θογπε---β γου ψου]ὰ, ἰξ ννῖβε, οοη- 
δἰάες δείοτε δι ἰάϊηρ α ἐοτοῖν οἵ ἐπραρίηρ' 
ἐπ δαΐεῖ6.--- ει. 28. θέλων : οςοπάϊιϊοπαὶ 
Ῥαζιοίρὶα, [6 νυ ’βἢ "ἢ; τ [Ὠς ἀγιίοϊς ἱξ 
ΨΟυ]ά τὸ ψγῆο υν8Π68.---πύργον, ἃ ἴοννεῖ; 
πεεὰ ποῖ ὃ πιαρηϊῃεά ἱπίο ἃ ργαπά ἢοιιβα 
ἢ ἃ ἴοννεσ. Πουδείεβ8β, 88 Βεηρεῖ 
Σειηδικβ, Ο γι βείαπν 18 ἃ ρτεδὶ δηὰ 
διάυουβ αϑδίσ, ἀπά 18 ΠΕἾν οοπιραγαά ομη 
γεδιις τπαργιὶς δὲ αγάμὶ5. Βαϊ τῆς ρτεαῖ- 
Ὧ688 οὗ ἴπ6 υπάετιακίηρ 18. βυ ΠΟΙ ΕΠΕΪΎ 
σαργεβεηϊθὰ ὉῪ ἴῃς βεοοηᾶ ρᾶγδῦϊε : [Π6 
ἢγβὲ δ ὉΪεπὶ πᾶν ες 4] οννεὰ το Ὀ6 1688 
διωδιεουβ δηὰ πιοσα πη ἴῃς σεδοῦ οὗ 
οζὐάϊηδγυ πλοσία]β, Α ἴονεσ οὗ οὔβογνδ- 
εἴοη ἱπ ἃ νἱπεγατὰ (Με. χχί. 33) οἵ ἕος 
τοίαρε ἰπ ἀδηρεσ, οἵ ἴοσ ογπαπιεπὶ ἱπ ἃ 
ξαιάδη του ὃς πουρῆς οὗ --καθίσας: 
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τὴν δαπάνην, εἰ ἔχει τὰ πρὸς ; ἀπαρτισμόν ; 

ΧΙΝ. 20---35. 

29. ἵνα μήποτε 

ὁ Βεῖὸ οοἷγ θέντος αὐτοῦ θεμέλιον, καὶ μὴ ἰσχύοντος " ἐκτελέσαι, πάντες οἱ 
ἴω ΝΎ. 
(δέ). θεωροῦντες ἄρξωνται ἐμπαίζειν αὐτῷ, 30. λέγοντες, Ὅτι οὗτος ὁ 

ἄνθρωπος ἤρξατο οἰκοδομεῖν, καὶ οὐκ ἴσχυσεν ἐκτελέσαι. 41. Ἢ τίς 
Ἢ βετθ ουἱὺ βασιλεὺς πορευόμενος συμβαλεῖν ἑτέρῳ βασιλεῖ ὃ εἰς πόλεμον οὐχὶ 
ἱ ΝΎ. 
ἰαβεθεο καθίσας πρῶτον βουλεύεται 4 εἰ δυνατός ἐστιν ἐν δέκα χιλιάσιν 

οἱ βεδιίης. 
ἀπαντῆσαι δ τῷ μετὰ εἴκοσι χιλιάδων ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν ; 32. εἰ 

δὲ μήγε, ἔτι αὐτοῦ πόρρω ὄντος, πρεσβείαν ἀποστείλας ἐρωτᾷ τὰ ὁ 
πρὸς εἰρήνην. 43. οὕτως οὖν πᾶς ἐξ ὑμῶν, ὃς οὐκ ἀποτάσσεται 
πᾶσι τοῖς ἑαυτοῦ ὁπάρχουσιν, οὐ δύναταί μου εἶναι μαθητής. 
34. Καλὸν ὃ τὸ ἅλας 9 ἐὰν δὲ 10 τὸ ἅλας " μωρανθῇ, ἐν τίνι ἀρτυθή- 
σεται; 35. οὔτε εἰς γῆν, οὔτε εἰς κοπρίαν εὔθετόν ἐστιν: ἔξω 

βάλλουσιν αὐτό. 

1 Ἐὸσ τα προς ΒΌΙ(ΚΕ 225 Πᾶνε ΒΙΠΙΡΙ͂Υ εἰς. 

Ὁ ἔχων ὦτα ἀκούειν ἀκουέτω." 

3 ἀντὼω ἐμπ΄ ἴῃ ΦΑΒΙΧ αἱ. 

8 ἐτερω βασ. συμβ. ἴθ ΜΑΒΌΠΓΕΧ 33, 157 αἱ, 

480 ἱπ Ὁ ; βουλενσεται ἰη 38 οοάά. νεῖ. [,μὲ. (ΤίδοἙ., ΜΝ. Η.). 

5. 80 ἴῃ Σ, αἱ. νπαντ, ἴῃ ΦΨΑΒΡΌΕΧΔ 1, 33, 69, 346. 

9 Β οπιῖϊβ τα δηὰ σεδάβ εἰς. δ οπιῖῖβ τα δπὰ τεϑάβ προς (ΥΥ. Η. προς ἰῃ εχὲ ἱ8 
εἰς ἕο: τὰ προᾷ ἴῃ τηδγρ.). 

Ἴ ξιναι μου ἱπ ΜΙ ΒΙΕ. 8 Αἀά ουν ἴο καλον 3 ΒΓ,Χ 60 αἱ. 

3 ἀλας ἱπ ΒΙ.Κὶ υπο. ἀπά τηΐπυδο. ῥ΄. δ Ὁ Βανε αλα (Τίδς.). 

19 ἐαν δε και ἰπ ΦΒΌΙΧ αἱ. 

τὰς αἰεξυάς ἈΡΡιορείαίο ἴο ἀεϊ!δεταίε, 
Ἰεϊβυσεῖγ οοπδιάἀετγαιίοη.---δαπάνην, πα 
ςοβῖ, βεγε οὐἱῃ ἴῃ Ν.Τ.---εἰ ἔχει εἰς ἀ., ἢ 
Ὦς Ππᾶ8 ννῆδὲ 15 πεοδββασυ ἴοσ (τὰ δέοντα 
Βηαετειοσά) ς ἀπάρτίσμόν Ξε ἔοσ οο»ιῤίε- 
βον: δεῖς ΟΕ ὩΝ, Ξ δηὰ ἴῃ Ὀιοη. 

ἷς. ; σοπάεπΊηςι Ὦ., Ρ. 447. 
Ο΄. ἐξη ἴῃ 2 πυνα 17. --ν  ετ. 
20. ἐμπαίζειν, ἴο πιοοῖκ; δη υπβπίβπεά 
ἔοννεσ ἰ8β βρεοίδιν τί ἀϊσυϊουβ: Πεῖρῃε 18 
εββοηιί].---οὗτος, εἴς., [πὶ8 πιῆ, οοη- 
τετηριυουϑιν ; “ (Π18.᾽ βιαπάϑ ἴοσ ἃ ργορεσ 
πᾶσηαθ. ““Νυϊρο ροπυπὶ Ν. Ν.," Βεηρεὶ. 
7εβὺ8β ες δρρεδὶβ ἢ οπατγδοίεγίβεὶς 
ἴδοὶ ἴο οπε οὗ ἴῃς πιοβὲ βεπβίτϊνε ἔςεϊ- 
ἧπρβ οὗ πυπιᾶη ηδίυτε---ΘὨτη κίας ἔγοπι 
τιάϊουϊε. ΝΟ ψνου!ά ςᾶτε ἴο 6 βροκδη 
οὗ 411 8 ἄδυβ 848 ἴῃς πηδη ΠΟ ςοπὶ- 
Ῥλοηορά [ ἐονενι ἀπὰ οὐ! ποῖ βηϊβῃ ἴτ ἢ 

ν. 31-33. ἱπρ ροίηρ ἰο βρκέ. 
ΤΙ ἰ8β ἴδε αὔαὶγ οἵ ἴῃς ἔενν, ἐφτοι ἴο 
Ῥς ἰαϊά το πεαγὶ ΌῪ πίε δδβρίσιπρ ἴο, οὕ 
ζδΡδΌΪς οὗ, ἃ ὑτδηὰ Ἴἄσγεοσ.--συμβαλεῖν 
εἰς πόλεμον, ἴο εποουηπῖος ἰῃ ννὰγ (ΕΝ... 
Οἵἱ ρεῖπᾶρβ δείζοσ “ἴὸο ἤρῃε ἃ δαΐέίφ"" 
(Εἰεἰά, Οὐ. Νος.). πόλεμον ἰΒ 80 τεπάεγεὰ 
ἴῃ σ Οοσ. χίν. 8, αν. ἰχ. 9, ἰπ Αἱν. 
αἰϊετοὰ ἱπ ΟΝ. ἱπῖο ““ναγ᾽). [Ιπ 
Οσλοσ ἴμε ἰάςα οὗ Ὀδίι]ε ὑγθνδὶϊβ, Ὀυὲ ἴῃ 

Ἰαῖες τυτίϊεσα τῆι οὗ ννασ.---ν δέκα, ἰη, 
ψ, ἴῃ τῆς ρῬοβίτίοη οὗ οὴς νῇο 88 
ΟΠΪΥ Το, οοο 8βοϊ ἀΐεσϑ δὲ σοτηπηδηά.---μετὰ 
εἴκοσι: ἴο Ῥεδῖ 2ο,οοο υνἱτἢ το,οοο ἰδ 
Ροβϑίδὶς, δὰ ἴξ 18 δῃ ὑπὶ]ῖκεὶν ὄνεηῖ: 
πε οἤδηοεβ ἃς δραίπβὶ ἴῃς Κίηρ ἢ 
τῆς 514 116σ ἔοσος, δηὰ ἐδ οᾶξε πιδηϊζεβιῖ 
981}158 ἔοσ ἀεἰθεσγαιίΊοηυ. Τῆς ἱπιρί!εά ἔσο 
ἰ8 τὲ της ἀϊδοὶρ! 6 εῆραρεβ ἰῃ ἃ νεσὺ υἢ- 
εαυδὶ οοπῆϊς. ΟΛ. 5.. Ραδυΐ, ““ν 
ψταβίῖς δραϊηβὲ ρχί ποι ρ δ! ἰε5,᾿" εἴς., ΕΡΒ. 
νὶ. 12. ΑἍὄταΐεγεπος ἱπ [πἰ8 ραγαῦὶς ἴῸ 
1Π6 τεϊδείοπβ δεΐνεε Ἡεγοά Απεῖρδβ ([Π6 
“0χΧ᾽} πὰ Ατγεῖδβ, [ὶ8 ἔδι εσ-ἰπ-ἰᾶνν, 
8 Ροββϑίδ]ς (Ηοἰιζπιαπη, Η. (.).---νεσ. 
33 Εἶνος τς δρρ]σαϊίοη οὗ ἴῃς ρδγδῦϊβ. 
Ἡοίπιαδμη, Καὶ, ἀπὰ Ηδῆη ἀϊνὶάς τῇς 
βεπίεηςε ἱπίο ἔνο, ρυϊἱπρ ἃ δ1}} βίορ 
δῆες ὑμῶν δηὰ τεηάεγίπρ: “80 {Βεῃ 
ἜΝΕΙΥ οπςε οὗ γοι] (ἀο ἴμ6 βάπια ἐμίηρ, 
ἔ.6., οςοπδίάε). Ηδ ψῖο ἄοεβ ποῖ γε - 
πουηςα 811 ἢ Πδῖῃ ἰβ ποὶ δῖ]ς ἰο ὃ6 ἃ 
ἀϊβείρ!α οἵ πιῖπε."" ΤΉ Ϊ8 ἰβ νεῖν εἤεςιίνα ; 
ἰξ πα πᾶνε Ῥεεη ψνμδὶ 1εβὺ8 δοίυ δῖ 
βαϊὰ ; Ὀυξ τ 8 Βασάϊΐν πονν [κ. τερογῖβ 
Ηἰβ νογά8. δὰ δε πηεαπὶ ἴδε βεπίεῃοθ 
ἴο Ὀς τεδὰ βδο δε Ψψουϊά πᾶνε ρυὶ γὰρ 
δῆες ὃς. Ης τῦπδ ἴ6 ἴνο δυρροεεᾶ 
βαηΐεηςαβ ἱπίο οἡς, ἂπὰ 80 ἴδε Ἴοουπεεῖ 
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ΧΡ. 1. ἮΣΑΝ δὲ ἐγγίζοντες αὐτῷ 1 πάντες οἷ τελῶναι καὶ οἱ 
2. καὶ ἁμαρτωλοί, ἀκούειν αὐτοῦ. "διεγόγγυζον οἱ 3 Φαρισαῖοι ὃ Ἐροι τοὶ: 

καὶ οἱ γραμματεῖς, λέγοντες, “Ὅτι οὗτος ἁμαρτωλοὺς " προσδέχεται, ἢ ἐν 

1 ἀντω εγγ. ἴῃ .Β. Ὁ δδ8 εγγ. α. 

ἴο ἀεἰ θεαταῖς ἰ8 ἰεῖς ουξ οσ ἰδέεπε ἴῃ τῆς 
τεαυϊγεπηεηΐ οὗ τεπυποίδιίοη, Ἡν ἰ ἢ 18 ἐμ 6 
τεᾶβοῃ ἴοσ ἀεί νοξαξίοῃ, 

γν. 34-35. 4 Ξαγὶηρ σομοεγηΐηρ᾽ 
αἰ (Με. ν. 13, ΜΚ. ἰχ. 56ο). ΤῊ ϊ8 ἑορίοπ 
ΤΩΔΥ δανα δεεη σερεδίεαϊν νῶν ἐ ΌΥ 
]εβι8, δυξ ἰἴὲ ἄοεβ. ποῖ βεὲπὶ ἴο 6 
80 Δρρχορτίδῖε ἤοῖξ 88 ἰῃ 118 δος ἰπ 
ΜΚ. ἴπ τπ|8 ρίδοα ἴπ6 8811 Ἄρρεᾶζβ ἴο 
ἀεποῖθ ἀϊδβοίρίεβ δηά τῇς ἰάεα τὸ δε: 
ξεπυΐπε ἀϊβοῖρ᾽εβ ἃγε ἀῃ Ἔχοεϊ]επὶ την, 
νυ ]6 ἃ8 8411 ἴο ἃ σοστυρὶ ννοσἄ, Ὀὰϊ 
δρυτίουβ ἀϊβοῖ ρ]εβ ἃγε ἃ8 υἱἱεσὶν τνοσιἢ- 
1ε55 88 881: ψῃΪοἢ [485 ἰοβὲ ἰ1ϊ8 βανοῦτγ. --- 
γεν. 35. οὔτε εἰς γῆν οὔτε εἰς κοπρίαν, 
Ποῖος ἴοσ ἰαπὰ ποῖ ἔοσ ἀυπρ (8 ἱξ Εϊ, 
εὔθετον 88 ἰπ ἰχ. 62). Τε ἰάθδ βεεπὶβ ἴὸ 
ὃε τπᾶὶ βανουγίεββ 84] 18 πεϊϊδες δαγέλ 
ΠΟΥ μιαπηγε.--ἄξω ἰδ εὔαρδιὶς - ομέ 
δεν οαϑὲ ἱξ, δἂβ Ψψοσίῃ]εββ, σοοά ἴοσς 
ποιίηρ, πεσε γθῆιβε, ἃ νναϑίς βιιδβίδηος. 
ΟΠΆΡΤΕΕ ΧΝ. ῬΑΒΑΒΙῈΒ ΤΕΛΟΗΙΝΟ 

ἼΗΕ ΙΟΥ ΟΡ ΕΙΝΌΙΝΟ ΤῊΙΝΟΒ ΓΟ5Τ. 
Νοιβίηρ ἰ8 λϊηεά ΌΥ ἰπϑἰβεῖπρ δηχί οι βΙ Υ 
Οὐ δἰδιογίςδὶ οοηπεοίίοη μετα. Τῆε ἰη- 
ποάδυς τίου οὗἩ ἴΠε8ε θεδυιυ! ράγαῦ]68 οὗ 
δταςε δὲ {π|8 ροΐπὶ ἰβ ἃ πιδίίεσ οὗ ἰδοὶ 
ταῖμεν ἴπδη οὗ τειηροσαὶ βεαιθῆςα, 80 ἴὰσ 
85 ἴ86 σοηβοῖουβ πιοῖϊνε οὗ τῆς ἐνδηρεῖβε 
δ οοποεσηςὰ. ὙΠΕῪ ἅγα Ὀγουρῆϊς ἴῃ 85 ἃ 
Βεϊ-ΟΗ ἴο ἴπὸὶ βενεσε ἀΐϊβοουζβε ἰπ ἴῃα 
οἰοβίηρ βεσιίοῃ οὗ τῇς ργενίουβ Ἵδμαρίεσ, 
ἴῃ ΨΒΙΟ 6βὺ8 ΒΕ6ΠῚΒ ἴ0 Δβδι1πΊ6 ἃ σε- 
Ρεΐϊεπε αἰἰτυὰς τοννασάβ ἴποβε ψῆοῸ 
ἀεδίγε ἴο (ΟἸονν Ηΐπι. Ηδετο, ἱπ ἈΘΡΡΥ 
οοπίταβὶ, ΗἊ ἄρρεῶσβ 8ἃ8 Ὅὧπεὲ ΨὮο 
δτδοίουϑ!ν τεοεϊνεά τῆς δἰηδιὶ, τεραγάε88 
οὗ υπέλνουγαῦθϊε σοπιτηεπῖβ. Τῆε ραγαῦϊεβ 
οὗ ἰδς 1ο5ὲ ϑλεεῤ, ἴῃε 1,ο5ὲ Οοἷπ, διὰ 
ἴῆς 1οδὲ ὅοπ ἂτὲ ἤεῖε ρίνεη δ8 ἃ 86]- 
ἀείεποςε οὗ [εβ8 δραϊπβὲ Ῥῃαγίβαις ἔδυ ]ε- 
Βηάίηρ. Δ Βεῖμες ἴμεν ψγεσα ἢγϑὶ βροκϑη 
ἴῃ παῖ σοηπεοιίοη, οὐ υἱϊετεὰ ἰῃ τπδὶ 
ςοηπεοίίοη δίοης, σδπηοῖ ὃς ἀειετηγίηεά. 
50 ἴδ 88 πεῖς πηδίη ἀγῆδ ἰβ ςοποοσηεὰ 
πεν τηῖρμξ πᾶνε δε βροόκβὴ ἴὸ δΔηΥ͂ 
δυάϊεποα ; [ἴο οτίεἰοσαὶ Ῥμδγίβεεδβ, ἴο 
ἀϊδοὶρ!εβ (πε ἢἤτγβε ἰ8 ρίνεη ἰη Μί. χνίϊ!. 
12:14 8ἃ8 δροκδη ἴο ἰῆε Ὑ Μεῖνε), ἴο 
δυῃᾶάροσιε διάϊεηςεϑ, οὐ ἴὸ ἃ ρψδιπεγίηρ 
οἵ ρυδ᾽ϊοαηβ δπὰ βίππειβ {ἰκ6 τπδὶ ἴῃ 
Οαρεγηδυπ (υΚ. ν. 209-32) ; ςοπιτονεγβίδὶ, 
ἀϊάδοιϊς, οὐ Ἔνδηρεῖὶς, 45 1Π6 οᾶβ6 τηϊρῃῖ 
Ῥε. Ουἱῖε ροββϑί δ τῆς οτγίρίπαὶ βεϊτπρ 
οὗ (πε8ὲ ραγβῦϊεβ ννὰβ ἃ βυπᾶρορυς ἀϊ5- 

3 οἱ τε Φ. ἰπ Δ ΒΌΙ,. 

οουζδα, ος Ῥεϊζεσ 811}} [86 δἀὐάτεββ ἴο τῇδε 
Οδρεζηδυπὶ ξλιμοτίηε. Τθδὲ {πεν ὅσα 
411 τὔγεθ δυϊπεπεῖς υἱϊεσάποαβ οὗ 7εβϑὰ8 
πεεὰά ποὲ ΡῈ ἀουδιεά. Τῇε ἢἤγβὲ 28 
ΒΥπορ οὶ διϊεβιδείοη, δεὶπρ ἔουπά ἰπ 
Με. αἷβο; δε βεοοπὰ μι88 ναῖι:α οηἷυ ἃ5 ἃ 
ΒυρΡΡΙεπιθηξ ἴο τπὸ ἢγβὲ, ἀπὰ νγᾶβ8 δδγαϊυ 
ΜΟΣ ἱηνεπεϊπρ 48 δηῃ ἱπάερεπάοπξ 
᾿μμίαυ φι ἴδς τπιτὰ 8 ἴοο ρσοοά ἴο Βανε 

δῇ δῃ ἱπνεηϊίοη ὉΥ ΓΚ. οἡὐ ΔῺΥ οἵπας 
Ρεβοη, ἃπὰ ολῃ ΟΠΥῪ δᾶνς ργοςεθδθά 
ἕτοτῃ ἴδα ξίραι Μαβίεσ, ΜΜεπάς (1,. 1.) 
Δοςερίδβ 811 τὮγες 28 δυϊηῃθπεῖς, δηὰ ταίκθη 
ἔτοτῃ τς Ζορία οὗ Μι. 

γν. 1, 2. Η;:πἰογὶς ἱμέγοάμοίϊοη.--: 
ἦσαν ἐγγίζοντες : εἰπεῖ τγεσα ἴῃ τῃς δοῖ 
οὗ ἀρρσγοδοπίηρς [|εβδὺ8 δὲ ἃ ρίνβ εἰπὶς 
(Μεγετ), οὐ ψψέσα ἱπ τῆς Βδδὶς οἵ ἀοίπρ 
80θ. Τα ροβίξϊοηῃ οὗ α: Ῥεΐοσε 
ἐγγίζοντες ἴπΠ ΝΒ ἕδνουτβ τῇς ἰαϊξες 
(ϑοβδηζ). Ου με οἵμεσ μαπά, ἱξ ἰ8 ποῖ 
ἱπιρσοραῦ]ε ἐμαὶ πε τεΐίεσεπος ἰβ ἴο [88 
Οδρεγηδυπὶ ρδι ποίην. Ὗνὲ τᾶ δᾶνα 
εῖα, ἰῃ ἔδοϊ, δἀποίποι νοζδβίοῃ οὗ πὲ 
βίοσυ ἴδκβη ἴσοη) ἴῃς ᾿ορία, ἴπε οςςαβίοη 
ΒΡ μεν ἀδβογίδεά, τἢς τνοτὰβ βροκβη 
οδγαία γ τεροσίεά. [ἢ ἐμαὶ σαβε νῈ τᾶν 
ἴδκε πάντες [Ο]]οννίηρ βοτηεν δῖ βιγιςε]Ὺ, 
πὰ ποῖ 88 ἃ πιεῖε δχαρρεζγδαίίοη οἵ ἴπ6 
ενδηρε 5 8. ὙΒεῖα ΜΕΓΕῈ "45} δἵ ἴπ6 
εαλβῖ, ΤΒε δἷπὶ ννᾶβ ἴο πᾶνε 81] τῆς ουῖ- 
οδβίβ οὗ ἴῃς ἴοννῃ ργεϑεηΐ (υἱάφ ου Με. 
χ, 9-13). Ὑζυς, πον οαπια ἴο ἔεδβε 
δοςογάϊης ἴο ἐπε οἵπεῖ στεροτῖ, ψνἤογθαβ 
Βεῖε βίγεβθ ἰβ ἰαϊΐὰ οὐ ἴδε ἀξαγίμρ 
(ἀκούειν). ΤΏε [δϑῖϊνε ἐεδίυγα ἰ8 τεέεστεὰ 
ἴο ἱπ ἴμε ςοπιρίαίπε οὗ ἐπε Ῥῃαγίβεεβ 
(συνεσθίει, νετ. 2. ΟΥ̓ φςουζβε ἴδετε 
ψνουἱὰ Ὅς Ππεαγίπρ 88 ννεῖ] δ8 εδξῖπρ, δὰ 
ῬτιοῦδοΙν δὶ τῆς ρυεβίβ βεδσγά ννᾶ8 788 
ἴδεβ8ε βᾶπι6 Ῥδγβῦ 88 ἱπ β᾽ ἵρ μεν ἀϊδετγεπὲ 
ἴοττι. [ἢ παῖ ςᾶβε ἔδον βεγνεὰ ἢσγβι 88 ἃ 
ροϑεῤῥεὶ δηιὰ τἤθη 48 δὴ αῤοίορία.---Ν ετ. 2. 
διεγόγγυζον: ἴδε διὰ ςοηνεγβ ἴῃς ἰάεδ οὗ 
ἃ βέπεγαὶ ρεγναβῖνα τηυγγιυσίηρ. ΤῊΪΒ ͵8 
ῬΙΟΡΔΌΪ ποῖ δὴ ἰπβίδποε 11 |διγαιη 
Ἠετπιδηπ᾿β τετλασκ (αὐ Κέρεγ., Ρ. 856 
τηδὲ 818 ργεροβίτίοπ ἴῃ σοπιρουπά νετῦβ 
οἴεηῃ δάάβ τπῸὸ ποῖίίοη οὗ διίγινίπρ 
(διαπίνειν, εεγίαγε δἰ δεηαο).---οἵ τε Φ.: 
ἴδε τε (3 Β1)) υἱπάβ ῬΒαγίβεεβ δηά βοσὶ 68 
ἰορεῖθες 48 οπθ: 88 οἱοβε ἃ ςογροσγδιίίοῃ 
88 “ Ρυ ]οαπβ δηὰ βίππεγβ᾽ (εαυϊναϊεπξ 
ἴο ““βίπηδβ᾽" ἷἰπ {πεῖς οοποεριίίοη, 
ἁμαρτωλοὺς, νετ. 2). Νοῖε {Π6 οτάεε: 
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ΩΣ καὶ συνεσθίει αὐτοῖς." 

ΧΙ 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Χν. 

3. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν 
Ὀσεν. τ, ταύτην, λέγων, 4. “Τίς ἄνθρωπος ἐξ ὑμῶν ἔχων ἑκατὸν πρόβατα, 
Οἱ. ἐὶ, 12. 

καὶ ἀπολέσας ἕν ἐξ αὐτῶν,; οὐ καταλείπει τὰ ἐννενηκονταεννέα ἐν τῇ 

ἐρήμῳ, καὶ πορεύεται ἐπὶ τὸ ἀπολωλός, ἕως εὕρῃ αὐτό; 5. καὶ 

εὑρὼν ἐπιτίθησιν ἐπὶ τοὺς ὥμους ἑαυτοῦ 3 χαίρων, 6. καὶ ἐλθὼν εἰς 
τὸν οἶκον, συγκαλεῖ τοὺς φίλους καὶ τοὺς γείτονας, λέγων αὐτοῖς, 

Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὸ πρόβατόν μου τὸ ἀπολωλός. ἡ. λέγω 

ὁμῖν, ὅτι οὕτω χαρὰ ἔσται ἐν τῷ οὐρανῷ 3 ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετα- 
νοοῦντι, ἢ ἐπὶ ἐννενηκονταεννέα δικαίοις, οἴτινες οὐ χρείαν ἔχουσι 

1 Βοὸσ εν εξ α. ΜΝ ΒΌ τ, 69 αἱ. δανε εξ αντων εν. 

κι ΑἹ " τεχῖβ ᾶγὰ ἀϊνίεὰ Ῥεΐνεεη ἐαντον (ΔΕἘΜΔ, εἴς.) δῃηὰ αντου (Φ ΒΌΣΙ,: Τίεςδ., 

8 ἐν τ᾿ ουράνω εσται ἰπ Ὁ ΒΙ, 33, 157. 

ῬΒασίβοοβ δηδ βογῖθ6β; υβϑΌ 8 ἴῃς οἴπεῖ 
ΨΥ. ῬΒΑτγίβεεβ ΔΏΒ ΕΓΒ Ο ΒΙΠΏΘΙΒ, ΞΟ θ68 
ἴο Ρυδ]οδη8; ἴπε ἔννο ἐχίσεπιςβ ἴῃ σἤαγδο- 
ες δηὰ οα!]ἕπρ: τῆς ΠοΙεδῖ δηὰ ὑπ ῃο] εβῖ; 
ἔπε πιοβὲ γερυίδοῖε πὰ ἔπ τηοβὶ ἀϊβγερυῖ- 
δὺϊες οσουραϊίοπβΒ. Απά 76δὺ8 ργεξεγγεά 
18ε Ὀάδεῖ ὅτοιρ [--- προσδέχεται, τεςεἶνεδβ, 
δάπ)ῖῖθ ἰο Ηἰβ ῥγέβεηςε ; ἱπβίεδά οὗ γε - 
ΡεΙΠπρ τνῖε ἱπνοϊπίαγυ Ἰοδιίπρ. ---καὶ 
συνεσθίει : ποῖ ΟὨΪΥ δάτη8 δι αἷδο ἐαὲς 
τοί ἰλτηι. ΤὮδι ννᾶ58 ἴΠπε6 πιδίπ βυγρείβα 
δηὰ οἤεηςε, ἀπὰ πεγείοσε 7υ8ῖ {πε τπὶπρ 
ἄομε, δεοαυβο πε της νὩϊς ἢ, Ὑν1]16 
οἤεπάϊηρ τῇς Ῥῃδτγίβεαβ, ὑνουἹὰ οογίδί νυ 
ξϑίῃ τὰς “ βίππειβ᾽, 6508 ἀϊά ννδδὶ ἴῃ 6 
τερυϊεάϊν σοοά ψουἹά ποῖ ἄο, 50 ννἱππίηρ 
τῃεῖγ ἔγυβί. 

Ὗν. 3-). Τὰοε βγεὲ ῥαγαδὶε ((Γ. Μι. 
χυίϊ. 12-14).-ῆτετ. 3. ν παραβ. 
ταύτην: ἴδ ρῆγαβε οόνεῖβ ἴῃς βεοοπὰ 
ἉΤΔΌΪε (Γοςέ Οοἷ") ἃ8 Μ611 88 ἔπε ἢτγϑῖ. 
6 ὸ αἴἵὲ τεραγάεά 458 νἱσίυ δ! οπε, 

τῆς βεσοηά ἃ ἀυρ σαῖς τντἢ 5] 1ρῃὲ νατίδ- 
τίοπϑ8.---  εσ. 4. ἐξ ὑμῶν, ψῃδῖ τηδη οὗ 
)ομ. Ἐνεῃ ἴῃ ῬΠασγίεθεεβ δηᾶ βογίδεβ 
᾿νουἹά 80 δοὲ ἴῃ ἐεπιρογαὶ δϑαιγβ. Ενετυ 
Βυτηδῃ δεὶπρ Κποννβ ἴπε ἸΟῪ οἵ βπάϊηρ 
τηϊηρ8 ἰοδὲ. [ξ ἰβ ον ἴῃ σε! βίου τπδὲ 
πίε ἴοβα ἴπ6 βοεηὶ οὗ βἰπιρὶε υπίνεσγβαὶ 
τυῖῃβ.---κατὸν πρ.: ἃ ἡπηάνγεά ἃ ᾿οη- 
βἰάεγαθ]ας πυπΊΡεσ, τηδκὶπρ οι δ Ὁ (Οπὶ- 
Ραγίβοῃ ἰπδίρηιῆοδηι. ὙὍὙῆε οὐνποσ, ομς 
ΜΟΙ βαν, οδῇ αῇοζά ἴο ἰοβὲ ἃ βίπρὶε 
εὐγίηρ βῆειε. ὙὝυὐεῖ ποῖ β8ὸ Ἰυάρεβ {πε 
ΟΥΏΕΣ Πίτη56 1, αη} οπαῦ. 1, οβίπρ' ΟΠΪν 
ομδ (ἐξ αὐτῶν ἕν) πε ἰ4Κε8 ἱπηπηεάϊδεα 
βξερ8 ἴο γεοονοῖ ἰϊ.---ἐν τῇ ἐρήμῳ, ἴῃ τῆς 
πε, υπίεηςεᾶά ραβίυσα ἰληὰ; δὰ οὗ 
οουξ86 Ποῖ 80 85 ἴο γυῃ ἔπε τίβκ οὗ Ἰοβὶπδ 
τῆ ψβοῖς ἤοοκ : [1 18 Ιεθ ὑπάσογ τΠ6 οᾶτα 
οὗ ἂῃ δϑβιβιδπῖ, ἴπε πχαβίεσ ἰδκίηρ τΠ6 
πιοσς δεάυουβ ἴ45Κ ἴο Ὠἰπιβεῖξ.---πὶ δτοσ 
“πορεύεται ἰπάϊοαίεβ ποὶ οἷν ἀϊγεςιίοη 
δυῖ αἰπὶ: βοςῖῃ αἴϊεσ ἴῃ ογάεσ ἴο ἢπηά. 

(ϑοβδηζ; Κυρκα γεπιαγκβ ἴπδὲ ἐπὶ τ 
νετῦβ οὗ ροίπρ' οσἱ βεπάϊηρ οἴϊεῃ ἱπάϊςαϊε8 
“ ΒΟΟρυπλ ἰἰοη 5" δηά 18 πιϑ0 } γ ῥτα- 
βχεὰ τὸ ἴδε τπίπρ βουρῃς. ϑϑιπΊ ] εν 
Ῥγςδαι5.)- τέως εὕρῃ: πὲ δεδγοῦ ποῖ 
Ῥεσδιποίογσυ, υὰῖ ἘΠοτουρῃ ; 58. οη {1} 
τπε Ιοβὲ οπε δε ἐουπά, 1 [πδὲ Ὅς ροβϑίθε. 
--τ-ν ες. 5. ἐπιτίθησιν, εἴς., Ὠ6 »ἷαςεβ 
τε ἰουπᾶ οπα οἡ διὶβ βῃουϊάεγβ ; ποῖ ἰῇ 
Αἰεςείοη πηδγεῖν οσ ἱπ ἴπὸ Ἔχυθεσζάπος οὗ 
δἰ ον, Ὁυϊ ἔτοπὶ περεβϑίυ. Ηξ πιυβὶ 
ΤΑΙ ἴῆς βῆεερ. [ὃ οδηποῖ νναῖκ, σδῃ 
οηΐγ “ βίαπά ννῃοσα ἰξ βίδηβ δηά 116 ννῆεγε 
ἱξ 1168 (Κοεῖβνε!). Τηὶβ ἐξαῖυσς, ργο- 
Ὅ401]6 ἰῃ παίυγαὶ ἰδ, ἰ8 τὰς ἴο τῇς 
Βρίσίτυα]. ϑυςἢ 88 ἴπε οοηάϊθοη οὗ ἴδ 
ΤΑδ88 οὗ [εν ἰπ ΟἸγίβι᾽ 8 ἔπιε (Με. ἰχ. 
36, οὗ, “ ἤδη γε γετο υνϊτβουῖ βιγεηρτῃ,᾽" 
Εοπι. ν. 6). --- χαίρων: (πε Οσδτγγίης 
Πεςαββάσγυ, Ὀυϊ ποῖ ἄδης ΨΥ] ἃ στυάρε, 
ταῖπες οἰ δάϊν ; ποῖ πλεσεὶν ἴοσ ἰονε οὗ [6 
δεαβὲ, δυς ἴῃ ἴον πὲ ἃ πίπρ ἰοβὲ Ὧδ8 
δεθη “οι πα, ταακὶπρ ἔπε Ὀυτγάεη, ἴῃ βρὶτ6 
οὗ τῆς Ἰοπρ ννᾶγ, ἴἰρῃϊ. Ης ἰβ ἃ νεσῦ 
Ῥοοῦ βπεριεγὰ πὲ ἄοεβ ποῖ Ὀεᾶσ ἴῃ6 
ΒΠ6ῈΡ ἴπαϊ βίδπάβ 5311}}, ὑπδῦ]Ὲ ἴο νυ δὶκ 
(υἱάε Ζες. χὶ. τό, πιδγρὶπ).---νες. 6. 
συγκαλεῖ: τε ροΐηξ πεῖε 18 ποῖ ἴπ6 
ξοστηδὶ ἰηνἰἰατίοη οὗ πεὶρῃοιγβ ἴο βΥπὶ- 
Ῥδιδῖβε, θαι τῆς οοπῆ δεπι ἐχρεοϊδιίοη τμδὲ 
1Π6γ ν}]. Ὑδδὶ {ΠΕῈῪ ἄο 18 ἴδκβθη ἴοσ 
ξιαπιεά. ϑυπιρδίῆυ ἴοπὶ πεῖρῃθουγβ 
ἀπά {πἰεηᾶβ οὗ τπ6 βᾶπὶιῈὲ οζουραίίοη, 
{6 ]Πονν-5Περῃεγάβ, ἃ πιδίϊοσ οὗ οουγβα ἴῃ 
δυο ἃ ο856. ΤῊϊο ταὶς ϊς τπε Ῥῃαγίβεαβ, 
δηὰ πιᾶὺ ἤᾶνε Ῥεεη δά ἀεά ἴο τπ6 οτγὶ ρίπαὶ 
ἈΓΔΌΪΕ ἴοσ {πεῖς βρεοῖαὶ Ῥεπαῆι.--- εσ. 7. 
ν τῷ οὐρανῷ, ἱπ πεᾶνεπ, ἐπαὶ ἴδ, ἰῃ (828 

πεαγὶ οἵ αἀοά,. Ηδξδνεῃ ἰ8 ἃ Βυποῃυπὶ ἴοσ 
(οά ἱπ νν. 18 Δηά 21:.--- Ξ-Ξ- τῆοσε ἴδῃ, 
88 ἰξ πλέον Πδὰ ρῥτεοεάεά, 80 οἵϊεπ ἱπ 

ΝΟΥ͂. δπά ἰῃ 8ερῖ. ξξ Ηεῦγενν 2. τε 

οοπηρατίβοη ἰπ δα πιογαὶ βρῆεγα 8 Ὀοϊά, 
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μετανοίας. 8. Ἢ τίς γυνὴ “δραχμὰς ἔχουσα δέκα, ἐὰν ἀπολέσῃ ἁ μετε οἷν 
δραχμὴν μίαν, οὐχὶ ἅπτει λύχνον, καὶ σαροῖ τὴν οἰκίαν, καὶ ζητεῖ ΤΌΝ 
"ἐπιμελῶς, ἕως ὅτου εὕρῃ; 9. καὶ εὑροῦσα συγκαλεῖται 2 τὰς ὁ Βετο ΟὨἿΥ 
φίλας καὶ τὰς ὅ γείτονας, λέγουσα, Συγχάρητέ μοι, ὅτι εὗρον τὴν 8 
δραχμὴν ἣν ἀπώλεσα. 10. οὕτω, λέγω ὑμῖν, χαρὰ γίνεται ἐνώπιον 
τῶν ἀγγέλων τοῦ Θεοῦ ἐπὶ ἑνὶ ἁμαρτωλῷ μετανοοῦντι.᾽" 

1 Ἐὸσ οτον ΤΙ ΒΙΩΧ αἱ. ἢανε ου (ΥΝ.Η.). 

3 80 ἰῃ Ὁ. σύυνκαλει ἴῃ  ΒΚΙΧΔ αἱ. (Τίες., ΜΝ. Η.). 
5ΊΨΒΙ, οπἶς 188 βεοοηὰ τας. Ν 

Ὀυϊ τῇς ῥτίποίρίς ποῖ ἀβ ἔσὰς ἔπεγε 48 ἴῃ 
τῆε πδῖυγαὶ βρῆεγε, δνεπ ἰξ ἴῃς πἰπεῖγ- 
Ὠΐης Ὀ6 ἔγυν σἰρβέθουβ πε ποεάϊηρ πῸ 
τερεηίδποαθ. [ἴτ ἰ8β σδϊίοπαὶ ἴοὸ ἤᾶνε 
Ῥεουϊᾶτ ΟΥ̓ ονεῦ ἃ βίηπεσ τερϑηείηρ, 
τπετείοσα αοὰ δά8 ἱξ, πογείοσα Οἤσγίϑι 
πεὶρλμὲ μανε ἴ, ὙΠ βαγίπρ ἰβ ἴῃς τμϊσὰ 
ξτεαὶ ψοζὰά οἵ Ὁ γίβε᾽ Β Δροίορυ ἔοσ ἰονίηρ 
πε βίη]. Εοσ τῆς οἴβες ἴνο τἱάδ ου 
Μι. ἰχ. 9-13 δηὰ 1Κ. νἱ!. 36-50. 

γν. 8-ιο. Τε Ξεοοπά ῥαγαδῖε, ἃ Ῥεπ- 
ἄδλπι ἴο τ1π6 ἤγβὲ, βροῖεπ ροβϑβιδὶν ἴο [Πς 
Οδρεσπδυτη ρδίπεγίηρ τὸ ὑῖπε πε εχ- 
Ῥεγίδηςα οὗ ον ἔοιιπὰ ἴῃ ἘΠ Πρ8 ἰοβὲ Ποπια 
ἴο ἴΠ6 Ῥοογεβὲ ργεβεηῖ. Α8 βροκεὴ ἴο 
ῬΒατγίβεαβ ἰξ ἰβ ἱπιεηάδά ἴο Ἄχεπιρ!ν πὰ 
βαπειρς ΕΥ ἃ ἰοβὲ οὐ͵εοῖ 48 ἱπϑὶρῃὶ- 
οδηΐ ἴῃ ναῖε 85 4 ρυδ᾽ἰσϑη οἵ ἃ βίηπεσ 

ΜΑ5 ἰῃ {πεῖς εϑίεοπη. Α βδεερ, ᾿πουρῇ 
πα οὗ δυπάτεά, ννὰ8 ἃ σοπηρατγαιίνεὶν 
Ῥτεοίουβ οὔ͵εοῖ, Α ἀγδοῃπια ννᾶ8 ἃ ρίεος 
οὗ πιοποὺ οὗ ἱποοηβίἀθγαοϊε ναῖπς, γεῖ οὗ 
νϑῖυθ ἴο ἃ ροοσῦ Ψοιήδῃ ψνῆο οὐγπεὰ ΟΠΪν 
ἴδῃ ἀγα τηδ8 ἴῃ 411; [8 Ππάϊηρ τπεσείοσα 
ἃ βουζος οὗ Καδδὴ ΙΟΥ ἴο ἀ6ε7.---Ν εγ. 8. 
ἅπτει Δ. ᾿ἰρἢ8 ἃ Ιαιρ. ΤἼδ νεσῦ υβεὰ 
π᾿ τπ18 δβεῆδα ἱπ ΝΥ. οἠἷϊγ ἴθ ΓΚ. Νὸ 
ψηάοννΒ ἰῃ τῆς ἀννε!ηρ8 οὗ 186 ροοσ: 
ἃ ἰδτὴρ τηυδβὲ δὲ Ἰἰρῃιεὰ ἔοσ δε βεδσοῇ, 
η1658 ἱπάδεά ἴπεγα ὃς ὁπ Αἰνναυβ δυση- 
ἴμᾷ ο ἴΠε6 5δηά.-- σαροῖ : οοἸοαυΐδὶ ἀηά 
νυΐρας ἴοσ σαίρει, υἱάφ οἡ Με. χίϊ. 44.--- 
ζητεῖ ἐπιμελῶς : [ῃ6 ΘπΊρἢ 818 ἴῃ (δῖ5 
ῬΑΙΔΌΪΕ [11ἴὲ9 οὐ ἴπε βεεκίπρ-- -ἅπτει, 
σαροῖ, ζητεῖ; ἴῃ τπΠε6 Ζοεέ δῆεεῤ οπ με 
οαγγίηρ Ποπὶε οὗ ἴπ6 ἔουπὰ οδήεςς οὗ 
ηυεδβῖ.--- ες. 9. συγκαλεῖ: (ἢ|8. σα] Πρ 
τορεῖμεσ οὗ ἐτιεπάβ δηὰ πεῖρῃρουτβ (ἔδη1- 
πίῃς ἰῃ τηῖ|8 οΔ486, τὰς Φ. καὶ τὰς γ.) Ρε- 
οὐ] ἸΑεν παίυσαὶ ἰπ τς οΔ5ε οὗ ἃ ψοζηδῃ; 
δηςα ΡεσθΑρ8 {πὸ τεδάϊηρ οἵ Τ. Ε., συγ- 
καλεῖται, ἰἢς πιί ἄϊε Ὀεΐπρ' τηοτα δυυδ]ες- 
εἶνε. Τῆς ἤπάϊησ ννουἹὰ ἀρρθδ] βρεοίδ! ν 
ἴο Γεπιϊηΐηα ϑυτηρδίῃ 68, {{{πὲ1οϑἱ ἀγδοῆσηα 
88 ποῖ μαι οὗ ἃ ποασὰ ἴο πιεεῖ 5οπ8 
ἄερε, Ὀυῖ Ῥεϊοπρεά το ἃ βιγίηρ οὗ Ἵοοΐπβ 
ΜΌΣΩ 48 Δῃ οτηδηεηὲ σουπὰ (πο Βεδά, 
1παπ δ5. ποῖν, ΕΥ̓͂ πγαττίεἀ ννοσηθη ἰῃ ἴ86 

γινεται χαρα ἰπ Δ ΒΙΧ 33. 

Ἐδϑῖ, 88 Τυἰβίγαπη βιιρρεβίβ (Εαϑέογη Ομ 5- 
ἐον5 ἐπ Βίδίς 1,απάᾶς, Ῥ. 76). ΤὨΐβ νίενν, 
ἔανουτεὰ ὈΥ Εδττᾶσ, ἰβ ἱρποσεὰ ὉΥ στηοβὲ 
σοτητμηεηϊδίογβ. -- εσ. Ὁ σαρϑαῖβ [86 
πιογδὶ οἵ νεσ. 7, δὰ: τυϊπουΐ ςοπιραγίβομ 
ΨΠΙοἢ, Ὁ ἃ Βπ18}16 Γ᾽ ἡυπιθασ, ψουὰ 
ΟὨΪΥ ψαακαη ἴῃς εἤεςῖ, --ἐνώπιον τῶν 
ἀγγέλων τ. θ. : (ἢς Δηρεῖβ πιᾶὺ ὃς τεξεγγεά 
ἴο 88 ἔπε πείρῃδουτβ οὗ αοᾶ, Βοβα [ον 
πον νυ ϊηθ88 δπὰ δῆασε. ὑνεπάϊς {. 3. 
'., 141) βυρφεϑῖβ αι ΠΚα ὑ56ε8 ἴῃς εχ- 
Ῥτγεββίοη ἴὸ ἀνοϊὰ δηϊῃγορορδίμίβπι, δηὰ 
δεοδιιβε αοά 85 πὸ πεϊγμροιε, 

γν. 11-32. ΤῊς ἐλιϊγά ῥαναδίε, ταῖμυτ 
8η δχδηλρὶε ἤδη ἃ ραγδὺϊε Π]υβέγαιϊτηρ ὈῪ 
δῃ ἱπηδρΊΠΑΤΥ οᾶβα (ἢ ς ἸοΥ οὗ τεζονεσίηρ 
ἃ ἰοξέ κισιαπ δεῖηρ. [Ιἢ 118 οᾶβε Ἴᾶγε ἰ8 
τα Κεη ἴο ἀεβοσῖίδε νυν μδὶ 1088 πιεϑηβ ἰπ ἴπ6 
ΒΡδεῖα οὗ ἢυμηδη 16. Τῆς ἰπίεσεβὲ πὶ 
πε ἰοβὲ πονν δρρσορσίαι εἰν ἴδε {πε ἔοσπι 
οὗ εᾶρεσ Ἰοηρὶπρ ἀπά ραζίδπις νναἰεἰπηρ᾽ ἴοὸσ 
16 τεΐζυσῃ οὗ τῆς εττίηρ, οπθ, ἴῃαὶ τποτα 
ΠΊΔΥ Ὅς τοοπὶ ἕἴοσς ἀεβογδηρ {πε τερεηῖ- 
Δηςα τεξεσγαὰ ἴο ἰῃ νν. 7 ἀπά το, ψνῃϊς ἢ 
18 ἴδε τηοῖνα ἔοσ ἔπ τεῖυσῃ. ΑἾ80 ἰπ ἐπα 
τηοσΑὶ βρῆογε ἔπε βυδεος οὗ {πε βηπάϊησ 
οδηποῖ ὃὲ Ρυτεῖὶν ραβϑῖνε : πθγα τηιδὲ θα 
δε τασονοσΥ ἴὸ εῖνε δἰ σαὶ ναῖπα το ἴδε 
Ἔνεπί. Α βἰπηΐπρ πιῇ σᾶπηοῖ ὃ6 Ὀγουρῆς 
Ὀαςκ ἰο αοἂ [κε ἃ βισαγίῃρ 5ϑῆεερ ἴο πε 
[ο]ά. Ηδξεηςε ἴδε Ῥεδυῖα! ρίοτυγα οὗ {π 8 
βἰη, πε τηΐίβεγυ, ἴῃς ρεπίϊεπε σεβεςείοηϑ, 
δηὰ {δ τεΐυτη οὗ 6 ῥσγοάϊραὶ ρεουϊᾶγ ἴο 
1π18 ραγαῦϊε. [ἐ ἰβ ποῖ πεσε δοθβῃθ-ρδίηϊ- 
ἴῆξ. [ἐ ἴ8β πιεᾶπὲ ἴο β5ῆον" δον νδδίν 
Ὠΐρπες ἰ8 πε βἱρηίϊβοδηοε οὗ ἔπ6 ἴεγπὶβ 
“051 δηά “Τουηᾶ᾽" ἴπ πὸ υπηδη Βρῆεσε, 
7πδεγίπρ ἱπογεαβθά ἱπίεγεδὲ ἰπ ἴπ6 ἢπά- 
ἴπρ, ἃπά 50 βῃονίπρ {πὸ αἵΐες υητγεδβοη- 
ΔΌΪεπο585 οὗ {πε ἴδυϊι-ἤπάϊηρ ἀϊτγεοιεᾶ 
δραίηβι 1ε805 ἴοσ Ηἰβ εῇογίῖβ ἴο ννίπ ἴο 
Βοοάπεββ ἔπε ρυδ᾽ϊςδη5 δὰ βίππειβ [εὲ- 
58 ἸΒοΓεῸΥ βαἰὰ ἰπ εδξεςὶ : Υου δίαπης ἐπ 
86 ἃ ἰοΥ ΜηΪΟΝ ἰ8 υπίνεσβαὶ, ἐδᾶὲ οὗὅἁ 
Βηάϊηρ ἰΠε Ιοβῖ, απὰ ψῃῖςῃ οὐρμς ἴο 6 
ϑτθδῖεσ ἴῃ {πε οᾶβα οὗ Βυπίδη θεῖπρ8 0.88 
θεοᾶυδβε ἰδ 8 ἃ ὑ"παη τῃδι ἰβ ἰουπὰ δηὰ ποῖ 
ἃ δεαςί. Ὅοξβ ποῖ [86 Βίοσυ 481 6] [1 



ξ80 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ Χν. 

Σσ. Εἶπε δέ, ““᾿Ανθρωπός τις εἶχε δύο υἱούς - 12. καὶ εἶπεν ὁ νεώ- 
τερος αὐτῶν τῷ πατρί, Πάτερ, δός μοι τὸ ἐπιβάλλον μέρος τῆς οὐσίας. 

ἔς Οοτ, χἱ!, καὶ 1 ᾿διεῖλεν αὐτοῖς τὸν βίον. 13. καὶ μετ᾽ οὐ πολλὰς ἡμέρας 
ἐὰ συναγαγὼν ἅπαντα ὁ νεώτερος υἱὸς ἀπεδήμησεν εἰς χώραν μακράν, 

καὶ ἐκεῖ διεσκόρπισε τὴν οὐσίαν αὐτοῦ, ζῶν ἀσώτως. 14. δαπανή- 
σαντος δὲ αὐτοῦ πάντα, ἐγένετο λιμὸς ἰσχυρὸς 3 κατὰ τὴν χώραν 
ἐκείνην, καὶ αὐτὸς ἤρξατο ὕστερεῖσθαι. 15. καὶ πορευθεὶς ἐκολλήθη 
ἑνὶ τῶν πολιτῶν τῆς χώρας ἐκείνης - καὶ ἔπεμψεν αὐτὸν εἰς τοὺς 
ἀγροὺς αὐτοῦ βόσκειν χοίρους. 16. καὶ ἐπεθύμει γεμίσαι τὴν κοιλίαν 

εετς ον αὐτοῦ ὃ ἀπὸ 4 τῶν ξ κερατίων ὧν ἤσθιον οἱ χοῖροι - καὶ οὐδεὶς ἐδίδου 
Ὦ Βεζε δά 

ἴω νεσ. 1:0. αὐτῷ. 17. Εἰς ἑαυτὸν δὲ ἐλθὼν εἶπε,δ Πόσοι " μίσθιοι τοῦ πατρός 

1 Ἐοὸσ και (3 0, Τίβο.) ΒΙ, οορ. ᾶνε ο δε. 

3 ἰσχνυρα ἴῃ ΜΑΒΌΙΠ, Ι, 33, 131. 
δγεμισαι... ἀντὸν ἴπ ΑΡΟΧΓΔΛΠ, εἰς., οοὐά. νεῖ. 1ωδὲ. νυξ. 5γτ. (Ρεβαϊο) 

βἰῃ. (Τίβοβ.). χορτασθηναι ἴῃ δὴ ΒΌΓΕ πιίπυβο. ἁ ε ἢ δυτσ. συγ. (ΕΚ), ὟΝ... ἐεχι). 
4 εκ ἴῃ ἰεχίβ ψΨῃϊοἢ ᾶνε χορτασθηναι. 
δΊΜΒΙ, 13, 69 αἱ. Βανε εφη. 

τεῦυκε γουσ ογηίοίϊβπι δἀπά σπηεΐξ γόους 
Βεασγίβ ὃ Ὑεῖ βιιοῦ {πίπρϑ ἅγε πδρρεπίπρ 
ΔΙροηρ ἔπεδα ΡυὈ] σα η8 ἀπά βίπποσβ γοῦ 
ἀεϑβρίβε, ὄἌἐνεσυ ἄδυ. 

γν. 11-13. ΤῊΣ οα56 ῥμί, δύο υἱούς: 
ἔν ο 80ῃ8 οὗ ἀϊβεγεης ἀϊβροβίξίοπβ ἤδσε 48 
ἴῃ Μι. χχὶ. 28-31, Ὀυς πεσε 8 πὸ δισίποσ 
οοππεοξίοπ Ῥεΐννεεῃ τῆς ἴνοὸ ρδγδῦ]εβ. 
ΤΒετε ἰ8 ΠΟ τεᾶβοῃ ἔοσ τεραζάϊηρ [,Κ.᾽8 
ἉΤΑΌΪΕ ἃ5 δΔῃ δἰϊερογίοαὶ εχραπβίοη οὗ 
Με Το ϑοης (Ηοϊιζτιδπη ἴῃ Η. 6.).--- 
Μετ. 12. ὁ νεώτερος, {πε γοιηρατ, ψἰτὮ 
ἃ οετδίη ἤίπαββ πιδάε ἴο ραν τῆς ἔοο 88 
Ῥατί. Τῆε ροδίτίοη οἵ δὴ εἰάεσγ βοῃ ρτε- 
δεηῖβ ΠΊΟΤΕ πιοῖϊνεβ ἴο βιεδάϊπεβϑβ.--- τὸ 
ἐπιβάλλον μέρος, {πε ροτιίοη μαϊ έηρ οἵ 
δεϊοηρίηρ' ἰο, ἴλῈ νετῸ ὁσοιζβ ἱπ τ ἷβ βεῆβα 
ἐπ δῖα δυῖθοσβ (Πδγε ον ἱπ Ν.Τ.). Τα 
Ῥοτίίοη οὗ [Ὡς γουηρεσ ἤθη τἤεσα ἡγετα 
ΝΟ 80η8 Ψψου]ὰ θὲ οπε τῆϊγά, τῆς τίρῃε οὗ 
ἴδε ἤγβέ-θοσπ θεΐπρ ἔννο ρογεϊοπβ (Ὀεαξ. 
χχὶ. 17).---διεῖλεν : [ῃς ΤΔ1 6. Ποτηρ ς8, 
Ὡοϊ 88 δουπὰά, θυ: δ πιυβὲ ἀο ἰξ ἰπ 16 
ῬάγαΡΙς τμδὲ ἔπε βίοσυ πιᾶγ ρὸ οῃ.--- βίον 
Ξε οὐσίαν, 45 ἰπ ΜΚ. χίϊ. 44, ΓΚ. νἱϊῖς 43.--- 
ψετ. 13. οὐ πολλὰς ἡμέρας: τὸ δὲ 
)οϊπεὰ ἴἰο ἀπεδήμησεν: πΒε Ψψεηξ ἀννᾶν 88 
ΒΟΟΏ 85 ρμοβϑβίδὶβ, ννῆδη ἢς ἢδά ἢδὰ ἐΐπηα 
ἴο τθ δ] 86 ἢϊ5 ρσορεσίυ, ἰῃ μαβίβ ἴο δβοᾶρε 
ἱπέο ννἹ]ὰ 1Ἰδεγὲγ οσ Ἰίσεηςε.--- μακράν: εῆς 
[ατῖμες ἀὐνΆῪ ἴπς θείτοσ.-- -ἀσώτως (α Ρτ. 
δπὰ σώζω, μετε οηἱγ ἱπ Ν.Τ.), ἰμβδίνδοϊυ; 
ἴδε ρζοςεββ οὗ γβοῖ!εββ νναβίς, ἔτεα γεΐπ 
Εἴνεη ἴο ὄνεσυ ρββδβίοῃ, πηιϑὲ ρὸ οὐ 1{|}} 
αν ἰδ Ἰεῆ. ὙΤΗΐδ ἴ8 ψνπδὶ ὑπάϊ8- 
οἰρ!!πεὰ ἐγεεάοπι ςοπιςεβ ἴο. 

; Υν 14-10. Τὶ εγίσὶς : τας] αββηθβα 
δδὰβ ἴο π|ῖ δΔηδ πλίβεσυ ρτοπηρίβ σὸ- 
βξεείοιος. Μας: Ἐς λιμὸς, αὐ βμηῖτο, 8ῃ 
δροίάεπε δειίπρ ἱπίο πε πλογδὶ ἢϊβίοσυ οὗἁ 
ἴδε. ρῥτοάϊρα! ; ποῖ ἃ νίοἰεηξ βυρροβίτοη ; 
8: ἢ οοττεβροπάεηςεβ Ρείνγεεη ἴΠ6 Ρἢγϑί- 
οἱ] δηὰ πιογαδὶ ννοτ]ὰβ ἄο οσουσ, ἀπά ἵπεσο 
ἰ8. ἃ Ῥτονίάεηςε ἱπ τῃ6π|.---ἰσχυρὰ : [86 
τηοϑὲ ργοῦδοὶς τεδάϊπρ 17 οὨΪγ Ὀεσδυβα 
λιμὸς 5 ἐεπιίπίης ΟΠ ἰπ Ποτγίς δπὰ Ἰδῖα 
Οτεεκ υϑᾶρε.---ὑστερεῖσθαι: [6 τεδυϊὲ 
οὗ ννβίεζιπεβ8 δηὰ ργεναϊθηΐ ἀδασίῃ ςοπὶ- 
δἰπεά ἰβ ἄϊγε ναπὶ. Ψν δὶ ἰβ ἴο Ῥε ἄοπε ὃ 
Κεΐυγη ποπιε Νοῖ γεῖ; τῃαδὶ τῆς 1Δβὲ 
βῆϊῆ.--Νο. 15. ἐκολλήθη, δε διτδομεά 
Ἀἰ ΠΊΕ] (ρ458. νυ ἢ} τά. βαπβο). ΤΠα 
οἰείζεῃ οὗ πε ἴδ σουπίγυ ἀϊά ποῖ ννδηῖ 
πὶ, ἰτ 18 πὸ τἰπιαε ἔοσ επηρίογὶπρ βιιρετῖ- 
βυουβ Βαπάβ, θὰ: ἣε βυβετεὰ τῆς ντεῖο ἢ 
ἴο ἴᾶνα δἰβ ννᾶυ ἱπ ροοά-παίυτοά ρἱτγ.--- 
βόσκειν χοίρους : {πε Ἰοννεδὲ οσουρδἕοη, 
ἃ Ῥοοτ-ραίὰ ραρδπ ἁγυάρε; τε ροβίίοῃ 
οὗ τπ6 ρυθ]οαηβ ρἰαποβά δί.---  σ, τ. 
ἐπεθύμει, εἰς., Πα νγνᾶ8 απ ἴο Η]1 ἰδ Β6ΙῪ 
ΜΒ ἐπε Ποτγη-βπδρεὰ ροάβ οὗ ἔδε Ἴδγοῦ- 
ἴγεθ. Τῆα ροίπε 8 ἴπδὶ ἢε ννᾶ8 80 Ῥοοεὶν 
ξεά ὃγ Πὶβ πενν πιδϑῖεγ (ννῆο ἔδ!τ τῆς ῥίῃ 
οὗ Πασζὰ εἰπιεβ, ἀπά οὴ ψῇοπιὶ ἢα πὰ 5π|8}} 
οἸδἰπλ) ἴπᾶὶ ἴὸ ψεὶ ἃ ροοά τηβᾶὶ οἵ δηγ- 
τπΐπρ, νθὴ δινπε᾽β ἰοοὰ, ννᾶβ ἃ ἱζγεδῖ. 
γεμίσαι τ. κι, [που ΡὮἢ τεα]βιϊς, ἰ8 τεἀδεπχεά 
ἴτοπὶ νυἱρατίγ ὈΥ ἴῃς ἀϊτε ἀϊβέγεββ οὗ ἴῃς 
ποπάδπη νοϊαρίυατγ. Απηγιπίπρ ἴο ΑΙ] 

τῆς δοῃίπρ νοϊὰ ννἱπϊη 1-- -οὐδεὶς ἐδίδον, 
ΤῸ οὴς ννα8 βίνίπρ πἰπι: τΠ18 ἢὶ8 εχ- 
Ῥετίεηςς ἔγοπὶ δύ ἴο ἀδῪ δηὰ νεεῖς 



ΣΙ--ὈΩ2. 

βου περισσεύουσιν 1 ἄρτων, ἐγὼ δὲ λιμῷ 3 ἀπόλλυμαι ; 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 581 

Σ8. ἀναστὰς 

πορεύσομαι πρὸς τὸν πατέρα μου, καὶ ἐρῶ αὐτῷ, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς 
τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου - 10. καὶ ὃ οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι 
υἱός σου" ποίησόν με ὡς ἕνα τῶν μισθίων σου. 2ο. καὶ ἀναστὰς 

ἦλθε πρὸς τὸν πατέρα ἑαυτοῦ. Ἔτι δὲ αὐτοῦ μακρὰν ἀπέχοντος, 

εἶδεν αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτοῦ, καὶ ἐσπλαγχνίσθη, καὶ δραμὼν ἐπέπεσεν 
ἐπὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ κατεφίλησεν αὐτόν. 21. εἶπε δὲ αὐτῷ 
ὃ υἱός, Πάτερ, ἥμαρτον εἰς τὸν οὐρανὸν καὶ ἐνώπιόν σου, καὶ ὅ 
οὐκέτι εἰμὶ ἄξιος κληθῆναι υἱός σου 22. Εἶπε δὲ ὁ πατὴρ πρὸς 
τοὺς δούλους αὐτοῦ, ᾿Εξενέγκατε τὴν στολὴν τὴν πρώτην, καὶ 
ἐνδύσατε αὐτόν, καὶ δότε δακτύλιον εἰς τὴν χεῖρα αὐτοῦ, καὶ ὑποδή- 

1 80 ἴῃ ΜΟΙ, εἴς. (Τί8ς.). περισσενονται ἰῃ ΑΒΡ ;, 94 (ΥΝ.Η.). 

5 Αδεσ λιμω ΜΙ ΒΙ, δδνε ὡδε. 

Φονιος Ὀεΐοτε αντω ἰῃ ΒΙ.Ι, 131 αἱ. 

4 ΒΌ δάὰ ποιησὸν με ὡς ἐνα των μισθιων σὸν (ΝΗ. Ὀτδοκεῖδ). 

5 Οπῖὶ καὶ ΑΒΌΙ, δηὰ τηδην οἴδεσβ. 

δ καὶ οπλϊειοά πετε αἷβο 'π ΑΒΌΏΙ,, εἴς. 

Ψγίάε Ὀεῖον,. 

ΤΊΜΒΙΧ ρῥγεῆχ ἴπε ὄἜχργαδδῖνε ταχν (Ὁ ταχεωε) δπὰ οπιῖξ τὴν Ῥείογσε στολην. 

ἴο ψεεῖ. αἰνίπρ ναι ὃ Νόοῖ {πε ροάβ, 8 
ΤΆΔΗΥ 1πίηκ, ἴπεβὲ ἢε ψουἹὰ ἴακα πους 
ἴεανα, θυ: δηγιμΐηρ δείϊετ. Ηἰἴβ5 πηδβίογ 
ἕϑνε δἰπὶ {1π||6--απιίπε σαϊίοπβ, πᾶ πὸ 
οΟἴπει Κίπὰ βδοὺ] σηδάβ ὕρ ἔοσ ἴπε Ιδοκ. 
Νείίπες ἔοοά πος ἰονε δρουπάεά ἰπ παῖ 
ΠΟυΠΙΤΥ. 850. ἔπεσε νγνὰ8 ποίμίπρ ἴοσ ἰξ 
Ὀυϊ βυνῖπεἾβ ἔοοά οἵ βεπκὶ-ϑίδγνδιοη.- -οῦ 
λονιε [-τ-τνεῖ. 17. εἰς ἑαντὸν ἐλθὼν -Ξ- 
εἰϊπεσ, γεα] βίπρ' τῆς βἰτυδιίοη ; οσ, οοπηίης 
ἴο ἢῖ8 ἴσυς 56], ῃἰβ βαπε πιϊπὰ (ἔος {πε υ58 
οὔ τἢϊ5 ρῆταβε υἱάς Κγρίε, Οὗξογυ.). Ῥεῖ- 
διδΡ5 θοῖἢ ἰάεδβ ατς ᾿πίεπάςά. Ηε δἱ Ἰδβϑὲ 
υηδετβίοοά ἔπετε νγὰ8 πὸ ἤορε ἴοσ ἢἰπὶ 
ἔπειτα, δηὰ, τεδυςοεὰ ἴἰοὸ ἀεβραῖγσ, {πε 
Βυπιδη, ἴῃς 114], ἐδ τπουρμῖ οὗὨ Βοπις 
ἃηὰ (ΔῖΠποῖ τενἱνεὰ ἰπ ἔπε ροοσ ννγεϊοῇ.--- 
περισσεύονται : ραδδίνε, ΨΥ ἢ ρεπ. οὗ ἴῃ 6 
ταίηρ ; πεγα ΟἹΪγ ἴῃ Ν.Τ. τ ἀγα ργονί ἀεὰ ἴὸ 
Ἔχοεβ8, βᾶνα πῖοσγε ρίνεπ ἔβετὴ ἴπδπ ΠΥ 
Οδῃ υ8εὲ.-πῦτες. 18. ἀναστὰς: ἃ ὑτίρῃὶ 
Πορε τ ΘΠΘΓΡῪ ἴο ἴΠπ6 δβιδγνίηρ τηδῃ ; 
Βοπιοῖ ϑαϊά, ἄοπα, θυ τῆ πιοῖϊνα 18 ποῖ 
Βίρῇ. Ιξ 15 β ΠΊΡΙῪ ἴῃς 1Δ5ὲ γεβοιγος οὗ ἃ 
ἀεδβρεσαῖε τῆδῃ. Ἧς ν"}}} γὸ ποπις δπὰ 
οοπίεββ ἢἰ8 ἔδυϊξ, ἀηὰ 80, ἢε πορεβ, ψεῖ δὲ 
1εδϑ8ὲ ἃ ξίγε π᾿ Βἴασε. ΚΝ ε1} το δε ὑτουρμὶ 
ουὖἱ οὗ ἰδὲ ἰαπὰ, υὑπάδι ποπης ἰπῆμδποαβ, 
ῬΥ ΔΩΥ πιοῖϊνα. [ξ ἰβ ἱπ τῆς σίρε ἀΐγες- 
ἔοπ. ὙΥεῖ τπουρῇ ὑτγεδά ἰβ ἃ8 γεῖ 186 
ΒΌΡταπιε σοπβίἀογδιίοη, ξοσείοκεηβ οὗ για 
εἰς] τερεπίδησε ἀρρεᾶσ ἰπ ἔπε ργεπηεάϊ- 
ταιεά βρεεςῇ :--- Πάτερ: δοῦγ βεπβε οὔ ἴῃ8 
οἰαὶπιβ ἔδς ἰοηρ- ἀϊδυβεὰ ννοζὰ ἱτηρ 1 ε8--- 
ἥμαρτον, 1 εττεά ; ρεσοεριίοη ἴμδὲ τῆς 
ὙΒοΙε ραβὲ 888 εξ ἃ πιίβίακε δηὰ 10]}]ν 
--Ἠ εἰς τὸν οὐρανὸν, ἀραϊπβιὶ πεάνεη, αοά 

-ἰνώπιόν σον, ἴῃ τῃγ 5βἰρῃε, ἱπ τὰν 7μάρ- 
νιεπέ (ΗΔὨπ) ---ε Κπονβ αυΐα ννο]} 
ννπδὶ ἢί8 ἐδῖΠεσ πιυβὲ ἘΠῚ πκ οὗἩὨ ἰδ οου- 
ἄυςῖ ; ναὶ ἃ ἔοοὶ δα τηυβὲ τὨὶηκ πὶ 
(Ρ5. ᾿Ιχχιϊ, 22)---οὐκέτι εἰμὶ, εἴς. (νετ. 
10), ΠΥ ςοπβοίουβ τπαξ ἢ ἢ 45 ἐογξεϊεᾶ 
4}1 114] οἰαίπηβ. ὙΠ οπικίββίοη οὗ καὶ 
8115 τπε ἐπιοϊίοπδὶ πηοοά. 

Ὗν. 2.0.2. Κείμγη ἀπά γεζεῤίϊο».-τ 
λθεν, εἴς., Βεὲ οᾶπιὲ ἴο δίβ ἐδίῃεγ; πο 
εἰ41}5 δδουΐ ἴῃς Ἰοῦσπου, ἴπε ἴδοι βἰ ΠῚΡΙΥ 

δβίδιεά, ἴῃς ἱπίδγεδὲ ποὺν ςθηιίσίηρ ἴῃ ἴῃς 
δοῖίοη οἵ πε (αἴπεσ, Ἔχεπιρὶ ἐγίηρ πε ͵0 
οὗ ἃ ράᾶγεπὶ ἰῇ βπάϊηρ ἃ ἰοβὲ βοῃ, ννῆϊς 
8 σατο ν ἀπά ἐχαιβιτεἰν ἀσϑογ θεὰ ἰπ 
ἔουτ σταρδϊς τους ε65---εἶδεν : ἢτδὲ τεοορ- 
ηἰτίοη δὲ ἃ ἀϊβίδποθ, ἱτιρὶ γίηρ, ἱξ ποῖ ἃ 
μΒιδῦῖς οὗ Ἰοοκίπε ἔος ἴδε ἰοβὲ οπε ((δδεϊ,! 
ϑοθδηΖ, εἰς.), δἵ ἰεαϑὲ ἃ νἱβίοπ βῃαγρεπεά 
ΌΓῪ ἰονε-- ἐσπλαγχνίσθη: ἱπβίδπξ ΡΥ 
ανακεποὰ ὈΥῪ ἴπ6 νοῦ] ροἱρμὶ οὗ τῆ8 
τετυσπίπρ οη6 πηδηϊεβὲ ἴῃ ἔξεῦ]ε δίερ, 
ταρβεὰ ταϊπηεηξ ροββί δὶγ αἷβο νἱβὶ8]ε--- 
δραμὼν, τυπηπίηρ, ἴῃ 1Πε6 ἐχοίϊεσμεπε δπὰ 
ἱπηραιίεηςα οὗ ἰονε, τεραγάϊεββ οἵ Εδβίεσῃ 
ἀϊρηῖν πὰ εἶα ρᾶοα βαΐβ ἔοσ δάνδποίϊπρ 
γεδιβ8---κατεφίλησεν : κίβδὶπρ ἔδγνεπε 
δηὰ ἐτεαυδηῖν ἴ8ε βοη ἐοϊεὰ ἴῃ 8 Ἄστῃβ 
(τ΄. Μι. χχνί. 40, κ. νἱῖ, 38, 45). ΑἹ] 
5:8 ἴΠ686 οὗ ἃ ἶονε γεδὰγν ἴο ἀο δηυντῃίης 
ἴο τϑοονεσ (ἢς Ἰοβί, ἴο ββᾶγοῇ ἴοσ πὶπὶ ἴὸ 
τῆε ννοτ] 8 δηὰ, 1 τῆδλι παᾶ Ὀεεη δβειίπα 
οζ {ἰΚεῖγ ἴο ψαὶπ [πε 6πά.---Νεσ. 2:. Τα 
80ῃ τερεδίβ ἢίβ ργευηεάϊ διε βρεεοῖ, ἢ 
οζ πους πε 1488 οἴαυδε ; ῥγορδῦὶν ἢ 
ἰξ, 88 ρατὲ οἵ ἃ ννε]]-οοηπεά ἰεββο, τὰ - 
Ρεδιεά παῖ τππεοπδηΐςοδιϊν, γεὲ ποῖ ἰπβίῃ. 



582 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΡ. 

{Βοτο, μγες ματα εἰς τοὺς πόδας - 23. καὶ ἐνέγκαντες 1 τὸν μόσχον τὸν ' σιτευτὸν 
ἄσηαβ. 

εὐφραίνεσθαι. 
Βετε 

ΝΙΤ. 

Ντ ν  ν 
εἴη ταῦτα. 

θύσατε, καὶ φαγόντες εὐφρανθῶμεν - 24. ὅτι οὗτος ὁ υἱός μου νεκρὸς 
ἣν, καὶ ἀνέζησε: καὶ ἀπολωλὼς ἦν,2 καὶ εὑρέθη. Καὶ ἤρξαντο 

25. Ἦν δὲ ὁ υἱὸς αὐτοῦ ὁ πρεσβύτερος ἐν ἀγρῷ 
ῬΒεῖο οηἱν καὶ ὡς ἐρχόμενος ἤγγισε τῇ οἰκίᾳ, ἤκουσε ' συμφωνίας καὶ "᾿ χορῶν" 
Κι Βετο οσῖν 26. καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα τῶν παίδων αὐτοῦ,Σ ἐπυνθάνετο τί 5 

2]. ὃ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Ὅτι ὁ ἀδελφός σου ἥκει" καὶ 

ἔθυσεν ὁ πατήρ σου τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν, ὅτι ὑγιαίνοντα αὐτὸν 

ἀπέλαβεν. 48. ᾿Ωργίσθη δέ, καὶ οὐκ ἤθελεν εἰσελθεῖν. ὁ οὖν ὅ 

1 φερετε 'π Μ ΒΙΚΕΧ πιοσο βυϊιδῦ]ς ἰο ἐτηοιίοπδὶ βρεθεῖ. 

3 Ἐὸσ και απ. ἣν ΒΙ, δᾶνε ἣν απ. που και. 

8 Οπϊξ αντον 411 υης 418. 4 τι ἂν ἰη Β αἱ. (Ν.Η.). 

δΈΟΓ οουν ΒΑΒΟΌΓΕΧ ΣΙ, 33 αἱ. Πδνε ο δε. 

Τετγεῖγ ---88 ἱ{ τὸ βάν: 1 ἄοπ᾿ ἄεδβεγνε τἢϊ8, 
1 ςαίης εἐχρεοϊίηρ δὲ πιοβὲ ἃ δίγε! πρ᾽ 8 
ττεδιίπηδηΐ ἰη ἑοοά δηὰ οἰπεσγυνίβα, 1 βῃουϊα 
ὃε δϑῃδπηεὰ ἴο ὃς δηγιπίπρ Πίρπετ.---ν ἐσ. 
22. δούλους: τπεὶς ργεδβεηςε σοποείνδρϊε, 
με Γι οτ᾽ 8 τυπηΐηρ ἀπά πε πηρεϊίης 
ποιϊςεδ πὰ τεροτιεὦ ὉῪ βοπὶβ οὔξ, 50 
βοοῦ ἀγαννίηρ ἃ οσσονὰ ἴὸ ἴπε βροῖ, οσ ἴὸ 
ταεεῖ [πὸ ἔννο οἡ ἴδε νᾶν ἴὸ πε Πουξα. 
Το ἴδηι ἴπε ἔδίμεσ ρίνεβ ἀϊγεοϊίοπϑ πὶ ς ἢ 
δε δἰβ τέϑροπβε ἴο ἴδε βοπ᾿β ὑσγοροβεὰ 
βεϊ ἀερταάδιίοη. Ηδ 58}4}1} ποῖ δὲ {ῃεῖσγ 
ξε]]ονν, (ΠΟῪ 588} βεσνὲ ἢἷπὶ ὉῪ ἃςῖβ Βυ1- 
Ὅοϊϊς οὗ τεϊ πϑίδιίθσηεηξ ἰπ βοηβῃΐρ.--- ταχὺ, 
αυΐοϊκ 1 ἃ τηοδβὲ ργοῦδῦϊα γϑδάϊηρ (δ Β1.), 
δηά ἃ πῖοβὲ πδίυσγαὶ ἐχοϊαγηδιίοη ; ΟὈΪἰτεσ- 
αἷς ἴῃς ἔγδοςβ οὗ ἃ ψγεϊς μὰ ραβῖ 88 βοοῃ 
88 Ροββίδ!ε; οἱ νἱἱἢ τΠε686 σᾶρβ]ὶ ἔδῖς ἢ 
τοῦδβ ὑνοσίαν οὗ τῇῪ βοῃ, ἀγεβϑεὰ ἰπ ἢιΐ5 
Ῥεβῖ 88 οἡ ἃ μι] ἄδγ.---ἐξενέγκατε, Ὀτίηρ 
ἕτοτῃ ἴδε πουδβε---στολὴν τ. πρώτην, ἴΠπ6 
γϑὲ τοῦθ, ποῖ ἰπ Εἶτης, ΤΟγΠΊΟΥΥ ὑνΌση 

(Ἰ πεορἢγ.), Ὀὰὲ ἰῃ 4υδ!τν ; οὐ πε βεσοηά 
οδατγίοῖ, θη. χἱϊ 43 (ἐμγγμ5 δεσμά, 
Βεηρεὶ).---δακτύλιον (ἢετε ΟὨἱγ πη Ν.ΤῊ): 
ὯοΟ ερ πεῖ διἰδοπεά, ροϊάδη, ἐ.ρ. (ὙνοἹ Β΄, 
εοϊάδη τὶτρ ἴον ΒοῃΒ, ἱγ0" τὶ πρὶ ἴοσ 5]Ανε8) ; 
τδαῖ τὲ ψουϊὰ θὲ ἃ τίπρ οἵ ἀϊβιϊησιοη 
ξοεβ νἱθουὶ καγίηρ.---ποδήματα, ΞΠ065; 
ποεάεά---ἣς ἰ5 Ὀλτείοοϊ δηά ἰοοΐβοσε ; δπὰ 
ψνογῃ ὉΥ 5055, ποῖ ΌΥ βίανεβ. Εοδε, γίηρ, 
ΒῆΟΘΒ: 411 βυπιθοΐὶβ οἵ 114] βιδίε.---Ν ἐσ. 
23. τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν : Δἰννδγ8 
οης (Διτεηΐηρ ἴοσ Πιρἢ-ἰἰά68; οου]ά ποῖ 
Ὅὲ υϑεὰ οη ἃ δεῖίες οοςδβίοῃ.---  εσ. 24: 
Γεᾶβοῃ [ῸΣ πηδλκίηρ (8. ἃ {εβϑίϊνα ἀδΥ.--- 
οὗτος, εἰς. : [πε ἔλίῃετ ἰοσπΊδ! 641158 ᾿ἰπὶ 
διὶβ βοῃ, Ῥδσευ Ὁγ ΨΑΥ οὗ τεςορηϊτίοη, δηὰ 
Ῥϑτγ το ἱπιγοάυςα Ηἰπὶ ἴο ἔπε αἰζϊεπάδηϊβ 
1η σᾶ86 πεν πιρῆς ποῖ Κπονν Πίπι.---νεκ- 
ρὸς, ἀεδά, εἰ Δ} ὴ οΥ 88 σοοὰ 43 ἀεδά ἡ 
ἴδε Ἰαΐίες πῆοσε ρσοῦδοὶε ἰῃ ἃ Βρεθοῦ ἴὸ 

βἰανεβ. --ἀπολωλὼς, ἰοδί ; δἰ8 ψὮεΙε- 
δϑουΐϊβ ὑπκπονῃ, ΟΠπΠ6 τᾶβοη διηοηξ 
οἴδεῖθ ΨὮΥ ἴπεῖα 88 ΠῸ δεδοῦ, 845 ἴῃ 
ἔπε ολβε οὗ ἴπ6 βῆεερ δηά {πε οοίῃ. 

γν. 25-32. Τλε εἰκεν 5οη, ὙΏΟ ρἷαγβ 
τῆς ἱσποῦϊε ραγὶ οἵ ννγεῖ ὈΪδηκαὲ οἡ [818 
εἰαὰ ἄαν, δηὰ τεργεβεπίβ ἴ[ῃἢς ῬΡῃδγίβεςβ ἴῃ 
πεῖς ΠὨΠΠ της διπτυ δ τονναγὰβ ἐπε τϊββίοη 
ἱπ θεῃ 41} οἵ τῆς ρυ δ σδη8 ἀπά βἰπηοσβ.--- 
Ψες. 25. ἐν ἀγρῷ, οἡ ἴδε ἔατπι ; οἴ οουγβα 
τδεγε ἐνεγυ ἄδν, ἀοίηρ δἷβ ἀυπῖν, ἃ πιοβί 
ςογγαςξ, ἘΧΕΓΊ ΡΤ πιᾶπ, ΟὨΪΥ ἰπ Ἦἰ5 νν8- 
ἄοπι δηὰ νἱτίυε 8ο οοἱἃ δηά πιογοῖϊαβ8 
τονναγὰβ πηθη οὗ δῃοίποσ βοσῖ. Βείῖηρ δὲ 
[18 ψοτκ ἢ 18. ἱρπογαηξ οὗ ψῆδι [88 
δαρρεπεά:: {πε αγγῖναὶ ἀπά ννῖδὶ [οἹ]Ἱοννεά. 
--ἐρχόμενος, οοπιίηρ Ποπλε αἴτεσ ἴῃε ἀδυΒ 
ψνΟΥΚ ἰβ ονοσ, ἤθη Ππ6 πιειγίπηθπὶ 18 ἴῃ 
[}} δνίπρ, ψνἱἢ ϑοῃβ δηὰ ἄδηςς ΗΠ πρ 
ἴδε αἱτ.--- ες. 26. τί ἂν εἴη ταῦτα, ποῖ 
σοπίετηρίιουϑ, “ νν ἢ δξ 411 [ΠῚ5 ννὰ8 ἀρουῖ᾽᾽ 
(Εδγιασ, Ο. α. Τ.), θὰῖ ἢ τῆς ΡυζΖίεὰ 
αἷγ οἵ πᾶ ἴῃ ἴδε ἀδεῖς δπὰ βυγργίβεὰ -ξ 
ναὶ ἄοεβ τῃ1|8 πιαεδῃ )--- εσ, 22. [πὰ 
8ἰπρ]6 Ἰδηρυαρα ἴπ6 βεγνᾶπὶ ὈσὶὟ ἐχ- 
Ῥ᾽αἰπ8 τπε βιτυδείοπ, βῃοννίπρ ἰπῃ ἢί8 τνοσᾶ8 
Πα ΠΕ Βυπη δῖ Ποσ, 81}}} 1688, [ἢ τὸ- 
νεσβε, 88 ΗἩοϊπηδπη {πίηκβ.---ὑγιαίνοντα, 
ἴῃ ροοά Πεδῃ; δοίης ἀρδίῃ δηά ννεὶ]], 
παῖ ἰ8Β ἴῃς ΨΠΟΪ6 οᾶβα 8ἃ8 ἢς Κπον ἰξ; 
πο ἱποιρῆὶ ἴῃ Πἰβ πλϊπὰ οὗ ἃ ἱγαρὶς σάγδεσ 
ουϊπιϊπαιπρ ἰῃ τερεηίδηςε, οἵ ἰξ δε [88 
ΔΠΥ ϑιδβρίοιοη ἢα Καερβ ἰζ ἴο Πίγλϑεϊ; 
ἘποσουρῆὶΥ ἴσας ἴο παῖαγε τἢϊβ ---νετ 
28. ὠργίσθη, ἢε ννᾶ8 ΔΠΡΤΥ, 8 νεῖν 
Βρις ἀεβογίριίοη οὐ ἢ8 βίδιε οὗ τηϊηὰ 
ἱπῖο ψῃοἢ νατίουβ Ὀδὰ {εεἰϊΐπρθ ᾿νουἹὰ 
επΐεσ. ἀϊδβρυδῖ, ομαρτίη τη δὲ 811 ἐδ ῖ8 πιεττῖ- 
τηθηῖ μδᾶ δε ροὶπρ οὔ ἔοσ ἤουτβ δηὰ 
ἴθεν πδά ποῖ τπουρῶς ἐς νοστἢ Ὧ1]6 ἴο 
εῖ Ὠΐπι Κπονν---ἂπ ἱπηροϊἰς ονεεβίρι; ἃ 
Βεηβε οὗ ψτοηρ δηὰ ρεπετγαὶ υπίαϊτ ἰγεϑῖ- 



43--32. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

πατὴρ αὐτοῦ ἐξελθὼν παρεκάλει αὐτόν. 20. ὁ δὲ ἀποκριθεὶς εἶπε 
τῷ πατρί,1 ᾿Ιἰδού, τοσαῦτα ἔτη δουλεύω σοι, καὶ οὐδέποτε ἐντολήν 
σου παρῆλθον, καὶ ἐμοὶ οὐδέποτε ἔδωκας ἔριφον,2 ἵνα μετὰ τῶν φίλων 
βου εὐφρανθῶ. 30. ὅτε δὲ ὁ υἱός σου οὗτος ὁ καταφαγών σου τὸν 
βίον μετα πορνῶν ὃ ἦλθεν, ἔθυσας αὐτῷ τὸν μόσχον τὸν σιτευτόν." 
31. ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, Τέκνον, σὺ πάντοτε μετ᾽ ἐμοῦ εἶ, καὶ πάντα τὰ 
ἐμὰ σά ἐστιν. 32. εὐφρανθῆναι δὲ καὶ χαρῆναι ἔδει, ὅτι ὁ ἀδελφός 
σου οὗτος νεκρὸς ἦν, καὶ ἀνέζησε - καὶ ἀπολωλὼς ἦν,ὁ καὶ εὑρέθη." 

1 ΒΌ δάά αντου (Υ".Η.), νναπείηρ ἱπ πιδηγ οορίεβ (Τί80}8.). 
3 Πδ8 εριφιον (ΚΝ. Η. πιαγρ.). 

8 τῶν πορ. ἴῃ ΑΙ, (ΥΝ.Η. πιαγᾷ.). πορνων ἴῃ δ) (Τίβοξβ., ΥΝ.Η., ἰαχι). 

4 τὸν σιτ. μοσχον ἴοσ τ΄ μοσ τ΄ σιτ. ἰπ Δ ΒΌΓΟΚ. 

δ εζησεν ἰῃ ΝΒΙΕΔ. ΤΕ. -- Γ, εἴς. 

5 Ἐὸοὸσ και απολ. ἣν ΌΧΙ, 13,60, εἴς., Βανα ΒΡ ΪΥ ἀπολωλως ; Ἡἱ ἢ τἢ686 ΒΙΕ 
οτηε ἣν δυϊ τεϊδίη καὶ Ῥεΐοσε απολ. (Τίϑοϊ. 845 απολ., ΝΝ.Η., και απολ.). 

τηρηξ οὗ ννϊοἢ ΜμὶῈ βαξείου ας περὶεοὶ ννᾶ8 
Ὀυΐϊ ἃ βρεοϊπιθη.--- δὲ πατὴρ, εἴς. : ἴῃ 
ξλίμεσ βοεβϑ ουἱ ἀπά ργεββεβ ἢἰπὶ ἴο σοπα 
ἴῃ, ΝΕΙῪ ῥσορεγῖν; δὰϊ ΨΥ ποῖ βεηά ἔογ 
δἰπι αἱ οπος τῆδι πα τηϊρῆϊ βίορ ψοσκίῃ, 
ου ἴδε ἕδστη δηὰ Ἰοὶπ ἴῃ {πε {εδβιϊηρ ἀμά 
ἁἀαποίπρ' οη ἰπδῖ ρίαὰ ἀν) Ἀϊὰ 1Π6Ὺ 41 
ἴδασ ἢῈ ψουϊᾷ 8ρο1] τὴς βροσὲ δπὰ δοῖ 
δοοογάϊηρὶγ Τὶ βε εἰάες βοὴ ἢ85 μοὶ ἃ 
οἤδπος ἴο σοπηραίη, ἀπά ἢε τηᾶκεβ ἴῃς 
τηοβὲ οὗ ἴξ ἰῃ Πἷ8 Ὀϊκῖες βρθεοῇ ἴο ἢἰ5 
ξαϊμετσ.---  εσ. 29. ἔριφον, ἃ Κίὰ, ποῖ ἴο 
δρεδᾷ οὗ ἐπε διϊεά οδἱ(.--- μετὰ τῶν φίλων 
ἐν Ὡς Ψου]ά μανα Ὀεεη σοπίεηϊ ἰξ ἔπεσα 
δὰ Ὀεεη αην τοοπὶ τηδάδ ἔοσ {πε ἔεδιϊνα 

εἰεπιεηξ ἴῃ Πἰ5 116, νυ ἢ ἃ πιοάεβὲ πηεεῖῖπρ 
ν ἢ Ὠϊβ οὐ {τἰεπβ, ποῖ ἴο βρεὰκ οὗ ἃ 
᾿υωΣ ἔλταγ ἀεπηοηβίγαιϊίοα {κα ἘΠΐ5. 

αἴ πο, ἔπεα ννᾶ8 ποιῃίηρ Ὀυξ νοτκ δηά 
ἀγυάρεγυ ἴοσ ῃΐπ|.---ν εσ. 30. οὗτος : ςοη- 
τετηρίυουβ, {Π|8 ρτεοίουβ βοῃ οὗ γουζβ.--- 
μετὰ πορνῶν: Πιατά, πιοτοῖ 85 ἡπάρτηεπηῖ; 
τῆς ννοτϑὶ βαϊᾷ δηὰ ἰπ ἴῃς σοαγβϑαϑὶ ὑνΆΥ. 
ον ἀϊὰ ἢεὲ Κπογ Ηδς ἀϊὰά "οὐ Κπον; 
ὨδΔὰ πο ἱπίοτπιαίίοη, ᾿ῃπιρεά δὲ Ἴοη- 
οἰυβίοηβ. Ὑῆδῖ τῆς τηδηποῦ οὗ 85 κίηά, 
ΨΨὯΟ 8 κ ννοσκ ἃπᾶὰ ρῸὸ δινΑῪ ἴο δη͵ου 
τπαπηβεΐνεβ.--τνν. 31, 32. ΤΒο [αῖδες 
ΔΏΒΥΜΕΙΒ ΠπΊΘεΚὶγ, δροϊορειοα!γ, 45 ἴἢ 
σοηδβοίουβ {παὶ ἴῃς εἰάεσ βοὴ πδὰ 8οπΊὲ 
τίσις ἴο σοπιρ]αίη, δηἃ σοπίεηξ ἴο ᾿υ51:}ν 
ΒΙπλ561} ἔοσ οοἰς σαι πρ με γοθηροῦ 50 η 8 
τεΐυγη ἢ ἃ ἔδαβδι; ποῖ ἃ ψοσγὰ οἵ σα - 
τα! διίοπ, ΤῊΪΐβ 8 παίυσγαὶ ἴῃ τπε βίογυ, 
δηὰ ἰξ 430 15 ννεῖ] ἴηῖο τῆς δἰπὶ οὗ ἴπε 
Ῥᾶγδῦΐθ, ννἰοἢ 18 ἴἰο {ΠΠπϑέγαῖα ἐπε ἴον οὗ 
βηάϊπρ ἴμε ἰοβὶ. [{ τννουἹὰ βεῦῖνε πὸ ριυτ- 
ΓοΟΒ6 ἴῃ τπδξ σοππεοιίοη ἴο ἀΐβραγαρε ἴῃ8 
οὔ]εςῖ οὔτῆε ᾿εββεσ ον. ὙΠετε ἰ5 ρεου]ας 

)ογ ονεσ οπε βίπηδσ γερεπεπρ Ἔνδ τπουρἢ 
186. πἰπεῖγ- πίηα ὃς ἰγυϊν τἰρδίεουβ, δὰ 
ονεσ ἃ ρτοάϊ σαὶ τεϊυσπεά Ἔνεη τπουρῇ ἴπ 6 
εἰάεσ ὑγοῖδαγ θεὲ ἃ τῃηοβὲ εχειηρίασυ, Ὁ] πλ6- 
1655, ἀυειὰ] 5οη. 
ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΝῚ. Ὑνὸ ΑΡΡΙΤΙΟΝΑΙ, 

ῬΑΒΑΒΙῈΒ ΟΝ ΤῊΞ ΕΙΟΗΤ ἴ8Ε ΟΡ 
νεαυτη. Ὑῆεβε ἔννο ρδίδῦῖεβ, ἐΐς μη- 
7μ5ὲ εἰεισαγά πὰ Πίυες, ὈδΑΙ βυοῖ ἃ 
Τοσεῖρῃ ἀβρεοῖ ννἤεη σοπιραγεὰ ψ ἢ ἴδ 
δδπαγδὶ ον οὗ ΟὨγίβε᾽β [αδοπίπρ 88 ἴὸ 
δῖνε τἶβε ἴο ἃ ἀουδὲ νυν μεῖμεσς ἔπε μαναὰ 
ΔΩΥ οἰδίη ἴο ἃ ρίαςε ἴῃ δὴ δυϊμεπες 
τεοοσὰ οὗ Ηἰβ βαγίῃρβ. Οπὲε δὲ ἤτβι νοη- 
ἄειβ δὲ βηπάϊπρ {πεῖ ἱπ βυοἢ σΟΙΊΡΑΠΥ, 
Τοτταῖηρ Ψ ἢ της ργθοεάϊηρ ἴπταα ἃ στουρ 
οἵ ἢνε. Υεῖ [ὺΚς Πδἅ εν! ΠΕΎ ΠΟ 8εηβ6 
οὗ τῃεῖγ ἱποοηρτυν, Ὁ Πα ρᾶββεβ ἔγτοπι 
1ῃ6 ἴῆτες ἴο ἴῃ6 ἔννο 458 ἰζ ἴπεν ννεσε οἱ 
κιπάγεά ἱπηροτὶ (ἔλεγε δὲ καὶ). Πουδι- 
1688 {ΠῈῪ δρρεαϊεά το διἷ8 δοοίαἱ Ὀΐδβ ΌγῪ 
1ῃ6 βϑυπιρδίῃυ πεν ὈεΙΓΑΥ ἴογ πε δοοῦ 
(υλ. νὶ. 20, χὶ. 41), ννῃῖς ἢ π48 ραϊηεὰ ἴος 
1Πεπὶ ἃ ρίαςε ἀπιοηρ ἔπε 50-οδ]]1ςἀ Ε δίοιι- 
ἑεὶς Ξφοίϊοης οἵ 1,(ὉΚε᾿ 8 αοϑρεῖ (υἱέες Ηοἷ᾿2- 
τλδηῃ ἴῃ Η. 6.). [Ιη ἑανοὺγ οὔ πε δυϊῃδη- 
εἰοίγ οὗ τῆς ἢγβὲ οὗ τς ἔννο ρᾶγδῦ εβ 15 
118 αῤῥαγεπέϊγ ἴον εἰ μῖςδ] ἴοπα ψῃϊς ἢ Πδ5 
Ὀεεη βυςῇ ἃ βιυπ)]Π ηρ- δος ἔο σοτητηθη- 
ἰΔῖογβ. ὟΝΒο δυῖ 7εβ05 ινουἹὰ πᾶνε παά 
1π6 σουζᾶρε ἴο εχίγαςξ ἃ [ἜἌβϑβοη οὗ ννβάοπι 
ττοῖὰ οοπάμυςξ {{κὸ παῖ οὗἨἁ [Π6 υητγίρῃῖ- 
δου βιθδινασγὰ ἢ ΤΣ [τ γα ρτᾶςα οἵ τΠ8 
βεοοπά οἶδἰ 15 ἔοσ ἴξ {π6 βαπΊῈ οσὶ ρὶπ δηά 
δυΐδοτ. 

γν. 1-7). ΥΤῇῦπμιΈ βῥαγαδίε ο ἐπ μη]μδέ 
σἰειναγά.---Ν ετ. τ. ἔλεγε καὶ: τὰ 
ΒΑ Π|Ὲ ἔογπγαία οὗ ἰσδηβι το 85 ἰῃ χῖν, 12. 
Τα καὶ οοππεοῖθ ἢ λεγε, ποῖ νἱἢ 
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ΧΥῚ. τ. ἜΛΕΓΕ δὲ καὶ πρὸς τοὺς μαθητὰς αὐτοῦ,} ““Ανθρωπός 
τις ἣν πλούσιος, ὃς εἶχεν οἰκονόμον “καὶ οὗτος διεβλήθη αὐτῷ ὡς 
διασκορπίζων τὰ ὑπάρχοντα αὐτοῦ. 4. καὶ φωνήσας αὐτὸν εἶπεν 
αὐτῷ, Τί τοῦτο ἀκούω περὶ σοῦ; ἁπόδος τὸν λόγον τῆς οἰκονομίας 

σου" οὗ γὰρ δυνήσῃ 23 ἔτι οἰκονομεῖν. 4. Εἶπε δὲ ἐν ἑαυτῷ ὁ 
Α΄Βοδι, αἱ. οἰκονόμος, Τί ποιήσω, ὅτι ὁ κύριός μου " ἀφαιρεῖται τὴν οἰκονομίαν 

) δπ᾽ ἐμοῦ; σκάπτειν οὐκ ἰσχύω, ἐπαιτεῖν αἰσχύνομαι. 4. ἔγνων τί 
ποιήσω, ἵνα, ὅταν μετασταθῶ ὃ τῆς οἰκονομίας, δέξωνταί με εἰς τοὺς 

οἴκους αὐτῶν." 

1 Οπιξ αντον ΜΙ ΒΌΓΕ. 

5. Καὶ προσκαλεσάμενος ἕνα ἕκαστον τῶν χρεω- 

φειλετῶν τοῦ κυρίου ἑαυτοῦ, ἔλεγε τῷ πρώτῳ, Πόσον ὀφείλεις τῷ 

3 80 ἱπ [, δηὰ πηδην οἴδετ;  ΒΌΡ δαᾶνε δυνῆ. 

ΣΊΜΒΌ Σ, 69 αἱ. πᾶνε ἐκ δῆ μετασταθω. 

4εαντων ἴῃ ΜΜΒΡΕΧ. αἀντων ἰῃ ὈΙ,. 

πρὸς τ. μαθητὰς, δληά ροϊπίβ ποῖ ἴο 
Ἄσἤδηρε οἔδυάϊεηςε (ἀϊδοῖρ᾽εβ πουν, Ῥῃατί- 
8ε68 Ὀεΐοτε) Ὀθς ἴο σοπιϊπυςἃ ραγαδοῖ!ς 
ἀΐβοουτβε.--- μαθητάς, ἀϊβοίρίεβ, αυΐα 
ξδμεταὶ ; τοῖρς πιδδη ἴῃς Ὑννγεῖνα, οἵ πε 
δτρεῖ ογοννὰ οὗ [Ὁ] οννεῖβ (χῖν. 25), οἵ τῇς 
Ὁ]1οΔΠ8 δηᾶ βίπποσβ νὯο οᾶτηε ἴο Η ἰπὶ 
Χν.1,80 ΘΟ εἰ εσιδοθετ, εἴς.).---διεβλήθη, 
ψγ88 δοουδεά, ἢεγε οἠἱγ ἱπ Ν.Τ'., οἴἴϊεη ἰπ 
οἰδβϑὶςοβ δπὰ ϑερῖί. ; οοπβίσυεὰ υὑἱτἢ 
ἀδιῖνε πεζὰ; αἷβο υνἱἢ εἰς οὐ πρὸς, νΊῈἢ 
δοουβαῖϊνες. ὉΠα νογὺ ἱπΊρ]1ε8 Αἰνναυβ ἃ 
Βοβῖῖίε σπέρμα, οἴθη ἴπε δοσοπιρδηϊπιεηξ 
οἵ  αίςε δοουβαιίοη, θᾳξ ποῖ πεςεββαγίϊγ. 
Ηετε ἴδε οδάαγρα ἰβ δββυπηεὰ ἴο ὃς ἴσγιιε.---- 
ὡς διασκορπίζων, 48 Βαιαηπάετίηρ, ἴπδὶ 
ἴδε οὔᾶγρε; δον, ΌΥ ἰταυά οσς Ὁ εχ- 
ττανδρδηῖ ᾿ἰνίηρ, ποῖ ἰηδιςαιϊεὰ ; [πε οπα 
ἂρὶ ἰο ἰεδὰ ἴο τῆς οἴδει.--- εγ. 2. τί 
τοῦτο, εἴς. τί τῇὴδυ ὃε Ἐχοϊδπγδίοσυ Ξ-Ξ 
ΨνῆΔΕ] ἀο 1 ἤεᾶὶ 1Π|8 οὗὨ {πεὲ ὃ οὐ ἰῃ- 
ἐατοβαίοισι ν δῖ ἰδ τπ|8 ἘΠΔῸ 1 πεῖ οὗ 
δες ἡ τῆε ἰασοπὶς ρῶγαβε Ἵοηϊξβίπίηρ ἃ 
οοπιδίπαιίοη οὗἩ δὴ ἱπίθιτοραῖϊνε στ ἃ 
τεϊατίνε οἴδυβα.---τὸν λόγον : {πε τείεγεποα 
ΤῊΔΥ ὃς εἰζμεσ ἴὸ ἃ ἤπδὶ δοοουηΐ ργενίουϑ 
ἴο ἀϊδθηιίθβαὶ, αἰγεδάν τεβοϊνεὰ οὔ (80 
ὩΒι411γ τ Κα), οσ ἴο δη ἱπνεϑβιϊραδιίοη ἱπίο 
ἴδε τυ οσ Α]βεποοὰ οὗ τδε δοοιβαιίοη 
“- Ῥσοάυςεα γουγ ῬοοΟΚΒβ {πὶ ] πᾶν ᾿υάρε 
ἔοι ταγβε]ξ (δ. Ηδῃπ). Τῆε Ἰαἴϊεσ ννουϊά 
θὲ 1ῃῇ8εὲ ταδβοπδῦϊες οουσγβα, δυξὲ ποῖ 
ὨΘΟΕΒΒΑΥΠΪΥ πε οπε ἴδκεη ὉΥ δῃ εαϑβίεγη 
τηδρτιδῖθ, ἡνῆ0 πιὶρῆὶ συβῃ ἔτοπὶ δυβοϊυϊε 
φοπἤάεπος (ο υἱῖες ἀϊδίγσιβε ψβουϊ 
τακίηρ ἴ86 ἰσοῦδ]α ἴο ἱπαυῖγα ξωσίμεσ. 
ΑΒ ἴδε Βίογυ συηβ, [π|8 δεεπ}8 ἴο Ὀε ψνηδὲ 
Βδρρεπεά,---νετ. 3. εἶπε ἐν ἑ.: ἃ 
Ἡεὐσαίβπι, 88 ἴπ Με. 1, 9, ἰχ. 3. ὙΠε 
βιεννασὰ ἀε! θεγαῖεβ οη {Π6 βἰϊυαιίοη. Ης 

8668 (Πδὶ Πἰβ πηαδίες [88 ἀεςϊδεά ἀραίηξε 
δίπι, πὰ ᾿ςοηπβίἀετε ψνῆδὲ δα ἰβ ἴο ἀο 
ποχὲ, τυπηΐϊηρ ταρίἀϊγ ονεσ 41} ροββίδὶ α 
βοβεπιςβ.-- σκάπτειν, ἐπαιτεῖν: {πεβα 
ἵνο τεργεβεηΐ ἔπε διϊεσπαιίνεβ ἴοσ [ἢ 5 
αϊδιιϊββεὰ : τηδηυδὶ ἰάρους δηὰ δερρίηρ ; 
ἀϊρρίπρ παῖυγα!ν σἤοβεη ἴο τεργεβεηῖ [μα 
ἔογτηεσ δ8 ἰγρίςδὶ οὗ ἀρτίου αγαὶ Ἰαθουσ, 
ψττἢ Ἡν Βἰοἢ ἴῃς βζενναγα 8 ροβίτίοη ὑσουρῆς 
δῖπι τηυςἢ ἱπῖο οοηΐδοιϊ (ἱρῃείοοι). Βὰς 
ΨῺΥ ἴπεβα ὑψνῸ ΟἸΪΥ τηδπιοπεά ἢ ΨΥ 
ποῖ ΕΥ ἴο ψεῖ Ἀποῖπεσ δβιτυδιίοη οὗ 186 
88πιεὲ Κἰπὰ ἢ Βεοδιιβα ἢε ἔδβεϊβ ἴῃδϊ ἀϊ8- 
τηΐββδὶ ἱπ πε οἰγουπιδέδηοεβ τηδδη5 ἄερτα- 
ἁαιϊίοη. ὙΝΈῈΟ πονν ψου]ὰ ἔγυϑε Πίπι ὃ 
ἐπαιτεῖν -- προσαιτεῖν (ΜΚ. χ. 46, [΄οῃπ 
ἶχ. δ). --ονετ. 4. ἔγνων: ἴοο ᾿ννεδκ ἴο ἀΐρ, 
ἴοο ρτουά ἴο Ὀεξ, ἢε δἰῖΒ ἄροη ἃ ἔδαβίδὶς 
δοΐοπια αἱ ἰδϑῖ: 1 δᾶνε ἰξ,1 Κποὺῦ ΠΟῪ 
πὶ ἴο ἀο.---ἔγνων ἰ5 ἴπε ἀταπηδῖϊς ΟΥ 
ἐταρὶς δογίβε υβεᾶά ἴῃ οἰδβϑβίςβ, οἰ") εν ἴῃ 
Ῥοεῖγυ δηὰ ἴῃ ἀϊδίορῃς. [1 ρῖνεβ στεδῖες 
νἱνίάπεβ8 τῆδη πε υὑ8ὲ οἵ ἴῃς ῥγεβεηξ 
ψου]ὰ.---δέξωνται : ΗΒ ρίδη σοπεειηρ]αἴεβ 
88 ἰΐϊβ τεβυϊ τεςεριίοη οὗ ἴδε ἀερταάεά 
βίεννατά ἱπῖο ἔπεῖὶγ πουβε8 ὉῪ ρεορὶς ποῖ 
παηηεά ; ργοδδδὶν {πε νῦν ρεορίε Ψ8ο 
δοουβεὰ πίη. ζνε ἂς ποὶ ἴο βυρροβα 
τὶ ρεγπιαπεὴξς τεβίδεπος ἱπ οἴπες 
ξερριεἙ Βουβ68 ἰ8 ἰη νίενν, ϑοπιδιίηρ 

τοῦ πᾶν οὔεν. Τῇ ϑβϑοῆεπα ρζο- 
νίάες ἴοσ ἴπε πεᾶσ ἔυΐυγε, μεῖρβ ἴο ἕμγη 
τε πεχῖ οοσποσ.---  εσ. 5. ἕγα ἕκαστον: 
Ὡς 86ε8 ἴπεῆὶ οπὲ ὉΥ οπε, ποῖ δ]] 
τορεῖμπεσ. ὝὙὝΠπεβε ἄἀερίοσβ τπαὶρῃς ὃ 
ἕαττωηοῖβ, ψνῆο ραϊά ἐπεῖσ γεηὶβ ἰῃ κΚιπὰ, οὐ 
Ῥειβοῦβ ΨὯο πδὰ ροῖ βιρρ!ε8 οὗ ροοάβ 
ἔἴτοπι ἴῃ πηαβίοσ᾽ 5 δίοσεβ ; νη ΐϊο ἢ οἱ τπ6 
ἔΜνΟ οὗ πο ςοπβεάιεποε ἴο {πε ροΐπε οὗ 
τῆς ΡάγὈ1ε.---τῷ πρώτῳ, ἴ86 ἤτδῖ, ἰῃ 188 

- ον τσ ας ἀπερρρῖς 



:- ὃ, ΕὙΥΑΤΤΈΛΙΟΝ 485 

κυρίῳ μου; 6. Ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν βάτους ἐλαίου. Καὶ εἶπεν 
αὐτῷ, Δέξαι σου τὸ γράμμα,2 καὶ καθίσας ταχέως γράψον πεντήκοντα. 

ἡ. Ἔπειτα ἑτέρῳ εἶπε, Σὺ δὲ πόσον ὀφείλεις ; Ὁ δὲ εἶπεν, Ἑκατὸν 
κόρους σίτου. 
ὀγδοήκοντα. 

Καὶ 8 λέγει αὐτῷ, Δέξαι σου τὸ γράμμα," καὶ γράψον 
8. Καὶ ἐπήνεσεν ὁ κύριος τὸν οἰκονόμον τῆς ἀδικίας, 

ὅτι ἢ φρονίμως ἐποίησεν " ὅτι οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου φρονιμώτεροι ἢ ᾿ἩΤΝ 

1 Έοσ και ΦΑΒΙ ΓΕ αἱ. Βᾶνεο ο δε. 

3 τὰ γράμματα ἱπ ΣΙ ΒΓΕ τ (Τίβοξ., ΝΝ.Η.). 
5 Οχηΐε καὶ ΒΙ,Κὶ 13, 69 αἱ. (Τίεςἢ., ΝΝ.Η.). 
4 Αξαΐη τα γραμματα ἰῃ ᾿ ΒΟΌΙ,Ε. 

ῬΑΓδδΪα τὰ ἰο οπθ. ΤΟ οδ568 τηεπεοπεά, 
ἃ ἢτει δηά ἃ βεοοπά (ἑτέρῳ), ἵννο, οὔκ οὗ 
ΤΩΔΩΥ ; ΘΠΟΙΡὮ ἴο Θχοσηρ ν [Πς τηεϊῃοά. 
Ικ 1ἴ8 δββυπηεᾶ {πδὶ 411 ννουἹά ἴδκε δά- 
ναπίαρε οἵ ἴῃε υπρτίποὶρ]εἃ σοπςοαβδίοῃ ; 
ἴδοβε Ψψῆο δὰ δοουβεὰ ᾿ϊπη δῃὰ ἴδοβα 
ΨὯΟ δά ροβϑβίδυ θεδη αἰτεδαάυν [πνουτεά 
ἴῃ ἃ 8: πη πιδηποσ, Ὀσιραὰ ἴο βρεᾶκ "νεῖ! 
οὔ Βίπη.---ν ες. 6. τὰ γράμματα: [{τεγΑ]]Υ, 
τε Ἰοιίοτθ, ἴῃεπ ἃ ντιεπ ἀοουπιεπῖ; 
δεῖς ἃ ὉΠ] βῃονίηρ ἔπ δπιουπὶ οὗ ἰη- 
ἀεδιεάπεββι ΤΟ βιεινατά ψουά πᾶνε 
811 τῇς 118 τεδάν.---γράψον, ντίξε, ἱ.6., 
ψτὶϊε ουἕ ἃ πενν ΠῚ ψνἢ ΒΕ ἴῃ ρίδςς οὗ 
ἃ Ἠυπάτεά; ποῖ τγεγεῖν οἴδηρε ἃ δυπάγεά 
ἱπίο Βῆν ἰῃ τῃε οἷά Ὁ]]1.---ταχέως, πο 
εἶτας Ἰεῖε ἔοσ τεβεοιίοη.--- "18. [Π18 σίρῃι ὃ ̓᾽ 
ϑοσὴς {πίηϊς ἐπαὶ 1ῃς Κηδλνεσυ πδὰ σοπὶς 
πῃ δεΐοτε, ἀπὰ ἴπδὶ δγ ννὰβ {πε ἴστὰδ 
διηουηῖ. ΤὭδὶ πιῖρῃς Ῥς, θυ της βίεννατά 
ψουἹά Κεερ ἴῃς ἴδοϊ ἴο δίπιβεῖ!, ὙὍῆὰ 
ἁἀερίοιβ ψψεγε ἴο ἴακα ἰξ (πδὲ πὶ8 ψγᾶβ ἃ 
δοπά βάε τεὰυςιίοη οὗἩ ἐπεὶς δὲ ἀεδι.--- 
ψες. 7. ὀγδοήκοντα, εἰρ ιν, ἃ 5π|81] τε- 
ἀυοτίοη 45 ςοπιρατεὰ νγτἢ τς ἤγβε, 788 
δεῖε ποῖ ἃ τσιβὶς οὗ οὔεποε ψνἤεη (Πα 
ἀεθίοτβ Ὀερᾶπ ἴο σοπηρασα ποίεβ ὺ Νοῖ 
ΤΑΓὮ ; ἴεν ψουϊά ποῖ ἴοοκ οὐ ἰξ 88 
ΤΆσσα ΔΙΌ  γασί πο 88 Οὐ ργίἰα! ἐγ, Ὀυϊ 88 
ῬοΟΙΐοΥ : ναγεῖγ ψου]ά Ἰοοῖς τόσα '{κ6 8 
ἔτι δοοουηὶ ἴπᾶη υπί οτπλγ, Ης παὰ 
ποῖ πεσεῖν ἴο Ῥεπεῆς τπεπὶ, Ῥυξ ἴο ρυΐ 
Εἰγηβαὶῇ ἴῃ 88 ροοά ἃ ᾿ἰρῷς 88. Ῥοββίθ]8 
Ῥείοτγε Πἷβ πηαβίεσ. 

γν. 8-:3. Αῤῥ[ϊεαξίοπ οΥ ἐκε ῥαγαδῖδ. 
ΎΒετε ἰ8β τοοπὶ ἕογ ἄουδὲ ψνΠεῖμεσ νετ. 8 
Βῃουϊά ἴοσπιὶ ραζὲ οὗ Ὡς ρδγδῦϊε (οσ δὲ 
Ἰεαβὲ 88 ἔδσ 48 φρονίμως ἐποίησεν), οἵ ἴῃς 
Ῥερίπηΐηρ οὗ 1ῃ6 δρρ!ϊοαιϊίοη,. [Ι͂ἢ ἴῃς 
ὉΠ6 (Δ86 ὃ κύριος τείετξ ἴο (Πε πιδβίο οὗ 
{δε βιεννατά, ἴῃ ἔπε οἵπεῖ ἴο 1685, Ὑῆο 
ἰθ οἴξεη ἱπ πατγαῖϊνε οαδἱϊεά ἵοσγὰ πὶ [κΚ. 8 
Θοβρεὶ. οχ ἴδε ψποῖςε 1 πονν ἱποϊίης ἴο 
ἴδε Ἰαϊίογ νίενν (ςοπηραγε τὴν Ῥαγαδοϊϊς 
Τεαολίηρ ο.Γ Ολγὶς). Ιτ δἷπβ γαῖμεσγ 
αφϑίηβε παίυγαὶ χοῦ Ὀ Ὁ ἴοῸ βυρροβα 

τῆς βἔενναγὰ 8 τηδϑίοσ δοαυδίπιεὰ συ ἱ ἢ δ 
ποὶν πιϊδοοηάυςῖ. Τῇε βίεννασά π᾿ ἢὶ8 
ἤπΔ] βιδιεπιεηΐῖ, οὗ σουγβα, ρυΐ 88 ἴδίσ ἃ 
ἴλοβ 8ἃ8 ροββίῦ]6 ου τηδίζεγβ, ργαϑεπίίηρ 
ψἢδὲ Ἰοοκεὰ [6 ἃ ἴσας δοςουπῖ, 80 848 ἴο 
τοᾶκε ἰξ ἀρρεᾶσ ἣς νὰβ Ὀεὶπρ' υη} ΒΕ 
ἀϊδηιίββεά, οσ ἐνὲπ ἴο ἱπάυος ἴῃς πιαβίοσ 
ἴο οδηςαὶ 8 ρύγροβε ἴο ἀϊβιπιίββ. Απά 
ἴδοβε ψῆο δὰ ροῖ {πε Ὀεπεῆὶ οὗὨ Ὦ[8 Βῆδγρ 
Ῥγδοῖίος νεσα ποῖ ΠἸκεῖν ἕο ἴε}1] ἀροη Ὠϊπλ. 
Ἴδε πηαβίες τπεγείοστα τᾶν ὃ6 βυρροβεὰ 
ἴο ὃς ἱπ τῆς ἀατκ; ἰξ ἰ8 [86 βρβᾶκες οὗ 
πε ραγαῦϊε Ψῇῆο ἰ8 ἰπ τπῸ βεοσεῖ. Ηδσ 
δϑιμοέ ἴδε βίεννασά οἵ ἱπίφυϊγ, ποῖ )ῸΥ 
ἐδ ἱπίφυϊεγ (8ο ϑΘοΒΙοἰεσσλδοῃετ), ὈυΣ ἴοσ 

διἷθϑ ῥγυάεηος ἰπ βρίϊε οὗ ἱπίψφυιϊγ. Ηἰ8 
τησὶρῃίθουβηεββ ἰ8 ποῖ ρίοζεὰ ονεσ, οα 
ἴῆς ΠσΟΠΊΓΑΙΥ ἰξ ἰ8β Βίγοη ἷν δββεγίδά: 
Πεηςα τῆς ρῆγαβε τὸν ο. τῆς ἀδικίας, 
ΨΜΒΙΘἢ ἰ8 βίσγοπρεσ [ἤδη τ. ο. τὸν ἄδικον. 
Υεῖ Βοννενεσ Ὀδἃ δ 511} δοϊεὰ νγβεῖν ἔοσ 
δίτηβεὶῖ ἰῃ ῥγονίἀϊπρ πεπάβ δραΐϊπδὲ δα 

Ἷ ἄδλγ. Ψνῆδὲ ἔοϊϊονν8---ὅτι οἱ υἱοὶ, 
εἷς.---Δρρ] 68 πε πλογδὶ ἴο 1Π6 ἀϊβοὶ ρ᾽εβ Ξε 
ξο γε δηὰ ἀο ᾿ἰκεννῖβε, νι δ ἱπηρ!ςᾶ 
δίπε ἐπᾶὶ ἴπ [18 τεβρεοῖ ἴΠαῪ γε δρί ἴὸ 
οοπα βῃοσί. ὙτΤῇβε οουπβεὶ Ψψουά δ6 
ἱπηγηογαὶ 1ζ ἴῃ τῆς δβρίτίτυδὶ βρῇεσγε ἰξ ψεσα 
ἱπιροββὶδῖίς ἰο ἰγηϊϊαίς τῆς βίεναγά᾽ 8 
τυάεπος ΨὮϊΠς Κεαρίηρ οἷἶδασ οὗ ἢἰβ8 

τπϊχυΐγ. [ἢ οἵδε ψογάβ, ἰξ πηυβὲ ΡῈ 
Ῥοββί]ε ἴο παῖε ἤτίεπὰβ δραίηϑὲ ἴμῈ Ἂν] 
ΟΔΥ ὉΥ υποδ]εςξίοπαῦ!]α δοϊΐοπβ. Τῇ 
τάδ ἕδος [ῃδὲ (πε ἰεββοη οὗ ργιάεπος 8 
ἄγανῃ ἥγογῃ ἴῃς [116 οὗ δῃ υἀπρτὶποίρ᾽οά 
ΤΏΔΩ ἰδ πὸ ἀἰβηου τ ἴὸ ἃπῪ οπα Ψῆο 
υπάετβίδηᾶβ ἴῃς παίυτε οὗ ραγδθοῖ!ς ἰπ- 
βιγυςτίοη. ΤῊΣ σοπηρατίβοη δεΐννεεη τηθῃ 
οὗ ἴῃς νοι δηά δε “βοῃβ οἵ ᾿ἰρῃς᾽ 
εἐχρίαὶπβ δηά δροϊορίβεβ ἴος ἴπε ῥτο- 
ςεάυτο. [1 γοὺὰ ννᾶπὲ ἴο Κπονν νῆδε 
Ῥτγυάεης δἰζεπείοη ἴο 56] }-1πίεγεβὲ πηθδῃ8 
εξ ἰ8 ἴο τῆεῃ οὗ ἴδ ᾿νοστ] ἃ νου γτηιδὲ ἰοοῖκ. 
Οὗ οοὐυζδα ποὺ 8δον {μεῖς τνϊδάοτι σημῸ 
γποῦέ, ἴῃ τοϊδιίοη ἴο στήθη οὗ {ποὶσ οὐνῃ 
Κιπά, δπὰ ἴῃ σεΐεσεηςς ἴο ννοσ! αν τηδίζεσθ 



ς86 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΥῚ. 

ὑπὲρ τοὺς υἱοὺς τοῦ φωτὸς εἰς τὴν γενεὰν τῆν ἑαυτῶν εἰσι. 9. Κἀγὼ 
ὑμῖν λέγω, Ποιήσατε ἑαυτοῖς : φίλους ἐκ τοῦ μαμωνᾶ τῆς ἀδικίας, 
ἵνα, ὅταν ἐκλίπκητε,2 δέξωνται ὑμᾶς εἰς τὰς αἰωνίους σκηνάς. 1το. Ὁ 

πιστὸς ἐν ἐλαχίστῳ καὶ ἐν πολλῷ πιστός ἐστι, καὶ ὁ ἐν ἔλαχίστῳ 

ἄδικος καὶ ἐν πολλῷ ἄδικός ἐστιν. 
πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ἀληθινὸν τίς ὑμῖν πιστεύσει ; 

11. εἰ οὖν ἐν τῷ ἀδίκῳ μαμωνᾷ 
12. καὶ εἰ ἐν 

τῷ ἀλλοτρίῳ πιστοὶ οὐκ ἐγένεσθε, τὸ ὑμέτερον ὃ τίς ὑμῖν δώσει “ ; 
13. Οὐδεὶς οἰκέτης δύναται δυσὶ κυρίοις δουλεύειν - ἢ γὰρ τὸν ἕνα 
μισήσει, καὶ τὸν ἕτερον ἀγαπήσει - ἢ ἑνὸς ἀνθέξεται, καὶ τοῦ ἑτέρου 

καταφρονήσει. οὐ δύνασθε Θεῷ δουλεύειν καὶ μαμωνᾷ." 

1 εαντοιξ Ὀεΐοτε ποιησατε ἰπ Ὁ ΒΙ.Ε. 

3 80 ἴῃ ῬΟΕΈΕΟΓΔΑΔ, εἰς,, 14τ|. (νεῖ, νυ]ρ.)} βενεσαὶ Ἐδίβεσδ ; ΚΑ ΒΡ ΌΙΓΚΕΧ δγτ. 
οὕς. βἰη. Βανε ἐκλιπη (Τίβο., ΝΝ. Η., δπὰ πχοάεγη εἀϊίογβ βεηεσγα ]ν). 

8 80 ἐπ ΜΑῸΔ αἱ. νετβ8. Ἐδίῃεσβ. Β], ἤᾶνε ἡμέτερον (ἿΝ.Η. ἰεχι). 

4 δωσει νμιν ἰη ΜΟΙ 33 ἃ Ὁ ς, εἴς, 

(δἰ τὰς βεπβε οἵ εἰς τ. γενεὰν, εἰς.). 
88ον" γε γοὺγ υυϊβάοπι ἱπ γοὺγ ΨᾺῪ δπά 
πῃ τοΐεσεηςα ἴο γοὺσ ρεουΐασ ρεποζαϊίοη 
(εἰς τ. γενεὰν, εἴς., ἈΡΡιίξαϑιε ἴο δοΙὮ 
Ῥαζιῖς8) νυ Ἔα] ζεδὶ. 

Ψψες. 9. ἐγὼ: εἰ υ5ὲ οὗ ἴδς δπιρῃδῖὶς 
ὉΠουΠ δε ἴο ἱηνοῖνα δαὶ Βεσε 
εἶπβ {δε οοπιπηεηξ οὗ Ϊ]6β8 ου τδε 

Ῥαγδθῖς, νετ. 8 ὈῬεῖὶῃρ ϑροίκεὴῆ ὉΥ {πε 
ταδβῖοσ δηὰ ἃ ρατγί οὗ ἴπ6 ραγαϑῖβ. Βυῖ 
7. ν εἰ88 (1π Μεγετ) νίεννβ ἔΠ18 νδῦβε ἃ5 ἃ 
βεοοηὰ δρρὶϊςαϊίοη ρυῖ ἱπῖο ἔπε πιουτῃ οὗ 
7εβυ8, θὰΣ ποῖ βροκεῃ ὃν Ηἰπὶ, πανίηρ 
ἔος ἰϊ8 δυῖδοσ ἴῃς σοπλρῖϊεσ ἔσοπὶ νν ΠΟ ΠῚ 
1.κ. Ῥοτεονεά (εἰπε 8 Κογά. 1 πἰκα5). 11ς 
Ἐπάβ ἴῃ νν. 8-13 ἴῆχες ἀϊδιίηςι Δρρ ϊσα- 
εἰοηβ, οπς ὃν }εβ805, νεσ. 8; οὔθ Ὁγυ ἴδε 
φομρΙΪες οὗ ργεοδηοηΐοδὶ υκ., να. ο ; πὰ 
οὔα ὃν [[,κ. ἰτηβεὶῦ, νν. 109-13. Τδΐβ 
ΔΠΔΙγβὶβ ἰ8 ρἰδυβίδῖε, δπά ἱεπιριίηρ 88 
βυρετβεάϊηρ ἴῃς ἀϊ ἤσυϊε Ῥγοῦ]επὶ οὗ δηά- 
ἴῃ ἃ οοηπεοίίοη Ὀεΐννεθη ἴΠπεδε βεπίθποδβ, 
νἱεννεά 48 ἴδε υἱΐεγαηςα οὗ οης ϑρβάᾶκεγ, 
τῆς Αὐἴποτ οὗ πε ρᾶγαῦϊθ. ΜΝ εσ. 9 6ὃχ- 
Ῥ᾽οἰΕἶγ βιδῖεβ ναὶ νεσ. 8 ἱγηρ] 168, {μδὲ 
ἴδε ῥγυάεποε ἴβ το ὃ6 δον ἰῃ ἴπ6 νὰν 
οὗ πιακίηρ “ίεπάς.---φίλους : τἢς ἐστε πη 8 
ἃτε ποῖ παπηεά, θυϊ τῇς πεχὶ ρδγδθϊε 
τῆγονβ ᾿ἰρῆς οὐ ἴπαὶ ροῖπ. ὙΠῸῪ ἅτ 
τῆς ῥοογ, ἴῃς 1νἀΖάγιιβεβ ννῆοπι Πῖνεβ ἀϊά 
ποΐ ταᾶκε {τἰεηβ οὐ --ἰο Πίβ ἴοββ' ὙΤΠὲ 
σουηβεῖ ἰβ ἴο 86 νγϑδῖτμ ἰπ ἀοὶπρ Κίπά- 
Π 688 ἴο (ἢε ροοσ, δπὰ {πε ἱπιρ! εὰ ἀοςοιτίης 
(δὲ ἀοίηρ 80 Ψ}}] ὃς ἴο οὖς εἰογπδὶ 
Ῥεπεῆς. Βοιίῇ ςουηβεὶ δπηά ἀοςίτίπε γα 
Βεϊά ἰο ΔΡΡΙΥ Ἔνθ ννἤξη Ἰνεδῖτἢ Ὧδ8 Ὀδαη 
11. ροιῖϊεη. ἘΕτίεπάβ οὗ νδῖυια ἔος {Π6 
εἴεσγηδὶ ϑγνοσϊά οδη ὃς ραϊπεά Ἄνεη Ὀγ ἐλέ 
πεαρε»»0}) Οὗ τπιηγὶρ ίεοιισηες5. ΤὮΘ τῆοτα 

Βαβίη ΤΕ. 

111-οιῖεπ τῃς πιοσα πεβά ἰο ῬῈ τεἀδεετηεάᾶ 
ΡΥ Ὀεπεῆςεπὶ υ86; ΟἿΪΥ ςᾶγα τηυβὲ Ὀ6 
τάκαπ ποῖ ἴο εοπέϊπηες ἴὸο ρεῖ πιόπεν Ὁ 
υησὶ ρῃιεουβηςββ ἴῃ οσάδγ ἰο πᾶνε ψὮετγε- 
ἢ το ἄο ομασιίδῦῖὶς ἀδθάβ, ἃ ποὶ υη- 
ςοπηπιοη ἔογτι οὔ οουπίεγίεϊς ΡΒ Δ πἤγορυ, 
ΜΠ ἢ Ψ}] ποῖ σουπε ἴῃ {86 Κίηράοτῃ οὗ 
Ηεάνεη. Τῆς πᾶπια ἴογ να ἢ ἤετς ͵8 
νΕΙΥ τερυϊεῖνα, βεεπηΐηρ δἰ πιοβὲ ἴὸ ἐπι ΡΙῪ 
παὶ νθϑ ἢ ὲ7 56 ἴ8 δν!], Ἐβουρἢ ἴμος 
7εϑὺ5 ἀϊά ποῖ ἰεδοῖ.--ἐκλίπῃ, θη ἴὲ 
{(νε 8118) [Δ115, 85 ἴξ πηυβὲ δἱ ἀεδίῃ. ὉὍῃα 
οἴπες σεδάϊηρ, ἐκλίπητε (Τ. Ε.), τρεαπβ 
ἐν ΕΠ γε ἀϊε,᾽ 50 υϑεὰ ἱπ ἀεηῃ. χχν. 
8.-- αἰωνίους σκηνάς, εἴεῖπδ!᾽ ἰεηῖβ, ἃ 
Ῥοεῖῖς ραγαάοχ --Ἢ Ραγβαάϊβε, ἴπΠε βροοῦ γα 
ἀτεαϊεὰ Κιπάϊν {μετα ἴο νεΐϊοοτης γου 
Βεϊενίηρ ἰξ το δα ἱπιροββίθ]ς ἴμδὲ [εβὰβ 
οουἹὰ ρῖνε δάἀνίςε ργϑοιίςδ!ν βυρρεβίϊπα 
{πε ἀοϊπρ' οὗ ἐνὶ] τηδε ροοὰ πιῖρῃξ σοπηε, 
Βοτηϑγῆδπη Τςοπ͵εοΐυγοβ ἴπδὲ δὴ οὐ 85 
[Α]Ἰεπ οὐ Ὀείοσα ποιήσετε (ι:.), ρἱνίη 
88 ἴδε ταδὶ οουηβεῖ: ἀο μποέ τηδκε, εἴς. 

γν. 10-13. ΤΙΠεδε νεῦβεβ σοπίδίῃ ποῖ 
80 ΠΟ π᾿ ἀρρ᾽ἰςδιίοη 88 ἃ Ἴογγεοίξυδ 
οὗ τπὲ ραγαῦδίε, ὙΠΕΥῪ ΠΊΔΥ αν Ὀδδη 
δἀδεὰ ὉΥ ΓΚ. (8ο ]. νεῖββ ἴῃ Μεγεσ, 
δηά Ἠοϊτζπλαπη, Η. Ὁ.) ἴο ργενεπὶ πιΐβ- 
υπἀετβιδηάδίηρ, οξποθ, οὔ ἄριυβε, 580 
βεγνίηρ ἴῃς Βα πΊ6 ΡΌΓΡΟΒΕ 88 ἴῃ 6 δἀάϊιτίοη 
“ἐπἴο τερεηΐδπος ᾿" τὸ {πε βαγίπρ, “1 
ΤδΠΊ6 ποῖ ἴο 0811," εἰς. (ν. 32); δηοῖδες 
ἰπβίδπος οἵ εἀϊτοτίαὶ βοϊοϊϊαἀθ οα τῃ6 
Ῥατὶ οὗ ἂπ δνδηρεῖῖβὲ ἐνεὲς σϑγεῖι ἴο 
Βυατὰ τῃε σμαγδοῖες δηὰ ἰεδοῃὶπρ οὗ 
7εβθὰ8 δραΐπϑὲ πιὶβυπἀεγβίαπάΐηρ. 80 
νἱεννεά, ἐμεῖς ἀτῆ ἰ5: “τῆς βίεννασά νν58 
ἀἰβῃοπεβϑὲ ἴῃ πΊοΠΕΥ τηδίζεσβ  ἀο ποῖ 
ἰπίεγ {πὲ ἱξ ἄοεβ ποῖ τηδίίοσ ψῃείπες γου 



9--18. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 587 

14. Ἥκουον δὲ ταῦτα πάντα καὶ οἱ Φαρισαῖοι φιλάργυροι ὑπάρ- 
Χοντες, καὶ ἐξεμυκτήριζον αὐτόν. 15. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Ὑμεῖς 
ἐστε οἱ δικαιοῦντες ἑαυτοὺς ἐνώπιον τῶν ἀνθρώπων, ὁ δὲ Θεὸς 

γινώσκει τὰς καρδίας ὑμῶν " ὅτι τὸ ἐν ἀνθρώποις ὑψηλὸν βδέλυγμα 
ἐνώπιον τοῦ Θεοῦ ἐστινξ: 16. Ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται ἕως ὃ 

Ἰωάννου: ἀπὸ τότε ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ εὐαγγελίζεται, καὶ πᾶς 

εἰς αὐτὴν βιάζεται. 

γῆν παρελθεῖν, ἢ τοῦ νόμου μίαν κεραίαν πεσεῖν. 
1. Εὐκοπώτερον δέ ἐστι τὸν οὐρανὸν καὶ τὴν 

18. Πᾶς ὃ 

ἀπολύων τὴν γυναῖκα αὐτοῦ καὶ γαμῶν ἑτέραν μοιχεύει" καὶ πᾶς 

1 Οηϊ και ΘΒ ΒΌΙΪΕ 157. 3 Οὐ ἐστιν ΦΑΒΌΙ, αἱ. 

8 Ἐὸς εω (ἴῃ Ὁ αἱ.) ΜΒΙΕΧ 1, 13, 69 αἱ. Βανε μεχρι (ΤίΞ.Ἑ., ΝΝ.Η.). 
4 Οὔϊΐ πας δετα ΒΌ]1, 67, 69 αἱ. νεζεδ. 

Ὅς Ποηεϑὲ οἵ ποῖ ἱπ ἰδὲ βρῆεσε. [{ 18 
ΨΕΓΥ ΠΕΟΟΒΒΑΣΥ ἴὸ ὃς ΓΑΙ ΠέῺ] ἄνεπ ἔπεσα. 
Ἐοσ δι τμδιϊ ἰη Ππ||6 αι ἢ [8] ἴπ τας, υπ- 
ζαϊ Πα] ἰπ π||6 ἀπέδι τα] ἴῃ τυςἢ. Ης 
Ψ»Ο ἴδ απ γιβιννοσῖῃυ ἰπ οοπποοιίοη ἢ 
νου] άϊν ροοάβ '8 ἀμυνοσίδυ οἵ Ὀεϊηρ 6π- 
τυβιεὰ ΜΠ {πὸ ἴγὰθ τίς πεβ; {πε ἀπ͵)υβὲ 
δατηϊηἰδίγαῖοσς οὗ δηοίμεσ᾽ 8 Ῥγορεσζίν Μ}} 
ποῖ ἄαδβεσνα οοπῆἤδεηοα 88 δὴ δάπηιπὶ8- 
ἐγδῖοσ Ἔνδῆ οὗ μῖβ ονγῃ. ἴω ἴδε ρδγαῦϊε 
τς βιεννατὰ (τἰοὰ ἴἰο βούνῈ ἔνῸ πιδβίοσβ, 
δῖδ ἰοτὰ απὰ 818 ἰογά᾽ 5 σγεάϊίοτβ, απ ὃν 
Β0 ἀοίΐηρ ρῥτγοπιοϊθσἃ ἢϊ8 οὐνὴ ἰἱπίεσγαβί. 
Βυῖ πε τπϊηρ σαπποῖ Ὁ6 ἄοπο, 45 ὄνεῃ 
ἢἰβ οα86 3ῆονβ. ΤἼΐδ οοτζεοῖϊνε, [ἢ ποῖ 
Βροκεὴ ὃγῪ 7680.8, ἰβ οὶ σοπίγαγυν ἴο Ηἰβ 
τεδοῆίηρ. (δεσ. τὸ δοῆοεβ Μί. χχν. 21, 
1. χίχ. 17; νεσ. 13 ταρτοάυοαβ νεγῦδιν 
ἴδε ἰορίου ἴθ Με. νἱ. 24.) Ὑεῖ αβ τὶ 
βίδπαβ πεσε ἰξ νγαῖοιβ ἄοννῃ {πε ραγδῦΐςε, 
δηᾶ ψεακαηβ ἴπῸ ροΐπε οὗἉ ἰϊβ τεδοῃίηρ. 
Νοῖς ἴδε εἐρί τ εῖ8 ἀρρ]εὰ ἴο πηοηαν : [8 
ἀϊεἶθ οὐ ἰεαβῖ, πὰ μηγηϑέ, δηᾶ, ΌΥ ἱπιρ]!- 
οδἴίοη, ἴῃς Μεεέϊηρ, ἐκαὲ τολίοκ δείοπρϑ ἰὸ 
αποΐλεν (τῷ ἀλλοτρίῳ). ϑρί πα δὶ το Π68 
ἅτε ἰῆς “ τηυς ἢ," τΠ6 ὁ ἴσυς "ἢ τὸ ἀληθινὸν, 
ἴῃ τῆς Ἰοπαπηΐηε 86ηβε -ῷ ἴῃ ἰάθαὶ 485 
ορροβεά ἴο τῆ8 νυΐσατ βἤδάονυ σβϑ νυ, 
“οἷς οννῃ ᾿᾿ (ἡμέτερον). 

γν. 14-18 ἴοττῃ ἃ “βοπιδυνῃδῖ ΠΑΝ 
Βαϊ Ὀγιάρε" (Η. 6.) Ὀεύνεεη ἴδ6 ἴνὸ 
ῬΆΓΔΌΪεΒ, νν πο δεῖ ἰοστῇ τῃς τῖρῃς δηά 
16 ψτοηρ υ86 ΟὗὨ τίοϊ68.---  εγ. 14. 
φιλάργνροι᾽ 8δπη ἱπίετεκίίηρ δπὰ νεῖν 
ογεάιθ]ε δῖε οὗ ἱπίογπγαϊίοη οοποεγηΐηρ 
τῆλε Ῥῃατίϑεεβ (2 Τίπι. 11, 2).--ἐξεμνκτ- 
ήριζον (ἐκ ἀπά μύκτηρ, {πε πο5ε), τυγηεὰ 
ὋΡ {πα ποβε δῖ, ἱπ Ἴςοπίειηρί, δρδίῃ ἴῃ 
ΧχΧΙΪ,. 35.- τεσ. 15. ἐνώπιον τ΄ ἀ.: οἵ, 
τῆς βἰδιοτηεηξβ ἴη ϑαγηοη οὐ Μοιπὶ (δίς. 
ν].) δηά ἴη Μί. χχίιϊ. 5. ι, εἴς. ; ἃ 
Βίγοῃρ βίδι πιεῖ, θυ Ὀτοδάϊν ἴσας ; σοπ- 
νεπιίοηδὶ τιογαὶ ἑμάρτηεηῖβ ἃγε νΕΓΥ Οἴϊεῃ 

1π6 τενεσβα οὗ τῇα τϑαὶ ἰγυτῆ : τῇς σου- 
νεπεϊοηδιν Πίρῃ, εβεϊπιαῦϊθ, σθα! ν τῆ6 
ἴον ; ἴδε σοηνεπείοηδιν ὕαβε ἔπε γα ν 
ΠΟΌΪα6.---ν τ, τό ΞΞ Μῖ. χί. 12 ἀπά 1:3, ἰη- 
νετίεά, ἱηιτοδυςοα Βετα ἰπ νίενν οὗ νασ. 
31.-ῖνετς. 17 Ξ Με. ν. σᾶ, βυυβίδπεδιν. 
γεν. 18 Ξ Μι. ν. 32. [8 θεδγίπρ πεῖς 
15 νεῦὺ οὔβουγα, δηά ἰδ ἱπισγοάυςτίοη ἰπ ἃ 
ςοππεοιίοη ἴο ψν] ἢ 1ξ ἄοεβ ποῖ βεεπὶ ἴο 
Ῥεϊοηρ ἰ8 ἢ εν ἱπίογαϑίϊηρ 48 νουσῃίη 
ἴος τπὲ ρεηυίηεπαδβ οὗ τῆς ἰορίομ. Ῥ 
νεῖββ βυιρρεβϑδίβ τπδὲ 118 σεΐϊενδπου δηὰ 
Βοιο ψουϊά πᾶνε Ὀεαπ πῆοῦς ἃρρᾶσζεπὶ 
δᾶ ἴξ οοπια ἴῃ δῆδσ νοσ. 13. Ου ἴδε 

οτίεἰςαὶ φαεβίίοη ταἰβεὰ ὉγῪ 118 νεσβε, υἱάφ 
]7. ΚΝ εἰδβ ἰῇ Μεγεσ. 

γν. 19-31. Ραγαδῖφς ὁ ἐπε γἱοῖ πανὶ 
απὰ ]αξαγιιδ. ὙΠῚΒ βίουυ 18 παγάϊν ὦ 
ἈΓΔΌΪΕ ἰη (ἢ 56η86 οὗἉ 1 υδιγαιίηρ ὉῪ δῇ 

τποίάδεηϊ ἤγοπὶ πδίυγαὶ [1ξ6 ἃ ἴσυτῇ ἰπ τη 
βρίγίτυιδὶ βρῃεγα. Βοίἢ βίογυν δηά στηοσγδὶ 
δεϊοηρ ἴο ἴῃ βᾶπῆε βρῆεσε. ΨΥ δῖ ἰ8 1ῃ6 
τασδὶ ἡ 16 [ε815 5ροκβθ, οσ {πε Ἴνδηρε δὲ 
τερογίεὰ, [Π8 βίουυ 85 ἴδε σοπιρὶἜπιεπί οὗ 
τὲ ρδγδῦϊε οὔ πε ὑπέδι Ἀ 8}] βέενναγά, τμθη 
ἴον ὅρεδκεσ οἵ τερογῖεγ ἔπε πιογαὶ ἰβ: 868 
δῖ σοτη68 οἵ περϊεοιίπρ ἴο πιακα ὅτε 8 
οὔ τς ροοσ ὉΥ ἃ ῬΡεηεῆςεηϊ υ86 οὗ νν Δ] 8. 
Πμοοκίηρ ἴο ἔπε επὰ οὗ 8 βεοοῃὰ 
“ ραγϑθϊα," νεσ. 31, δηὰ σοπηεοίίηρ τπδξ 
ΜῈ νοῦ. 17, Μὰ ρεῖ 88 {πε ἰεββοῇ : ἴῃ 
ἴδνν δῃᾶ ἴτε ργτορπεῖβ ἃ βυβιοίεπε ρυϊάε 
ἴο ἃ βοάϊν 1ὲ. Τακίπρ ἴδε ἤτδβε ραζὲ οὗ 
1Π6 βίοσυ 85 {πε πιαίη {πίηρ (νν. 109-26), 
δηὰ ςοππεςιίηρ ἴὲ ἢ ἀπ τεβεροξίοι ἴῃ 
νεσ. 15 δρουΐϊ ἴῃδὶ ΨὨΪΟὮ 18 ἸΟῪ διῆοπρ 
τηδῃ, ἔπε γεβυϊἰη ρ αἴτη νν1}} Ὀε ἴο Ἔχε ρ  ν 
ΌΥ δῇ ἱπιργαββῖνε ἱπηδρίπασυ Ἔχϑπιρὶς ἴῃς 
τενεγβαὶ οὐ ροβίτοηβ ἱῃ 18 δηὰ ἴῃ παχὲ 
ψοτϊά : ἴπ6 ΠΆΡΡΥῪ δεῖεὲ ἴδε ἀαπιηεὰ 
τἰεγε, πὰ υἱεό υεγξά. Ιπ τμαΐ οάϑε 6 
ΡΆγαθΪε βἰταρὶν Ρἱοογὶα!ν 86 ῖ8 ἔστ {Πα 
ἑαεὲ οἵ τενετβαὶ, ποῖ [18 ὅὁτουῃᾶ. [1 νν ἢ 
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ὁ ἀπολελυμένην ἀπὸ ἀνδρὸς γαμῶν μοιχεύει. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΥῚΙ. 

19. Ἄλνθρωπος δέ τις 
ς Βεῖὸ κῃά ἦν πλούσιος, καὶ ἐνεδιδύσκετο πορφύραν καὶ " βύσσον, εὐφραινόμενος 
αν! τ καθ᾽ ἡμέραν λαμπρῶς. 20. πτωχὸς δέ τις ἦν] ὀνόματι Λάζαρος, 

ἁ ΒΗ ὅειν ὃς 5 ἐβέβλητο πρὸς τὸν πυλῶνα αὐτοῦ ὁ ἡλκωμένος ὃ 21. καὶ ἐπιθυμῶν 
ΠῚ χορτασθῆναι ἀπὸ τῶν ψιχίων ὁ τῶν πιπτόντων ἀπὸ τῆς τραπέζης τοῦ 

πλουσίου - ἀλλὰ καὶ οἱ κύνες ἐρχόμενοι ἀπέλειχον ὅ τὰ ἕλκη αὐτοῦ. 
22. ἐγένετο δὲ ἀποθανεῖν τὸν πτωχόν, καὶ ἀπενεχθῆναι αὐτὸν ὑπὸ 
τῶν ἀγγέλων εἰς τὸν κόλπον τοῦ δ ̓Αβραάμ ἀπέθανε δὲ καὶ ὅ 

1 σις ψἰϊμουξ ἣν ἰπ ΜΒΌΙΧ 33, 157, εἴς. 

5 Ομὶξ ος ΜΒΌΙΧ 33, 157. 

4 Οπιῖξ τῶν ψιχίων 3 ΒΙ, νεγβ8. (ΤΊ βοὮ., 

6 Οπὶ τον 411 υποίδἶβ. ' δ φπελειχον ἴῃ ΑΒΙΧ 33. 

βοπὶς (ννεϊζβάςκες, Ηοϊζπιδηη, Ἐείπα, 
7. ΝΥ εἶβ8) ψεὲ ουϊ τδς βίοσυ ἱπίο ἔννο, δῃ 
οτἰρίηδὶ ρατὲ ϑροίκαπ ὈῪ [|εβὺ8 δηὰ δῃ 
δἀὐάϊείοη Όγ 4 ἰδἴεσ Ὠαπά, 11 νν 1} μανε ἔννο 
τηογαῖβ, ἴῃς οπς ͵υ8δὲ ἱπάϊοδιεδ, δπά 
Δηοῖῃεσ σοηπεοίίηρ εἴεγηδὶ ρεγάϊείοη νυ ἢ 
δε περίεςϊ οὗ ἔπε ἷανν ἀπά ργορῃεῖβ ὃν ἃ 
νοσ  ἀἱν ἀπϑεϊϊενίπρ [υἀδίδηι, ἀπά εἰεγηδὶ 
δβαϊνδιίοη ὙΠ Ὡ τῆς ρῥίουβ οὔβεγναπος οὗ 
τε ἴὰνν ΌῪ ἴδε ΡῬοὺσ τηεπρεῖβ οὗ ἴδ6 
7εν 8 8- ΟἸγβείδη ΟμυσοΒ. Ο 1818 νίενν 
υἱάε ]. ἈΝ εἰδβ πη Μαγοῖ. 

νεῖ. 19. ἄνθρωπος δὲ, εἰς. : εἰἴπεῖ 
ἴδετε νγᾶβ ἃ ςογίδιῃ γίς ἢ πηδῃ, οἵ ἃ ςεγίαϊῃ 
ΤΩΔᾺ ΨΜΔ5 τίς, οὐ ἔπεα ψγᾶ8 ἃ ςεγίδίη 
τηλη--- γε, τη 58 τῆς ἄγε ἕδος δρουΐ ἰπι. 
---καὶ ἱπίτοάυςοβ [πε βεοοηά, ἱπβῖεδά οὗ 
ὃς, αῆετ τῆς Ηεῦτενν πιαπηοῖ.--- πορφύραν 
καὶ βύσσον : 8 οο[Πΐηρ οὗ με οοδε]ϊεβε : 
“ΡΓρΙς ννἱδουῖϊ, Εργρίϊδη Ὀγβδὺ8 υπάδτ- 
ποδίῃ " (Εδεγαγ ίη Ὁ, α. Τ.).--λαμπρῶς 
(οτῃ λάμπω), βρ᾽επάϊάϊν, οαγδςιεσγί βίο 
ἢ18 βίγ!ε οὗἉ [ἱνίηρ ; [1 ἃ δι ὶν ἔεαβε; 
Βετε οπὶν ἱπ Ν.Τ.--- ες. 20. Λάζαρος 
ἷνεβ {πε ἱγηργθββίοη οὗ ἃ βίοσυ ἔγοζῃ γε] 
ἴδε, Ὀὰὲ ([ἢς πάππε ἕο [Π ΡΟῸσ πΊδῃ ἴἰβ ἰπ- 
ποάυςεα ἴοτ σοηνεπίεηςε ἱπ ἴ6]]Ἰἰηρ {πὰ 
1416. Ηε 848 ἴο δε τεζετγεά ἴο ἰῃ [δα 
Βεᾳιεῖ (νεσ. 24). Νο βυτῃθοῖὶς τηεδηίηρ 
Βῃουϊά δ6 δἰιδομεὰ ἴο ἔδε παπιε.--- πρὸς 
τὸν πυλῶνα αὐτοῦ : Γ,ἀΖᾶτιβ ἰ8 Ὀτουρδς 
ἰπῖο στεϊδείοη ἢ τὰς τίς τη. Τῆϊβ 
ἔλνουγβ τπΠ6 νίενν ἴῃαὶ ἴπε πηογδὶ ἴβ ἴῃ6 
ΟΠ οὗἨ περ εοιίπρ Ὀεπεῆσεποα. [ἢ τῆς 
ΒΊΟΥ ΜγΕγῈ πιεδηξ ἴο {ΠΠδίγαῖε τηεγεὶν ἴῃ 6 
Τενεῖβαῖβ οὔ ἰοῖ, ΨὮΥ ποὲὶ ἀεβοτῖθε 
1μἀζατυβ᾽ βιτυδιίοη ἰπ ἘΠῚ5 ννοτὶ ἃ υυπουξ 
τεΐδγθποα ἴο {Π6 τἰςῃ πᾶ ὃ [8 δα ρίδοεά 
δὲ Ηἷὶβ ἄοου βἰπιρῖν τῃαὶ δ τᾶν Κποὺν 
Βῖπλ ἰπ ἴδε πεχὶ νι οσ]ὰ ὃ---εἱλκωμένος : 
ςονεσαά υνἱτἢ υ]οοτβ, πεσγείοσε πεεάϊπρ το 
ὃς οδιτίεά τὸ (ῃς τίς β. πηδῃ 8 ραῖε; 
δυρροδεὰ ἴο Ῥὲ ἃ ἱερεσ, βεῆςα ἴε ννοσάβ 

5 εἰλκ. ἴπ ΦΑΒΌΙ, δηᾶ πιδην τόσα, 

ΜΗ... 

Ἰαζατεῖϊο, ἰδζᾶσ, εἴς.---  εσ. δι, ἐπιθυμῶν, 
ἀεβίσίηρ, ρεσῆδρβ ποῖ ἱπιδπάςά ἰο βυρεβὲ 
1τῃδὲ 8 ἀεβίγε νγῶβ ποῖ σταιἰδεά. ϑυρροβε 
ταοῦβεΐβ ἀϊά σοσης ἴο ἢϊπὶ ἴτοτλ {πε τίς ἢ 
τη Β ἴδῦ]ε, ποῖ τηεδηΐ ἔοσ Ὠἰτὰ Βρεοῖδ!]ν, 
Ῥυΐ ἔοσ ἴδε δυηρτν ψπουῖ, ἱπείμαϊηρ᾽ 
ἐλε τοι ά εἰγεεέ ἄορς, “ουϊὰ τῃδι εχβδυβὲ 
πε ἀυὲγ οὗ Ὀίνεβ ἴο δ'8 ροοσ ὕγοῖπεσ ὃ 
Βυι τῃε τεαῖς ἰδ ἱπισοδυςεὰ το ἀερίος τἢς 
Ῥοοσ πΊᾶπ᾽Β Ἔχίγεπ)α τΊίβεΎΥ γαῖ Π8Π 
ἴδε τίς ῃ. πιδηβ βἰπ.---ἀλλὰ καὶ: πο 
ΕἸΠρΡ56ε ἱπιριϊεά βυσἢ 88 {παι βυρρ!!εὰ ὉῪ 
τῆς Νυϊραῖε : ἐέ πέρι ἐπ ἀαδαί. Βοτπε- 
τηδπῃ ΒΌΡΡ 68: “ποῖ ΟΠἷῪ τν85 ἢς ἢ]Ἰεὰ 
ν ἢ {88 ογυῖαρα," Ξίος δὲ 8150, εἰος οὐ 

γον ἐχορτάσθη ἀπὸ τῶν ψιχίων-- 
μα ξτον: ἰλλὰ, εἰς.).--ἀολλὰ 5 τΡῚΥ ἰη- 
Ἰσοάυςεβ ἃ πεν ἔεαίυσε, δηὰ πεὶρῃῖθηβ 
τῆς Ρίςστυτα οὗὨ πλβοσυ (50 ΘΡΗΒΠ ΣΙ ΞΞ δες 
ν8 ἀερεηάεπε οὔ σᾶϑι2] βοσδρβ ἴοσ δὲβ8 
ἔοοά, «πᾶ πιοσζεονεσ, εἴς. --ἐπέλειχον, 
Ἰοκεά (Πετα οὐἱν ἰῃ Ν.Τ.); ννᾶβ τπ15 δῇ 
δρρταναϊίοη οἵ ἃ τη τἰραιϊίοη ὃ Ορίπίοη ἰδ 
τουςἢ ἀϊνίἀςἅ. Οτ ἰβ {π6 Ρροΐηξ τῆδὲ ἀορς 
ννεῖα 5. οοπιραπίομβ, πον [ἰοκίπρ δὶ 
ΒΟγῈ8 (νῃεῖμεγ ἃ Ὀεπεῆϊ οἵ οἴδμεγνηβε), 
πονν ΒογΑτ Ὁ] Ὡς νἸἢ Ὠΐπὶ ἔοσ ἔπε πιογβεΐβ 
ἴδγονι οὐδ Τῆς βογατηθῖε νν88 8δ8 
τιυςἢ ἃ ἔδοϊ 88 86 ᾿ἰοϊκίηρ. ΕὌΓΓΟΙ Βρθᾶκ8 
οὗ νἱϊπεβϑίηρ ἄορβ ἂπὰ ἴερεῖβ νγαϊηρ 
ἰορεῖπες ἴογ ἴῃς τεΐαβε (ἡ απάεγωηρεη, 
Ρ- 40).-νεσ. 22. Τῆε επά Τόσα ἴο ἴ86 
ἵνο τηεη.---ἀἽπενεχθῆναι: ἴῃ ΡΟΟΥ πιδῃ 
ἀϊεβ, ἀπὰ 18 οαγγίεὰ Όν δηρεὶβ ἱπίο ἴῃς 
Ῥοβοπὶ οὗ Ανγδδδπὶ; ἰδ8 νιᾶπ, ὑοάυν δπά 
Βου] (δ. Μεγετ), Ῥὰῖ οὗ οουγβε (δ8 ἰ8 
ῥοείγγ. ἉΝΏαὶ τεαῖν παρρεπεὰ το 86 
οδῖοᾶβα '8 ραββεά ονεῦ ἰπ ἀεϊςαῖς τας 
βεῖνε.- -ἐτάφη : οὗ οουζεεὲ Ὀῖνεβ ννᾶβ 
Ῥυτίεά τ 411 ἄμε ροπῖρ, μῖ8 ζῃπεσαὶ 
ψοσἢ τηεπιοηΐηρ. (“1 8 ποῖ βαϊὰ τπδὲ 
τῆς Ροοσς πηδῃ Μ)ὰ8 δυτίεὰ Ὀεοδυβα οὗ ἴῃ 6 
ΤΩΘΔΠΠ688Β Οὗ ΡΟΟΣ τηεη᾿Β Ὀυτίαὶ, Ὀυΐ 1 ἰδ 
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πλούσιος, καὶ ἐτάφη. 23. καὶ ἐν τῷ ἄδῃ ἐπάρας τοὺς ὀφθαλμοὺς 

αὐτοῦ, ὑπάρχων ἐν βασάνοις, ὁρᾷ τὸν ; ̓Αβραὰμ ἀπὸ μακρόθεν, καὶ 
Λάζαρον ἐν τοῖς κόλποις αὐτοῦ - 24. καὶ αὐτὸς φωνήσας εἶπε, Πάτερ 
᾿Αβραάμ, ἐλέησόν με, καὶ πέμψον Λάζαρον, ἵνα βάψῃ τὸ ἄκρον τοῦ 
ϑακτύλου αὐτοῦ ὕδατος, καὶ καταψύξῃ τὴν γλῶσσάν μου " ὅτι ὀδυνῶ- 
μαι ἐν τῇ φλογὶ ταύτῃ. 25. Εἶπε δὲ ᾿Αβραάμ, Τέκνον, μνήσθητι 
ὅτι ἀπέλαβες σὺ 3 τὰ ἀγαθά σου ἐν τῇ ζωῇ σου, καὶ Λάζαρος ὁμοίως 
τὰ κακά νῦν δὲ ὅδε ἢ παρακαλεῖται, σὺ δὲ ὀδυνᾶσαι. 26. καὶ ἐπὶ ὁ 

πᾶσι τούτοις, μεταξὺ ἡμῶν καὶ ὑμῶν χάσμα μέγα ἐστήρικται, ὅπως 
οἱ θέλοντες διαβῆναι ἐντεῦθεν ὅ πρὸς ὑμᾶς, μὴ δύνωνται, μηδὲ οἱ δ 
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1 Ομ τον ΜΒΌΙΧ. 

3 Οχΐς σν ΜΙ ΒΌΙ,, εἴς., νεσβ8. 

5 οδε ΟΠΪΥ ἰπ τηΐπυβο. ωὡδε ἰβ ἴῃς ἀρργονεά σεδάϊηρ. 

4 ἐν πασι τ. ἴπ 3 ΒΙ, Ὁ ς ἃ ἔ ἀπὰ νυΐξ. οορ. (ΤίδοΒ., ΕΟΥ., ΜΝ. Η.). 

δ ενθεν ἴῃ ΜΑΒΙΧ αἱ. Ὁ οπιίξβ. 

5 Οπιῖξ οι δεΐοσε ἐκειθεν Ὁ Β0 (ὟΝ. ἢ... 

βαϊὰ ἐχργεβϑὶν οὗ {86 τὶς ἢ τηᾶπ, διὰ τὸ 
πολντελὲς τῆς τῶν πλουσίων ταφῆς." 
Ευίἢγ. Ζίρᾳ.) 

γν. 23-26.0.Ἠ [πἰλε οὐδεν τοογίά.--ἂν 
ᾧ ἄδῃ: ἴοπὶ {πε ΟΟΤ. ροίΐπε οὗ νίενν 
Δάεβ πιεᾶῃ8 βἰτΡῚῪ ἴἢ6 βίδία οὗ τῃ6 

ἀελά. ὙὍπυβ ῬοΙΒ τῆς ἀεδά τηθῃ ουά 
ὃε ἰῃ Ηδάεβ. Βυῖ ἢετεὲ Ηδάδβ β6εῃ)8 -Ξ 
ΒεΪ!, τῆς Ρίδοε οἵ τοττηεπί, ἀπά οὗ οουζβα 
1, Ζᾶτυβ 15 ποῖ ἴῆετγα, θυΐ ἴῃ Ῥαγδάϊϑβε..--- 
ἀπὸ μακρόθεν: Ρατγδάϊθε ἀϊπιγ νἱ δἰ ]ε, 
γδὲ νν μη βρεακίηρ ἀϊδίδηςε ; 188. ἰ8 
ποῖ ἀορπιδιὶς ἱεδοῃὶηρ Ὀυὰϊ Ρορυΐαγ ἀε- 
δβοτίριίοη ; 8ο 1ῃγουρμουϊῖ.---ν τοῖς κόλ.- 
ποις : οἷυγαὶ Πετα (οὐ, νεσ. 22); 8ο οἴεῃ 
ἴῃ οἰαββίςβ.---  εσ. 24. Πάτερ ᾿Α.: ἴδε 
το πιᾶπ, ἴἰκ6 1, ἀΖάγιβ, ἰ5 ἃ [ενν, δηά 
ῬΙΟΌΔΟΙΥ, 48 ἃ βοη οὗ ΑὈγδῃδπ), νῈσῪ 
ΤΩΟὮ βυγρτίβεά τῃδὲ πε βῃου]ὰ ἢπά Πἰπι- 
8ε1} ἴῃ βίο ἃ ρίδος (Με. {{. 8, 9), δπὰ 
81} Πορίηρ πὲ τῆς ῥδίγίδγοβ. οδῃ ἀὸ 
βογηειῃϊηρ ἴος δἰπι..--καταψύξῃ (κατα- 
Ψψύχω, Βεῖε οἷν ἴῃ Ν.Τ.): δυεῖν ἐμαὶ 
ΒΙΩΔΙ] βεσγνίος νν}}} ποῖ ΡῈ τεΐυβεά  1{τπὰ 
βδτλεβ σαπποῖ Ὅς Ρυΐ ουΐ, πᾶν {πὰ ρδίῃ 
ἴμεν οαυβς ποῖ ὃς πηϊὶραϊεά ὉῪ ἃ φὐο πα 
ἄτορ οὗ ννδῖεσ ου ἴδε τρ οὗ ἴδς ἴοηρια 
-ἃ ραϊδειῖς τεχυαϑβί.--- ες. 25. τέκνον : 
δηβυνεσίηρ ἴο Πάτερ, ἱπιτοάυςίηρ ἱπ 4 
Κιπάϊγ ραΐδσπμδὶ ἴοπς ἃ βρεεοῦ μοί ϊηρ 
Ουξ πο δορα, 4]1 τῆς 1ε88 ἰδὲ ἰξ ἰ8 80 
ΒΟΥ δηὰ αυΐεῖὶν β8ροκεη.---τὰ ἀγαθά 
σον, τὰ ξακὰ, γου ροὶ γομν βοοὰ τδίηρβ 
-τυνδδῖ γου ἀεβίτεὰ, δηὰ τπουρῆς γουὺ 
Βαᾶ ἃ τἰρῆι το---  ἀζαγὺβ ροὶ ἐλε 1118, ποῖ 
ναὶ ε ἀδεϊσεὰ οὐ ἀδβεσνεά, Ὀυξ τῃς 1118 
ἴο Ῥς τηεὶ ψ ἢ οα δασιῃ, οἱ ννδίο ἢ με Βαὰ 

ἃ ΝΕΣΥ 011} βῆασγα (ῃο αὐτοῦ αἴτεε: κακώ. .-- 
γῦν δὲ, Ὀυΐ πονν, ἴα πον οἵ τἰπιῈὲ ἀπά οὗ 
Ἰορίο : (ἢ τανεσβαὶ οὗ ἴοι ἰῃ τἣς βίδίς 
αἴϊες ἀεδῖῃ ἃ δβασά ἴδοι, δαπά δαυϊίδδίε. 
ΎΠε υἱεϊπιαῖς ρτουπά οὗἨ ῃς τανεσβαὶ, 
ΤΠ δγδςίεσ, 8 ποῖ τεΐεσσεά τὸ; ἰξ ἰβ ἃ τῆθσα 
αυεβείοη οὗ ἔαίγμεββ οσ ροεῖίς ͵υϑβεῖςε..---- 
γες. 26. Τῆε δάάϊείοπδὶ γεάβοη ἱπ (8 
νεσΒα ἰδ ΒΌΡΡΙεπιεπίδγυ ἴὸ (ἢς ἢγϑβῖ, 88 ἴδ 
ἴο Ὀυξίγα88 118 ΘΆΚΠ688. ΕῸΣ ἴῃ ἴοτ- 
τπλεπίεὰ πιδπ πηὶρῃς ταρὶγ: βυσεῖγ ἰξ 8 
Ῥτδββίηρ ἴῃς ῥγίποιρὶς οὗ ἐαυϊεν ἴοο ἔδλσ ἴο 
τείαβα πὶὲ ἴπ6 ρειγ σοπγίοτε 1 δβκ. ὙὙ1] 
ςοο]ΐπρ ΠΥ ἴοηριςε ἱπογεᾶβε Ῥεγοπά ννβδὲ 
ἰ8 εαυϊέα δῖα (Π6 βυπὶ οὗ τ φορὰ (Πίηρϑὺ 
ΑΡγδβδπι᾿Β σαν ἴο τ ἷβ δπίϊοραϊςεά οὔ- 
)εοιίοη ἰ8 ἰπ εῆεςι : νγα πιῖρβε ποῖ ρτυάρε 
γοὺ {{|8 8Ππ|811 βοΐαςς 1 1ὲ ψεσε π᾿ οὺσ 
Ῥοννεσ ἴο Ῥχίῃρ ἱξ ἴο γου, Ῥὰξ υπίοτίυ- 
πδίεϊυ [μδὲ 15 ἱπηροβϑβίδἷε.---ἐν (ἐπὶ, Τ.Ε.) 
πᾶσι τούτοις, ἰῃ 411 τῃοβϑε γέρίομς: ἴδ 6 
οἰεἴς τὰπβ ἔγογῃ δηὰ ἴο επὰ, ἴοο ννἱάδ ἴο ὃ68 
οτοββεά; γοὺ οᾶπποῖ ουξῆαηίς ἰξ ἀπὰ ρὸ 
τουπά ἴτοπὶ Ρασγδάϊβε ἴο ἴῃς ρἷδος οἵ ἴοσ- 
τις. ΔΊ ἐπὶ {πε ρῆγαβε πιδᾶδῃβ, “ ἴῃ 
δἀάϊείοη ἴον ηδὲ 1 ἤδᾶνα βαϊά",,-- χάσμα 
μέγα, ἃ οἰεξ οἵ τανίπε (μεγε οὐἱγ ἰπ Ν..), 
ναϑὲ 'ἰπ ἀερίῃ, Ὀγεδάϊῃ, δηὰ Ἰἰεηρίῃ ; δὴ 
εεςίυαὶ ὈΑττῖεγ ἴο ἱπιεγοοσηπγυηίοδείοη,᾿ 
Τῆς ΚΔΡΡΙ5 οοποείνεά οὔτε ἔννο ἀϊνίβίοπβ 
οὗ Ηδάεβ 88 βερδγαίεἀ Οὐ] ὉΥ ἃ ννδίὶ, 
ἃ Ῥαϊπὶ ὑγεδάϊῃ οὐ ἃ ἤἥηρες ὑὕὑσεδάιμ᾽ 
(υἱάε ΜΝεῦετ, Ζιεῖγε ἀες Ταϊνιμά, Ὁ. 
26 ζ,).--ὅπως ἱπιρ|1ῖε8 ἴπαὲὶ ἔπε οἱείξ 

18. ἔπαγε ἴοσ 1ῃ6 ρύγροβα οὗ ργενεηίίπ 
ἐγδηϑς οἰἴμος τῶν ; ἰοοδιίίοῃ ἢχεὰ δῃ 
Βπαὶ. 
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ἐκεῖθεν πρὸς ἡμᾶς διαπερῶσιν. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΥῚ. 27---31. 

27. Εἶπε δέ, Ἐρωτῶ οὖν σε,ἷ πάτερ, 

ἵνα πέμψῃς αὐτὸν εἰς τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου, 28. ἔχω γὰρ πέντε 

ἀδελφούς - ὅπως διαμαρτύρηται αὐτοῖς, ἵνα μὴ καὶ αὐτοὶ ἔλθωσιν 
εἰς τὸν τόπον τοῦτον τῆς βασάνου: 29. λέγει αὐτῷ 2 ̓Αβραάμ, 

Ἔχουσι Μωσέα καὶ τοὺς προφήτας - ἀκουσάτωσαν αὐτῶν. 40. Ὁ δὲ 

εἶπεν, Οὐχί, πάτερ ᾿Αβραάμ " ἀλλ᾽ ἐάν τις ἀπὸ νεκρῶν πορευθῇ πρὸς 

αὐτούς, μετανοήσουσιν. 31. Εἶπε δὲ αὐτῷ, Εἰ Μωσέως καὶ τῶν 

προφητῶν οὐκ ἀκούουσιν, οὐδέ, ἐάν τις ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ, πεισθή- 

σονται. 

1 Ἐοσ ουν σε (ΙΧ, εἰς., Τί8. ἢ.) ΑΒὮῸ ὅο αἱ. πᾶνε σε ουν (ΝΝ.Η.). 

3 Μδηγ δυϊπογίἰεβ (9 ΒΌΙ,, εἰς.) δά δε ἴεν λεγει, ἀπά 3.1, οτχίξ αυτω. Ὁ 
διὲ8 εἰπεν. 

νυν. 27.31. ίσες ἱπίεγοεάες Ὁ δὶς 
δτείλγοη. τιν ετ. 22. οὖν--ἰ πο πόρε ἴοσ 
ηιδ, ἴετα τῆν 6 ἕος ἔδοβε 581}}} ἄδασ ἴο 
τας. Ῥοββί δι εν οὗ τγαηβίς ἔγοπὶ Ῥαγδάϊβε 
τὸ φαγί ἰ8 αββυσηεὰ. Τῆδὲ {Ππἰ8 18 ἀεβιγεὰ 
τανε 818 ΒυπΊᾶπο ἔεε ἷηΡ. Νὸὼὸ δἰϊεπιρί ἴο 
βῆον ἴδε Ὀίνεϑ ἰ8 υἱέεγὶν ὈΔ4. [5 δυςἢ 
ἃ τηδῃ ἃ ΡΓΟΡΕῚ βυδήεοι ἔοσ ἤπ8] ἀδηπιπᾶ- 
τίου )---νες. 28. ἀδελφούς, Ὀτοίπετβ, ἰπ 
τῆς ᾿ἰξοσαὶ βεῆβα. ΝῊ ἔογοα οὐ ἰϊ δῃ 
δἰϊερογίςαὶ ϑεηβα ὉΥ βπάϊηρ ἰη ἰξ ἃ γείεσ- 
ὅποα ἴο ἴδε Ῥῃδγίβεεϑ οἵ ἴο [6 [ον 8ἢ 
Ρεορῖε, δσείμγεη ἱπ 1Π6 βεπξε οὗ ἐεϊ!ονν- 
ςουπίσγηθη ἢ Εἶνε ἰβ ἃ ταπἄοπὶ πυπΊΡεσ, 
τε ἴο πδίυγαΐ ργορ ὈΙΥ ; ἃ ἰᾶσρα ἐπουρῇ 
ξαταὶὶν ἴο τῆᾶκε ἱπίεγεδὶ ἰη {πεῖς δἴθγηδὶ 
ν ε]-δεῖπα οὐ {πὲ ρατὶ οὗ ἃ ἀεοβαξεὰ 
τλεπιρας νετΥ ἰπῖε]] 16 10 1ε.-- διαμαρτύρη- 
ται, σρεηεν ἰεβε ν ἴο, το] Πρ’ ΤΠ τῦ πον 
ἰξ Ιοοκβ θεγοπᾷά, ἕονν 1ξ ἔασεβ ἢ πεῖς 
Ῥγοίδογ, ἢ ἀπε βοϊεπηη ἱπηργαβϑίνε πε 88 
οἵ ομε Ψῆο [88 βεξη.---Νεσ. 29ς. Μωσέα, 
εἰς, : εἶ, χνῖϊ!. 20, ννβεγε [6808 γεΐδθιβ ἴῃ 8 
τυΐοῦ τὸ ἴ[26 σοτηπιδηἀπιεπίβ. Μοβεϑ, οἵ 
ἴδε ἴανν, ἀπά τῆς ρτορῆείβ Ξ πε ΟἹΤ'., 
τπε ἀρροϊπιβᾶ, τερυΐας πιεδῃβ οὗ ρτδςβ.-- 
Νε εκ. 30. οὐχί, ἃ ἀοοἰἀεἀ περαῖίνε -- παγ!] 
τηδὲ 15 ποῖ ἐποιρῇ ; 50 πε Κπειν ἔγοπι ἢἰ8 
οὐ Ἔχρεσίεποε; με ϑογίρίασαβ νεγὺ ροοά 
ἀουθι]ε55, Ὀυϊ πιοη δῖα αγοιδίοηεἶ ἴο 
1πεπ.--τις ἀπὸ νεκρῶν: ΒοπΊεῖπὶπρ ππ- 
μομαὶ, ἴτε ρῥγεδοπίηρ οἵ ἃ ἀεδὰ πιδῃ 
τεϊυγηδά τὸ [πἴε, πὲ τηῖρπε ἀο.---Ν ἐγ. 31. 
εἶπε δὲ: ΑΡτΑΠαπὶ ἄοεβ ποὶ ρ᾽εδά ἱπι- 
ῬοΞΒΙ ΒΕ ν 48. ἰπ τείεσεηςε ἴο ἴπ6 ἢτγϑι 
τεφυεδῖ ; ἢ6 5 πρὶν ἀξοίαγεβ Πῖ8 ἀπθεϊϊεῖ 
ἴῃ τπ6 εἰπῆ ὴν οὗὨ ἐπε ρίαη ἴοσ σοηνατιίηρ 
δε ἔνε. Τῆς ἀεηίζεπβ οἵ Ραγδάϊβε βεῖ 
{ἰπ||6 ναϊπθ οὐ ἔπε ὑπυβυδὶ ἃ5 ἃ πιεδη8 
οὗ ρτᾶςε. Αὐγδῆδτι ἄοεβ ποῖ δδὺ ἴῃαῖ ἃ 
βιιοσί-ἰνεά βεηβαιίίοη οουἹά ποῖ Ὀς ὕτο- 
ἁἀυςοά; δε ἄοεβ βᾶν (Ἰὰῖ (ἴεν νουἹά ποῖ 
ὃς ρετϑιδάεά (πεισθήσονται), ἱ.6.» ἴο τε- 

Ρεηΐ (Ηλπη). ΒΥ ἰακίηρ πεισθήσονται 
85 πιεδηΐηρ βοιηδιπίπρ [688 [ἤδη μετα- 
νοήσονυσιν, ἀπά επΊρἢΔ5ἰϑίηρ ἴῃς αἰ ετ- 
επος Ὀεΐνεεῃ ἐκ νεκρῶν ἀναστῇ Δπη ἀπὸ 
νεκρῶν πορευθῇ (νεῖ. 30), Ττοης ἢ (Νοέες 
οἡ {διε Ῥαναδί.5) τλακαβ {Π|8 ροῖϊπε : “Δ 
ἴασ τηϊρβείεσ πλίγαοῖες τπᾶπ γοὺυ ἀετηδηὰ 
ψουά δὲ ἱπεβεςιιδὶ ἔοσ ργοάαςίπρ' 4 ἔδσ 
5! ρῃῖϊες εἴεοι'᾿. Ι( ἰδ ἀουθε! 16 τῆς 
ςοπίγαϑὲ θὲ Ἰερίτηδῖς ἱπ οἴμοι οδβε; 
ςετίδι ἰν ποῖ 45 Ὀεΐϊινεεη “σερεηῖ᾽" δηὰ 
“6 ρετβυδάςεἀ ̓. [Ιπ ἴδε οἴμεσ Ἵἂβα 
ἔπειτα πᾶν ὃς τῆς ἀϊετεπος εΐννεεη ἂῃ 
ΔΡρατγίκίοπ δηὰ ἃ τοβυτγεοίε ἃ δῆ. [ἷὲ 
ΤΥ ὃς ποϊεὰ {πδὶ ἴῃς τεβυγγεοιίοη οὗ 
ΟΠ τῖβι δηὰ οἵ ΟὉῃγίβιίδηβ 18 βροίζκβῃ οὗ ἃ5 
ἐκ νεκρῶν (υἱάο 1.Κ. χχ. 35), ΨΠΠῸ (Π6 
δεπεγαὶ τεϑυστεοιϊίοη ἰ ἡ ἀνάσ. τῶν νεκ- 
ρῶν (ε.ρ., τ οτ. χν. 42). 
Οβάρτεε ΧΝ]]. Α ΟΟΣΜΕΟΤΙΟΝ ΟΥ 

ΘΑΥΙΝΟΒ, ΙΝΟΌΡΙΝΟ ΤῊΗΞ ῬΑΒΑΒΙΕῈ ΟΥ̓ 
Εχτκὰ ΘΕΆΝΙΟΕ. Τῆΐβ οΒαρίοσ ρῖνεβ ἴπ 8 
ἱπιρτεϑβίοῃ οὗ βείῃρ ἃ βγοὺρ οὗἉ ἔγδριηβηῖβ 
νὰ Π|||6 σοππδοίίοη ἴῃ ρ]δςα, {Ἰπ|6, ΟΣ 
τορίς, δηὰ ποιῃίπρ ἰ8 ραϊπεά ἴοσ ὄἼχερεβίβ 
ἘΥ ἰηρεηίουβ διξεπιρίβ δἱ ἰορίςαδὶ οἵ τορὶ- 
οδ] ςοποφϊδηδιίοα. ἔν νίενν ἴῃς στοὺρ 
οἵ ρῥδγϑῦῖεβ ἱπ σῆδρϑ. χν., χνὶ. ἃ8 ἃ τη8858 
ΠΟ Ππ48. ρον ἃτουηὰ τπ6 Ρδγδῦϊδ 
οὗ ἰῃῆε 1Ζοερὲ δλεεῤ δ5 ἴῖ8 πυοίευβ, δπὰ 
τεῆεοι τπαῖ ἰμαὶ ρδασδῦϊε ἢ {πὸ βᾶν- 
ἱπρ8 ἱπ χνυϊΐ. 1-4 ἰβ ουηά ἰπ Μι. χνὶϊι,, 
ΜῈ ΠΊΔΥ ὙΠ βοῦλα πιεάβυγε οὗ οοηβάξηςς 
ἅγανν ἴῃς ἱπέεσεπος {πὶ {πε ἀϊβοοιγβα 
οὐ ΒυΠΉ ΠΥ δὲ Οδρεγηδυπη νγὰ8 ἴῃ 
οτἰρίπδὶ ἰοεμβ οὗ δἵ ἰοδβϑὲ {Π686 εἰδπιεηὶβ 
οὗ [κε 8 παγαῖίνε. Ὑμδὲ παν γα 
πιίχεδ ὑρ νυ 80 τιθῇ πγαίίας ἐογεῖρτι 
ῖ1τὸο Με. 8Β τεοοτά βρεᾶκβ ἴο εχίεηῃβίνα 
τεαηϑίοσηηδιίοθ οὐ ἴπς ιταάδίείοη οὗ οὖς 
1μοτά ννοτὰβ ὃν ἴδε ἔπιε ἰξ τεδοπεᾶ 
{Κι 8 Ββαηὰβ (υἱάε ΜΝ εἰχβᾶοκεσς, ὕπέογ. 
δηολμμερεπ, Ρ. 177). 

-- “πὶ “- 
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ΧΥΊῚ]. 1. ΕἸΠΕ δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς,; ““᾿Ανένδεκτόν ἐστι τοῦ μὴ 
ἐλθεῖν τὰ σκάνδαλα 3: οὐαὶ δὲ ὅ δι᾿ οὗ ἔρχεται. 2. λυσιτελεῖ αὐτῷ, 

εἰ μύλος ὀνικὸς ὁ περίκειται περὶ τὸν τράχηλον αὐτοῦ, καὶ ἔρριπται 
εἰς τὴν θάλασσαν, ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ ἕνα τῶν μικρῶν τούτων. 

ἐὰν δὲ ἁμάρτῃ εἰς σὲ ὁ ἀδελφός σου, 3. προσέχετε ἑαυτοῖς. 

ἐπιτίμησον αὐτῷ: 4. καὶ ἐὰν μετανοήσῃ, ἄφες αὐτῷ. καὶ ἐὰν 

ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ἁμάρτῃ εἰς σέ, καὶ ἑπτάκις τῆς ἡμέρας ὃ 
ἐπιστρέψῃ ἐπὶ σέ," λέγων, Μετανοῶ, ἀφήσεις αὐτῷ." 

5. Καὶ εἶπον οἱ ἀπόστολοι τῷ 

ΤΊΜΑΒΘΙ, αἱ. νεζββ. δὰ ἀντον. 

Κυρίῳ, “ Πρόσθες ἡμῖν πίστιν." 

3 Ἐογ μη ελ. τα σκ. (ςοπίοτπιδὰ (ο Μ|) ΦΒΙΩΧ ὁ Βᾶνε τὰ σκ. μη ελθ. τον ἰδ 
οτἰεεὰ τῇ τηϊπιβο. 

5 Οτηΐε δε ΜΙ ΒΌῚΙ, αἱ. 

4 Ἐοσγμυλ. ονικος, πε ἴσια τελάϊηρ ἰῃ Με. ἀπά Μίκ., τοδά λιθος μνλικος ψἱ8 ΜΒ ΒΌ, 
αἱ. νεῖ55. (Τίβοῃ., ΝΝν.Η.). Μέαάε Ὀεΐον. 

δ των μικρ. τουτων ἕνα ἴῃ ΝΒΙ, (Τίβοἢ., 

δ ἐαν ἀαμαρτη νἱϊπουϊ δε Δηά εἰς σε ἴῃ δὲ ΒΙ(Τίδβοῃ., Ν. Η.). 
δηά Α΄, 42, 13:1, εἴς., οπχϊξ εἰς σε. 

ΜΗ... 
ὮΧ 33 οῃιχὲ δε, 

Τ ἀμαρτηση πη ΑΒΌΓΧΔ αἱ. (ΤίΞος., ΚΝ. Η.). ΤΕ. τ αὶ αἱ. 

8 Οπιὶξ τῆς ἡμέρας ἱπ Φ ΒΌΓΙΧ νεζββ. 

ϑπρος σε ίη ΜΑΒΙΧ αἱ. ἐπὶ σε οΠ ΘΗ ἴῃ πλΐηαβο. 

γν. 1-4- Οοπεεγμίπρ οἤεμποος ἀπά 7ογ- 
σίυἱηρ οὐ οὔεπεος (οὗ. Μι. χνῖϊ!. 6, 7; 21, 
22) .---ἀγένδεκτον : ἤετε οπὶν ἰῃ Ν.Τ. ἀπά 
Βατγάϊγ ἐουηᾷ ἰπ οἰαβϑίςβ ; πυΐτ ἐστι ΞΞ οὐκ 
ἐνδέχεται (χί1ϊ. 33), 1 18. ποῖ Ροββίδ]ε.---- 
τοῦ μὴ ἐλθεῖν: {πε ἱπβηϊεῖνα ἢ τπὰ 
ξεηῖεῖνε δγίίοϊε πᾶν ἀερεπάᾶ οη ἀνένδεκ- 
τὸν νἰενεά 88 ἃ βυρβίδηιϊνα Ξ δὴ ἱτη- 
Ῥοββί δ: ΠΥ οὗ οἤδπξηςεβ ποῖ σογηΐηρ εχίβῖβ 
({Μεγεσ, 1. ΝΥ ε158), οὐ 1ἴξ πᾶν ὃς [ἢς βυδ- 
͵εςε το ἐστι, ἀνεν. Ὀεΐπρ {πε ρῥγεάϊοδῖε -Ξ 
ἴπτι οἤεποεβ βῃουϊὰ ποῖ σοπΊε 8 ἱπιροβ- 
5186 (ϑοῆδηζ ; Βυσίοη, Μ. δπά Τ'., ἱποϊ πο 8 
ἴο ἴῃς 58π|6 νίενν, υἱάς 8 405).---Ν ἐσ. 2. 
λυσιτελεῖ (λύω, τέλος), ἰξ ρτοῆ!δ οὐ ρδΥ8; 
Βεῖε οπἷν ἱπ Ν.Τ. -Ξ-ι συμφέρει ἱπ Μι. 
χν!, 6.---λίθος μνλικός, 4 τη:]Π]Ξέοπ 6, ποῖ 
8 ρτεδὶ τη ]]βίοης, οὴς ἀγίνεη ΌΥ δῇ 4588 
(μύλος ὀνικὸς, Τ. Ε.), 485 ἱἰπ Μι.: [ἢς 
νεῃασηεπε ετηρ 4518 οἵ Ὁ γίβε᾿β νοσάβ ἰδ 
τοπεὰ ἀονη ἴῃ [Κι Πεγα 848 οἴβῃ εἶβε- 
 Πετα. ΤΠ τε] δίς ἐχργεββδίοη οὗ Μί. 
͵ἰ5 ἀου 1655 ἴσαεσ ἴο Π6 δοῖυδὶ υτίεγδηςα 
οὗ ]εβυ5, ψγῆο ννου]ὰ βρεαῖ οὗ (ηε οἤεποεβ 
ογεδϊεά Ὁν ἀπιδίτίοπ νυ τ ραββίοπδὶς δθ- 
Βογγεποα.--περίκειται -Ξ Ρετῖ, 455. οὗ 
περιτίθημι ἴῃ Βεη86 τε Π48 ὕεεη ρἰδοεά; 
ΜΠ ἔρριπται, ἀποῖμετ ρετίεςξ, βυβρεδι- 
ἱπρ {πε Ιάδαᾶ οἵ δῃ δοϊίοῃ αἰγεδὰγ οοπιρί εἴα 
-͵͵Ιἂς πιίβογεαπε νὮἢ ἃ βίοπα στουμὰ ἢἰ8 
τ οοΚ ἔχουν ἱπίο (δε 562.---εοἰς τὴν θάλασ- 

σαν: Βεῖα δρϑίη ἃ βυδάυε εχργεββίοῃ 
οοτηραζεὰ νυν Μι.---ἢ ἵνα σκανδαλίσῃ, 
18δη ἴο βοδηάαδίβε ; πε 580]. ἢ ἵνα τ- [ῃς 
ἱπβηϊεῖνε. Μὲάφς ὙΝΊηασ, 8 44, 8.---ν ες. 3. 
προσέχετε ἑ., ἴᾶκε πεεὰ ἰο γουτβεῖνεβ 
([εβὲ γε οἥεηά), ἃ τοπυϊπίβοεπος οἵ τὰς 
οτὶ ρίπαὶ οοςδβίοη οὗ πε ἀΐβοουγβε : διλδί- 
τίοη τενοαι πα. Ποῖ ἴῃ τπε ἀϊδοίρ]ε-οἴγοϊα. 
-νες. 4 τάκις τῆς ἡμέρας, βενεῆ 
Εἰπιεβ ἃ ἄδν. Ὑδα Πυπιρεσ σεο 8118 Ρεΐεγ᾽ 8 
αυεβιίοη (Με, χνι!. 21), ἀπά τα ρῆγαβε 
δανθῃ {ϊπιεβ ὦ ἀαν βιδίεβ ἴῃς ἄυτν οὗ 
οτρινίπρ ἃ8 ὑσοδαάϊν 8ἃ8 Μι.᾽Β βενεπίν 
τἰπιεβ βανθῆ, Ὀυῖ ποῖ ἰπ 80 δηἰπιδίςά ἃ 
βίγίε: τπῆοσε ἰπ ἔπε ἔογπι οὗ ἃ αἰάαςιὶς 
τε τπδη οὗ ἃ νεπεγησεηΐ επιοιϊίοηδὶ υἱέετ- 
8ΔΏς6 ; ΟὈνϊ Οὐδ βθοοηάδγυ 88 Ἴοοσηρασζεὰ 
ψ ἢ Μι. ᾿ Αἴ 

νν. 5-6. Τῆε ῥοιυόν οΥ ζαϊέμ (ο΄. Μι. 
χνίϊ. 20).-- οἱ ἐρυδλον μα Αἰ οἵ μαθη- 
ταὶ. Μετ. τ. τῷ κυρίῳ: {πε86 {{1|68 ἴῸΓ 
{πη δηὰ {πὸ Ὑννεῖνε Ὀεῖγδυ ἃ παγγαῖίνα 
ανὶηρ πο σοππεοιϊίοη ἢ ννμαξ ροα8 

δεΐοτγα. ἀπά βεοοῃάδσυ ἴῃ 18 σμδγδοίεσ.--- 
πρόσθες ἡμῖν πίστιν, δἀά ἐδ ἴο υ8. 
ΤὮΐ8 βουηάβ ποσὰ {κα ἃ βίεγεοϊγρβά ρεῖϊ- 
τίοπ 'ἰπ σμυγοῦ ῥγγυεῖβ ἴπδῃ ἃ τεαυαβὲ 
δΔοίμα!ν τηδάε Ὁν τῇς Ὑ νεῖν. ΟἹ 
τους πιογα 116. τῆς οσςαδίοη ἕοσ {π 8 
υἱΐεγαπος βυρρ εά ὃν Μι.: “ὙΝῺΥ οουἹά 
ποῖ νγε οαϑβὲ ῃἰπὶ οὐ ὃ ̓᾿--πνεσ. 6, εἰ ἔχετε. 
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6. Εἶπε δὲ ὁ Κύριος, “Εἰ εἴχετε! πίστιν, ὡς κόκκον σινάπεως, 
ἔλέγετε ἂν τῇ συκαμίνῳ ταύτῃ, Ἐκριζώθητι, καὶ φυτεύθητι ἐν τῇ 
θαλάσσῃ " καὶ ὑπήκουσεν ἂν ὑμῖν. 1. Τίς δὲ ἐξ ὑμῶν δοῦλον ἔχων 

81 0οε. ἰχ." ἀροτριῶντα ἢ ποιμαίνοντα, ὃς εἰσελθόντι ἐκ τοῦ ἀγροῦ ἐρεῖ,2 Εὐθέως 1ο. 
ΟΡ, καί! παρελθὼν ἀνάπεσαι ὃ. 8. ἀλλ᾽ οὐχὶ ἐρεῖ αὐτῷ Ἑτοίμασον τί " δειπ- 

μι, 
ἴτας εν, νήσω, καὶ περιζωσάμενος διακόνει μοι, ἕως φάγω καὶ πίω - καὶ μετὰ 

--: ταῦτα φάγεσαι καὶ πίεσαι σύ; 9. Μὴ χάριν ἔχει“ τῷ δούλῳ ἐκείνῳ, ὅ 

ὅτι ἐποίησε τὰ διαταχθέντα αὐτῷ, οὐ δοκῶ. το. οὕτω καὶ ὑμεῖς, 
ὅταν ποιήσητε πάντα τὰ διαταχθέντα ὑμῖν, λέγετε, Ὅτι δοῦλοι 
ἀχρεῖοί ἐσμεν - ὅτι ὃ ὠφείλομεν ποιῆσαι πεποιήκαμεν." 

11. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ πορεύεσθαι αὐτὸν" εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ 

1 χχετε ἰπ ΦΑΒΙ ΧΑ αἱ. ῥί. (Τίδοι,, ΝΥ. Η.). εἰχετε ἴῃ Ὁ αἱ, 
3 ΜΒΌΓΙΧ αἱ. νεῖεβ. δά αντω. 

8 ἀνάπεσε ἰη  ΒῸ αἱ. ΤΕ. καἹ, αἱ. 4 ἐχει χαριν ἰπ  ΒΌΙ, 124. 
5 Οπιῖξ ἐκείνω ΦΑΒΌΙΧ, ἀπά ΦΑΒΙ,Δ αἱ. οπιίε αὐτω ἀῆες διαταχθεντα. 
ΦΊΝΒΙΧ τ, 28, τσ, 131 αἱ. νεσεβ, ομγἱξ ον δοκω (Τίβοι., Τσρᾷ., ἔεχι, Εν... ΝΗ.) 
Υ Ομρΐξ οτι βεσα ΒΑ ΒΌΙ, αἱ. νεῖβ8. 

αἱ νἸῈΒ ῥσεβ. 'π ὑσοιδβίβ, ἴῃς ἱπηρεσί, ἰῃ 
πρδάσειν ἢ ἄν. Ῥοβϑβεββίοῃ οὔ ἔῃ 

ἐδαγ βυβιοίεηιϊ τὸ ψγοτῖκ πιίγας 68 ἰ8 Πδσα 
δάὐπκίτεά. [π᾿ Με. δα επιρμαβίβ 1ἴεβ θη 
ἴδε νγδηῖ οἴ ϑυςἢ δι. Αποῖδογ ἰπβίδπος 
οὗ [κ,᾽8 ἀεδίσε ἴο βρᾶσε ἴδε Ὑνεῖνο.--- 
συκαμίνῳ, Πεῖε ΟὨΪΥ ἱπ ΝΑΊ, -- συκο- 
μορέα, χίχ. 4, ἴῃ Ηρ’ πιυ]θετγΥ ἔσεα (υἱάδ 
1δετο). Α ἐγες ετε, ἃ πιουπίαίη ἰη Μι. ; 
δηὰ ἴπε πλίγαουϊουβ ἔεαι ἰβ ποῖ σοοιϊίηρ ἰὲ 
ουἱ οὗ {πε ξαγί Ὀυΐϊ τερ απεΐπρ ἰξ ἴῃ ἐπα τες 
--͵α πδίυσζαδὶι ᾿Ἰγηροββί ΠΥ. Ρσίοδευβ οἰϊοβ 
ἃ οἰαβϑίς ρϑγβὶϊεὶ : τὸ πέλαγος πρότερον 
οἴσει ἄμπελον. 

γν. 7-το. Τὰε ῥαγαδῖς ο7 ἐχέγα Ξεγυΐοσ, 
ἴῃ Γυκε οηΐγ. Εοσ [18 πᾶτης ἀπά τῆς 
νἱενν οὗ [Ὡς ῥαγαῦϊβ ἱπιρὶἰεά ἰπ ἰξ βδα 
Ῥαγαδοϊϊς Τεαελὶπρ οΥ ΟἈγίςέ. Ιὰ ἰδ τμοτα 
Ῥίαοεά ἀπιοηρ ἴδε τπεογεῖίς ραγαῦϊεβ 88 
ἰεδοπίηρ ἃ τὰ δρους ἴῃς Κίπχάοτῃ οὗ 
αοά, νἱς., παῖ 11 τλακεβ Ἴχδοξίπρ ἀς- 
τωληῃβ οὐ ἰΐ8 βεγνδηΐβ ἡ Ὠ]Οἢ σᾶη ΟἿΪΥ Ὁς 
ταεῖ Ὁ ἃ πεζοῖς ἴεπηρεσ. “Ὁ σίβε 5 ρυγ- 

ἰβ ποῖ ἴο [εδοἢ ἱπ ψνπδὶ βρίγιε αοά 
ἄεαῖὶβ ψνὮ Ηἰ8 βεσνδηῖβ, θυϊ ἴο ἐεδοῖ 
ταῖμος ἰπ ψμδὶ 8ρίτίς ψὰ βῃουᾶ βεῖνε 
αοά.᾽"-Ννες. 7. εὐθέως : το Ρε ςοππεοιοὰ 
ποῖ ψνἱ ἐρεῖ Ρυὶ ν»ἱἢ παρελθὼν ἀ, -- ῃε 
ἄοεβ ποῖ βᾶγ: 60 δἵ οποὲ δηά ρεῖ γουζγ 
ΒΌΡΡετ.--- ει. 8. ἀλλ’ οὐχὶ: ἀ ἐπι- 
ΡΙΪε8 [8 πορδιίου οὗἨ ἐς ργενίουβ βὺρ- 
Ῥοβίεἰοη.---ὅως φάγω, εἰἴς., “111 Βανε 
εδαΐθη,᾽ εἴς., ΑΝ; ογ, τολίϊδ 1 εαἱ δπά 
ἀτίηκ.- νεῖ. 9. μὴ ἔχει χάριν, ῃε ἄοε8 
ποῖ {πδηκ Πίπι, ἀοεβ ἢς ἡ τῆς βοσνίςς ἴδκθη 
88 ἃ τηλίτεσ οὗ Ἴουζδβα, 811 ἱπ τῆς ἀδυ᾽β 

8 Οπιῖϊ αὐτὸν ΒΙ,. 

ννοτίς.---Ν τ. το. οὕτως, 860, ἰπ ἴῃς Κίηρ- 
ἄοπι οὗ αοἄ: εχίγεπηεβ τπδεῖ. ΤΒς βεῖ- 
νίος οὗ {πε Κίηράοπι ἰδ 85 π||Κε ἐμαὶ οὗ 
ἃ δἷδνβ ἴο ἢΐβ οὐνῃεσ 48 ροββίδίε ἰπ οῤέγίξ; 
Ῥαῖ [τ ἰ8 {Κκ6 ἰὼ τῆς βδανυ ἀεπιδηάβ ἴξ 
τλᾶκαβ, νν ΠοὮ τος πᾶνε ἴο ἴδῖε 5 ἃ τηδῖϊεσ 
οὗ οουτεε.---διαταχθέντα, οςοπιπιαπάεά. 
ἴῃ ροὶπε οἵ ἕλος ἰξ '5 ποῖ σογηπιαπάβ Ῥυῖ 
ἀεπηδηβ γα ἢανε ἕο ἄεβὶ υνἱτῆ, ατί βίης 
ουῖ οὗ Ἐρεαι ἐπιεγρβεηοῖςϑ. --- δοῦλοι 
ἀχρεῖοι: τῆε ννοτὰβ Ἔχργεββ τῆς γαῖ ἰπ 
ἴεγπὶβ οὗ ἴπ6Ὸ ρδγδθοΐίς σεργεβεηϊδιίοη 
ΜΠΙΟΝ ἰτεδῖβ οὗ ἃ βανε δηδ ἢἰβ οὐνησσ. 
Βυε ἐπε ἰάεα ἰβ: τπ6 μαζάθεβε ἀεπιδπάβ οὗ 
με Κίηράοπι 8τε ἰο θὲ πιεὲ ἴῃ ἃ βρίγι οὗ 
Ῥαϊίεπος δηὰ Πυπλ εν, ἃ ἘΠ ηρ ροββίδ]ς 
ΟἿΪΥ ἔος πῆεπ Ψῆο ἅγε 48 γζεπιοῖε 88 Ροβ- 
8 ]ε ἔτοπὶ ἃ βἰανίβῃ βρίσί: : Πεζοίς, ρεπεῖ- 
Οὐδ, ννογκίπρ' ἱπ δε βρίσίξ οὗ ἔτεε β8ε1}- 
ἀενοιίοη. ϑυςῇ πιὲπ ἀγα ποέ ππργοβιδδὶς 
βεγνδηίβ ἰπ αοάβ βίρῃε; τϑῖμες Ης δο- 
ςουηίβ ἔπεπὶ “ βοοά ἀπά ἔβιμξ!," Με. 
Χχν. 21. ὅτ. 81η. τεδβ βἰυρῚν “' ᾿γὰ σα 
Βεγνδηῖβ᾽", 

νν. Στ-το. Τὰς ἐὲπ Ζεῤεν5.---Ν τ. τι. 
εἰς Ἵερ.: τῆς ποῖα οὗ ἔτης ββετηβ ἴο ἑδκε 
8 Ῥδοκ ἴο ἴχ, 561. Νὼο ροββδίδι! εν οὗ 
ἱπιγοάδυςίηρ Ὠἰβίοτίς βεαυεπος ἱπῖο [Ὡς 
βεςτίοπ οἵ ἴκ. ᾿γίπρ Ῥεξννεεπ ἰχ. 51 δπὰ 
χν]ὶ, 15.--οαΟΑὐτὸς, Ηε ψίεμουξ δτωρῃαβίβ 
ποὶ Ηε, 848 ορροβεᾶ ἴο οἱβες ριϊρτίπιβ 
ἰακίπῷ ἀποίμες τουῖς, ϊσεοῖϊν τῆσγουρ 
ϑαπιασία (58ο Μεγες δἀηὰ Οοάεσι).--διὰ 
μέσον -- διὰ μέσον (Τ.Ε.), μέσον Ῥεΐηρ 
υϑεὰ δάνεγθία!!ν 88 ἰπ ῬΉΠΙΡ. ἰΐ, τς τ 
(γουρῃ δεέεσεση τἴ86 ἔννο ρχονίποεδ 
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αὐτὸς διήρχετο διὰ μέσου Σαμαρείας καὶ Γαλιλαίας. 12. καὶ 
εἰσερχομένου αὐτοῦ εἴς τινα κώμην, ἀπήντησαν 3 αὐτῷ ὃ δέκα λεπροὶ 
ἄνδρες, οἱ ἔστησαν ὁ πόρρωθεν 13. καὶ αὐτοὶ ἦραν φωνήν, λέγοντες, 
“Ἰησοῦ, ἐπιστάτα, ἐλέησον ἡμᾶς." 14. Καὶ ἰδὼν εἶπεν αὐτοῖς, 

““ Πορευθέντες ἐπιδείξατε ἑαυτοὺς τοῖς ἱερεῦσι." Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ 
ὑπάγειν αὐτούς, ἐκαθαρίσθησαν. 15. εἷς δὲ ἐξ αὐτῶν, ἰδὼν ὅτι ἰάθη, 
ὑπέστρεψε, μετὰ φωνῆς μεγάλης δοξάζων τὸν Θεόν- 16. καὶ ἔπεσεν 
ἐπὶ πρόσωπον παρὰ τοὺς πόδας αὐτοῦ, εὐχαριστῶν αὐτῷ - καὶ αὐτὸς 
ἦν Σαμαρείτης " 17. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ᾿Ιησοῦς εἶπεν, “Οὐχὶ ὅ οἱ δέκα 

6---το. 593 

ἐκαθαρίσθησαν; οἱ δὲ δ ἐννέα ποῦ ; 
ψαντες δοῦναι δόξαν τῷ Θεῷ, εἰ μὴ ὁ ἀλλογενὴς οὗτος ; ἢ 

18. οὐχ εὑρέθησαν ὑποστρέ- 

19. Καὶ 
εἶπεν αὐτῷ, ““᾿Αναστὰς πορεύου - ἡ πίστις σου σέσωκέ σε." 

1 δια μέσον ἴῃ ΝΙ͂ΒΙ, (Ὁ μεσον 4]οπε) 1, 13, 69 αἰ. ανα μεσον. 

3. 80 ἰη ΑΒΧ αἱ. (ΥΝ.Η. τοχ). νπηντ. ἴπ Μ1, σ, «3, 69, «31: αἱ, (Τίβοξ., ὙΝ.Η., 
ΤΙΏΔΓΡ.). 

5 ΒΙ, οὔχῖξ αντω (ΝΥ. Η.). 
4 ΒΕ σ57 ἢμᾶνς ανεστησαν (Ὗ.Η. ἰεχῦ). 

Βουχίη ΒΙ.5 131. 

5 Οπι δε ΑὮ (Τίβοξ., ΝΝ. Η., Ὀγϑοκεῖβ), ἱουπὰ ἴπ  ΒΙΧ, εἴς. 

πατηδά, οἡ ἴῃς οοηῆπαβ οὗ δοῖδ, νϑὶο ἢ 
εχρίδίηβ τπ6Ὲ πιϊχίυσα οὗ ενβ δηὰ 
ϑδιηδγίδηβ ἴῃ ἴῃς Ἴσον οὗ ἰερεζβ.--- ἐσ. 
12. δέκα λεπροὶ: ἐδ, ἃ ἴατρε ΠυπΊΒΕσ, 
ἴδε ἀΐδεαβε σοτηπιοη. Ἐοβεηγλ ες (ας 
Α. απὰ Ν. Μονρεμίαμα) ςοἶϊε8 ἴτοπὶ 
ΒῬατηρίεσ ἃ βίη] ἐχρεσίεηςε; ἰερεσβ 
Ὀερρίπρ, Αἰπὶβ ἔσοπὶ νογδρεσβ οἡ ἔπε τγίνεσ 
Οαπιρορα, ἤθπ ἔμεν ἀρργοδοῃεά {πεῖς 
νΠΠᾶρα, ογγίπρ ἴο ἴβετι ἔγτοπι δέδλσ. ὙΠΟ 
οουἹά ποῖ μ6δὶ τμθπ, Ὀὰϊ ἔπε γ ρᾶνε {πὲ πὶ 
ἃ {π||6 τίος.-- νος. 13. ἐπιστάτα: τΠ18 
ψοσά ἰβ ρεουϊίαγ ἴο [Κ., ν Ποἢ βαρ ρεδβῖβ 
εὐἀϊιοτία! τενἰ βίοη οὗ ἴδε βίοσυ.---ἐλέησον: 
ἃ νεῖὺ ἱπάεβηϊίςε τεφυεβὲ οοπιραγεὰ νυ ἢ 
παῖ οὗ τμὲ ἴερεσ 'ἴπ ν. 12 ἢ, Ψῆοβε 
τεπιδγκαῦϊε ννογὰβ ἀγα ρίνεη πη ἰδεπεῖςδὶ 
εγπι8 Ὁν 411 πε βυπορεϊβίβ. ὙΠε ἱπίεγεβε 
νᾶπε8 δετε.--- νος. 14. ἐπιδείξατε ἑ.: 
1ὴε βᾶτηε ἀϊγεοϊίοπ 85 ἴῃ πε ἔγβὶ ἰς 
παζγδῖνε, δῖ υἱοῦ τεάϑοη δηηδχαϑά..---- 
ἱερεῦσι: ρίυγαὶί, εἰἜ πεῖ το τῆς ρείεϑίβ οὗ 
τπεῖγ σεβρεοῖίνε παιοηδὶἶεβ (Κυϊποεῖ, [. 
γνεῖββ, εἰς.) οσ ἴο ἔπε ρῥγίεβίβ οὔ {πὰ 
ταϑρεοῖίνα ἀϊδβίγιοιβ ἴο τη σῇ ἘΠΕ ὃ6- 
Ἰοηρεά (Η4Πη).---ἐν τῷ ὑπάγειν, εἴς., οῃ 
πε ννᾶν ἴο {πε ρῥγίεβίβ ἴμεν ψψάγε μεαϊεὰ. 
Ὠ]ὰ 186 ν 5δῆον {πεγηβεῖνεβ ἴο ἴῃς ῥγίββῖβ ὃ 
Ὑμδὲ ἀοεβ ποὶ ἄρρεᾶσ.0. ὙὉΤδε βίογυ ἰβ 
ἀείεςιῖνε δὲ τ818 ροΐπὶ (“ περ! ρεπιν 
τοϊά,᾽" ϑομϊείεσ), εἰπε Ῥεσαυβε πε 
πδισδῖοσ ἀϊὰ ποῖ Κπονν οὔ Ὀεσδιιβε ἢα 
ἴοοῖκ πο ἱπίεγεβὲ ἰῃ παῖ δβρεοῖ οὗ {δε 
ζᾶ56ε. ΤὍἢε ῥτίεβίβ πιῖρῃξς ποῖ Ὅ6 ἴδ ΟΗ͂. 

-π-τν εῖ. 15. δοξάζων τ. Θ.: φεπεταὶ βἰδίἊ- 
ταεπῖ, Ἔχδρὲ ννοσὰὰβ ποῖ Κπούγῃ, 50 4180 ἰῇ 
τεροτὶ οὗ ἐπαπκδβρίνίηρ ἴο 76βυβ.---τνετ, 
16. Σαμαρείτης: [π|5, ΜΠ τη6 ςοπγπηεης 
οὗ ]εβι18, ἐάφ ροΐπε οὗ ἱπίεγεβε ἔογ [,Κ.--- 
νεῖ. 17. οὐχ (οὐχὶ, Τ. Ε.): δεκίπρ ἃ 
υεδίίοη δηὰ ἱπιρίγίηρ δὴ δεηγπιδίϊνα 
δῆβνεσ. Ὑεῖ ἴῃς ἕδοϊ οἵ δβκίπρ τ(ῃς 
4 εδείοῃ ἱγηρ!εβ ἃ ςεγίδίῃ τηδάβυσγα οὗ 
ουδί. Νο ἀΐγεςξ ἱπίογτηδιίοη ἃ85. ἴο 

ΨΠαὶ Ὠαρρεπεὰ δὰ τϑδομεά [6808 ῥγο- 
ΒΙΓΊΔΌΪΝ,, δηὰ Ηδ πδίυσγδ!ν ἀεβίσεβ οχ- 
Ἰαπαιίοη οὗ τῆς ποη-δρρεάγδηος οὗ 81] 
οἴ ος. δεζε ποῖ 811 ἴῃ ἴδῃ (οἱ δέκα, 

ΠΟΥ ἃ ἤδη ]ας πυπιρετ) Πεδὶεά, τῃδὲ 
γου οοπια ὈΔΟΚ δἷοηες ᾿---ποῦ : ετηρδδιὶς 
Ῥοβίτίοη : {πὲ πίπβ---τσδεγε ὃ δχργεββίης 
πε βυβρίοίοη παῖ ποῖ ἰδοκ οἵ πεαδιίης 
ὉῬυῖ ἴδοκ οὗ ργδιτυἀδ νγᾶβ {πε πιδίξεσ 
18ε πἷπε.--τν ες. τ8. οὐχ εὑρέθησαν, εἴς., 
δεδβῖ ἴἈΚεῇ 88 Ἀποίπεσ 4υδβίιοη (80 Κ.Υ͂.). 
--ἀλλογενὴς, Πετα ΟἾΪΚ ἱπ Ν.Τ. δηὰ ἴῃ 
ϑερῖ. τ ἀλλόφυλος ἀπὰ ἀλλοεθνής ἴῃ 
οἰαββίοβ, δὴ δἰίδη. Οποα πιογα ἴδε ον 
8. 6γ8 ὈΥ σοτηραγίβοῃ νἱτἢ ἴῃοβε νπουξ 
ἴῃ τεβρεςὶῖ οὗ βεηπυΐης ταὶ ρίουβ δε! πρ-τ 
ζαϊτπ, στατεα 6. [{|8 ποι ἱπάεδά βαϊὰ τῆιδε 
811 τς ταεϑὲ ψψεσα [ενν8. νμδὶ 8 ςογίδίπ 
8 τῃηλὲ τῆς οὔς πηᾶπ Ψῆο σᾶτης Ὁ8οΚ ννδ8 
ποέ ἃ ]ενν.---Ν τ. το. ἀναστὰς πορεύου : 
ἰδαῖ τηῖρῃς Ὅς 4}1 (δὲ 1εβι.8 βαϊὰ (8ο ἴῃ 
Β), 88 ἰξ νν85 πε πιδῃ᾿ 8 σταιϊτυᾶς, πδίυγαὶ 
{εε] περ οὗ τ(πδη Κα] η 6585, ποῖ ἢ15 ἴδ, τπδὲ 
νν 85 ἴῃ ενϊάεηςς. Βυὲ 1,ἷς., ἐξα ηρ ἐμαὶ 
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20. Ἐπερωτηθεὶς δὲ ὑπὸ τῶν Φαρισαίων, πότε ἔρχεται ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ, ἀπεκρίθη αὐτοῖς, καὶ εἶπεν, “Οὐκ ἔρχεται ἡ βασιλεία τοῦ 

« Βατς ΘΕ Θεοῦ μετὰ “ παρατηρήσεως" 21. οὐδὲ ἐροῦσιν, ᾿Ιδοὺ ὧδε, ἤ, ἰδοὺ 
τὐ ἀκεῖ, ἰδοὺ γάρ, ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ἐντὸς ὑμῶν ἐστίν." 22. Εἶπε 

δὲ πρὸς τοὺς μαθητάς, ““᾿Ἐλεύσονται ἡμέραι, ὅτε ἐπιθυμήσετε μίαν 

Δ Ὑῆδ βεοοικῖ ιδον ἱπ Ὁ δπηὰ πιδῆν οἵδεν ἰοχίβ ἰ8β οὐχί ἴῃ 3 Β], 157. 

ἱξ νναβ δὴ ἀργυρί σοποϊιβίοη, ταῖρῃς δάδά 
ἡ πίστις σ. σ. σ. ἴο τουπὰ ο [δε 
βεηίεπος, νὩϊο τᾶν ἱπεγείοτς 6 186 
τσῦς τεδάϊηρ. 

γν. 20-37. Οοπμεοενπίηρ ἐπε σοπεὶπρ οὗ 
ἐλε Κίηράοηι απὰ ἐδε αἀυεηέ οὗ ἐπε 805 οὗΓ 
Μαν. ἴῃ τμῖ8 βεοϊίου ἴ6Ὲ ψογάβ οὗ 
7εδβι8 ἂγε ἀϊβιγι δυιϊεὰ Ὀεῖννεεη ῬΒΑγβθαβ 
δηά ἀϊδϑοὶρ᾽ε8, Ροββ ΟΪΥ δοοογάϊηρ ἴο ἴπ6 
δνδηρε δι᾽ 5 τη ργεββίοῃ 85 ἴο ἰἢς δυάϊεπος 
ἴδεν 58υϊεά,. ΜεϊβειῦδοῦΒ (ὑγιίεαεν- 
ἀμηβορεάαπλε Ῥεσμ, Ὁ. 217) βιυρρεβῖβ 
τπαῖ τπεὲ ψοτάβ ἰῃ νν. 20, 21 ΨΈσΒῈ 
οτἰ ρίπα!ν δἀάγεββεά ἰο ἀϊβοῖρ!εβ ννῇο 
ἀϊά ποῖ γεῖ ΔΙΠΥ υπάοτγειδπὰ ἴδε ἰηννασὰ 
δρίγίξυδὶ Ἵπαγαςίεσ οὗ τε Κίπράοπι οὗ 

Ι ἅτῃ ἱποϊίηθᾶ ἴο διίδοῃ:. δοίης 
νει το (8 ϑυρρεβίίοπ. Ι 8πὶ βυσα δἱ 
ΔῺΥ ταῖθ {πδὲ 1 15 ποῖ Βεῖρῆι τὸ ἃ ἴσα 
πυπἀετβίδηἀίηρ οὗ ΟἾ γί 818 βαυΐηρ8 ἴο ἰδ 
του ἢ 816 88 οἡ 1.κ.᾽8 ἰβίοσίςδὶ ἱπισοάυς- 
τἰοηβ ἴο [Πεπ}. Η τ 

νυ. 20, 2:. παρα’ σεως: 
ἴδοτε ἰ5 τοποίἀοταδα ἀϊνεταῖν τ ορίπίοῃ 
ἴῃ τε ἱπιεγρσείϊδιίοη οὗ 1π18 ἱπιρογίδης 
ἐχργεβδίοη. ὙΠὲ ρῥγονδι!πρ νίονν ἰ8 τπδὲ 
76βὺ8 πιεδηῖ τπαγεὺν ἴο ἄδην ἃ σοτηϊης 
ἴδαι σουϊά Ὀὲ οὐδβεινεά στ τῃς γα 
(“ποὲῖ ψ ἢ} οὐβαγνδίίοη. Τῆς οἷάες 
ἰηϊεγρσγεϊδιίοη “ ποῖ ἢ Ροπὶρ " (μετὰ 
περιφανείας ἀνθρωπίνης 8. ἴῃε ρ͵ο88 οὗ 
Ευιδγ. Ζίᾳ.) ἰ8 οἰοβεὶν τεϊδιεὰ τὸ τῃΐ8 
νἵενν, Ῥεσϑυβα βυοῃ ροπΊρ δίοπε νουἹά 
τῆλκε ἴῃ Κίηράοπι νιβὶ]6 ἰο ἴπ6 νυ]ραγ 
εγε. 1]. νεῖββ (Μενεγ) οοπίεπάβ ἔμδὲ ἰξ 
8 ποῖ νἱϑ: διΠ εν Ὀὰὶ ῥγεαϊεέαδιὶ ἐν ἰδὲ 18 
περδιεὰ. Παρατήρησις, ες τεπλΑΓΚ5, 15 
υϑεά οὗ πε οὈδβεγνδίίοπ οὗ τ ῃεανθηΐν 
Ῥοάϊε5, ἴσοι ννῆοβε πιονεπιεηΐϊβ οπα οΔΠ 
σαϊουϊαῖα ψ Ώεη δη Ὄχρεοϊεὰ ρῃμεποστηθηοῃ 
1 ἀρρεᾶσ. [Ι͂ἢ 8 δι ΠΊΪΔΥ νῶν ἴῶἢ8 
Δροςαϊγρίϊβίβ βουρῆις ἴο ἀείεγπγίπε ὈῪ 
δίψηιβϑ ἴἢ6 πιοπιεηΐ ἤδη ἴῃς Κίηράοπι 
Ββῃουϊά θὲ βεῖ υρ. Τῇδὶ νψᾶβ Ῥνῆδὲ τῆς 
Ῥασίβεοϑ δχρεοϊεὰ οὐ 6818 Ψἱ πεῖς 
πότεἔρχεται. Απὰ ἰε ἰδ }18ὲ [Πΐ5 [ῃδὲ [6808 
ἀεοϊϊπεβ. Τῆὲ Κιίπράομι οὗ αοά οοτηεβ 
ποῖ 80 ἴῃαϊ οηβ οἂπ ἢχ ἰΐβ ἀρρεασγίηρ ὉΥῪ 
οὐβεγνδίίοη δεξογεμαπά." Τῆι Δ88Π1Ρ- 
ἰἰοπ ἰβΒ παῖ ἤδη ἴὲ ἀοεβ οοπῖε τῇς 
Κίηράοτῃ το Ὅδ νἱβῖ8]6. [6 ἀοθβ ποῖ 
Βεεπὶ Ροβϑίἷς ὈῪ τεσ νοθ8] ἱπιεγργεῖδ- 

εἴοη ἴο ἀεοίάα Ὀεΐννεθη τς ἔν νίεν8. 
Ἑδοΐ ἱπίογργαῖεσ ψ1}} Ὀς ἱπβυεποεὰ ὉΓῪ 
μΐ8 ἰᾶδα οἵ ἴῃς βεπεγαὶ ἀσις οὗ ΟΠ γίβε 8 
τεδομίηρς οοηςεγηίηρ ἴδ παίυσς οὗ {πε 
Κιῃράοπιθ. Μὺυ ον βυπιρδίῃίεβ δγὲ ὑἱτἢ 
ἴῃοβϑεὲ ψῆο ππᾶ ἴῃ ΟὨ Γι 8 ννοσάβ ἃ 
ἀεπὶαὶ οὗ νυΐϊρασ οΟΥ Ρηγβίςδὶ νἱ 8: δ Π1γ.. 
--νεσ. 21. οὐδὲ ἐροῦσι, ποῖ νν1}} {ἘΠῈῪ 
ΒΆΥ ; ἴδετε Ὑ11}} 6 ποιμίηρ ἴο γίνε οοςᾶ- 
βίοη ἔος βαυίπρ: "οη εγὶ! σμοά ἀϊςσαίμγ, 
Οτοῖϊι8.---ὧδε, ἐκεῖ, Πετε, ἔθετο, ἱταρ  γίη 
ἃ νἱϑι δῖε οὐ͵εςι ἰδὲ σδῃ 6 ἰοσδίβά.--- 
ἐντὸς ὑμῶν, νη γοῦ, ἴπ γοὺς βρίγίε. 
Ταῖβ τεηδεγὶπρ Ῥεβὲ οοσγεβροπάβ νυ 
πε ποη-ν δι πὴ οὗ τῆς Κίηράοτη. ΤΒς 
τπουρῆς ψουἱά θὲ ἃ νϑῦυ ἀρρτορτίδιϊβ οὔα 
πῃ ἀΐϊβοουγδε ἴο ἀἰδείῥίες. Νοῖ 80 ἴῃ ἀϊ8- 
οουγϑα ἴο ῬΒαζίβεεβ.0 Τὸ ἴδαπὶ ἐξ νου] 
Ῥε πιοβὲ πδίυσαὶ ἴο ΒΥ “αΟΗΡ γον" ΞΞ 
Ἰοοῖς ἀτουπὰ δηά βεὲ τν ψγοσκβ: ἄδν 8 
οαϑβῖ οὧὖἱ (1. χί. 20), ἀπά Ἰεᾶση (δὲ τῆς 
Κίπράοτγη ἰβ αἰγτεδάν πεῖς (ἔφθασεν ἐφ᾽ 
ὑμᾶς). Κἰπάγοά το {μϊ8 τεπάετίπρ 15 ἐμδὲ 
οἵ Τεγιυ Πίδη (ς. Μαγείοπενι, ἵ,. ἵν., 35}: 
ἷπ γοὺυγ ροννϑζ, δοςεβδίθϊε ἴο γοι: ἱϑ 
"πᾶπμ, ἐπ ῥοέεεέαίς υεϑέγα. Τδε ἰάορα 
“δηοηρ γι" ψουϊά Ὅς τῆοσε οἱ εαγὶν 
επρΓεϑερὰ ΌΥ ἤδη ἐν μέσῳ ὑμῶν. Οὐ. 
]οδπ ἱ. 26. μέσος ὑ. στήκει, εἴς., οη6 
βίδπάβ διηοηρ γοῦ ἡ Ποπὶ γε Κπονν ποῖ-- 
οἰτεὰ ὃν Ευίῃγ. το Πυβίγαϊα ἴῃς πχεαπίπρ 
οἵ οὖζ ραββᾶρεὲ. Εἰεϊά (Οἱ. Νον.) Ἵοη- 
ἰαπᾶβ παῖ τῃδγα ἰδ πὸ οἷδαγ ἰπβίαποα οἱ 
ἐντὸς ἰῃ {πε δεηβε οὗ “ ἀπιοηρ,᾽ δηὰ οἱΐεβ 
88 Δῃ δχδῃιρία οὗ [18 υ8δ6 ἰπ ἴῃς βεῆβε οὗ 
“νη "ἢ ΡΒ, οἱ: 1, πάντα τὰ ἐντός μου. 

γν. 22:25. Τῆες εοπιΐπρ οὗ ἐδε ὅ5οη οὗ 
Μαπ (Μι. χχίν. 26-28).---πρὸς τ᾿ μαθητάς: 
80 ἰῃ Μι., δυϊ δὲ ἃ ἰαῖοσ εἰπιαὲ δηὰ δὲ 
76τυβαίεπι ;; ψϑίοδ οσοηπαοιίοη ἰ8 ἴδ 
τῆοτε οσίρίπαὶ οαπωοὲ δε ἀεοὶἀεά.-- 
ἐλεύσονται ἡμέραι, ἴῃετα νν1}} ςοπὶς ἄαγβ 
(οἵ ἐγ δυϊαιίοπ), οπιίπουβ δίπε {κα πᾶὶ 
ἷπ ν. 35.--μίαν τ. ἧ., εἴς., οης οὗὨ [Π6 
ἄδγβ οὗ τπε ὅϑοη οἵ Μδη; τοὶ ραβὶ ἀδυβ8 
ἴῃ ἴππ τἰπιε οὗἩ ἀϊβοὶ ρίεβδιρ, ὈὰΣ ἄδγβ τὸ 
ςογῆθ. Τεδυϊδιίοη τν}}] πηαϊς ἔπασα ἰοηρ 
ἴοσ 1π6 αἀνεμέ, ΜνὨΪΟ ἢ Μ}1 ρὰϊ ἀπ επά τὸ 
τπεῖς βοσσοννβ. Οηδ οὗ ἴῆς ἄδγβ; ὙὮΥ 
ποὶ [Ὡς ἔἢτγβι, ἴπῸὸ Ὀερίπηΐϊπς οὐ πα 
Μεβδβίδηϊς ρεσίοά ὃ Ηδδη δοίυδιν ἰδκοβ 
μίαν 48 -Ξ- ἤτβε, Ηενγαίβεὶς ξαϑῃίοῃ, ἃ5 ἰῇ 

ἔκ 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 320-380. 

τῶν ἡμερῶν τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου ἰδεῖν, καὶ οὐκ ὄψεσθε. 243. καὶ 
ἐροῦσιν ὑμῖν, ᾿Ιδοὺ ὧδε, ἥ, ἰδοὺ ἐκεῖ 1- μὴ ἀπέλθητε, μηδὲ 3 διώξητε.. 
24. ὥσπερ γὰρ ἡ ἀστραπὴ ἡ ὃ ἀστράπτουσα ἐκ τῆς ὑπ᾽ οὐρανὸν 4 εἰς 
τὴν ὑπ᾽ οὐρανὸν λάμπει, οὕτως ἔσται καὶ δ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐν 
τῇ ἡμέρᾳ αὐτοῦ. 25. πρῶτον δὲ δεῖ αὐτὸν πολλὰ παθεῖν, καὶ 
ἀποδοκιμασθῆναι ἀπὸ τῆς γενεᾶς ταύτης. 26. καὶ καθὼς ἐγένετο 

ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ ᾿ Νῶε, οὕτως ἔσται καὶ ἐν ταῖς ἡμέραις τοῦ υἱοῦ 
τοῦ ἀνθρώπου. 27. ἤσθιον, ἔπινον, ἐγάμουν, ἐξεγαμίζοντο,δ ἄχρι ἧς 

ἡμέρας εἰσῆλθε Νῶε εἰς τὴν κιβωτόν, καὶ ἦλθεν ὁ κατακλυσμός, 
καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας. 28. ὁμοίως καὶ ὡς 9 ἐγένετο ἐν ταῖς 

ἡμέραις Λώτ ἤσθιον, ἔπινον, ἠγόραζον, ἐπώλουν, ἐφύτευον, ἀκοδό- 

μουν" 29. ἡ δὲ ἡμέρᾳ ἐξῆλθε Λὼτ ἀπὸ Σοδόμων, ἔβρεξε πῦρ καὶ 
θεῖον ἀπ᾽ οὐρανοῦ, καὶ ἀπώλεσεν ἅπαντας - 30. κατὰ ταῦτα 10 ἔσται 

5953 

Ἀ Ἐοσ ιδον ὡδε ἡ ιδον ἐκεῖ Βοη1ε ζορίεβ ῃᾶνε ιδου ὡδε ιδου εκει (ΧΠ), βοηιδ ιδον 
ἐκεῖ ιδον ὧδε (1.). ϑοπιε πᾶνς [5 ογάεσ οἵ ἐκει, δε, Ὀυϊ τεϊδίπίηρ ἡ (Β). δῇ 848 και, 

3 Οπ ἀπέλθητε μηδε Β 13, 60 (ὉΝ.Η. Ὀταοκείο). 

8 Οπιῖ [818 ἡ ΜΒΙΧΓ τόρ αἱ.’ 

ὁ νπὸ τον ουρ. ἰη  ΒΌ αἱ. 

5 Οὐ καὶ ΒΑΒΙΧ αἱ. 
5 ΒΌ 220 8Ὁ εἰ οπιῖξ εν τῇ ἡμ.-. α. (ΥΝ.Η. ἰεχελ, 
Ἴ Ομπΐξ τον 411 υποΐδ]8. 

δ εγαμ. ἴῃ ΜΒΌΓΧ αἱ. 

9 και ὡς ἰη Ὁ αἱ. 

10 κατα τα αντα ἰῃ ΒὨΧ αἱ. 

Μι. χχνυῆϊ. τ, Μίκ. χνί. 2.---οὐκ ὄψεσθε, 
γε 8411] ποὲ 8εβ, ποῖ πεοδββδειἷϊν δη 
δὑεδοίαια βιδίετηεης, δὰ πιεαπίηρ: ἴῃς 
νἱδίοη ΜΜ11] δὲ ἀείεττεά {11 γοὺσς Πεαγέ 
ξεῖβ 5ίςκ ; 80 ἰαυίηρ γοὺ ορβῃ ἴο ἰεπιρίδ- 
τίοη τΠτουρἢ ξα͵5ε γεδάθγβ οὗ [ἢ εἰπγ68 βη- 
ςουγαρίηρ ἀα]αδῖνε Ὠορε.---ν ες. 23. ἐκεῖ, 
ὧδε: ο΄. ἴπε τῆογα ργδρῇϊς νεγβίοη 'π Μι. 
χχίν. 26, ἀπά ποῖεβ ἱβεζδοη.---μὴ διώξητε, 
ἂο ποῖ [ΟἸονν ἐμ επΊ, ρῖνε πὸ Ὠεεά ἰο {πεπὶ. 
-ινεσ. 24. ἐκ τῆς, χώρας υπάετείοοά, 
80 8130 χώραν δἴϊες εἰς τὴν -Ξ- οτ (ἢ 8 
υατῖεσ ὑπάδγ μεᾶνεη ἴο παῖ. Ηδστγα 
ἃραὶη Μι.᾽ 8 νεγβίοῃ 18 {πε τῆογα ρυδρῃϊς 
δηὰ οτἱρίηδὶ τ ἴτοτῃ εαϑί ἴο ννεδβῖ.--- ἐσ. 
25. πρῶτον δὲ δεῖ, εἴς. ; τῆς Ραβείοῃ 
τηυβὲ ςοπΊα Ὀεΐοτγα ἴῃς ρἱογίοιβ ᾿ἰρμιπίηρ- 
κε δάνεπε. παῖ γοὺ δαναὲ ἴο ἀο 
τλραδιιπὶο ͵ἰθ ἴο Ῥγερᾶζε γουγβεῖνεβ ἴὸὺσ 
ἐλαέΐ. 

γν. 26-3.ο.0 Τὰς αἀυεπέ τοῖἱ! δέ α 5:γ- 
ῥγῖϑε (Μι. χχίν. 37-41).---νεσ. 27. ἤσθιον, 
εἴς. : ποῖς ἴπε ίους νεγῦβ ψιπους σοη- 
πεοιίηρ ραγίίοϊεβ, ἃ ρτδρῃϊς δϑυπάείοη ; 
δηὰ ποῖίς (6 ἱπιρεγίεοξ ἴεπβε: ἴῃοβε 
τοίηψ8 ροίπρ οα ἊρΡ ἴο {86 νεγῪ Βοὺσ οὗ 

καθως ἴῃ ΜΒΙῈΧ 13, 69 αἱ. 

ΤΙ. Ξ- ΜΙ, αἱ. 

ἴῃς δάνεπξ, 48 ἰξ γγὰ8 ἴπ ἴῆ8 ἄδλυβ οἵ 
ΝΟοδΆ, οσ ἱπ τῆς [βῖεδι! ἀὰν οἵ Ῥοπιρεί!. 
-πτνεσ. 28. ὁμοίως : ἱπιγοδυοίηρ ἃ πεν 
Πςοτηρδγίβοῃ τ βἰ πλεῖν, 88. ἰξ ννᾶβ ἰπ τῆς 
ἄλγϑ, εἴς.---8ὸ 8841} ἰ θὲ ἰπ τῆς ἀδυ οὗ, 
εἴς. (νεσ. 30). Βοσπεσηᾶπῃ ἱπρεπίουβι Υ 
ςοηπϑοῖβ ὁμοίως νγἱἢ ἅπαντας ροίπρ 
Ῥεΐοσς, δηά, ἐγοαιίίηρ ἰξ 828. ἃ 1,8: |8π|, 
τεπάογβ ῥεγάϊαϊέ ονεμές ῥαγίέἐεν.---ἥσθιον, 
εἰς. : ἀρδίῃ ἃ βεγίεβ οἵ υποοηπεοίβα νεσῦβ, 
Δηὰ ἃ ἴδγρεζ, σἐχ, δηὰ 811 ἴπ τη ἱπιρεσίδος 
ἴεπβ6. ΤΠὶβ βεοοηά ςοτηραζίβοῃ, ἰδία 
ἴσο [οὐ Πἰβίογυ, 18 ποῖ ρίνεη ἰῃ Με. 
Τῆς βυάάεηῃεββ οὗ ἴπῈ ̓ βξθέτορῃς τηΑΚαβΒ 
ἱἴξ νεσν δρροβίξε.---ν εσ.0 20. ε 
(βρέχω) : Δη οἷά ροεῖίς Ψψοτὰά υβεὰ Ἡ ἈΝ 
Οτσαακ ἕοὸσ ὕειν, ἴο ταΐη. βροχή ἰβ5 τῆς 
τηοάθγπ ατεεκ ἴοσ γαίπ (υἱάς Με, ν. 45). 
τινες. 3.ο. κατὰ τὰ αὐτὰ, εἴς., Ὡς 
δροάοβίβ οὗ τῆς ἰοπρ βεπίδηςς Ῥερίπηΐηρ 
νοσ. 28. 

γν. 31-34. ϑατῦε φμὶΐ ῥεμέ (Μῖ, χχίν. 
17, τ8; ΜΚ. χιϊ!. τ5, 16). Τα βαγίπρ ἴῃ 
νεΙ. 31 8 σοππεοίεά ἴῃ ΜΙ, δηὰ Μκ. 
νὴ ἴῃς οτβϑὶβ οὗ ᾿εγυβαίθα, ἕο νυ ἰς ἢ ἴῃ 
τοὶ ἀΐβοουγδε ἰῃ 1κΚ, (Ποτα 8 το δἰ ̓ βίοη, 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

ἦ ἡμέρᾳ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀποκαλύπτεται. 21. ἐν ἐκείνῃ τῇ 
ἡμέρᾳ, ὃς ἔσται ἐπὶ τοῦ δώματος, καὶ τὰ σκεύη αὐτοῦ ἐν τῇ οἰκίᾳ» 
μὴ καταβάτω ἄραι αὐτά : καὶ ὁ ἐν τῷ 1 ἀγρῷ ὁμοίως μὴ ἐπιστρεψάτω 
εἰς τὰ ὀπίσω. 432. μνημονεύετε τῆς γυναικὸς Λώτ. 433. ὃς ἐὰν 
ζητήσῃ τὴν ψυχὴν αὐτοῦ σῶσαι,2 ἀπολέσει αὐτήν: καὶ ὃς ἐὰν 
ἀπολέσῃ αὐτήν,' ζωογονήσει αὐτήν. 34. λέγω ὑμῖν, ταύτῃ τῇ νυκτὶ 
ἔσονται δύο ἐπὶ κλίνης μιᾶς δ" ὁ εἷς παραληφθήσεται, καὶ ὁ ἕτερος 
ἀφεθήσεται. 45. δύο ἔσονται ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό: μία 5 
παραληφθήσεται, καὶ ἡ 9 ἑτέρα ἀφεθήσεται." 47. Καὶ ἀποκριθέντες 

596 ΧΥῚΙ]. 31--37. 

λέγουσιν αὐτῷ, ““ Ποῦ, κύριε; " Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Ὅπου τὸ 

σῶμα, ἐκεῖ συναχθήσονται οἱ ἀετοί." 10 

1 Οπχὶξ τω ΜΒΙ, 13, 69, 346. 

3 Ἐοὸσ σωσαι (δ αἱ.) ΒΙ, νεῖ. [,8[. (4) Βᾶνε περιποιησασθαι (ΤίΞο;., ΝΝ.Η.). 

δοδαν ἰπ ΒΙ, 69 αἱ. 

4απολεση ἰῃ ΒΌ. απολεσει ἰπ ΔΙ, (ΤίδοΒ., ΝΝ.Η.). ΜΒῸ 1, 33, 131: οπχίξ 
ἄντην δίϊεσ απολ, 

5 ΒΟ οπηῖ μιας (ΥΝ.Η. Ὀταοκαια). 
4 Β οπιῖίβ ο. 

Ἰξσονται ὄνο ἴῃ Δ ΒΌΙ, ἃ σορ. βυτ. οὔ. 

δημια ῃ ΜΑΒΌΕΚ Ι, 69. 

9 Ἐὸοὸσ και ἡ (Ὁ αἱ.) 34 Β1.Ε Βανε ἡ δε. 

10 Ἐοτ σνυναχ- οἱ αἀετοι 3 ΒΙ, δᾶνε και οἱ ἀετοι ἐπισυναχθησονται (ΤΊ Ξο;., ΝΝ.Η.). 

ὙΒε Ἄσοππεοιίοη ἰπ ΜΕ, δπὰ ΜΕ. βεδπὶβ 
ἴδε πιοζα δρρτγορσγίδίε, δ8 ἃ ᾿ἰτεγαὶ Εἰρῆς 
νν88 ἴδῃ πεοδββαγυ.--- Ὗ εσ. 32. μνημονεύ- 
ετε, εἴς. : ἴδε ΔἸ] υϑίοη ἴο [ζοἱ᾽5 ντδ 5 
Ρτερδιεὰ ἔογ Ὁν ἴδε Ἴοτηραγίβοη ἵπ νεγ. 
28. ἴὰτ ἰβ8 ποῖ ἴῃ Μι. δπά ΜΚ., δείηρ 
ἱπαρρτορείδις ἴὸ πε ἢϊρῃὶ ἴπὲν μὰ ἴῃ 
νῖενν. Νὸὼ ἔδασ οὗ ἱἸοοκίησ Ῥδοκ ἤδη δῃ 
ἰηνδάϊπρ ΔΙΓΠῚΥ νγὰ5 δὲ ἴῃς ραῖεβ. {Κ. 
[δ8 ἱπ νίενν τῆς 5ρίγίξιδὶ ἀρρὶσδίοπ, ἃ5 
18 βῆοννῃ ὃὈῪ ἴῃε πεχὲ νεσ., ὑνῃϊο ἢ ταρτο- 
ἅἄυοεβ ἱῃ βοπιεννῆδῖ δἱϊεγεὰ ἴογπιὶ [6 
Ψογά βροΐκεὴ δὲ δδβάσεὰ ΡΠ ρρὶ σοη- 
ςεγηΐηρ ἰοβίηρ δηὰ βανὶπρ [ἰε (ἴχ. 24). 
--ἰ[Φωογονήσει, ν}}} ρτέβεγνε αἰΐνα, υβεὰ 
το γα!ν ἴῃ τΠ|5 βεηβ8 ἱπ Αςῖβ νἱΐ. το. 

γν. 34-37. Τῆε βπαὶ Ξεβαγαξϊοη (Μι. 
χχίν. 40, 41).---νεσ. 34. το τ᾿ γυκτὶ, ΟΠ 
παῖ πιρλὲ; ἄδλν Βι[Πεγῖο, {π6 1εννβῃ ἀδν 
θερδη ἢ πῖρῆς (ΗΠ 4Πη), ἀπά τῆς τεέεσ- 
ἐπςοε ἴο πίρῆι 5υ 15 τῆς ΤΟ] ονίηρ 1 υβῖγα- 
τίοπ. Νὸ πεεά ἴο ἴδκε πίρῃε πιεϊδρμοσί- 
ΟΔΙΪΥ Ξ ἑριαρὸ »ηϑεγίας (Κυϊποεῖ).---ἐπὶ 
κλίνης μ., ἰπ οης Ῥεά; ἱπ {πε βεϊὰ ἰη Με. 
--νεσ. 35. ἀλήθουσαι ἐπὶ τὸ αὐτό, ρτιπά- 
ἱπρ δὲ {πε βᾶσηε ρίδςε; ἰπ {πε στ}}}, Με. 
Ῥχοχίγηἰν δε ροϊηξ επηρῃδϑβίβεά ἰπ 1.Κ.--- 
ΔΑΓ δδοῦ οἴδεσ, γεῖ ἢονν ταπιοῖα τποὶσ 
ἀεδβιϊηῖε8 ἴ---ν ἐσ. 37. σῶμα, τῃε σάτολεα Ξὸ 

πτῶμα, Μι. χχίν. 28; 5ο υβεὰ πῃ Ηοχηεσ, 
ΨὯΟ επιρίουϑ δέμας ἴοτ {ἢ [ἰνὶπρ' δοάγ. 

Ομβάρτεε ΧΝΙΙ]. 1-14.- ΤῊΣ Ραβα- 
Β.ῈΒ ΟΕ ΤΗΞ ὌΝν)υϑτ ᾿ῦ00Ε ΑΝῸ ΤῊΞ 
ῬΗΑΕΙΒΕΕ ΑΝΌ ΤῊΕ ΡύβιιοανΝ.---νν, τ- 
8. Τὰε μηγηεί ἡμάρε, ἴπ 1. οπ]γ.---ν ες. 
1. παραβολὴν: {πε 5(ΟΓΥ 18 ἃ ρᾶταῦῖς ἱπ 
80 ἴΔτ 8ἃ8 ἴὶ ἰθδοθεβ ὈΥ δη ἱποίάδεπε ἴῃ 
Πδίυγαὶ 1 [Πε ρόύνοσ οὗ ρεγβενεγᾶποα 
ΜΙ τεέεγεηςε ἴο ἴῃ 5ρίγίτιαὶ 11ξς.-τ-πρὸς, 
ἰπ τείεγθηςα ἴο, ἱπάϊοδιίηρ τῃς βυδ)]εςξ οὐ 
αἰπὶ οὗ ἴῃς ρδγβϑῦϊε---ἐς (δ Κυρκε, ψ Β 
ἘΧΑΓΊΡΙ65).---πάντοτε;: ποῖ σοπεϊ ΠΟΙ ΒΥ, 
Ῥυξ ῥεγεὶδἐεπέϊν ἴῃ βρί16 οὗ ἰεπηριδιίοη ἴὸ 
φοᾶβε ρῥγαγίπρ [γουρῃ ἀεϊανεά δηβννες 
Ξε Κδαρ ργαγίπρ, ποιν ῃβίδπάϊπρ ἀεἶαγ. 
Τῆε ΨΒοΪς γαΐφοι α" ξίγε οἵ (ἢ ραγδθὶς 18 
ἔπε εχίβίθηςε οὐ βϑυςῃ ἀεἶαγ. ϑοπιε δι! 
ἴο 566 1:18 δηὰ {πίη {πὶ τῆ6 ἀϊβετεηςα 
Ὀεῖννεεπ αοἀἁ δπὰ τῆς Ἰυάρε ἰ5 {παι Ηδ 
ἄοεβ ποῖ ἀεἶαν. [τ|5 ποῖ δο. ἀσοὰ ἴ5 'ἴκῈ 
{πε Ἰυάρε ἰπ [Πϊ5, ΟΥΥ Ηἰβ ἀεἶαν 88 ποῖ 
πε βαπΊ6 οϑιι8ε οἵ τηοῖϊνθ.0. Τῇῃε Ἰυάρε 
ταργαβεηΐβ αοὰ δβ Ηδ αἀῤῥέαγς ἱπ Ρτονὶ- 
ἄεηςε ἴο τείεὰ ἐδίτἢ---ἀκκακεῖν : ἃ Ῥαυϊΐηα 
νογὰ ((δ]. νὶ. 9; 2 ΤὮεββ. 1]. 13, εἴς). 
ΤΠηΐδβ ἱπιγοάυοιίοη ἴο [πε ρδγαδῖβ ἰβ ὑγσο- 
ῬΔθΙν ἄπε ἴο [Κ, νΏο, ἴξ νν}}} Ὀς οὈβεγνεᾶ, 
ἴδκεβ σᾶγε ἰο παῖε ἴπα ἰεϑδοη οὗ ρεπεσαὶ 
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ΧΝΙΠ. ᾿. ἜΛΕΓΕ δὲ καὶ! παραβολὴν αὐτοῖς πρὸς τὸ δεῖν 

πάντοτε προσεύχεσθαι,2 καὶ μὴ ἐκκακεῖν, 2. λέγων, ““Κριτής τις 

ἣν ἔν τινι πόλει, τὸν Θεὸν μὴ φοβούμενος, καὶ ἄνθρωπον μὴ ἐντρεπό- 
μενος. 3. χήρα δὲ ἦν ἐν τῇ πόλει ἐκείνῃ, καὶ ἤρχετο πρὸς αὐτόν, 
λέγουσα, " Ἐκδίκησόν με ἀπὸ τοῦ ἀντιδίκου μου. 

ἠθέλησεν ὃ ἐπὶ χρόνον - μετὰ δὲ ταῦτα ὁ εἶπεν ἐν ἑαυτῷ, Εἰ καὶ τὸν 
4. Καὶ οὐκα Βοαι. χίϊ. 

1ο. 2 (ον. 
χ. 6. εν. 

Θεὸν οὐ φοβοῦμαι, καὶ ἄνθρωπον οὐκ ὅ ἐντρέπομαι" 5. διά γε τὸ το 

παρέχειν μοι κόπον τὴν χήραν ταύτην, ἐκδικήσω αὐτήν, ἵνα μὴ εἰς 

τέλος ἐρχομένη " ὑπωπιάζῃ με." 6. Εἶπε δὲ ὁ Κύριος, “᾿Ακούσατε 

ΙΧ. ἃ. 

ΒΣ:Σ Οος. ἰχ. 
Ω 

1 Οὐ καὶ ΒΙΩΜ 13, 69, 131 αἷ. ἰΐ. 4 ΠοΡ. 

5 αντους Δἤεῖ προσευχ. ἰπ 3 ΒΙ, αἱ. 

5. ἥθελεν ἰπ ΜΑΒΌΙΧ αἱ. 
ὁ μετα ταντα δε ἰπ ΒΕ (ὙΝ.Η.).. ΤΙ Ξ ΝῸ αἱ, (Τίες.). 
δ Βοσ καὶ ἀνθ. οὐκ (Ὁ αἱ. Ρ1.) ΒΙΧ χ57 ἴξ, (8) ναῖξ. Βανε ουδε ἀνϑρωπον. 

Δρρὶἰοδεΐοη, τπουρῆ ἴῃς δὲ αῆες ἔλεγε 
δπὰ ἴδε ςοποϊυάϊηρ τοβεοιίοη ἰῃ νὸσ. 8 
ἱτιρὶν ὑπαὶ τῇς βρεοὶδὶ βυργεςὶ οὗ ργᾶγεσ 
ςοηίαπιρίαιεά Ὀοΐῃ Ὁ [Κ. ἀπά Ὁν οὖς 
Πμοτὰ νν88 ἴῃς δάνϑηϊ γείειτεά τὸ ἱπ {πῈ 
Ῥιενίουιβ σοηίοχί. 

γν. 2-5. Τῆε ῥαγαδίε.---τὸν Θεόν, εἰς.: 
ἃ Ῥιονεγῦίαὶ ἀεβογίριίοη ἔοσ ἃ ἰβογου ἢ ]Ὺ 
Ὁηρσίποὶρ᾽οα τηδη (εχ πΊρ 68 ἔγοπι οἰ δϑϑίοβ 
ἴῃ ΝΝεϊδιεϊ).---ἐντρεπόμενος, Πανίῃρ τα- 
δρεοῖ ἔοσ, νυ δοσυδαῖίνε, ἃ8 ἰπ ἰδῖε 
Οτεεκ; ἰπ δαγίϊεσ νυτίτεγϑ νυν ἢ ραπίεῖνα.--- 
ψεσ. 3. χήρα, ἃ νιάονν, βιο ἢ ἃ δυρρ ἰαπὶ 
τεβὲβ ἃ τηδπ᾿ 8 οῃαγδοῖεσ. Ηδσ νεᾶκπεββ 
ὍΡΡεδΪβ ἴο ἃ ρεπεγοιβ, ποῦϊε πδῖυσε, ἀπά 
ἰθ ἀκοὴ δάνδηπίαρε οὗ Ὁν δη ἱρτοθῖς. --- 
ἤρχετο, ρτεβυτγηδοΪν υϑεᾶ ἴῃ 4 ἐτεασπεπία- 
εἶνε 5εηβε -- ὑεμέϊαδαέ (ατοιῖι5), τπου Ρ ἢ 
Ὧοξ πεοαββδγὶν τηεδηΐηρ πιογε [πη ““Ὀ6- 
ἔϑῃι ἴο σογηε,᾽" νἱἢ ΡοΒβί ΠΥ οὗ τεουγ- 
τεηςε.--ἐκδίκησόν με, ρίνε πιε τϑάγεββ 
οζ βαιϑξίδοιϊοη. “ἄνεῆρε τὴς" ἰ8 ἴοο 
βίγοηρ.--- ες. 4. ἐπὶ γον, ἴοσ ἃ Ἷοῃ- 
ϑἰάδγαῦίε {ἰπ|6. Ῥδγ τημἰέιινι ἐδηιῥι5 
(Νυϊραιε) πιᾶν Ὀε ἴοο βίγοηρ, Ὀυΐ ἰδ ἰδ ἴῃ 
με τῖρῃιὶ ἀϊτεςϊίοπ. ὙὍὙμε βοορε οἵ ἴπὰ 
Διδῦϊε ἀπά {πε υ86ὲ οὗὨ {πε ινοτὰ χρόνος 

ἴῃ ἃ Ῥσερῃδηῖ βεηβε ἱπιρὶ γίηρ πολὺς (υἱασ 
ἘΧΔΠΊΡ]65 ἰη Κυρκε) ἀεπιδηὰ ἃ {ἰπ|εὲ βυΐ- 
Βείεπὲ ἴο εβὲ ἴῃς [δπιρεσ οὗ 1π6 ρδγίῖ6ϑ5.--- 
ἐν ἑαντῷ, ν»ἱτΠίη Ηἰπιβε!, ΤῊΣ σμδγδοῖογβ 
ἴῃ 1.5 Ραγαῦ εβ ἅτε ρίνεπ ἴὸ ταἰκίπρ ἴὸ 
τπεπηδεῖνεβ (Ρτοάϊραϊ, ἴ η] δὲ Θιενναγά).--- 
νεῖ. 5. διά γε, εἴς. : 5ἰπηᾶς ἐχρτεββίοη ἴῃ 
χί. 8. Τῇῆε ραγαῦϊε θείογε 8 18 ἃ ζοτῃ]- 
ἰπυα ἴο τπδῖ οὗ ἴπε δεῖβελ Νείράδοην. 
ἢε ἵννο βῃουά θὲ βευάϊεά τορειπετ---υἱάδ 

Τῆς Ῥαγαδοὶϊίς Τεαορλίηρ οΥΓ Ολτγὶςέ.---- 
κόπον: (πε ροννεσ οἱ (δε ρειϊτοπασ ἰῃ 
ὉΟΙΪΏ ρᾶγαρὶεβ ἴεβ ἰπ {πεῖς δ} γ ἀπά 

ἀειϊετηλπδιίοη ἴο ἀϊβευγο ἐπα σοπιίοτί οἱ 
ἴδοβε ἴπον δάάγεββ. Τῆς πείρῃρουγ δηὰ 
τῆς Ἰυάρεα ἀγα Ῥοΐῇ βε! ἤβἢ, σᾶγε οὔἱυ ἴοι 
τπεῖσ οὐνῃ εᾶβς, ἀηὰ ἰἰ ἰ5 {πδἴ νΕΓῪ 40 4111 
1πας ρίνεβ ἴῃ6 βυρρ!ίαπιβ ἐμεῖς Ὄρροτζ- 
ταηϊῖγ. ὙΠΕΥ οἂπ ἀπποΥ ἴδε τεαϊυςίδηι 
ἱπῖο σγδητπρ τῃεῖνς τεαιεβίβ--- ϑυςς 688 σοΓ- 
ταίῃ.---εἰς τέλος : ἱπιογρτεῖεσβ αἰ Πεσ 85 τὸ 
1ῃε πγεαπίπρ οἵ {πΠ18 ρῆγαβε, απὰ ψῃεῖπει 
ἴ: βΒῃου!ὰ θὲ ςοπηεοίεά ψ ἢ ἐρχομένη ος 
ἢ ὑπωπιάζῃ. Τῆς ἵννο ψᾶγ5 οὗ γβϑη- 
ἀετίηρ τς 1Δϑῖ οἴαιιβε οὗ νεγ. 5 γα: ἰεβδῖ 
ςοπηϊηρ οοπέϊμμαϊἑγ, 586 ΜΕΔΤΥ πιὲ ἴο 
ἀεί, οσ Ιεβὲ οογηΐπρ απὰ ςοπιίηρ, 5δε σέ 
απ ξῖνε πε ὈΪδοῖκ Ἔγεβ; οἵ σουγβα πιεαπί 
ἴῃ ἃ ἢυπηογουβ βεη8ε. ΤΠε δῖε τεπάοσ- 
ἴηξ ἄοεβ πιοσε ιβεϊςε ἕο πε Πυπηουτ οὗ 
186 5ἰτυδιίοη, θὰ δ ΟἾΠΕΙ 566 πῚ5 πιογα 
ἰπ ἢαγπιοην ΜΙῈΠ με βοορε οὔ πα ρᾶγαρὶς, 
ΜΠΙΘὮ ἰβ τὸ εηΐογσος ῥεγεισέεποε ἴῃ ρτάγεῦ 
-- ςοοπίίϊηυδὶ σοπιίηρσ. Τῇ ῥγεβεηῖ ἴεηβε 
ἰπ ραζιϊοῖρίε δῃὰ νϑγὺ 8150 866πῚ ἴο ἀ6- 
ταδηά (ῃς ἢγϑί τεπάσγίηρ : ἰξ ροϊπίβ ἴο ἃ 
Ῥτος 6585 ἰπ {ῃς σοπηΐϊπρ ἀπά ἴῃ [8 εβεςϊ οη 
πο ἡυάρα, δ ἔννο Κεερίηρ ρᾶςς ἢ ἐδ ἢ 
οἴμετ. Α8 81ε Κεαρβ ςοπγίηρ, ἢε ρεῖβ 
τῆοσα δηά πλοσα Ὀοσεὰ. [{4 ἢπαὶ δςῖ, τῆ 8 
85 οὗ ἢδι8 (βεσίουϑὶΥ ΟΓ ΒυπΊΟΓΟΙΒΙΥ 
τηθδηἴ) ννόσα ροϊηϊεὰ δι ὉῪ ὕπωπ., τῃ6 
δοτγῖβδὲ νου ἤανα ὕεεῃ πιογε βυΐϊίδῦϊε. 
(3ο ΕἸἰεϊά ἰη Οἱ. Νογ) ΎὙὍΠε ρῃῃοϊορίςαιὶ 
ςοπητηεηίδίοσϑ ἀ ἔπεσ ἰπ τεραγὰ το ἴΠ6 βεηβε 
οἵ εἰς τέλος, ϑοτηε ἰακίηρ ἴξ -- ῥεγῤεέπο, 
ἐπάεσίπιεμ ον (Οτοιυ8, ΚΥΡΚΟ) ; οἴ εῖ8 -ῷ 
ἑαπάεηι (Ραϊαῖγεῖ) ; οἴπεῖβ τ ορμ πο 
(Εδρδεῖ) ; 411 οἰτίπρ' ἐχδπλρὶεβ. 

νγν. 6.8. ΤἈενιοταὶ.--- κριτὴς τ΄ ἀδικίας, 
4 οἰκονόμον τ. ἀ., χνὶ. 8.---εῖ. 7. οὐ 
μὴ ποιήσῃ, εἰς., ν}}} ποῖ αοά ἄνεῆζε, 
εἴς,, ἔπε αυεδιίοη ἱπηρ  γίπρ βίγοη ΡΥ ἐπὶ 
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τί ὃ κριτὴς τῆς ἀδικίας λέγει" 7. ὁ δὲ Θεὸς οὐ μὴ ποιήσει τὴν 
ἐκδίκησιν τῶν ἐκλεκτῶν αὐτοῦ 
γυκτός, καὶ μακροθυμῶν ὃ ἐπ᾽ αὐτοῖς ; 

τῶν βοώντων πρὸς αὐτὸν 2 ἡμέρας καὶ 
8. λέγω ὑμῖν, ὅτι ποιήσει τὴν 

ἐκδίκησιν αὐτῶν ἐν τάχει. πλὴν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐλθὼν ἄρα 

εὑρήσει τὴν πίστιν ἐπὶ τῆς γῆς ; ἢ 

9. Εἶπε δὲ καὶ πρός τινας τοὺς πεποιθότας ἐφ᾽ ἑαυτοῖς ὅτι εἰσὶ 

δίκαιοι, καὶ ἐξουθενοῦντας τοὺς λοιπούς, τὴν παραβολὴν ταύτην" 
το. “Ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι - ὁ εἷς 
Φαρισαῖος, καὶ ὁ ἕτερος τελώνης. 11. ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς 
ἑαυτὸν ταῦτα ὅ προσηύχετο, Ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι, ὅτι οὐκ εἰμὶ 
ὥσπερ 5 οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς 

1 8ο ἴπ 1, αἱ. 

3 αντω ἰπ ΙΒΙΟ. 

ποιήση ἴῃ ΒΌΟΧΔ αἱ. 1. 

8 μακροθυμει ἰπ ΦΑΒΟΓΟΧΩ :, 157, 200 (τηοάδτηῃ εἀϊίοτβ). 

40 εἰς ἰη ΜΑΙ, εἰς. (Τί. .). εἰς 'ἴπ ΒΌΕΧ (ΥΝ.Η. τεχὶ ἀπά ἰπ πιδγρ.). 

δ ταντα Ὀεΐοτε π' 
οταῖὶ προς ἐαντὸον (Τίδςἢ.). 

4 80 ἴῃ ΝΜ) ΑΒ αἱ. (ΤίξοξΒ., ΝΝ.Η., ταχὺ). 

Ἧς 111, θὺϊ τῆς εἰ ρῃδϑῖβ 18 τεηδεγεάᾶ 
Πεσαββᾶσυ ὈῪ Ἀρρεᾶγδῃοςβ ἴο {86 ΠΟΠΊΓΑΓΥ, 
νΠἰοἢ ΒΙΤΟΠΕΙ ἘΓΥ τηοπ 8 16 ἴῃ Ηἰ5 
ξδοοὰ ν]]}---ἰοὴρ ἀεἶδγβ ἰπ δπβυγοσὶπρ 
Ῥίαγει ΜὩϊοἢ ψνθὰσ μα δβρεοῖ οὗ ἰη- 
ἀϊδετεηςοε.--- τῶν ἐκλεκτῶν α.; Ηἰ8 εἰεςῖ : 
βιαπάϊηρ ἴῃ ἃ οἷοβε γεϊδιίοπ, 8ο παπηεὰ ἴὸ 
βυρροσγί ἴδε ργενίουβ δβϑεσίίοηθυ. Βυῖΐ ἴῃ 
18ς ἀλτκ Ποὺ οὗ ἰτ184] 1: 15. ἀϊῆςσυϊι ἰο εχ- 
ἔγαςῖ οσοπγίοτγι ἔσγοπὶ ἴα τ|6. ὙΠεη [86 
ἄουδιὶ αγίβεβ: 15 (πε ἰάθα οὗ εἰεςτίοη ποῖ 
ἃ ἀεϊυδίοη ὃ Δ δὶ ἅτε ψε ἴο {πε ἔδι--οἱῦ 
Βεῖῖν ἐ---τῶν βοώντων : ἔτοτῃ {π65ε ᾿νογὰβ 
ἄονηῃ ἴο {πε επά οὗ ἴπε βεπίεπος (ἐπ 
αὐτοῖς) ἰβ ἃ εἰπρίε οἴδιιδε πιεδπὶ ἴο ἀεῆπε 
ἴδε 5Βἰκυδίίοη οἵ “τς εἰεςι ". ὙΠΕΥ δα 
Ῥετῖβουβ 0 Κεερ ογγίπρ ἴο αοἀ ἄδν δηά 
ηἰρῃς, ν ὨΠε Ηε δβεεπη8 ἴο ΡΔῪ πο πεεά ἴο 
ἐπ επὶ, Ὀὰὲ ἀεἶαγβ δοϊίοη ἱπ ἐμεῖς σαβε, ἀπά 
ἴῃ «πεῖς ἱπίεσεβί. ὙΠῸ νογάβ ἄοψγῃ ἴὸ 
γυκτός ἀεβοτίδε ἴδε πεεά οὗ ὈὨϊνίπε ἱπίετ- 
ἕεσεπος ; ἴῆοβ8 ϑν Ὡς ἢ ΤςΟἿ1ονν ἀδβογῖθα [Π 6 
Ἔχρεσγίεποε νῃϊςἢ ἰαπιρῖβ ἴο ἀοα ε ν Ποῖος 
ΒΌΓΟΟΟΣΓ ΨΜ|Π Ὀς. Τοτι ποοτηϊῃρ.---μακρο- 
θυμεῖ: τΠἷβ νεῖ τηβδηβ ἴο Ὀε βίον, 
Ἰεϊβυγεῖγ, απἱτηρυ βῖνε ἰπ ἰαπηρεγ, μαῖα σ 
ἴῃ Ρυπίβῃίηρ οἵ ἰῇ βυσοουτίῃρ, ΟΥ̓ ἴῃ ΔΩ 
οἴδεσ ἔοσπὶ οἵ δοϊΐοῃ. [ωβίδποεβ οὗ τῆς 
:86 οὗἩἨ 1π6 νοῦ ἰπ (ἢς ἢτγβι-πιεπιὶοπεᾶ 
Οὐοὺς ἱπ 2 Μδοοδῇ. νί. 14 (οἰτεὰ Ὁ 
Ῥτίςδθυβ) δπὰ Θίγαοῃ χχχν. 22 (οὐ ΗΝ 
βραδύνῃ οὐδὲ μὴ μακροθυμήσει ἐπὶ 
αὐτοῖς, Γεαυεπεῖν αυοιϊεά). ἴπ [4π|6ὲ8 
ν. γ 1 18 δρρ᾽ϊεά ἰο {πὸ Ππυβθδηάπιδλῃ 
τὐλιτηρ ἴος μαγνεβὲ. Ηετζςε ἰΐ ἰ8 δρρὶ ἰεὰ 

«- ἴῃ ΒΙ.Ι, 131 α νυἱρ. (ὟΝ. Η. τεχὺ). ΝῊ δηὰ οοὐὰ. 1,4ξ, νεῖ. 

ΠΟ αἱ ῥακμο. ἢᾶνα ὧἉ (ΥΝ.Η. πιαγρ.). 

ἴο σοὐ δ ̓εἰβυγαὶίπεββ ἴῃ οοπκίηρ ἴο τδ6 
δεῖρ οἵ {τἰεά βαἰπίβ. ὍΤδα ςοπδίσυοςίοη 
καὶ μακροθυμεῖ ἰ8Β οὗ {πε Ηενταίϑας 
τγρε6.--ν εσ. 8. ἐν τάχει, 4υϊοκὶγ, αυΐϊε 
ςοπηραίίδίε 8 ἀεῖαγ; ᾳυΐϊοκὶν ΨΠεη 
τῆς Ποὺ σοτηαβ -Ξ- βυάάεη]γ.--πλὴν, γεῖ; 
ἰπ βρίϊε οὗ πε αἱἱερεὰ βρεεά, ἴῃς εἴπας 
ΜΠ βθεπὶ 80 ἴοπρ τδδί, εἰς, --ἄρα, 50 ἴο 
Ῥε ἴάκεὴ (ποῖ ἄρα), 48 Ὀεατζίηρ ἃ πιδίοτ 
ἔοτος οὐ τεδβοηΐηρ, ἀπά ἱπιεσγορδεῖνα Πα 
ὕνο ννογὰβ ἃγε οπὲ ἴῃ δββεῆςε, θυὲ ἄρα 
[88 τῆοσε ἘπΊρῃδδὶβ ἴῃ υἱίεγαποα, δηά 
τῃεγείοτε (Πα ἢγβὲ βϑυ}Π|δθ]ς 18 Ἰεηρτῃεπαά, 
δηὰ ἰξ ϑίαπάβ δὲ δες Ὀερίηπίηρ οὗ ἃ βεη- 
ἴεποα, Πέτα Ὀείογε εὑρήσει; οἵ. Ο4!. ἰϊ. 17. 
Οη {86 ὕνο ραγίίςεβ υἱάφ ΚΊοιΖ ἴῃ θεν.» 
Ρ. 18ο.---πίστιν : ποῖ Δὐβοί υἱεῖγ, ὈὰΣ ἴῃ 
τείεγεηος ἴο ἴπε βεοοπά οοπγίηρ, ὨΟρΡ6 
ἀεξεττεὰ τηλκίπρ πε μδαγὶ βίο. 

γν. 9-14. Τὴ Ῥμαγίξες απά ἐδε ῥμδ- 
ἰοαη.---Ψετ. 9. πρός τινας, ὙΠ τεΐδγεποα 
ἴο οεγίδίη ρδίβοῃβ; τόλο ποῖ ἱπάϊςαϊεὰ, 
ΟΥ̓ τοπκαὲ φτογέ ἀεβηϊιεῖν ἀεβοσίρθά, ΤῊΐβ 
ἱπιγοάδυςείοη 18 ἀουδεε988 ἂη εὐϊτοτίαὶ 
δΒεδάϊηρ εχίγαοϊεά ἔγοπι ἴΠῸ βίοσυ. [{ ἰ8 
ἔγας, δι ποῖ ΕΟ ββαυ ν τ 6 ἡνὮοΪς γυῖα. 
ΤΠε βίοσυ τῖᾶν ἢανε Ὀεδῃ βροόζκδη ἴο ρυὃ- 
Ἰίσᾶῆβ ἴο ἐποουγσαρε ἔδεπὶ ἴὸ δορε ἰῷ 
(οά᾽Β πιεγογ---ὶὲ πε Οαρεγηδυχη ρδῖπεῖ- 
ἱπρ, 4.ρ.--παραβολὴν : ἰξ 18. ποῖ τεΔΙν ἃ 
Ραγδῦϊε, δυξ βἰρν ἂἃπ ἱπιαρίπαγΥ ἰηςὶ- 
ἄεπε ὑπ τπ6 βρῆετε ἴο ψϑς ἢ ἰΐ8 
τηοταὶ δεϊοηρβ.---  εσ. ισ. σταθεὶς, μανίης 
ἰᾶκεη ἢίβ βίαπά; Μέώεμίεν ἴοοο δοὶ 
(Βεηρεῖ); “4 δείξῃ ἰεβ8 οὗ ςοπῆἤάδεηςβ 



7-15. 

οὗτος ὁ τελώνης. 

ὅσα κτῶμαι. 
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12. νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ ; πάντα 
13. Καὶ δ5 τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ 

τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι ὃ - ἀλλ᾽ ἔτυπτεν εἰς ὁ τὸ στῆθος 
αὐτοῦ, λέγων, Ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ. 14. Λέγω ὑμῖν, 
κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ, ἢ ἐκεῖνος. ὅτι 

πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθή- 
3᾽ 

σεται. 

15. Προσέφερον δὲ αὐτῷ καὶ τὰ βρέφη, ἵνα αὐτῶν ἅπτηται" 

1 αποδεκατενω ἰπ ΕΒ, 

3 Ἐὸσ και ο (ΑΠΟΧ αἱ.) .!ΒαΙ, δο αἱ. Βᾶνε ο δε. 

5 ἐπαραι εἰς τ΄ ουρ. πῃ ΜΙ ΒΙΟΧ 33 νεζββ. 

4 Οπιῖξ πῖ8 εἰς ΒΌΓΟΧ ἴξ, νυϊρ. 

δ ΈΟΣ ἡ εκεινος ([ουπὰ ἱπ πιίπυαβς.) ΑΡΟΧΔ αἱ. Βανε ἣ γαρ εκ, (ΤΊ5..). ΜΙ ΒΙ,1 
94 αἱ. 54. ςορ. Οτῖξ. βᾶνε παρ εκεινον (ΑἸξ,, Ττρ., ΝΝ.Η.). 

τπδη οὗὨ βε ἰπιροσγίδηςς " (]. ΝΥ εἶβ8 ἴῃ 
Μεγεῖ). ῬΡσορδοϊνυ Ῥοῖῃ αι δι 68 ἃσα 
αἰγτηεὰ αδἱ.--πρὸς ἑαντὸν : ὙὙΠΕΙῖΠεΙ [8686 
Ψνοσᾶς 5ῃοιϊ!ὰ δὲ τάκεὴ ἢ σταθεὶς ος 
ΜΠ ἢ προσηύχετο ἰ8 ἀϊδρυϊεά. [16 τῇς 

δἰἰίοη οὐ ταῦτα δείοτε πρὸς ἕ. ἴῃ 
1, ὃε δεοςερίεᾶ, ἴδετε 1β πὸ τοοπὶ ἴοσ 

ἄουδι. Ηδῆη οοπίεπάβ ἴπαΐ {πε Ῥγορεσ 
τηεδηΐπρ οἵ πρὸς ἑ. προσηύχετο ΠῚ 
“Ῥγαγεὰ ἐο Πἰπιβοὶζ,᾽" δηὰ (ἢδι ἴμεγε 8 ἢῸ 
ἰπβίδῃος οὗ {πε υβ8ὲ οὗ πρὸς ἑ. ἱπ ἴδε 
586η86 οὗ “1 Βίπιβεῖ ", Οοάες ἴακε8 
ἐπε ρῆσαβε 48 -Ξ ἴο Πίπιβεϊῖ, ἀπὰ τεραγάβ 
{πε 8ο- δ᾽ εὰ ργαγυδσ 858 βαρ βεϊοοη- 
δταιυϊαιίοη ἱπ ΘΟοά᾽ Β ργεβεηςε.---οἷ λοιποὶ 
τ᾿ ἀ.: ποῖ πϑοα}ββαγν 411 πιδηκίπά, γαίποτ 
811 τῆς εν 8} ννοτά ουϊδίἀα 8 σοίογία 
Ξε απὶ λααγες.--ῴρπαγες, εἴς... ἴπε5ε 
ματὰ ννοτβ σε] ἴῃς εἷάδ Ὀγοι μετ᾿ β 
μετὰ πορνῶν (χν. 30).--ἢ καὶ, οΥ ενεη, 
τῆς Ρυδ]σαη Ροϊηϊεά δὲ 48 ἴῃς η6 ῥίης 
μἰίγα οἵ ἁἀερτγανῖίιυ : (δὲ Ὀεβὲ ἔοϊ ἴὸ 
Ῥμασίβαϊς Ἐχεπιρίγίπεββ.--- ες. 12. δὶς 
το σ΄, Ὀνῖοε ἴῃ τῆς ννεεῖς ; νοϊυπίαγν [λϑιβ 
οὐ Μοπάδυβ δπά Τῆυτγβάδυϑ, υἱΐγα- 6 ρ 8] 
ἴῃ δίϑ. Ζεδὶ.---ἀποδεκατ-ῶ (-εύω, ΝΥ. ἀπά 
Η.) Ξ δεκατεύω ἱπ Οτεεκ ντίτεγβ : {ΠΗΪπρ 
ἃ τγρίοδὶ ἰπβίδηςς οὗ Ῥῃαγίβαίς βιτἰ οἴη 688. 
- πάντα, 411, ρτεδῖ δηὰ 5π|]}, Ἔνεῆ 
ξατάδη πειῦβ, δρδίῃ υἱῖγα- "6 68].--- κτῶμαι, 
411 1 ρεὶ (Β.Ν.).---νεσ. 13. ὁ τελώνης: 
τε ἀεπιεαποὺσ οὗ ἴπ6 Ῥυδ]σδη 8 ἄγαννῃ 
ἴῃ νἱνίά οςοπιταβὶ ἴο [μδὲ οὗ τε Ῥῃδγίβε ; 
δε 8ἰδπάβ8 αἱοοῖῦ, ποῖ ἴῃ ργίάς δυῖ 'π δουΐα 
ςοηπβοϊουβηαβββ οὗ ἀεπ)ογιῖ, ἀο65 ποῖ ἄλγε 
ἴο [6 ἷθϑ ἐγεβ ἰοννασάβ ἴπε οὔ]εος οὗ 
Ῥτάγετσ, θεδῖβ προη δῖ Ὀγαδδὲ ἰῇ ρυπρεπί 

16: ἴοσ βίπ.---τῷ ἁμαρτωλῷ, {πε 5ίπηεε; 
6 τη Κ8 οὗ Ὠἰπηβεῖξ Ομ ἂἀπὰ οὗ πὶ πηβεὶῇ 

85 ἐλε βἰπηθσ, ννῈ}}] Κποννῃ 85 βυςῖ, {πε 
ομς ὥαςι ψοσίῃ τηεητοηίηρ ἃρουϊ Πἰπι, 45 

ὁη6 τηΐρῃξ βρεαῖκ δδουξ ἴῃς ἀσυπκαγά οὗ 
1π6 ν]]ᾶρα. Κοεῖβνε! ἃ σϑιηδσίκβ : “ΤΣ 
ῬΟδΙϊςδη τῖρῆς δες ἰδ οὐῃ ρίοίυγε ἱπ 
τῆς Ρῥτγοάϊρα! βοῃ ; πὸ ἀοιυδὲ τῆϑην ἃ βοῇ 
ουξ οὔ ροοά δοιδβε ἴοοῖ ἴο ἃ ρυ δ] ς ἀπ᾿ Β 
ττδᾶς 85 ἃ 1δϑὲ γεβοσζι᾽".--- εγ. 14. δεδικαι- 
ὡμένος, ἸυϑεΠεὰ (μετα ΟΠ ἴῃ Θοβρεὶ8), 
ἃ Ῥαυπε ψογά, θὰϊ ποῖ περεββασίϊγ υδεὰ 
ἰπ ἃ Ῥαυϊπε βεῆβε --Ἔ ραγάοπεά."-- παρ᾽ 
ἐκεῖνον (ἢ ἐκεῖνος, Τ. Ε.), ἰπ ςοπιρατίδοη 
ψ τ τηδὶ οηα (ἴῃ ῬΠατίβεα). ΤΏς τοδά- 
ἱηρ ἢ γὰρ ἐκεῖνος (ΟΧ) ψου!ά ἢανε ἴο δ6 
1Ὰ ΚΕ 85. ἃ φυεοθοητ ον ν 88 [πὲ οπα 
Ἰυβιιδεὰ Ὧ6 Ρυδ]οαη ννᾶ8. ἴῆς }ι8ιῖ- 
βεὰ τηδη; γοὺῦ ΨψουἹὰ ποῖ 84 ἔπε οἵμεσς 
οὔθ ΨᾺ8 ᾿---ὅτι, εἰς, : ὅτι ἱπετοάιιςεβ ἃ 
τηογαὶ τηαχίπι Ὡς ἢ νὰ Πᾶνα πιεῖ τ 
αἰγεδάν αἱ χῖν. τσ. [ξ βίδπάβ μετε 48 ἴῃς 
δἰ ίςαὶ θ8515 οἵὨ “ 7υϑιε1βορτίοη ", [τ 18. ἃ 
απίνετβαὶ ἰᾶνν οὗ ἴῃ τπηογδὶ ννοσά, ἴσια 
Ῥοῖῇ οἵ αοά πὰ οὗ πιεπ, ἔπαὲὶ 5εῖ- 
εχ τδιίοη ργονοῖεβ π᾿ οἴδεσβ οοπάεπηηδ- 
τἴοη, ἀπά βεἰ ἐ- πυπλ! τίου ραηῖς Ἰυὰρ- 
τηεηΐ. 

Ομάρτεε ΧΝΙΠ. 15-43. ΘΟΜΕῈ ΘΥΝΟΡ- 
ΤΊΟΑΙ, ἸΝΟΙΡΕΝΥΒ ΟΕ ΤῊΞ ΓΑΤΕΒ ΤΙΜΕ. 
{., ψὙῆο Π85 ἔος βοῆς {της [ο]οννεὰ 
818 οὐνῃ γᾶν, πονν Ἰοΐῃ8 ἴῃε σφοπιρδην οὗ 
Ὧ18 ὑχοῖπεσς Ἔνδηρο βῖ8β. ΘΟ] εἰ εστηδοῃες 
Βεϊά τπδὲ πε ἀοουπιεπε ΓΚ. Ππᾶ8 θεδη 
υιδίηρ ἀϊά ποῖ βίορ δἱ χυϊ! σ4, θὰξ ᾿νεηξ 
ὁ ἴο ἰῆε εηά οὗ οπαρίεσ χίχ. 

γν. 15-τ). Τῆὴε {έϊϊ6 πὲς ὄγομρ λέ (0 
ὅεξμς (Με. χίχ. 13-15, ΜΚ. χ. 13-16).-- 
τὰ βρέφη: ἴοτ παιδία ἰπ ΡΑγΆ]1εἰβ τῷ 
πέδη, βυοκιίηρβ, οὔΐθη ἰῃ 1Κ.᾿ 5 νυετεῖηρβ; 
πε καὶ ρτεοεάϊηρ πδἴυγα! ν τππεδη8 
“ἔρνη, βυρρεβίίηρ {πε ποιίοη οὗ ργεδᾶὲ. Ὁ 
ΟΡΟΪΑτ εν οὐ ρτεδὶ ογοινάϊηρ, δπά ρεγ- 
ἔπρὲ Πϊητίηρ πη Δροϊορυ ἔοσς ἔῆε Ὑνεῖνε. 
Ἴδε ατγιίοϊς ὑείοτε βρέφη πιεδηβ πε ἰῃ- 



ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΥΠΠ, 

ἰδόντες δὲ οἱ μαθηταὶ ἐπετίμησαν! αὐτοῖςφ. 16, ὁ δὲ ᾿ἸΙησοῦφ 
προσκαλεσάμενος αὐτὰ εἶπεν,2 “ἋἊΑφετε τὰ παιδία ἔρχεσθαι πρός 
με; καὶ μὴ κωλύετε αὐτά. τῶν γὰρ τοιούτων ἐστὶν ἡ βασιλεία τοῦ 
Θεοῦ. 17. ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὃς ἐὰν μὴ δέξηται τὴν βασιλείαν τοῦ 

Θεοῦ ὡς παιδίον, οὐ μὴ εἰσέλθῃ εἰς αὐτήν." 
18. Καὶ ἐπηρώτησέ τις αὐτὸν ἄρχων, λέγων, “ Διδάσκαλε ἀγαθέ, 

τί ποιήσας ζωὴν αἰώνιον κληρονομήσω ;" 0. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς, “ Τί με λέγεις ἀγαθόν; οὐδεὶς ἀγαθός, εἰ μὴ εἷς, ὁ ὃ Θεός. 
2ο. τὰς ἐντολὰς οἶδας, Μὴ μοιχεύσῃς ̓  μὴ φονεύσῃς - μὴ κλέψῃς" 

μὴ ψευδομαρτυρήσῃς ᾿ τίμα τὸν πατέρα σου καὶ τὴν μητέρα σου." 4 

21. Ὁ δὲ εἶπε, “Ταῦτα πάντα ἐφυλαξάμην ἐκ νεότητός μου." 6 
22. ᾿Ακούσας δὲ ταῦτα ἴ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ““Ἴ 

όοο 

Ἐτι ἕν σοι λείπει " 

πάντα ὅσα ἔχεις πώλησον, καὶ διάδος πτωχοῖς, καὶ ἕξεις θησαυρὸν 

ἐν οὐρανῷ 8 καὶ δεῦρο, ἀκολούθει μοι." 
περίλυπος ἐγένετοϑ ἦν γὰρ πλούσιος σφόδρα. 

1 ξπετιμων ἰπ ΒΌΘΙ, 1, 13, 69 αἱ. 

23. Ὁ δὲ ἀκούσας ταῦτα 

24. ᾿Ιδὼν δὲ αὐτὸν 

5 ΜΒΙ, ἃ δᾶνε προσεκαλέσατο αντα λεγων. 

8 Οὐ ο δ Β (Τίδβοῃ., ΝΝ. Η., Ὀγαςκεῖβ). 
δεφυλαξα ἴπ ΣΦ ΑΒΙ, Ι, 209. 

7 Οπξέ ταντα  ΒΌΙ, 1, 33, 69, 131 αἷο 

8 ἐν ονυρανοις ἰπ ΦΑΒΌΓΙΕ αἱ. ἃ α οορ. 

5 ἐγενηθη ἱπ 5881... 

ἴληίβ οἵ ἔποβε ὑνῆο Ὀγουρῆε ἔπ 6πὶ τε {Πεὶσ 
ἰπέληι8.---  εσ. τ6. προσεκαλέσατο, ο4]1εά, 
βρεακίηρ ἴο ἴῃοβε ν'ο σαδιτίεὰ {πε ἰηίδηϊβ. 
1. οπνῖβ ἴῃς δηποόγάᾶπος οἵ [ε808 δἱ [88 
ςοπάυςε οὗ ἰδὲ Ὑ Μεῖνε, ποϊεά ὃγῪ ΜΚ. 
Βεοοσιιηλ σΟΠΕΓΟΙΒ 18 ὑγεβεηϊδίίοη ποῖ 
οηΐν οὗ 71εβϑὺ8 δυὲ οὗ τε ΤΝεῖνο. Ηδς 
αἰννδ' ΒρᾶΓ6Β ἔπεπὶ (ϑ.ῃδη2).--τῶν 
τοιούτων, οἵ βυςἢ ; ἄοε8 118 πηεδῃ ἴπδὲ 
«δ άγεπ δεΐοηρ ἴο πε Κίπράοπι, οὐ ΟΠΪΥ 
τδαῖ τῆς οΠ]άΠκε ἀο βοῦ Βεηρεὶ, Ἃς 
Ννεῖῖε δπὰ ϑοῆδηζ ἴδε ἰδ ἔογγγεγ νίενν, 
1]. Ννεῖδββ αηὰ δῃη {πε ἰδῖῖεσ. ϑοῆδῃζ 
ΒΔΥΒ: “ τοιούτοιιν! ἢ τῃς ἀτίϊςοϊε πιεδηβ ποῖ 
δἰ πλ] τιν Ὀὰΐ ΠΚαπαβ8 ννὮ τεβρεοῖ ἴο 
βοπιεῖῃίηρ ροίπρ θείοτε οσ ἐο ον της 
δῆεσ. Ὑπεγείογε τῆς οπι]άσεη 48 βυςἢ 
ἃγε τεοορηϊβεά ὃν [6818 88 νγοσίῃνυ οἵ ἴῃς 
Κίπράοπι."---ν νεῖ. 17, δἂ8Β ἴῃῆ ΜΚ. χ' 15. 
νι ἐὴϊ8 τεῆεςοιίοη ΓΚ. οπάβ, πὶ8 ἰη- 
ἔεσεδὲ δεΐπρ τηδίπὶν ἱπ τῆς ἀϊάδςοιίς 
εἰεπιεηῖ. 

γν. 18-22. Τὴέε γομηρ γηΐδν (Μι. χῖχ. 
τ6-22, ΜΚ. χ. 17-22). Ἑτοηλ ἃ ἀϊάαςτὶς 
Ῥοῖπε οὗ νίενν τῃ18 παγγαίίνς 18. οἱ οβεὶν 
ςοπηςοϊεά ννἢ της ἵννο ρτεσεάϊηρ. ΤΠΒ 
ἄχεα βεῖ ἐγ οοπάϊϊοηβ. οὗ δπίγαπος 
ἱπῖο {πε Κίηράοπι οἵ ἀοά---Ξεἰαραβε- 

4 Οπιῖς (8 βεοοηά σου ΒΟΌΤΧ αἱ. 

5 Οπιῖε μον ΒΌ. 

ΒῺῸ δᾶνε δῖ8ο τοις δίϊεγ εν. 

ταθηῖ, οὨΠΔΠΠ Κα π685, δἃπά βίηρὶς- πηϊπάςά- 
Π658.--Ν εγ. 18. ἄρχων, ἃ τυΐεῦ; {15 
ἀεβηϊίε βέδίεπιεπε ἱἰπ 1Κ. οη]γ.---τί 
ποιήσας ἰπειεδά οὗ τί ποιήσω.---Νετ. 20. 
μὴ βοιχεύσῃς. 16 ϑενεπῖῃ Οοπι., ἢτϑὲ 

κι, τε Βίχίῃ ἴῃ Με. δπὰ Μκ. (Υν. 
Η.). Μκ.᾽8 μὴ ἀποστερήσῃς ἀπά Μι.᾽8 
ἀγαπήσεις τ. πλησίον σου, εἴς., ἃ:6 
ποῖ ἐουπὰ ἰπ [κ.-νετ. 21. ἕν σοι 
λείπει: ἕν σ. ὑστερεῖ ἰπ ΜΚ. λείπει 
Ξε 118, 8ο ἰπ Τίς, 11. 13.--ὴνεσ. 23. 
πλούσιος σφόδρα, νεῖν τίς. [1Κ.᾿8 ἐχ- 
Ῥτγοβϑίοῃ ἀϊῆεγβ τοπὶ πὶ οὗ Μί. ἀπά ΜΚ. 
(ἦν ἔχων κτήματα πολλά). 1,Κ. ἔο!ΠοΥνΒ 
ΜΚ. ἴῃ ἴῃς πιοβὲ ἱπιρογίαπε ροίϊηιβ8---δ6 
ννογάβ ἢσϑι βροκεη ὉῪ 186 τυ ϊοσ ἰο [εβὺβ: 
φοοά Μαβίεσ, εἴς., αηὰ τῆς σερὶυ οὗ }6βὺ8 
ἴο Βίπι: ΜὮΥ οδ|168ὲ του πε ροοὰ ὃ δυξ 
6 ἄρτεεβ ψ ἢ Με. ἱπ οὐηϊτηρ 5οπια 
νἱνίἀ ἔγαῖ8 ἔουπὰ ἴῃ ΜΚ. {δε ρἱδοῖπρ οὗ 
πε ἰηοίάδεπε (“ ροίηρ ἕογῃ ἱπίο πα 
ΜΆΥ ᾽), εἰπε ἀεθοι οὗ ἐβ Τῆδῃ ἃ8 δὲ 
Δρργοδοῃεά 7εδβιι8 (προσ᾽ ὧν, γονυπε- 
τήσας), ἴδε πε διδάσκαλε, ὑμῖν. 20), 
δηά, πιοϑὲ γεπηαγκδῦϊε ἐξδίυγε οὗ 811, τῃ 6 
βίδίεπιεηὶ ἰπ ΜΚ. χ. 21: ἐμβλέψας αὐτῷ 
ἠγάπησεν αὐτόν, νν»ηΐϊο ἢ 50 οἰελσείν Ἂχ- 
οἰυάεβ ἐς ποιίοη δπιίεγιδίπεά ὉῪ ΠΊΕ 

΄---..-.--- -.ὄ. -.- τα -ῖιν-᾿ 



16--31. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ όοι 

ὁ Ἰησοῦς Σ περίλυπον γενόμενον 3 εἶπε, “Πῶς δυσκόλως οἱ τὰ 
Χρήματα ἔχοντες εἰσελεύσονται ὃ εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 
25. Εὐκοπώτερον γάρ ἐστι, κάμηλον διὰ τρυμαλιᾶς ῥαφίδος 
εἰσελθεῖν, ἢ πλούσιον εἰς τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ εἰσελθεῖν." 26. 
Εἶπον δὲ οἱ ἀκούσαντες, “Καὶ τίς δύναται σωθῆναι; 27. Ὁ δὲ 
εἶπε, “Τὰ ἀδύνατα παρὰ ἀνθρώποις δυνατά ἐστι παρὰ τῷ Θεῷ." δ 
28. Εἶπε δὲ ὁ Πέτρος, “᾿Ιδού, ἡμεῖς ἀφήκαμεν πάντα, καὶ 5 
ἠκολουθήσαμέν σοι." 20. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ““᾿Αμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅτι οὐδείς ἐστιν ὃς ἀφῆκεν οἰκίαν, ἢ γονεῖς, ἢ ἀδελφούς, ἢ γυναῖκα, 7 
ἣ τέκνα, ἕνεκεν τῆς βασιλείας τοῦ Θεοῦ, 30. ὃς οὐ μὴ ἀπολάβῃ 5 
πολλαπλασίονα ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ, καὶ ἐν τῷ αἰῶνι τῷ ἐρχομένῳ 
ζωὴν αἰώνιον." 

31. ΠΑΡΑΛΑΒΩ͂Ν δὲ τοὺς δώδεκα, εἶπε πρὸς αὐτούς, “᾿Ιδού, 

ἀναβαίνομεν εἰς Ἱεροσόλυμα," καὶ τελεσθήσεται πάντα τὰ γεγραμ- 

1 ο ϑείοσε "0 ἰβ ννσαπεηρ 'π Β (ΥΝ.Η. ἰπ Ὀσαςκοῖ8). 

ἘΝΝΒΙ, α, σ31 αὖ. οταῖε περιλ. γεν. (4 ρἴο88). 

, ὃ εἰσπορενονται ἰῃ ΒΙ, ἀπὰ αῆες τὸν θεον. Δ ΠΕ 124 αἱ. πᾶνε εισελευσονται, δυΐ 
ἐπ τἰῃς β6πι6 ροβίείοῃ, 

Ν β ᾿ ἘΘΘῚ 

1ο ραταῇς μὲ βόση αὐ ψολὰ ἴα ρίθάνείος τς ΓᾺΡ κτλ Αν βύλοη, Δτϊσιθοῖου 
δεστι Δῇῆεῖ θεω ἴῃ ΒΟ, 1, 28, 131 αἱ. 

6 Ἐὸς ἀφηκαμεν παντα και ςΒΌΙ, 1, 13, 69 αἰ. ἢανε αφεντες τα ιδια. 
ΤΌΊΜΒΙ, ἢανε {Πἰ5 ογάεσ: γυν. αδελφ. γονεις. 

δονχι μὴ ἴῃ 81,1 αἱ., ἀπά λαβη ἰη ΒῺ αἱ. (Τίδοξ. δΔάορι8 ἔογπιασ, ΝΗ. θοιδ, 
Ῥυξ λαβη ἰπ ἰεχὶ ν᾿ ἀπολ. ἰῃ πλᾶγρ.). 

9}... .λημ ἴῃ Φ ΒΌΙΚΕ. 

παῖ τῆ6 τῆᾶὴ ψᾶβ ἃ βεϊξοοπιρίδοεπε 
Ῥῃατῖίβεθ. 1 δἂῃὴ ρἷαλά το πὰ Ηδῃη 
ἀεςϊάἀεάϊν τερυάίαιίηρ τπ|8 νἱενν (υἱάδ 
ποίδβ οη Μί. δπὰ Μ|κ.). Μιέώάε Μι. 

γν. 24-3.ο.0. Ἐπεμὶηρ σοπυεγεαέϊοη (Μι. 
χὶχ. 23-30, ΜΚ. χ. 23-31).---Ἶ εσ. 24. 
εἰσπορεύονται: ρῥτεβεηΐῖ, ποῖ διΐυγε, 88 
ἴῃ ΡΑΓΆ}1εἶ8, ἱπάϊοαιτπρ ποὲ ψψμᾶὲ υ»1]] 
ὨάΡΡεὴ Ῥυὲ ννῆδὶ ἰβ δρὶ ἴο πάρρεῃ ἴτοπὶ 
τε πδίυσγε οἵ γἰςῃ68.---ν εσ. 25. τρήματος 
βελόνης : εαοῇ εἐνδηρεῖβε Π48 Πὶβ οὐη 
ἐχρσεββίοη δμεσα.---τρῆμα ἴτοτη τιτράω, 
τίτρημι (ος τράω), ἴο ρίετεε, ὕογε 
τῆγουρῃ ; πεποαὲ τρανής, ρεπείγαϊζίπρ, 
οἴεασ; βελόνη, {πΠ6 Ροΐπε οὗ ἃ βρεᾶσ.--- 
Μετ. 26. οἷ ἀκούσαντες, [Ποϑε Πελτίπρ, 
ἃ χυῖϊε ρεπεταὶ γείδγεηςε ἴὸ ἴΠ6 σοτο ΡΥ 
Ῥτεβεπς. [ἢ Μι. δπὰ ΜΚ. πε ννογάβ ἃγὰ 
δἀάτεββεὰ ἰο της αἰεί ῤῥ[ε5.--- καὶ τίς δ, σ΄: 
88 ἴθ ΜΚ., υἱάξ ποῖεβ. ἵπεσγε.-- -Ν εσ. 27. 
τὰ ἀδύνατα, εἰς. ΜΚ. δηά Μι. πᾶνε 
ἤγβὲ ἃ ρασιίουϊασ θη ἃ ρεποσαὶ βίδίε- 
τιεπὶ. [Κ΄ ρίνεβ ἴῃς βεηεγαὶ ἐγ ΟΠΪν : 
ἴῃς ᾿πιροββι6β ῸΓ πιδη Ῥροββ[}]6 ἕο αοά. 

--ν ες. 28, ῬεῖεγΒ τεπιασκ δδουΐ Ἰεανίπρ 
411, 48 πη Μκ., υνἱίποὰῦς ἐπε φᾳυαβίίοη, 
Μηδὲ 5}411} ννὲ ἤᾶνε ὃ ἀρρεπάεά ἴο ἰξ ἱπ 
Μι.---Ν ἐγ. 29ς. γνναῖκα: 48 ἴῃ χίν. 26, 
ποῖ ἴῃ ΡΆΓΆ116]5.---γονεῖς : ρΑτγεηΐβ, (Ὸσ 
λίβες ἀπά πηοῖποσ ἴῃ ρᾶγα]1618 ; τῆς ἰδίτεσ 
τοοζε ἱσηργεββίνε.---- τὶ 306. πολλαπλα- 
σίονα, 45 ἰῃῇ Με. ΜΚ. ἢπα8 δε τῆοσα 
ἀεβπίεε ἑκατονταπλασίονα. ΤΠε τεδά- 
ἱπᾷ ἑπταπλασίονα (Ὁ, ΥΝΥ.Η., πιατρίη), 
1πουρἢ {π||6 βαρροτίεά, 48 ἱπισί ηϑὶς ργο- 
ῬΑΌΪΠΥ 848 ἰοηΐπρ ἄοννηῃ ἂῃ ἂρρᾶσζεηΐ 
εχαρρογδιίίοη (μυπάτεά ἐο]ὰ 1 βδῪ βενθῃ 
[ο]4). ΟΥ ἑπτάκις ἰπ χνὶϊ. 4. 

γν. 31-34. Ταϊγά ῥγεαϊεέϊοπ οΥ ἐλα 
Ῥαξεῖοη (Μιῖ. χχ. σ7.1τ90, ΜΚ. χ. 32-34). 
γὶάΦς ποῖεβ οὐ 186 δοοουηῖ ἰη ΜΚ., ν δὶς 
ῖβ δχοεριομδιν ταδὶ! βεῖς.--τνεσ. 31. 
τελεσθήσεται, 5041} δὲ ἔ1811εΔ. ΜΙ 
1Π15 νετῦ ἰ5 ἴο 6 σοπηεοϊοά τῷ υἱῷ τ΄ α. 
(πος ννἢ γεγ, να). ΤΊ δεῆβε ἰ8 
ποῖ “ 58} ἘΦ Δι ΒΙΠΙεὦ ὃν τῇς ὅοη οἱ 
Μαδη᾽. 80 Βοσπείπδηη (δελοίϊα), “ἃ 
ἀεὶ ΒΙῖο ρεγβοίεπίυγ, ἐ.6., βδιϊϑῆθε Ὁσο- 



6ο2 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΥΠΙ. 

μένα διὰ τῶν προφητῶν τῷ υἱῷ τοῦ ἀνθρώπου. 32. παραδοθήσεται 
γὰρ τοῖς ἔθνεσι, καὶ ἐμπαιχθήσεται, καὶ ὑβρισθήσεται, καὶ ἐμπτυσθή- 
σεται, 33. καὶ μαστιγώσαντες ἀποκτενοῦσιν αὐτόν " καὶ τῇ ἡμέρᾳ τῇ 
τρίτῃ ἀναστήσεται." 44. Καὶ αὐτοὶ οὐδὲν τούτων συνῆκαν, καὶ ἦν 
τὸ ῥῆμα τοῦτο κεκρυμμένον ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐγίνωσκον τὰ λεγό- 
μενα. 

35. Ἐγένετο δὲ ἐν τῷ ἐγγίζειν αὐτὸν εἰς “Ἱεριχώ, τυφλός τις 
ἐκάθητο παρὰ τὴν ὁδὸν προσαιτῶν.:}: 36. ἀκούσας δὲ ὄχλου διαπορευο- 
μένου, ἐπυνθάνετο τί 3 εἴη τοῦτο. 37. ἀπήγγειλαν δὲ αὐτῷ, ““Ὅτι 

Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος παρέρχεται." 
39. Καὶ οἱ προάγοντες ἐπετίμων αὐτῷ ἵνα υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν με." 

48. Καὶ ἐβόησε, λέγων, ““ Ἰησοῦ, 

σιωπήσῃ ὅδ᾽ αὐτὸς δὲ πολλῷ μᾶλλον ἔκραζεν, “Υἱὲ Δαβίδ, ἐλέησόν 

1 φπαιτων ἴῃ ΜΒΌῚΙ, Οτῖς. 3 τι ἂν ἴῃ Ὁ, (ΝΗ. τρδγρ.). 
8 σιγήση ἰπ ΒΟΙΡΧ 245 αἱ. ΤΕ. οοπίοσπιῃβ ἴο ραγαὶ]. 

ΡῥΒείασυπι νδιϊοίη!18 ἃ ἀεὶ δ] 1ο ". Νος ἰβ 
1: πεςεββᾶσυ ἴο ἱπβεγῖὶ ἐν Ὀείοσε τ. ὗ. τ᾿ ὡ. 
ΤὮςε πιεδπίηρς ἰδ: 41] {πὶ πζβ 58}21} πᾶρρεη 
ἰο ἴπεὲ ὅοη οἵ Μδῃ 5 ντίϊεπ ἴῃ ἴδε 
ξέοΡρδεῖθι- τελεῖσθαι βίδπαάβ ίοσ γίνεσθαι, 

ἰῃῷ υδεὰ Ὀεζαυδε οὗ ἴῃς ρτγορδειὶς 
τεΐεγεπος (πη κ. οπἶγ). 80 Ῥσίςδειβδ: 
“ τελεῖσθαι Πἰς εδδε αυοά Μᾶτο. χί. 23, 24 
εἶναι, ᾳυοά τ Οον. ἱν. 5 γίνεσθαι, υοὰΣτ 
Ῥεῖ. ν. 9 ἐπιτελεῖσθαι. Ιη 411] ἴπεδε 
Ρίδςεβ {πε νετῦ 8 [ο]οννεὰ Ὀγ ἴδε ἀδῖϊνε. 
-- Υν»ν. 32,33. ΤἼε ἀεῖδι]β οὗ {πε Ῥαββίοῃ 
ἂῖε ἴτε βαπ)Ὲ 28 ἰη Μῖκ., ἜἼχοθρὶ [δῖ πὸ 
ταδηϊίοη ἰ5 τηδάς οὗ ἴῃς 7615} τυ ]ετβ, 
δηά τῃδὶ οἵδε ραγιίουϊδτβ ἀγα ρίνεπ ἴῃ ἃ 
βοπιεν δὶ ἀϊετεπὶ ογάετ, --- τ. 34. ΤῊ 
ἰβ Ρεου] αν το Π[κ. Α βἰπηασ βιδίεγηεηῖ ἴῃ 
ἶχ. 45 ἢ τδ6 βάπη)ς ουτίουδ τερειτίοη. 
“Απ εππρπαῖίς ρῥγοϊιχί εν " 18 Μαγετγ᾽ 8 
ςοπηπιεηῖ. 1. ΝΥ εῖββ (Μεγεσ) ἴτοπὶ ἴῃς 
ἕδλοῖβ τπαΐ 18 νεῦβε γερεδίβ ἰχ. 45 δηά 
τῆδὲ 1. ἀνοϊ 8 τερειείοη ἱπέεσβ ἐπδὲ τς 
ννοσάβ τησβὲ πάνθ Ὀδεη ἴῃ ἢΐ8 βοῦσζοε. 1 
ταῖποσ τπΐηκ ταὶ ΜῈ να Πογα δὴ εβογι 
οη 1.Κ.᾿8 ραγῖ ἴο οοπχρεπβδῖβ Ὁγ ἃ βεπεσαὶ 
δἰδιεπιεπὶ δρουΐ ἴπεὶ ἱρπόζαηςς οὗ ἴδε 
Ύνεῖνε ἴοσ ἔπε ἱπβίγυςιῖνε πδγγαῖίνα 
δῦουξ τ[π6 ἔνο βοηβ οὗ Ζεδεάεε ψῃο ἢ 
ΠΟΠΊ6Β ἴῃ Αἱ τπ|8 Ροΐπὶ ἴῃ Μι. δπά Μῖ.., 
δηά νος ΓΚ. οπιῖῖβ, ἀου δι] ε58 ὉῪ νναΥ 
οὗ βραγίηρ ἴῃς ἀϊδβοίρίεβ δῃ δχροβισα. 
ΤὨ6 ἰϊεγαϊίοη (βαπὶς τπΐπρ βαϊὰ τῆτες 
εἶπγ65) 8 ἰπ 1.8 πιδῆπεῖ (Αςἰβ χίν. 8), 
Ῥυξ ἰξ ἰδ βἰρπίἤσαπι ἤθγε. Τῆς αἰτὶ ἰβ ὉῪ 
τερειϊτίοη οὗ ἃ ρεπεγαὶ βίδιεπιθπὶ ἴο σοη- 
ΥΕΥ {πε ἱπιρτεββίοῃ τηδάς Ὁ ἴπε Ἵοοῦ- 
ογεῖς βίογυ---8η υὐΐεσ ἱπιροββι ὉΠ ν. ΝΟ 
νοπάεγ 1. ἰαδουτβ 'ἴπ ἀχρσγεββδίοη, ἰῇ 
νίῖεν οὗ ἴδᾶὶ Πυπη]διηρ Ῥσοοῦ οὗ 
ἱξπογᾶπος δηὰ στηογὰὶ ννελκποθθὶ Βυΐ 

τῆς δἰίεπιρὶ ἴ0 ἔἐχργεββ ἴ8 8 ἱπεχρσζεββίθὶς 
ἰδ ἰπιετγεβιιηρ 88 βῃονίηρς παῖ ΓΚ. πιυδὲ 
δᾶνε δὰ τε βοῃβ οἵ Ζερδεάβε ἱποίάβηι ἱπ 
δι τπυϊπὰ τπουρῃ Ὧε ἄοεβ ποῖ οῆοοβε ἴοὸ 
τεοογὰ 1, Τῆς οπιϊββίοῃ οὗ [Πϊ8 ἱποϊάδπὶ 
ςαττίεβ δίοπρ νυ τς 1Πε οπιἰβδίοη οὗ (8 
βεοοηά δηὰ πιοβί ἱπιροτίδηϊ βαγίηρ οἵ ουγ 
1μογὰ οςοποεγηΐηρ ἴπ6 δἰρηίβοδπος οὗ Ηἰδ 
ἀεαιῃ. 1Κ.᾽8 ροβρεὶ ςοπιαί πα αγάϊυ δὴν 
δαβίβ ἴογ ἃ ἀοοιγίπε ου τμδὶ δυδγ)εςιῖ (οὐ. 
Με. χχ. 28, ΜΚ. χ. 45). 

γν. 35-43. Τὰε δἰἰπά »ιαπ αὐ Ἄενγίολο 
(Με. χχ. 29-34, ΜΚ. χ. 46-52).---τυφλός 
τᾷ: ἴῃς δ] πὰ τπηδη ἰδ ποῖ παπηεά, ἔτοπὶ 
ΨὨΙΟἢ 1. ΝΥ εἰβ8 (Μεγεῖ) ἱπέεγβ τπας τπς 
πᾶπιε οδηποὶ ἢᾶνε Ὀδεη ἴῃ [Κ.᾽6 βουτζοε. 
Α νεῖτγ ργεοδγίουβ ἰηίεσεποα. [.Κ. ἀενίαιεβ 
ἔοι {πε ἰγδάϊείοη ἴῃ τπε ρᾶγδ!]ε 8 ἃς το ἴδ ς 
Ῥίαςε οὗ ἐῆε ἱποίάεπε: σοππεςεηρ ἴὶ τὰ 
τς επίγαπος ἱπίο [εγίοπο ἱπβίεδά οἱ ἴδ ς 
εχίς ἔγοσῃ 6 ἴοννη.---παιτῶν 45 ἴῃ χνί. 
3.-ῖννεῖ. 36. ἀκούσας: ἰη 1. παῖ μα 
ἤεδΓβ 18 [Ὡς πιυϊ ἄς ραββίπρ ἐπεουρῇ, 
ΜΠ Ιοἢ Πα ννου]ὰ ἢανε βεεη ἰξ ες δά ποῖ 
Ῥεεπ Ὁ] πά. [π τς ράᾶγαὶ]εἶβ νν δῖ 15 ββαγὰ 
8 ἴπδὲ [ἃ ννὰβ 1εβϑὺ8 ἀσουπά ννῇοπι ἴῃ 
ταυτυάς μαά ραϊπετεά, ΒΟ ἀνθ ἃ 
βεείηρ πιδῃ τηῖρῃς πᾶνε μαά ἴο ἰξᾶγῃ ὉῪ 
ἰδῆς εασ. 1κ. 18. οδτείι! ἴο Ὀτίηρ οὐἱ ἔπε 
ἔδλοϊ οὗ ὈἸΪπάπεβ8.---διαπο, νον ἰβ Δῃ 
ἰπβίδηος οἱ ἃ ραγιςίρίς βεγνίηρ 8ἃ8 ἴῃ6 
οὐ)εςὶ οὗ ἃ βεῆ ἃ δαὶ νν88 μεαζά νγὰ8 
ἴῃς ῥατοίηρ οἵ πε οτονά.---τί εἴη τ΄, 
τῆς ορίαιινε ψίδουϊ ἄν ἱπ δἂῃ ἱπάϊγεςι 
αυαδιίοῃ πηᾶκεβ πε αυεβείοη ἀςβηίιςε (ο΄, 
1. 15, νὴ, ο, χν. 26).---Ν εγ. 37. Ναζ- 
ὡραῖος: πε υδι4] ἴοττγη ἱπ [ἰκ., δῃ 
ἐχοερτίοῃ ἴῃ ἵν. 34.-τὴίεσ. 38. ἐβόησεν: 
δογίβι, 6 οτἰεὰ οιὲ οπςα.---εσ. 39. οἱ 
προάγοντες, ἴΠο56 ἴῃ ἔτοπί, πεᾶγεδβὶ Ὠἰπι. 



32--43. ΧΙΧ, 1-- 4. 

με." 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ο2 

40. Σταθεὶς δὲ δ1 Ἰησοῦς ἐκέλευσεν αὐτὸν ἀχθῆναι πρὸς 
αὐτόν - ἐγγίσαντος δὲ αὐτοῦ ἐπηρώτησεν αὐτόν, 41. λέγων, “Τί 
σοι θέλεις ποιήσω; Ὁ δὲ εἶπε, “Κύριε, ἵνα ἀναβλέψω." 42. 
Καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτῷ, ““᾿Ανάβλεψον - ἡ πίστις σου σέσωκέ σε." 
43: Καὶ παραχρῆμα ἀνέβλεψε, καὶ ἠκολούθει αὐτῷ δοξάζων τὸν 
Θεόν καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἰδὼν ἔδωκεν αἶνον τῷ Θεῷ. 

ΧΙΧ. 1. ΚΑΙ εἰσελθὼν διήρχετο τὴν Ἱεριχώ" 2. καὶ ἰδού, ἀνὴρ 
ὀνόματι καλούμενος Ζακχαῖος, καὶ αὐτὸς ἦν " ἀρχιτελώνης, καὶ « μετα σαν 
οὗτος ἦν ὃ πλούσιος 3. καὶ ἐζήτει ἰδεῖν τὸν Ἰησοῦν, τίς ἐστι, καὶ ἡ ΔΤ’ 
οὐκ ἠδύνατο ἀπὸ τοῦ ὄχλου, ὅτι τῇ ἡλικίᾳ μικρὸς ἦν. 4. καὶ 
προδραμὼν ἔμπροσθεν ἀνέβη ἐπὶ συκομωραίαν, ἵνα ἴδῃ αὐτόν" 

1 Οπεῖε ο ΒΌ (ΝΥ. Η.), ἴουπά ἴπ Μ}1 (Τίϑςἢ.). 
3 γε λεγων  ΒΟΌΙΧ 57 6. 

ΔΙ, 245 οπιϊξ ουτος (Τίς Ἐ,). 
και ἣν ἰῃ τηδγρ.). 

4 εἰ τὸ ἐμπρ. ἰπ ΜΙ ΒΙ,. 

Ηςε ψου]ὰ Βεῶσ ἐς βουπὰ οὗἩ δε Ἵστοννά 
Ῥεΐοσε ἰὶ ςαπὶα ὉΡ ἴο Ὠΐπι; Ψἤεη ἰξ νν88 
οἷἶοβε ἴο δὶπι ἢε ψουϊὰ πιᾶκα ἱπαυΐτυ τί 
εἴη.- σιγήσῃ: οηἱϊν ἰπ 1[Κ. Δηὰ 8:1. Ρδυϊ, 
δῃονίηρ δὐϊτογίαὶ ονασγννοσκίηρ οὔ τῆς 
βουγοα.---ὄκραζεν : ἃ δίτοηρεῖ νγοσὰ ἐπδπ 
ἐβόησεν δηὰ ἱπιρετέεςι, Κερὲ ββουκίηρ 
Ἰουάες ἴλη Ὀεῖοτγα.---  εσ. 40. ὀχθῆναι, 
ἴο δε ἰφσά ἴο Ηἰπι; [κκ. ἀραίῃ σδγεῖ ἴὸ 
Ῥτγίηρ οὐὔ τῆς ἕλοι οἵ ὈΪΠπάηςεββ, 411 τῆς 
τόσα ποιίοεαθὶς ἤδη ἢἰ8 παιγαῖῖνε 8 
ςοπιραγεά νὴ Ράγα}1ε8. ὍΤΠς οπιίββϑίοη 
οὗ {πε ἱπιογαβεπρ ρασιϊουϊασθ ἰπ ΜΚ., νν. 
49, 50, 48 ὕεεη τετηδεκεά οἡ (Η 8Πῃ) δ8 
Ρτονίηρς ἴμδαὶ 1κ. ἀϊά ποῖ Κπον ΜΚ. 
Αρϑίη ἃ ργεσδγίουβ ἱπέδσσεποθ, [{ 18 1.1.5 
Βαδίε ἴο πηαρηΐν ἴδε τηΐγαοϊς, ἐπεγείοσα 
Βε {6118 πε 5ΊΟΓΥ 80 88 ἴο Ὀγίπρ ουὲ ἴῃδὲ 
τ νγᾶβ ἃ οδβε οὗ ἰοΐϊδὶ δ]: πάπαββ, ΠΟ ἢ 
ἀοεβ ποῖ οἰθαγὶν ἄρρεᾶσ ἴῃ Μκ., υἱάέ 
νεῖ. 50.- νεῖ. 41. κύριε: ἰπ ΜΚ. 
Ῥαββονί.---Νετ, 43. αἶνον, ρταῖδε, ἃ 
Ῥοεῖισαὶ ννοστὰ ἴῃ ασαεκ νυυτγίτοτβ τ (1) ἃ 
βαγίηρ, (2) ἃ ψοτγὰά οἵ ργδίβε, γεάψυεπε ἴῃ 
ϑερῖ. διδόναι αἶνον, ἰηδιεδὰ οἵ αἰνεῖν, ἰδ 
Ἠεϊ!εηϊβεῖς. 
Οβάρτεε ΧΙΧ, Ζλοοηλεῦβ. ΡΑΚΑΒΙΕ 

ΟΡ ΤῊΗΕ ῬοΟΌΝΡ8. ἘΝΤΕΥ ΙΝΤῸ Ϊξεὺῦ- 
ΒΑΙῈΜ.-- νυν. τὸ Τὰς σίοῦνγ» 0 
Ζαιελαεμς, ἴῃ {κι Οπῖγ, ἀρρᾶγεπεν 
ἀεείνεά ἴτοπὶ δὴ Αταπηαὶς βουγοι---ποῖα 
πε αδυπάλπε δὲ οὗ καὶ ἴο ςοππεοὶ 
οἴδυξεβ---ὃυῖ Ὀεδγίηρ ἴγᾶσεβ οὗ εὐϊτοτίαὶ 
τανίβίοη ἰπ 1ῃε βίγὶε (καθότι, νοτ. 9).--- 
Ψεῖ. τ. διήρχετο: ἴἢε ἱποίάεηι οσςυτγτεά 
Ψ Ώδη 6815 ννὰ8β ραβϑίηρ τπγουρῃ 7εγίομο, 
Ῥτεςίβεῖὶυ τνῆεζα, ποῖ ἱπάϊςαιεά.--- ὀνόματι 

ΚΓ τῆς βᾶπιὲ ψυσίἴοσ 

Β τεδάβ και αντὸς νἱίβουϊ ἣν (Υ Η. ἰεχὲ, νἱα 

καλούμενος, οαἰἸϊεὰ Ὁ πΑπΊΘ, 88 ἴῃ ΐ. 6: ; 
8 Ηοτγαίβπι, ὀνόματι ξυρετῆυουΒβ.---Ζακ,, 
ἀρχιτ.» πλούσιος: πᾶτης, οσουραίίοη, 
ΒΟ(Ι4] βιδπάϊηρ. Ζδοςῆδειβ τ (86 Ρυγα 
οηδ, δυῖϊ ποῖ 50 ἱπίεπάςδά; οπίεξ ρυ δ] οαπ; 
ῬΙΟΌΔΌΪ ἃ ποδὰ πηᾶῃ οἵ ὀνθζβεοῦ ονδῦ 
πε Ἰοςδὶ οοἰϊοοίοσβ οὗ ἴαχϑβϑ, οὗ ννῆοπι 
παῖε τηὶρῶς θὲ ἃ φοούϊν πυπρες ἱπ 
7]εγίομο, νυ [15 θ415ἀπὶ ἰγδάς, δπὰ ἐγαβῆς 
ἔτοπὶ (ἢ εαβίθσγῃ ἴο ἴῃ νγεβϑίδση βὰς οὗ 
7ογάδηῃ.---ν εγσ. 3. ἐζήτει: ἱπιρετέεοι, ἰπ- 
ΡΙγίπε ςοπείπυουβ εῇοτί, ἴοσ ἃ ΨὮ116 υπ- 
Βιιοςαββϑίαϊ, θδοδιιβε οἵ (ἀπὸ) ἴπε ογονὰ, 
ἴοο ἄεπβε ἴο Ρεπείγαϊε, δηὰ ποῖ τὸ 68 
86εῃ ΟνΟῚ ΡΥ ἀίνι, θεΐηρ' βΒῃοσὶ οὗ βέδίυσε 
(ἡλικίᾳ δὲ ἴῃ Με. νί. 27).---ἰδεῖν τὸν Ἰ1. 
τίᾳ ἐστι -- ἰδεῖν τίς ἐστιν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἴο 
866 ὙὙΟ [6818 ἰβ τὸ ἐς γαεὶς σορτιοσοσγα 
(Καυΐποε!); ““)ανια ποίυση υμἰέμ ποβοασζα 
ουρίεραι " (τοῖίυ8).--νεῖ, 4. εἰς τὸ 
ἔμπροσθεν, ἰπ ἴτοπί οἵ ἴδε ογτοννά, ἴο 
τᾶκα βδυγε; βίϑιίοπεά δὲ τυ ροϊπὶ 
ΤΡροβίίες ἴδε Ἵοσονά δα πιρῃς τηΐβ8 ἢ 5 
οἤδηςα.--συκομοραίαν, ἃ ἢρ πιυ] 
ἴτε 6, ἃ8 ΠΊΔΠΥ ἴὨὶπκ -- συκάμινος ἴῃ χνὶϊ. 
6; δυΐ Ὧν πδη ποῖ ὑδὲ ἔπε βαᾶπὶῈ ννογὰ 
ἴῃ ῬοΙ᾿ ρΐδοεβ, {πε ΟἹΪΥ ἔννο ρίδοεβ ἴῃ 
ΝΙΤ. νει παν οςουσ, ῬοῖΒ υδεὰ ὉΥ 

Τὸ τἢϊ8 ἰξ 48 Ῥδδη 
τερ!εὰ: “ΑἸΠουρἢ ἰξ πιᾶν Ὁ δἀπιειεά 
1τῆαι τῆς ςγεανεῖηο 18 Ῥγορεγὶν δηά ἱπ 1,Κ. 
χνῖ. 6 τπῸ πιεῖν, δηὰ ἴδε 5» εαηιογε 
πε ἣξ του ]Ῥεγγυ, οὐ δσυοάτηοσε ἢρ, γεῖ (ἢ ς 
Ἰαϊίεσ ἰβ τῆς ἴγες ρεπεγαιν τγείετγεά τὸ 
ἐπ τῆς ΟΟΥΤ. δπά οδιεά ὉΥ τπε ϑερῖ. 
φγεαπῖπε, ἃ8 τ Κίηρβ χ. γᾷ τ Οβγοη. 
χχνὶϊ, 28, Ρβ. ᾿ἰχχνί!. 47, Ατλ. υἱΐ. 14. 



όοφ4 

ὅτι δι᾽ ἐκείνης 1 ἤμελλε διέρχεσθαι. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΙΧ. 

5. καὶ ὡς ἦλθεν ἐπὶ τὸν τόπον, 
ἀναβλέψας ὁ Ἰησοῦς εἶδεν αὐτόν, καὶ 3 εἶπε πρὸς αὐτόν, ““Ζακχαῖε, 
σπεύσας κατάβηθι" σήμερον γὰρ ἐν τῷ οἴκῳ σου δεῖ με μεῖναι." 
6. Καὶ σπεύσας κατέβη, καὶ ὑπεδέξατο αὐτὸν χαίρων. η. καὶ 

ἰδόντες ἅπαντες διεγόγγυζον, λέγοντες, “Ὅτι παρὰ ἁμαρτωλῷ ἀνδρὶ 

εἰσῆλθε καταλῦσαι." 8. Σταθεὶς δὲ Ζακχαῖος εἶπε πρὸς τὸν Κύριον, 

«Ἰδού, τὰ ἡμίση ὃ τῶν ὑπαρχόντων μου," κύριε, δίδωμι τοῖς πτωχοῖς ὅ " 
5 ΘΒ. ΠΙ, τῷ. καὶ εἴ τινός τι " ἐσυκοφάντησα, ἀποδίδωμι " τετραπλοῦν." 
ς Βεγα ουἹ: 

ἴῃ Ν. 

9. Εἶπε 

Ἴ, δὲ πρὸς αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς, ““Ὅτι σήμερον σωτηρία τῷ οἴκῳ τούτῳ 
ἐγένετο, καθότι καὶ αὐτὸς υἱὸς ᾿Αβραάμ ἐστιν.5 1ο. ἦλθε γὰρ ὁ 

υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ζητῆσαι καὶ σῶσαι τὸ ἀπολωλός." 

1 φκκεινης νἱῖδουῖ δι 'π ΦΑΒΙΟΚ αἱ. 

3 ξιδεν αντον και οπεὰ ἰπ ΒΙ,Ι, 131 αἱ. 

8 ΤΗΐβ ννογά νασίουβῖγν βρεῖς, ἡμίσεια ἴῃ ΒΙ.Ο 382. 

4 μου Ὀείοτε τῶν νπ΄ ἱπΊΒΙΓΟ 1, 200 αἱ. 

δ τοις (Β ουλἱ 8) πτωχοῖς διδωμι 'ἴπ ΜΙ ΒΌΓΟ τ, 33, 200. 

6 Οπιξ ἐστιν 1. (ΤίβοΒ.) ; ἐουπὰ ἱπ ΒΌ0 αἱ. (Ν.Η. Ὀτδοκκεῖδ). 

Ὀϊοβοογίαβ Ὄχργεβϑὶν βᾶγβ8 Συκόμορον, 
ἕνιοι δὲ καὶ τοῦτο συκάμινον λέγουσι, 
118. .1., ἀρ. 180 (5πι||{}᾿8 0 εέίοπανγ οὔ ίλε 
Βίδίε, 5. ν. ϑγεαπιογε). ΤῊΪ5 ἰδ ἰη εἴεςς 
ἴο βαν ἔπαὶ πγουρἢ ἐπε ἱπῆυεποςε οὗ τη 
ϑερῖ. δπά 0] οννπρ σοπιποη υ8ᾶ5ὲ [κ. 
υϑεὰ τς ἵνὸ ννογάβ ἱπάϊ εγεηιγ 45 
ΒΥποηγτη5.-- ἐκείνης : ΒΌΡΡΙΥ ὁδοῦ, ο΄, ν. 
19.--ν εσ. 5. Ζακχαῖε: [ε5ι.8 Κπονν5 ἢὶδ 
πᾶτηα, δον ποὶ ἱπάϊοδιεά.-- σπεύσας, 
εἴς., υἱτοεγεὰ ἴῃ οσοτάϊα! ἰοπα 45 1 Ηδ ννεγα 
δρεδκίηρ ἴο ἃ ἔδπλ] ας ἐτιεη ἃ ννβοτῃ Ης 15 
εἰδὰ το δεὲ ἀπὰ νγἢ ποτὶ Ηε πηδδπβ ἴὸ 
βῖδυ ἱπαὶ ἄδγ. δὲ ἃ ἀδιρμια] 5ὰτ- 
τῖβε τπαΐ βαϊυϊδιίίοη, δη ἃ ἢονν ἰγγεϑιβεῖδ]ς 

118 (τἰεπαἶἷγ ἔγδηκπαββ, νεῖ. 6 βῇοννβ. 
πιν ες. 7. ἅπαντες : ρεηπεγαὶ πγυιίετεά 
ἀϊδβθεπε (ποῖ Ἔνεη {πε Ἵ Νεῖϊνε ἐχοερίεά), 
ΜΠΙςἢ [6505 απιϊοϊραϊε δπὰ ἀϊβγεραγάεά,. 
Νοῖς Ηἰβ σουγᾶψε, δηὰ ον" πιῇ ῥγα- 
)μάϊος τῆς υποοπιπιοη ἱπ ςφοπάποις ᾿ᾶ5 ἴὸ 
τεοκοη ΨΙἢ.--ὁὠμαρτωλῷ : πο τεᾶδοη ἴο 
τδῖηκ ἢ δοῦλε δηοίθης ἀπά τηοάσγῃ 
ςοπηπιοπίδίοσβ ἴπᾶς Ζδοομδουβ ννὰβ ἃ 
Θεπίῖε, ἃ βοὴ οὗ Αργδῆπδπὶ οπἷν ἰῃ ἃ 
Βρ᾽ ἴα] βεπβα. ὍὙῆεν τπουρῆς Πίπιὶ υηῆξ 
ἴο Ὅς ΟΠ γιδι᾿β ποβϑὲ Ὀδσᾶυβε ἢῈ Ψ88 ἃ 
κὐ βίηποι "ἢ (ατοι5). Α βίππεσ οὗ ξοηγϑδ 
Ὀεσδυβε ἃ ρυ δ], δη, ἃ ρτεϑὶ βδίππεσ Ὀδοδυβα 
8 Τἤίεῇ ρυδίϊςδη. ---Ν ες. 8. σταθεὶς : [κε 
{πε Ῥῃαγίβεεβ (χνἢ!. 11) δὺς ἰη ἃ ἀϊβεγεης 
ερὶγιῖ---ἶη βε! [-ἀοίεπος, ποὶ 5εἰ [ἰδλυδακίοη. 
)7. Νν εἶβ8. τπῖπκ8 τη ννογὰ ἱπάϊςαϊεβ (πὰ 
βοίδσηη διιτυὰς οὗ ἃ πιδῃ δρουῖ τὸ γτηδκα 
ἃ νον (Μενεσ).---μ. τ ὑπαρχόντων, ἴῃς 
841} οὗ τὴν ροοάς, εἀττῖπρβ, ποῖ οὗ ΠΊΥ 

ἱποοπια (οἱ πρόσοδοι) 48 αοάεῖ δυρρεκῖβ. 
--ϑδίδωμι, ἀποδίδωμι : ῥγεδεηΐβ, ρΙΟΌΔΡΙΥ 
εχργεβδίηρ ποῖ ραϑὲ δὶς δυϊ ρυγροβα 
ἴογ δε ἕαΐϊυτα. δῖ5 5 Π6 γερεηθγδιίίηρ 
εἴδεσι οὗ τπδὲ ρεπεγουβ, ὕσανε ψψογὰ οὗ 
7εβυ5. [τ 85 πιδᾶάς ἃ πενν τηδῃ οὗ δΒίπι. 
Υει τῆς ἀεκβίγε ἴο βεςε 6515, οὗ ννῆοπι ἢ6 
μιδὰ Πεαζὰά 85 ἴπε ρυ δ] οδηβ᾽ θη ά, Βῆοννβ 
παῖς τς ρεγτὰ οὗ [6 πεν τῇδη νν88 ἴμπετε 
Ῥεῖοσε. Α ““βίππεγ᾽" ἀουδεῖεββ ἴῃ ἴδε 
ΨΆΑΥ Ἰηἀἰςαϊεά, 48 ἴῃς εἴ τι παν δάτηϊιβ, 
Ῥυϊ ὈΥ πο πιεδη8, ἔνε ἰῇ [πε ρδϑῖ, ἃ ἵγρε 
οὗ τῆε δατᾶ, Πεδγίῖθββ,ρ ὑπβοσυρυϊουϑ 
Ρυδ]ςδη.--τετραπλοῦν, ἴουγ ἔο! ἃ, 25 ἴῃ 
᾿δᾶ568 οἵ ἱπεῖ (Εχοάυβ χχίὶϊ. ᾽ν Τοῦ οσ ἄνα 
[0] 4).---Ν εσ. 9. πρὸς αὑτὸν, ἴο πὶ ΟΥ 
ΜΠ ταΐεγεποθ ἴο Πἰπι; ργοῦδϑ]Υ ῬοΙΣ ; 
16 ψογᾶβ πιεᾶπὶ ἔοσ ἴῃς δᾶῖ8 οἵ 
Ζαεοπδευβ ἀπά ἃ}1 ννῆο της ὃς ἵπετα 
ἴο Πεᾶγ, οὔ βεσπαρβ βροκεὴ δὶ 88 ἃ 
8βο] σαν .--- καθότι, ᾿ἸΠΔδηλιςοἢ 85; 8ἃ Μψογὰ 
οὔ 1.8; ἴῃ Πἰ5 ννττἰπρ8 οηἷν ἱπ Ν.Τ.-- 
υἱὸς ᾿Α., ἃ δοη οὗ Αὐτδἢδπὶ ἴῃ ἴῆ6 πδἕυγαὶ 
86η86, ἃ [εἱν; ἃ ῥγοίΐεϑι δραίηβί ρορυΐδσγ 
Ρτα)υάϊςος, ἔοτ ννιοῃ ἃ ρυ δ] σαπ νν88 88 ἃ 
δεδίμεη. Τῆς πιοσε σδάϊςδὶ τεδβοῃ, ὑη- 
ἐχργεββεά, διῖ ργεβεπὶ ἀουδιε88 τὸ {πὸ 
τηϊηὰ οὗ [εδυ5, τνᾶ5: βεσδιβε ἢς 4150 ἰ8 ἃ 
δοη οὗ "παη, ἃ Ὠυπιδη Ὀείΐηρ.--- ἐγ. 1ο. 
Α ρτεαὶ Κεγ-νογὰ το Οἢεῖβι 8 ἰάδα οὐ Ηἰ8 
οννη πηϊβδίοη---ἃ ϑανίοιτ. --- τὸ ἀπολωλός, 
πε Ιοβὲ, ἃ ραϊμεῖίς πᾶπια ίοσς ἔῃς οὐ͵εςῖθ 
οἵ Ομ σίβι᾽ β φυεβῖ; [18 βῃδάςβ οὗ πιεαπίπρ' 
ἴο δε Ἰεατπεά ἔγοπιὶ τ[Π8 ραγδῦϊεβ ἴῃ ἈΚ. 
χν.: ἰοϑῖ 845 ἃ βῆεερ, ἃ ζοίῃ, 4 ἔοο δἢ 
80 πιᾶὺ ὕῬε ἷἰοσῖ, δε ἴδε τέγη ροϊηϊδ 



5-,13. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ όος 

11. ᾿ΑΚΟΥΟΝΤΩΝ δὲ αὐτῶν ταῦτα, προσθεὶς εἶπε παραβολήν, 
διὰ τὸ ἐγγὺς αὐτὸν εἶναι Ἱερουσαλήμ, ἷ 

χρῆμα μέλλει ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ ὁ ἀναφαίνεσθαι - 12. εἶπεν οὖν, 
καὶ δοκεῖν αὐτοὺς ὅτι παρα- ἀ Αεἰ5 χα 

ε Αςἰ5 χνὶϊ. 
τι σ Οος 

“"Αγθρωπός τις " εὐγενὴς ἐπορεύθη εἰς χώραν μακράν, λαβεῖν ἑαυτῷ εὐ 
βασιλείαν, καὶ ὑποστρέψαι. 

ὁ εγγυνς εἰναι ἰ. αντον ἰῃ Ὁ ΒΙ, 157. 

το πε βοοίδὶ ἀερταάδιίοη δηά ἰβοϊδείοη οὗ 
τς ρυδ]οαπβ. ὙΒΟΥ νεσα βοοίαὶ ἱερεῖβ. 
ὙνΙ τείεσεπος ἴο ϊε οοηδυςὶ οὗὨ ͵εβ08 
ἴῃ τΠ18 οαβεὲ Ευΐϊῆγ. Ζίρ. τεπιᾶγκβ: “1 
15 Ὠεραβϑβᾶσυ ἴο ἀεβρίβε ἐπε 1{π||6 βοδηάδὶ 
ΨΠεη ἃ ρτεαῖ βδ νδίίοῃ ᾿ΟπΊ68 ἴο ΔΎ οπ6 
δηά ποῖ ἴο ἴοβε ἴπε στεαῖ οη δοςουπῖ οὔτε 
1π||6" (χρὴ γὰρ τοῦ μικροῦ σκανδάλου 
καταφρονεῖν, ἔνθα μεγάλη σωτηρία τινὶ 
- νεται, καὶ μὴ διὰ τὸ μικρὸν 
ἀπόλλειν (ςἴς) τὸ μέγα). ὙΠς εἰραιεςαῆος 
οἱ ΟἸγῖβε σποοβίπρ ἃ ρυδ᾽ίσδη ἔοσ Ηἰβ 
δοβῖ ἴῃ ἃ ἴοννῃ ΨΏΘΓΘ ΠΊΔΩΥ ῥτίεϑίβ ἄννεὶς 
[45 Ὀεδη σοπηασκεά οαυ. Ατί. “ Ῥυδιοδη "ἢ 
π᾿ ϑ πη} 8 ΠιςβοΒαῦν ΟΥ̓ ἐλε Βἰδίε. 

νν. 11-27. Ῥαγαδὶε ὁ ἐπε ῥομηάς, οΥ οὗ 
ἐλε ποδίονιαη το ροός ἐο βπά α ἀἰηράοηι 
(“ῳ. Με. χχν. 14-30)ὲ. ἱπῖίο δε νεχεὰ 
πυεϑιίοη οὗ τῆς σοπηεοιίοη Ὀείννεθη 18 8 
Ῥαγαῦϊε δηὰ παῖ οἵ δες ἰδ]επὲβ ἴῃ ΜΕῚ 
οδηποῖ ἤεσα ρῸὸ. Τῆδῖ ἴπεσα [8 ἃ γεβεπι- 
δίαπος Ῥεΐνγεεη ἴπδπὶ 15 ουνίουβ, ἀπὰ {86 
ΒΥροιπεβὶβ ἰδὲ ἔπε ομα πδ5 ρτοννῃ ουὔΐ οὗ 
τὰς οἵἴδποσ ἰπ ἴΠ6 σουγβα οὗἉ ἰγαἀϊτίοη σδη- 
ποῖ Ρὲ {τεδϊεὰ 88 ἃ τῆδγε ἱγπῃρογιίπεηςθ. 
Υεῖ τπδὲ ἴδεν ἀγε ἔνο ἀϊβεῖπος ραγαῦ]εβ ἱπ 
τῆ εῖγ πχδίη ἐεδΐυγεβ, θοῖἢ βροόίκεδῃ ὃν [6β508, 
͵5 ποῖ ἱπιρσορδῦϊθ. ὍΠΟΥ βαῖνε ἀϊβεγεης 
Ῥύγροβεβ, δπὰ {πεὶγ γεβρεςῖῖνα ἀε81}5 5υϊξ 
πεῖς τεβρεοῖίνα ρυγροβεβ, δηὰ {πε κίπάγεά 
εαῖυσεβ πΊΔῪ ΟἿΪΥ βῆον ἴπδὲ 1εβὺ8 ἀϊά 
ποῖ δβο]οϊτουβῖν ἀνοϊὰ σερεαϊίηρ Ἡ ἰπη561}. 
Ἴδα ρδγδῦϊε Ῥείογε υ8 5018 [Π6 βἰειατίοη 
88 ἀεβοσίδεά ὃν Γυκα, ἱπ 80 ἴδ 45 ἴδ οοτ- 
τεοῖβ τηϊβίδκεη Ἴχρεοϊδεοῃβ ἢ τεραγὰ 
ἴο ἔπε δάνεπε οὗ τπε Κίηράοπι. 1 15. ἃ 
Ῥτγορπεῖὶς βκεῖς} ἴῃ ραγδδοῖϊὶς ἔοστῃ οὗ ἴδ 
τᾶ] ἔυΐυτε δείογε ἴπαπὶ, ἴῃς ἐογίαπεβ οὗ 
τῆς Κίηρ δπὰ τῇς νατίουβ διιτὰἀε8 οὗ 
ταδῃ ἰονατὰβ ἢιπι. 1Ὲ 5 πιοσε δ᾽]ΠἸεὰ ἴὸ 
ΔΙΙΘΡΟΣΥ ἰμᾶπ πιοβί οἵ {πε ρδγδῦϊββ, πὰ 
οη 118 στουηά, δοςοτάϊπρ ἴο ]. ΝΥ εἰ58 (1π 
Μεγετ), ἰξ σαπποῖ πᾶνε ρτοςεεάεά ἕτοπὶ 
76βδυ5. Οπε {4115 ἴο 566 ννῆγ 7εβὺβ στηϊσδς 
τοῖ οσοδϑίομδιν υ5ὲ Δ] Θροτν 48 ἃ νθῃίῖς]ς 
οἵ τυ 88 ψΜν6 11} 28 οἵπεσ [εαςῃοσβ. 

νεῖ. 11. Τὰδξ ἱπίγοάπεέϊοι..--- ταῦτα 
ὨδίυΓΑΙ Υ βυρρεβὶβ ἴῃς νγογάβ βροκεη ἴὸ 
Ζαοςἤδευβ ὈῪ 6818 δϑοιιξ βαϊναίίοπ, 45 
ψμδὲ ννὰβ Βεατγά.---προσθεὶς εἶπε ἱπκίϊαῖε5 

13. καλέσας δὲ δέκα δούλους ἑαυτοῦ, 

ἔδωκεν αὐτοῖς δέκα ᾿ μνᾶς, καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, Πραγματεύσασθε 

(Ξενεη 
εἰπιε8) 

τε Ηεῦταενν σοπδιγυοιίοη τὸ Ης δδδεά 
Δηὰ βαἱά, οὗ, ἀεη. χχχν!. 5, προσθεῖσα 
ἕτεκεν.-- ἐγγὺς : Δροιξ Πίτεεπ πη1|68 οἵϊ.---- 
παραχρῆμα: ἃ παίυγαί εχρεοίδιίοη ἴοτ 
Εϊεπ8 οὗ [εβὺ8 ἴο επιογίδίη, δηά ἔοσ αἱΐ, 
τϊοπ5 δηὰ ἴοδδβ, ἴο ἱπιραῖε ἰο Ηἰπι, ἀπά ἃ 
βοοὰ οοςαβίοη ἴογ υἱζετὶπρ ἃ ραγαῦϊε ἴοὸ 
σοτγγαοὶ ζ15ε ἱπιρσγαββίομϑβ; σοπηρΑγαῦϊς ἴῃ 
ε1ι|ῖ8 τεβροςῖ ἢ πε ράγδῦ]ε οὗ ἐλδ δι ῤ- 
ῥέγ τ Τικ. χῖν.---ϑαγίπρ ἰῃ οἤεςξ, "ποῖ 50 
ΒΟΟ᾿ 88 γουὺ {Πίπὶ, ΠΟ Ὑ|]1 411 θὲ 45 'νῈ]]} 
αἤεςιεά ἴο ἴῃς Κίπρ δηᾶ ἢΐ5 Κίησάοπι 88 
γου πᾶν ΒΌΡΡΟΞΚ6 ᾿". 

νν.12-27). Τὰς ῥαγαδῖ6.---εὐγενὴς, ννε]]- 
Ῥοτη, πος; οὗ δυο ταῆῖκ δὰ ξοοϊδὶ 
Ῥοβικίοη ἐμαὶ ἢς πιΐοδς Ἰερὶἰγηδῖεὶν ἀϑρίῖγα 
ἴο ἃ κίηράοτη. Τῆς Ηετγοά ἔδπν τηϊρδς 
ηυῖΐϊε ννε]] θὲ ἴῃ νῖεν. Ηετγοά τῆς ατεας 
δπὰ Πὶβ βοη Αγομεΐδυβ μαὰ δοῖμ δ! ν ροπα 
ον  εγίοελο οα τι εὐταπά, δηὰ Ατοῆε- 
Ἰδυβ μαά ἢδά πε Ἔχρεγίεπος ἀδβοσι θεὰ ἴῃ 
νεσ. 14. ϑίποςε [πὲ τἰπηα οὗ Ο]εσγίςιιβ δηὰ 
ἍΝ οΙἢ, πο ἢγϑε βυρρεβίαά ἰξ, {πε ἰάεα ἴδδι 
τε Ηετγοά ἔδυ ννὰ5 ἰῃ ΟἾγίβι᾽ 8 πιϊπὰ 
88 Ὀδεῇ νεγὺ βϑηογα  ν δοσεριεά, ϑοῃδηΖ 
τη ΚΒ [ε55 νου ποῖ πᾶνε βεϊεςιϊεὰ 50 
Ὁαά ἃ γηδῃ 858 Ασοπεῖδῃβ ἴο γεργεβεηῖ Ηἰπ|. 
Υεῖ Ηε βεϊεςιεὰ ἃ Ξε πϑἢ: πεῖρῆθϑουγ δηά 
δη ππ͵υβὲ Ἰυάρα ἴο γεργεβεπὶ αοά 45 Ης 
αῤῥέανς, ἀῃιὰ ἀπ ἀπ] υδὲ βιεννατὰ τὸ ἴδ ἢ 
Ργυάεποε !---εἰς χώραν μακράν : ἱτηρ᾿ γἱπ 
ἴαρβε οἵ εἰπιε ; Ἐοπῆβ, ἰῃ ἐπε σδβὲ οὕ Αγοπο- 
1Δυ8.--- ποστρέψαι: (ἢ ἀεείγεά Κίπηράοπι 
18 ἴθ {π6 Ιαπὰ οὗ 85 Ὀίτιῃ; Ῥαϊδβιίπα πὶ 
οᾶδα οὗ Ατσομοϊδυβ.--- εῖ. 13. δέκα δ., 
ἴεῃ, ἃ σοηϑβίἀεγαδ!ες πυτηθεγ, ροϊπεὶπρ ἴὸ 
δὴ οχίθηβίνα πουβεμοϊ ἃ βίο] βησηει. 
-δέκα μνᾶς, ἴεπ Ρουπάᾶδ, ποῖ ἴἰο εαςἢ δυῖ 
διηοηξ ἴδεπι (νετ. 16). Α ἀτεοκ ρουηά 
ξξ ῦους 2.3 οἵ 34; ἃ ἤεντεν Ξξ, πεαγίν 
ἄουδίε ; ἴῃ εἰϊπεῦ σα56 ἃ 5γη81]} βιιπὶ σοτγη- 
Ρατοὰ ννἱἢ ἐπῸ ἀπιουπίβ πῃ Μί. χχν. Τῆς 
Ῥύυγροβα ἱπ ἴπ6 ἴννο ραγαῦῖεβ 15. Ἔπείγεὶ Υ 
ἀϊβετεπε. [πη ἐλε Ταϊοπίς ἴῃς πιδβίεσ ἀϊ- 
νὶ ἄεβ δ18 ννῃοΐς πηδδπβ ἀπιοηρ ἢ ͵8 βεσνϑηΐῖϑ 
ἴο θὲ τταάεὰ νυν, ἂἃ5 ἴῃς ὑεβϑὲ νὰν οὗ 
ἀϊθροβίπρ οὗ τπεπὶ ἀυτίπρ Πῖβ θβεηςθ. 
1η ἐλα Ῥοιπας Ἦ6 βἰ ΠΙΡΙῪ ρῖνεβ ἃ πιοάσγαια 
δπ|, [Π6 54πι6 ἴο 811, ν ἢ ἃ νῖονν ἴο ἴδβὶ 
 αείιέν διὰ εαῤαροὶίν, ἃ5. Ὡς ἄεϑβιγεβ ἴο 
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δως ' ἔρχομαι. 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΙΧ. 

14. Οἱ δὲ πολῖται αὐτοῦ ἐμίσουν αὐτόν, καὶ ἀπέ- 
ἐκ. χἱν. στειλαν " πρεσβείαν ὀπίσω αὐτοῦ, λέγοντες, Οὐ θέλομεν τοῦτον 

5 ἕξ χα. --. βασιλεῦσαι ἐφ᾽ ἡμᾶς. 15. Καὶ ἐγένετο ἐν τῷ " ἐπανελθεῖν αὐτὸν 
λαβόντα τὴν βασιλείαν, καὶ εἶπε φωνηθῆναι αὐτῷ τοὺς δούλους 

τούτους, οἷς ἔδωκε ἢ τὸ ἀργύριον, ἵνα γνῷ ὃ τίς τί διεπραγματεύσατο." 
16. παρεγένετο δὲ ὁ πρῶτος, λέγων, Κύριε, ἡ μνᾶ σου προσειργάσατο 
δέκα δ μνᾶς. 17. Καὶ εἶπεν αὐτῷ, Εὖ,ὁ ἀγαθὲ δοῦλε - ὅτι ἐν ἔλαχίστῳ 
πιστὸς ἐγένου, ἴσθι ἐξουσίαν ἔχων ἐπάνω δέκα πόλεων. 18. Καὶ 

ἦλθεν ὁ δεύτερος, λέγων, Κύριε, ἡ μνᾶ σου ἐποίησε πέντε μνᾶς. 

19. Εἶπε δὲ καὶ τούτῳ, Καὶ σὺ γίνου ἐπάνω ὃ πέντε πόλεων. 20. 

1 Ἐὸτ ὡς ΦΑΒΌΙ, αἱ. Οτίψ. ἢανε ἐν ω. 

3 δεδωκει ἰπ ΒΟΙ, Ι, 25, 131. 

Μά Ὀεῖονν. 

5 γνοι ἴῃ Ὁ ΒΏΌῚΙ, 33. 

4 Ἐοσ τις τι πἀρβὺ σὰ ΠΡ ναήμψας ἰῃ ΑΕΓΔΛΠ, εἰς. (Τίες..), 3 ΒΌ1, 157 Ἢ δᾶνε τι 
διεπραγματευσαντο ( 

δ δεκα προσειργασατο ἰη δ ΒΙ, Σ, 131, 200 ἃ 6. 

ὁ ἐν ἴῃ ΑΙ ῈΔ αἱ. δὶ. (ΥΝ.Η. πιᾶτᾷ. -- Μι.). ἐνγε ἴω ΒΌ 56, 58, ὅτ Οτἷς. (ΤίδοΒ., 
ΜΗ. ιεχῇ). 

Ἶ κυριε λῆεῖ ἡ μνα σὸν ἰπ ,ΒΙ,.. ΤΕ. -Ξ Ὁ, εἰς. 

8φπανον γινον ἴῃ ἐδ ΒΙ, Ι, 131, 157, 2Ζος. Ὁ δα8 γεινον και σν 6π. 

δανε ἰεδδίεά πιδη ἕοσ πίρπεσ βεγνίος ννῆεη 
τῆς εἰπῆς σοσεβ. Τα διηουπὶ ΠΊΔῪ 80]: 
ἴδε πιαβίεγ᾽ Β ἥπδποεβ, ἀπ ᾿πουρἢ 5Π|2]]} 
ἴξ τῇλν ἦυ8ὲ οἡ πᾶς δοοουπὶ ἴῃς Ὀείίετ 
ἴεβὲ οδασζαςοίες δηὰ ἐλυαένοι θρος οστα 
- τεύσασθε, ἰτλὰς υνἱῖῃ, Βεῖε ΟὨΪΥ 
πἰ με ρα ϑοτείριυγεβ, Τουπὰ ἱῃ ΡΙυϊδσοῇ, 

μαι: ΨΩ ἕως (ΤΙ .) Ξ ὑπ} 1 
εν δαελ, νἡτἢ ἐν ᾧ (Ν.Η.) τὸ ψἘΠςῸ 1 
ὅο (ἴο (δε ἕδσ οουπέγγ) ; Ῥεσῇδρδ ἰϊ 'β υβεὰ 
ῬτεβπΆΠΕΙΥ ἴο ἱποῖπάε ροίπς δηὰ τεΐυγη- 
ἴηρ.-πνεῖ, 14. πολῖται -- συμπολῖται, 
{εἸϊονν-οἰεἰζεη οὗ ἐδ δβρίγαης ἰο ἱκίπρβῃὶ 
ὙὮΠΕ ἃ ῥείναῖς οἰξίζεη (48 'π ἀεη. χχίϊι. 
ΣΙ, ϑερῖ., Ηςεν. νἱῖϊ. τ, ΜΝ. Η.).--ὀμί- 
σονν, διαϊεὰ ὨΔΌΪ υΔ]γ, δον ὶαρ βοπλα- 
τῆῖπρ ἔα στοης ἴῃ Πίπι, οὐ πῃ ἐλενε.---- 
πρεσβείαν: [18 δοίπΔ !}}Υ παρρεπεά ἱπ ἴῃ 8 
οᾶβε οὗ Ατοποΐδυβ, οη 7μ5ὲ ργομμάς ; ἰὨϊ8, 
Βοννενεσ, ἰ8 πο ργοοῦ ἴῃδί ἢ σδηποὶ πᾶνα 
Ῥεδῆ ἰῃ ΟΠγίβι᾽β πλὶπά. ὍΤὴὲ ροϊηξ ἰβ8, 
Βαϊτεά Ἶμ8ῖ οἵ ἀπ)υβῖ, ἰπ (Π6 οαβε οι οὗ 
Ασομείδυβ ἂδπά οἵ Ϊ1εβ8 νεγυ τεδὶ].--οὐ 

ἡ ὲ ἀοπ Ἐ Ἰ8ῃ, δη δ ρἤδις ποίμ- 
γ»εμ5, ΒίΓΟηρΡΕΣ ἴῃδη θέλομεν τοῦτον οὐ, εἴς. 

νν. τς Ὁ Αὐίεν ἐλε γεέμγη.---ὸἂν τῷ 
ἐπανελθεῖν : ἐν ΨΠῊ τἢς δογίβε ἱπβηϊεῖνε, 
804 ἢ ργεβεηῖ, Ὀὰὲ τεαυεπεν νἱἢ 
δοτῖβὲ ἰη 1Κ. -Ξ, οἡ ἢίβ τεΐυγη, ἢς ἰδκεϑ 
δεοιίοη δὲ οὔςς (υἱήε Βυτίοη, Η. απά Τ'΄, 
ᾷ τορ).---εἶπε φωνηθῆναι -- ςοπηπημαπάεά 

ἡπι581ὲ, Ψυ]ραῖε) ἴο ᾿ς ςαἰϊεὰ ; εἶπε ν»ῖ τ 
Βηϊτῖνα, ἰηβίεδά οἵἉ ἵνα ν»ἰἢ δυδ)υηςεῖνα, 

85 πῃ Βοπηε ῥἴδοεβ, 4.5.., Μί. ἱν. 3.-τίς 
τί διεπρ. (Τ. Κ.) 18 ἔνο φυςϑιίοπβ ἰπ οης : 
Μη0 Πδά ραϊπεὰ δηγιπίὶπρ δηὰ νδΒαι---τί 
διεπραγματεύσαντο (Ν᾽. Η.), νμδὲ {δεν 
Βαὰ μαϊπεά.-νεῖ. τό. ἡ μνᾶ σον, τῇΥ 
Ῥουηά, τηοάεβεγ, 848 ἰῇ με ἢδά πο μδπὰ ος 
τηοσίε ἰπ ἔπε καὶη (ατοι.8).---δέκα : ἃ ςοη- 
βίάογδο!ε ἰπογεᾶβε, ἱπιρ  γίπῷ ργορογιίοηδι 
Ἰεηρτῃ οἵ ττης, τῆς Κίπράοπ) ποῖ π4α᾽.---- 
Ψψεῖ. 17. ἀγαθὲ νἱίπουϊ πιστέ, α5 ἰη Μί., 
Ῥυΐ πιστὸφ ἴῃ ποχῖ οἴδυβε -Ξ ποῦῖς, ἀενοῖ- 
εἁ.---ν ἐλαχίστῳ, ἱπ ἃ νετγ πὲ. ἐπὶ 
ὀλίγα ἰη Μι.--ἀπάνω δέκα πόλεων, ονεῖ 
ἴδῃ οἰτίε8, οσ ἃ εεαῤοὶἐς (Η οἰ ἐξπιδπη, Η. 
Ο.). ὙΤῆϊβ '5 νῃδὲ της Κιηρ πᾶ5 δά ἱπ 
νίενν 811 αἱοηρ---ἰο ρεῖ οδρδῦϊο δηὰ ἰγυβὶν 
ξονεῖποῖβ.Ό Α πεῖν Κίηρ πεεάβ ἴο ἴδκε 
δρεοΐδὶ ραΐπϑ δρουϊ (8.0 Τῆς ετῖδὶ οὗ 
ἐματάξιεν τγουρῇ ἐγαάς ἰβ ποῖ ἀπδυϊαδὶς, 
88 ρονεσποσβ τνουἱὰ πᾶνε πιυοῦ το ἀο νν ἢ 
{πε ργονίποίδὶ γανεπαςβ.---νεσ. 8. πέντε, 
ἢνε, Πα] 48 πιυςῇ,, ἱπιρ᾽ γίηνρ [ε58 σδρδοῖϊυ, 
ἀϊίμεπος, οοηβοϊεπιϊουβηεββ, οὐ ἱνεὰ 
Ψ Ὠιοῆ, δοννανοσ, ἰ8β ποὶ ἰδκθὴ ἱπίο 
δοοουηί.--- τ. το. καὶ σὺ: (πϊ8 πηᾶπ 
4150 ἀεεπιεᾶ ἰσυβονοσίῃυ, Ὀυϊ ΟΥ]688 σαρᾶ- 
εἰῖν, τπετείογε δρροϊηϊεὰ [9 ἃ βονεγπογ- 
ΒΏ1ρ, θυξ οΟἔ]ε88 εχίεηι. ΑἾβο, ποῖε, ἔμεσα 
8 "ο ῥγαΐδε. Ἠξς νγ88 ποπεαβίῖ, δυῖ πιρδς 
μανε ἄοπε δεῖϊες. Τῆς πὸνν Κὶπρ ἰδ 
1πδηκΚῆὰ] τὸ πᾶνε Βοπεβῖν ὄνεπ τ τα- 
βρεςίδδίς, ἰδουφὴ ποῖ δά πιίγα δῖα δά πιίπῖῶ- 
τιδεϊνα αυδιεῖςδ. 

ῳὼ.-...... ὦ -Ξαδδε--- 



14-Υ8. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ο7 

Καὶ ἕτερος 1 ἦλθε, λέγων, Κύριε, ἰδού, ἡ μνᾶ σου, ἣν εἶχον ' ἀποκει- (οἱ. 1. 5. 
μένην ἐν σουδαρίῳ - 21. ἐφοβούμην γάρ σε, ὅτι ἄνθρωπος αὐστηρὸς 8. 

Τίπι. ἱν, 
Ηεῦ. 

εἴ. αἴρεις ὃ οὐκ ἔθηκας, καὶ θερίζεις ὃ οὐκ ἔσπειρας. 22. Λέγει 

δὲ 3 αὐτῷ, Ἐκ τοῦ στόματός σου κρινῶ σε, πονηρὲ δοῦλε. ἤδεις ὅτι 
ἐγὼ ἄνθρωπος αὐστηρός εἶμι, αἴρων ὃ οὐκ ἔθηκα, καὶ θερίζων ὃ οὐκ 
ἔσπειρα" 23. καὶ διατί οὐκ ἔδωκας τὸ ἀργύριόν μου ὃ ἐπὶ τὴν 4 
τράπεζαν, καὶ ἐγὼ ἐλθὼν σὺν τόκῳ ἂν ἔπραξα αὐτόδ; 24. Καὶ τοῖς 

παρεστῶσιν εἶπεν, Ἴλρατε ἀπ᾽ αὐτοῦ τὴν μνᾶν, καὶ δότε τῷ τὰς δέκα 
μνᾶς ἔχοντι. 25. (Καὶ εἶπον αὐτῷ, Κύριε, ἔχει δέκα μνᾶς.) 
26. Λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι παντὶ τῷ ἔχοντι δοθήσεται" ἀπὸ δὲ τοῦ 

μὴ ἔχοντος, καὶ ὃ ἔχει ἀρθήσεται ἀπ᾽ αὐτοῦ. 27. Πλὴν τοὺς 
ἐχθρούς μου ἐκείνους, τοὺς μὴ θελήσαντάς με βασιλεῦσαι ἐπ᾽ 

Ω 

αὐτούς, ἀγάγετε ὧδε, καὶ ' κατασφάξατε " ἔμπροσθέν μου." 28. Καὶ) Βετα οαἱ 
ἷἱ ΝΙ. ᾽ 

εἰπὼν ταῦτα, ἐπορεύετο ἔμπροσθεν, ἀναβαίνων εἰς Ἱεροσόλυμα. 

1 ετερος ἷπ ΞΟ ΒΌΓΕ 60, 247. 
δ μον το ἀργ. ἰῃ 'ΑΒΙ, 33. ΤΕ. Ξ᾿ Ὸ. 

δαντο ἔπραξα ἴῃ ΒΙ,. 

Τ Οπιῖξ απ αυτου δ ΒΙ, 36, 53 αἱ. 

3 Οπιῖς δε δ Β αἱ. 1, 28, 131 αἱ. ῤὶ. 

4 Οπιῖι τὴν ΞΑΒΌΚΕΔ αἱ. ῥί. 
5 Ομ γαρ ᾿ 381, Σ, 131, 200. 

8 Ἐς εκεινους (Ὠ, εἰς.)  ΒΚΙΙΜΠ αἱ. δᾶνε τοντους. 

9 αντους ἀῆεῖ κατασφ. ἴῃ  ΒΕΙΚΕ 33. 

Νν. 20.272. Τρ ειδοΐε55 Ξεγυαπί. ἸΓ ἴῃ 
ΔΩΥ Ρατὶ (πε ρδγδῦϊε μδ8 θογγονγεά ἔγοσῃ 
πε Ρδγδθϊε ἴῃ Μι., τ ἰ5 πεγθβ. Ὅὴδ βίοσγυ 
τηῖρῆς νγ6}} ἢανα νουπᾶ ἃρ ν ἢ ἃ βίαϊθ- 
τηξηΐ ἃ8 ἴο ηδῖ νγᾶ8 ἴο ὃ6 ἄοπα τ τμς 
ἀϊδαβεςοιεά.---Ν τ. 22. Ὑεῖ [818 ἔδδίυσγα 15 
ποῖ ἱπδρροβίξε, ἔοσ ἔἤεγα ννεσα ἰκεὶν το Ὀ6 
ἴῆγερ οἰαββεβ οὔ ρβεορὶε ἴο Ὀ6 ἀδεαὶξ 8 
ὃΥ ἴδε Κίηρ : {πε ποπεβὲ δῃὰ οδρϑῦϊε, ἴπ8 
ἰποδρδῦϊε δπά υβ8εΐεββ, δηὰ ἴῃς ἀϊβαβεοιεά. 
Τῆε οδϊεῖ οδ᾽]εςκίοη το ἴῃς ρΡαγῖὶ τείεγσίπρ' 
ἴο τῆς βεοοηὰ ςοἶ458 ἰ5 ἴμδῖ 1: ρίνεβ {πε 
ῬΑΙΔΌΪες ἃ ἴοο ἀϊάδοιϊς αβρεςῖ, διπέηρ δὲ 
ἐπεοεεῖὶς Ἐχῃδυβείνθεηςββ σαῖπαῦ ἤδη ἴῃ- 
δἰβεῖη σ ου ἔπε πιδίπ ροϊπιβ: ον [Π6 Κίπρ' 
ὙΠ 641 υνῖτἢ 15. τεηἀβ. ἀπά ον νἢ 
μιἰ8 ἴοαββ.---Νεσ. 2ο. ἐν σουδαρίῳ, ἴῃ ἃ 
Βδηάκεγοῆίεῖ; ἐν τῇ γῇ ἴῃ Μι.---νες. 21. 
αὐστηρὸς (Πετε Οπἷγ ἴῃ Ν.Τ.), ΠΑγβἢ ἴῃ 
βἤανουτ, ἰπεη ἰη ἀϊδροβίείοη.---αἴρεις, εἰς., 
γου {πὶ νυν παῖ γου ἀϊὰ ποῖ ἀεροβίε, δπά 
τεὰρ ψῇηδὶ γουῦ ἀϊὰ ποῖ δον ; δοουβίηρ ἴΠ8 
τηδϑίεσ οὗ δὴ ἐχογδίϊαπε ἀεπηδηὰ ίοσγ ῥσγο- 
δι. Ηε ἀεβραϊγεά οὗ ρεαβίπε δἰπὶ ἰη ἴπδὲ 
τεβρεοῖ, ἐπεγείοσε ἀϊὰ ποίμίπρ---ἃ ργεΐϊαχὲ 
οὗ οουζβα.---Ν τ, 223. ἐπὶ τράπεζαν -- 
τοῖς τραπεζίταις ἰπ Μι.--ὄπραξα -- ἐκο- 
μισάμην ἰπ Μι.---Ν ες. 24. ἄρατε, εἰς.: 
ἴδε ρουπὰ ρίνεη ἴο Πἰπὶ ἰπαῖ πδά ἴθπ 
ἐου!ᾷ ΟΠΙΥ ἧανε ἴῃς 5ἰρηίβοαπος οὗ ἃ 
Ῥτεβεηΐ, δηὰ 4 ρεϊγ οπς, ἴοσ ἢ Ψψᾶ8 20 

Ἰοπρεσ ἰο ὃς ἃ ἰγαᾶεσς ὃυξ ἃ συΐεσ, (Βεσε- 
ἔοτε ποῖ δῇ πΩΡΟΣΑΠΕ ΠΠυϑεγαϊίοη οὗἩ τῃς 
ΡτίηςίρΙε βίδιεα ἰπ νεσ. 26, ἃ βίρῃ ἐμαὶ ἴῃ 
{Π|5 βεοιίοη οἵ ἴπε ραγαῦϊα [,Κ, 18 βεοοπάᾶ- 
ἌΓΥ.---Ν τ. 25. ῬοβϑίνῪ δὴ υἱξεγαηςθ 
ἔτοτα τπῈ ογοννγά ἱητεγεβιεὰ ἱπ τῆς ρᾶσδδίς, 
πε “Ἰοτὰ ̓ θεΐπρ 6508, οσ δπ δά άἀϊιίοη 
ὃγ [., οσ ποῖ ρεπυίης (ννδητίηρ ἰη Ὁ). 
--νε ες. 26. Ῥερτγίναδιίοη ἔπ ΟΠἿΥ ΡΘΠΔΠΥ 
Βεῖα, πο οδβίίπρ οὔ ἰηῖο ουἵει ἀδτκηεββ 
88 ἴῃ Μι. ; πλεσο 688 βανογυ τοβογνοά 
ἴοσ τε ἐπεπιίεβ οὗ τῇς Κίηρ.---Ν οσ, 27. 
πλὴν, ἕοτς τῃς τεβέὲ, νυἱπάϊηρ ἢρ [Π6 ἔγϑπ8. 
Δοίίοηβ δὲ ἴῃς σοχηπηδηςεπηεης οὗ ἴῃς 
κί 5 τείρη.---κατασφάξατε:; ὈΑτθάτοι8, 
δυϊ τὰς ἴο Ἑδβίεση ᾿ϊξε ; τῆς πενν Κίπρ 
οδηποῖ δῇοτγά ἴο ἰδὲ ἐπεπὶ ἵνα. [π τπ6 
δρίγιϊυ δὶ Βρῃεσε τῆς βαγίηρ νν}}} ὃς ἄοῃς ὉῪ 
1πι6 ποτα] ογάεσ οὗ {πε ννουἹά (ἀδβιγυςείοσ. 
οὔ ἴΠ6 7ενν 15} βἰδίθ), Κίηρ [6808 ψψεερίπα 
ονοσ τπεὶς δίθ. Μοῖῖνε πιυδὲ ποῖ δὲ 
τρδηβέεσγεα ἔτοπι ἴῃ 68 ρασγδῦ]α ἴο ἐπε δρρ]!- 
οδίϊοῃ. 

Ψψεγ. 28. Ομ ἐλ τῦαν ἰο εγμεαΐεηι. 
Τα Τεγίομο ἱποίδεπιβ ἀϊβροβεά οὗ, τπ8 
πδχέ σεπίσε οὗ ἱπίογαδε ἰ8 τῆς Ηοἱγ Οἰϊγ. 
1. ςοηπεοῖβ πε ἴννο ραγῖβ. οὗ δἰ8 πᾶγγα- 
εἶνε ὉΥ ἃ ὑγίεξ ποῖϊςε οἵ ([ς δβοἊπὶ ἔγοπι 
Ἐπ ΒΠΊΔ1|16σ οἰἵγ δὲ ἰῆς ἔοος οὔ ἴπε ρδ88 ἴο 
τῆς ΙΆγρεσ δπὰ τῆοσγε ἴδτηουβ δἱ ἴῃς ἴορ. 
--εἰπὼν ταῦτα τεΐετβ παίυσα! ἵΥ ἴὸ ἴδ ς 



6ο8 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΙΧ. 

29. ΚΑΙ ἐγένετο ὡς ἤγγισεν εἰς Βηθφαγὴ καὶ Βηθανίαν πρὸς τὸ 
ὄρος τὸ καλούμενον ἐλαιῶν, ἀπέστειλε δύο τῶν μαθητῶν αὐτοῦ,1 

30. εἰπών,3 ““ Ὑπάγετε εἰς τὴν κατέναντι κώμην " ἐν ἡ εἰσπορευόμενοι 
εὑρήσετε πῶλον δεδεμένον, ἐφ᾽ ὃν οὐδεὶς πώποτε ἀνθρώπων ἐκάθισε" 

λύσαντες ὃ αὐτὸν ἀγάγετε. 31. καὶ ἐάν τις ὑμᾶς ἐρωτᾷ, Διατί λύετε ; 
οὕτως ἐρεῖτε αὐτῷ," Ὅτι ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει." 432. ᾿Απελ- 
θόντες δὲ οἱ ἀπεσταλμένοι εὗρον καθὼς εἶπεν αὐτοῖς - 33. λυόντων δὲ 

αὐτῶν τὸν πῶλον, εἶπον οἱ κύριοι αὐτοῦ πρὸς αὐτούς, “Τί λύετε τὸν 

πῶλον ; ἢ 34. Οἱ δὲ εἶπον, “Ὁ Κύριος αὐτοῦ χρείαν ἔχει." 
35. Καὶ ἤγαγον αὐτὸν πρὸς τὸν Ἰησοῦν " καὶ ἐπιρρίψαντες ἑαυτῶν δ 

τὰ ἱμάτια ἐπὶ τὸν πῶλον, ἐπεβίβασαν τὸν ᾿Ιησοῦν. 36. πορευομένου 

ΚΆοτε οηἷν δὲ αὐτοῦ " ὑπεστρώννυον τὰ ἱμάτια αὐτῶν ἐν τῇ ὁδῷ. 327. Ἐγγί- 
ἈΝ ΤΩ ἵοντος δὲ αὐτοῦ ἤδη πρὸς τῇ καταβάσει τοῦ ὄρους τῶν ἐλαιῶν, 
5)" ἤρξαντο ἅπαν τὸ πλῆθος τῶν μαθητῶν χαίροντες αἰνεῖν τὸν Θεὸν 

1 Οχΐ αὐτου 3.81, τηΐηυβο, (ουπὰ ἱπ Ὁ αἱ.). 

3 λέγων ἴῃ ΦΒΌΙ, 13, 69. 

4 Οὐϊῖ αντω  ΒΟΙ, πιΐηθβο. 

δ΄αντων ἰπ ΜΒΌΙΔ , 13, εἴς. 

δ ϊ6. ΑΒ ἃ ποίς οἵ εἶπης ἔπε ἐχργεββίοῃ 
18 Βυ θη οἴ ΠῈν νᾶριο, ἴοσ να ἄο ποῖ Κηονν 
ἤδη οὐ ΠΕατα ἴπ6 ραγαῦ]α νγν88 βροκεῃ, 
ΠΟΤ ΠΟΥ πιυοῇ εἰπε ἰπίεγνεηεὰ Ὀαίννεεη 
118 υἱέεγαποςα δηὰ ἔπε ςοπιηηεποσπιεηΐ οὗ 
ἴδε δβοεηῖ. [ε ἰβ8 βίγιρὶν οπβ οὗ 1,Κ.᾿ 5 
ἔογπιυΐα οὗ ἐγαπβίείοη.---ἔμπροσθεν -- εἰς 
τὸ ἔμπροσθεν, ποῖ Ῥεΐοτε ἴπεπὶ, Ὀὰξ ἔοτ- 
Ματᾶβ: ἐΐεγ σμμηι εοπἐππαδαί, Κγρκε.--- 
ἀναβαίνων, ξοίπα μῤ. Α οοπβίδηϊ δϑοεπῖ, 
βἴεερ ἂπὰ συρρεά. 

γν. 29-38. ΤὰσΌ ἐγιμηιρ παῖ εηέγγν ἱμίο 
ἐγηδαίεηι (Μι. χχ. στα, ΜΚ. χὶ. α- α).-- 

αγὴ. ἘοΙ]ονίηρ Πρμοος δηά 
Ἐδηδη, αοάεὶ τεραγάβ {Π|5 85 [ες πᾶπὶα 
ποῖ οἵ ἃ νἹ]]αρε δυϊ οὗ ἃ βυδυγῦδη ἀϊ8- 
ατίος ἱποϊυδεὰ ἴοτ ράββονεσ ρυγροβαβ ἰπ 
ἴῃς ΒΟΙΥ οἷν, Ρ᾿ΠρτίπῚ8 τὸ εἶα ἔδαβε Ππά- 
πρὶ φυδτίετβ ἰῃ ἰξ. ὙΤδα σεέεγεποςα ἴο ἴῃς 
Ὁνο ρΐδςεβ Βεῖϊμρδαρα δπὰ Βείμδην ἰ8 
οὔβουτε δηὰ Ἴοπβιβίπρ.---ἐλαιῶν, οοπι- 
ταθπίδίοσβ ἀϊβρυίϊα ὑνπεῖμογ τῃ6 ννογὰ 
8βῃουϊά ὃς δοοεπιυδίεα ἴπ8, πιακίηρ ἰξ 
επϊεῖνε ρίυταὶ οἔ ἐλαία, οτ ἐλαιών, πηακίπε; 

1 ποτηϊπδῖϊνο βίηραϊασ οὗ ἃ πδπια ἔογ ἴπ 6 
ἴδλος Ξ-- ΟἸϊνείυπι, οἷἶνε στονε. ΝΥ. δπὰ 
.Ραπς ἴε 8 πὰ οἰτουπ)ῆςχ δοςεηῖ, 

δηά ΕἸςο]ὰ (Οὐ. Νογ.) ἀηὰ Ηδῆπ ἰδκε τἢς 
βᾶπηδ νίενν.---νν. 31-34. ΤῊΘ βεπάϊπρ οὗ 
το ἀϊβοῖρ]ε8 ἔοσ τῆς οοἷὲ ἰβ τεϊδίεά δ8 ἴῃ 
Μι. ἀαπὰ Μκ., θυῖ νἱτἢ ἃ 1{{|6 τόσα οὗ 
Οτεεκ ἴῃ τς βίγίς. ΤΒα σεπηαγὶς δρουῖ 
ἴδε ονγπεσβ βεπάϊηρ ἰξ (Με.) ογ }εβϑὺ5 τε - 
τυτηΐηρ ἰε (ΜΚ.) 18. οπλτεὰ. Οἡ τῆς 

5 ΒΡΌΙ, 157 ῥτεῆχ και. 

δοτι Ὀεΐοζα ο κυρ. ἰπ ΑΒΌΙ, αἱ. ῥί. 

Ἴϑ8ο πὶ 8 01,.. Β δι885 Βεῖὰ ἐαντων. 

οἵπος ἢδηᾶ, κ. δἴοης βίδίεβ δὲ 6 ἔνο 
ἀϊδοῖρίεβ ἔουπά πιαιίοτβ 248 ἴῃς Μαβῖοσ 
μιδὰ β3βαἰὰ (νεσ. 32). [ἢ νεσ. 33 οἱ κύριοι 
βυρβεβίβ ἃ ρίυσαὶν οἵ οννποῖβ.--- τσ. 35. 
ἐπιρρίψαντες : [Π6 ῥΑτίςῖρ]ς 18 υϑεὰ το 
ταῖϊενε [Π6 πιοποίοηυ οὗ ἴῃε ρασαδίϊδοιίς 
ςοπδίγυςτίοη (καὶ, καὶ, καὶ ἰπ Μι. ἀπὰ 
ΜΚ. ; τῆς ψοτγά οσουγβ πεσα ΟἿΪΥ δηὰ ἰπ 
τ Ρεῖ. ν. 7, φ.υ. ---κεβίβασαν, Πεὶρεὰ το 
τηουηῖ, 48 ἴῃ {κ. χ, 34, Αςβ χχὶϊμ. 24; ἃ 
τεοδηΐςδὶ ἔογπι, ροβϑιθὶν υϑεὰ πεσε ἴο δά ἁ 
ῬοπῚΡ ἴο ἔπ βοεπα.--τνεσ. 36. τὰ ἱμάτια, 
1πεὶς ραγπιεπίβ, ῬθΣ πὸ πηεηιϊίοη οὗ 
Ὀγάποθαβ ἴπ [Κ., ΡΟΒΒΙὈΪΥ ἔτοπι ἃ ἐεεϊϊηρ 
τῆδιῖ ἴπὸν ννουἹά ὃς δῇ δπουπηῦσαπηοα.--- 
γεσ. 37. ἐγγίζοντος: [.Κ. 15 {πἰπκίπρ' οὗ 
7αγιβαεπὶ τε νῆεη Ηδννᾶβ πεδγίηρ ἴῃ ον. 
Τῆς πεχὲ οἴδυβε, πρὸς τῇ καταβάσει, 
18 δάάἀεά ἰο ἀεῆπε τῆογε ῥγεςίβεϊν τῇς 
Ῥοίπιὶ τγεδςῃεὰ -Ξ δὲ ἴπῸ ἀδβοεηὶ οὗ τῃὰ 
τηουηῖ. ὙΒοΥ δὰ γροῖ ονεσ ἴδε τὶ άρε ἴὸ 
1Π ννεβίθγῃ βίορε.--- κα' εἰ, Πεσα ΟΠΙΥ 
ἴῃ Ν.Τ.--ἅἅὅπαν τὸ πλῆθος : Μί. Δηὰ ΜΚ. 
ἀϊνίάς τπε ογονά ἱπίο μοβε ροὶπρ θείοσε 
δηὰ ἴποβε το οννίπε.- δυνάμεων : 1η15 
τεΐδγεποα ἴο πηῖγαςε8 88 ἴῃε οοςδβίοη οὗ 
Ῥταῖβα 18 ρεου ας το υκ. ὙΒαὶ αδ]Π!]|εδῃ 
μι ξταθε Βῃου]ά σεπιεσαδεσς ρταιθξγ [δα 
ΘΑ] πρ τ ηἰβίσν δἱ ἴπδὲ πιουηεπὶ ννᾶ8 

ΨΕΙΥ πδίυτα!. Υεὶ [,Κ.᾿8 ἐχρδπδεοη οὗ 
ἴδε Ῥορυϊασ ἐπι δυδίαβπ), να ἴσας, ΠΊΑΥ 
Ὁς ἔδτ ἔγοπι Ἴχῃδιυϑέῖνα.---  εσ. 38... Α ἔτεα 
τερτοδυοίίοη οὗἩ 1π6 ρορυΐασ δος αἱπὶ 88 
τεροσιεὰ ὉγΥ Μι. δπά Μὶς., ὔοὲ νβουὶ 



20-43. ΕὙΑΓΓΕΛΙΟΝ όο9 

φωνῇ μεγάλῃ περὶ πασῶν! ὧν εἶδον δυνάμεων, 48. λέγοντες, 
“Εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος βασιλεὺς ἐν ὀνόματι Κυρίου - εἰρήνη 
ἐν οὐρανῷ," καὶ δόξα ἐν ὑψίστοις." 30. Καί τινες τῶν Φαρισαίων 
ἀπὸ τοῦ ὄχλου εἶπον πρὸς αὐτόν, ““Διδάσκαλε, ἐπιτίμησον τοῖς 
μαθηταῖς σου." 40. Καὶ ἀποκριθεὶς εἶπεν αὐτοῖς, “Λέγω ὑμῖν, 
ὅτι, ἐὰν οὗτοι σιωπήσωσιν," οἱ λίθοι κεκράξονται." δ᾽ 41. Καὶ ὡς 

ἤγγισεν, ἰδὼν τὴν πόλιν, ἔκλαυσεν ἐπ᾽ αὐτῇ, λέγων, 42. “Ὅτι εἰ 
ἔγνως καὶ σύ, καί γεῖ ἐν τῇ ἡμέρᾳ σου ταύτῃ, τὰ πρὸς εἰρήνην σου" 
νῦν δὲ ἐκρύβη ἀπὸ ὀφθαλμῶν σου" 43. ὅτι ἥξουσιν ἡμέραι ἐπὶ σέ, 
καὶ περιβαλοῦσιν ὃ οἱ ἐχθροί σου χάρακά σοι, καὶ περικυκλώσουσί 

Δ πάντων ἴῃ ΒΡ, ρειβᾶρβ ῃς ἴγυς τεδάϊηρ ; πασὼων ἃ ᾿οττεοιίοη ἴο ἄστϑα ἩΪΈΝ 
δυναμεων. 

3 ἐν ουρ. εἰρ. ἰπ ΝΜ, ΒΙ, Οτὶς. (Τίβοι., ΝΝ.Η.). 

ΒΨ ΒΙ, οπιϊξ αντοις. 4 σιωπησουσι ἰπ 'ΦΑΒΙΙΚ αἱ. 

δ Έοσ [88 ἔογῃ, οοτηγιοη ἴῃ ϑερῖ., δὲ Β1, Οτῖψ. δανε κραξουσι. 

86 «π αντὴν ἰπ 'ΦΑΒΌΙ,, εἴς. 

Ἴ και σὺ και γε ἴδ ῬτοὐΔΟΐν ἃ οοηβδίε γεδάϊηρ ; βογης ᾿ψεδίεσῃ ἰεχίβ ἢᾶνε ἴδε οπα, 

ϑότῆς ἴπε οἴβεσ. ΒΙ, (τ Ὁ) οπιῖς και γε πὰ τεδὰ ει εγνωξ εν τὴ ἡμ. ταντη (σὸν 
οτἰτ64) και σν, δηὰ οπ! σὸν ἀῆες εἰρηνην. 

5 80 ἰη Β (ΝΗ. πιαγρ.). παρεμβαλουσιν ἰπ ΣΟΙ, 33 (ΤίδοΒ., ΝΝ.Η., τεχῦ. 

νατίδιίοπβ ὄνεη δεῖῦνεεπ ἴπεπ|. ΤῆῈ 
Ηεῦτγενν Ηοβαπηδ ἰ8 οπλτεὰ δηὰ ἰγαη8- 
Ἰαιεὰ ἱπῖο δαυϊναϊβηΐβ νυ ςο ἢ τασδὶ] της 
ἰογία ἵμ ὁχεείςὶς (ἸΚ. 11. 14), “ αἰγσγεδὰν 

ἔξοοχης ἃ σδυσοι Ὠγπιη " (ΗοεΖ., Η. Ο.). 
1Κ.᾿8 νεγβίοῃ σιῃ8 : 

ΒΙεββεά ἰβ Ης τῃδὶ σογηδίῃ, [86 Κίηρ, 
ἴῃ τῆς πᾶπιὲ οὔ ἴῃς [ογά 1 

Ιη ἤδάνβη ρδᾶςς, 
Απά ρίοσυ τῇ ἴῃς μίρμεβί. 

[π οςοπιρατίβοη ψν Με. δηὰ ΜΙὶς, τη ΐ8 
νογϑίοη 866 ΠΊ5 Βεσοηάδγυ. 

νυ. 309-44. Ῥμαγίδοες τιηΥΗΙ ἀπά 
εὐξωα τόξεῤα, Ῥεουϊίαν ἴο 1κκ.--ἀπὸ τοῦ 
χλον, τοῦ τἱτπίη τὰς οτονά, οὐ οἡ 

δοςουπὶ οὗ ἰἢς οσοννὰ δηᾶ ννῆαῖϊ {πεν δά 
Ῥεδη βδγΐπε Ξ ῥγας ἔμηγδα 88 ἴῃ νεῖ. 3. 
Τ1μοεβποσ οἰϊεβ ἔγοπι ῬΏΣΪο ἰηβίδποςβ οὗ [8 
86 οἵ ἀπὸ ἱπ τηϊ8 βεη86 (Ὀϊ ἴῃ τεΐεσεπος 
ἴο νεσ. 3).---τ᾿ ες. 40. ἐὰν σουσιν: 
ἐὰν »ἰ τπΐαγα ἱπάϊοδεινε ἱπδιεαά οὗ βυδ- 
)υποῖίνε 45 ἴῃ οἰδβϑὶς ἀτεεκ, οπς οὗ {πῃ 
αἀϊνεροης ννᾶυ8 ἱπ νοῦ τῃ6 ΝΟΤ. εχ- 
ῬΙεβ886ε8 ἃ ἔαΐϊυζα βυρροβίτίοη ψὩ βοπλα 
ῬτΟΌΔΌΙΠΥ (υἱάς Βυτίοπ, Μ. αμά Τ., 88 
250-256).---οἱ λίθοι κράξονσιν, (δε δίοπε8 
ΨΜ1 ον οὐζ ; ροΒϑβι Ϊγ ἔθεσε ἰβ ἃ γεΐεσθηςα 
ἴο Ηδὅ. ἴϊ. χα, δυὲ τῇς εἐχργεββίοη 18 ὑγο- 
νεγθῖδὶ (᾿πβίαποεβ ἱπ Ργίςδθυβ, ἮΝ εἰβιείη, 
εἴς.) -Ξ- πε ἱπῃροββί]ε ν"}}1} βάρρεη γαῖβεσγ 
ἴῆδη τῆς Μεββίδηϊς κίηράοπιγ [41] οὗὨ τε - 
«ορηϊτίοη. ϑοπιε, 4.Ρ΄., ϑῖϊες αηὰ Νόὄβρεη, 
βηά ἴῃ τῆς ννογάβ ἃ σγείεσεηςς ἴο ἴδε 

ἀεϑβιγυςτίοη οὗ [δ ἰεπιρῖε δηὰ μὲ τυϊπδβ 
ἐξ Ῥοσε ἴο 6818 -- 171 σεοεῖνα ποῖ υνἱῖπεβ8 
ἴοῖὶ ἴἢς εννβἢ ρεορὶς πε βοδίϊεσεὰ 
βίοῃεϑ οὗ ἴδε συϊπεά ἰεπιρῖς νν1}} νυ ϊπεβ8 
ἔοσ πδ. Αῃ διϊαδςοῖνεο ἰάθα, ποῖ τεδυϊεᾶ 
Ὁγ Ηδῇπ᾽ 8 οδ)εςκίοη ἐμαὶ ἱξ ἰξ μβαά Ῥεδπ 
ἴῃ νίενν νὰ βῃουϊά ἴανε πδά ὅταν οὗτοι 
σιωπ. ἰηδιεδὰ οἵ ἐὰν, εἰο. ἐὰν ΨΠΠ 
ξαϊυγα ΤΠΔΥ εἴρίεῖς ἃ ἔπζυτα βυρροβίκίοη 
Ὑα ΒΟΠΊΘ ΡΓΟὈΌΔΟΙ ἐν. ᾿ 

ν. 41-446.ὅ.Ὃ έδιις τοξεῤς αὐ εἰρλὲ ο 
ἐλε εἰέγ Διὰ γ»ιεμ ἐς Η Ἐμει δνδος 
ΜΉΏΘη, 88 1ἢ τΊΔΗΥ ρίδοεϑ ἰη 10Κ.--- ἔκλαυσεν 
ἐπ᾿ α., Ηε νερὶ αἱουά, {κε Ρεῖοσ (ΜΚ. 
χίν. 72). --- δακρύειν -- [ὁ 5ῃεᾷ ἱἰεδιβ 
δι ΘΠΕΥ ; ἔοσ ἃ στοιρ οὗ βυποηυπιθ ἢ 
πεῖς ἀϊδεϊποῖῖνε πγχεαπίηρβ υἱάδ ἀπᾶάοτ 
κλαίω ἰπ ΤΠΑγετ᾽ 5 τί πηπι.---Ν ἐσ. 42. εἰ 
ἔγνως: εἰ νἱῖδ ἐπε δογίβε ἱπάϊοδεϊννε ἴῃ 
ἃ Βυρροβίϊίοη ΟΟΠΊΓΑΙΥ ἰο ἴαςϊ, ἴ86 
δροάοϑβίβ δεὶπς οπρεἰεὰ ὉΥ δη ἱπιργεββῖνα 
Δροβίορεβί5.---ν τ᾿ ἡμέρα τ᾿, ἴῃ [18 (1416) 
ἄδυ, ποῖ ἴοο ἰδΐε γεῖ,---καὶ σὺ, τῃου ἴοο, 
85 ΜΜῈ]] 28 ΤΥ ἀϊ5ς: ρ͵68 : {πεὶγ ἰπϑίρδε νἢ}} 
βᾶνε ἐλέει, Ὀυς πος γοὺ ἂἀπά πε παίίοῃ ; 
γου πιαϑὲ Κποὺν ἔογ γουγδεῖνεβ.---καί γε 
Τ.Ε.): πε οοπιρίπδιίοη καὶ σὺ καί γε 
υἱάε οτί εἰς ἃ] ποῖε5) 8 ϑυϑρίςίου8, Οοπιίην᾽ 
Ῥείοσε ἐν τ. ἡμέρᾳ, εἰς., 88 ἰπ Τ.Ε., 1Ὲ 
ὙΠ πλεᾶπ: ἄνθη δὲ {Π|8 ἰδῖς πουσ.---τὰ 
πρὸς εἰρήνην, ἴπε τπΐπρδ ἰεπάϊηρ ἴο τἰῃῪ 
Ρεᾶδςς -Ξ τῇγ βαϊναϊίοη.-- γῦν δὲ, θυϊ πον 
45 1Πίηρ8 βίδηά ; [πε ἀδν οὗ ρτδςε μεσ. 
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όιϊο ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΙΧ. 44-- 48. 

σε, καὶ συνέξουσί σε πάντοθεν, 44. καὶ ἐδαφιοῦσί σε καὶ τὰ τέκνα 

σου ἐν σοΐ, καὶ οὐκ ἀφήσουσιν ἐν σοὶ λίθον ἐπὶ λίθῳ} - ἀνθ᾽ ὧν οὐ» 
ἔγνως τὸν καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς σου." 

45. Καὶ εἰσελθὼν εἰς τὸ ἱερόν, ἤρξατο ἐκβάλλειν τοὺς πωλοῦντας 
ἐν αὐτῷ καὶ ἀγοράζοντας,2 46. λέγων αὐτοῖς, “ Γέγραπται, “Ὁ 
οἶκός μου οἶκος προσευχῆς ἐστίν δ" ὑμεῖς δὲ αὐτὸν ἐποιήσατε 
σπήλαιον λῃστῶν." 

47. Καὶ ἦν διδάσκων τὸ καθ᾽ ἡμέραν ἐν τῷ ἱερῷ" οἱ δὲ ἀρχιερεῖς 
καὶ οἱ γραμματεῖς ἐζήτουν αὐτὸν ἀπολέσαι, καὶ οἷ πρῶτοι τοῦ λαοῦ " 

1 56 ουΐγ. 48. καὶ οὐχ εὕρισκον τὸ τί ποιήσωσιν, ὁ λαὸς γὰρ ἅπας ᾽ ἐξεκρέματο“ 
αὐτοῦ ἀκούων. 

1 λιθον ἐπι λιθον ἐν σοι ἰπ ΦΒΌΙ, (Ὁ νἱὰ οἴδες οχίβ βᾶνε ἐν ολὴ σοι: Ἂς, ἐπ ἐοέα 
ἐφγγα). 

ΞΜΒΟΙ, 1, 6, 209 αἱ. οτϊξ εν ἄντω, δηὰ 81, 1, 2ορ δγζ. βίη. Οτίψ. οπιῖξ και 
ἀγοραζοντας, ννὩΐςἢ, ἱπ νῖενν οὗ 1.8 εἀὐϊξοτία! ρεςου]ατίεεβ, ἰ5 ἴο δε τα)εςιεά. 

ΒΊΦΒΙΕ σ, 13, 60 αἱ. Βανε και εσται ο οικ. μ. οἱκ. προσενχης (Τίδοι., ΝΥ. Η.). 

4 ἐξεκρεμετο ἱπ δὴ Β (ΥΝ.Η., αἰδο Τίδςῃ., 
υἱάεϊυν ἢ1856). 

ἴοτε ἴἰ8 αἰτεδάν ραβί.---ἐκρύβη: ἰυάϊοϊΑ] 
διϊπάπεβ8 ἢ88 ἐξεΐην ἴδε ρεπδίιν οὗ ἃ ἴοης 
οουζβα οὗ πιοταΐ ρεγνεγβί(γ.---νεσ. 43. 
ὅτι, ἴος, Ὀεοδυβε, ἱπέσγοάυςὶπηρ ἃ ργσορπεῖῖς 
Ῥίςξυσο οὗ σοπιηρ τγυΐη, εἰπε ἴο ἐχρίδὶπ 
ἴῃς εἰ ἔγνως Ξ- γαῖ γου ψουϊὰά ἢδνα 
εδοαρεά παά γοι δυϊ Κκποννῃ ; οἵ ἴο βυὃ- 
βἰδητίδις ἴῃς δβδβεγιίοη οἵ ᾿υάϊςοϊδὶ ὉΠ ἢ ἀ- 
Ὧε88 -- ΠΟ πόρε οὗ γυοῦγ βεεὶπρ' ποὺ ; 
γους ἔλίε βεαϊεὰ ; ἰυάρτηεπι ἀδγ8 ν"}]} 
δυεῖν οοπιε (ἥξουσιν ἡμέραι). Ὑπεπ 
[οἵἹοννβ δῇ αὐ] ρίςτυγε οὔτπαβε Ἰυάρπιεπε 
ἄδγϑβ ἰῃ ἃ βεγίεβ οἵ οἴδιιϑεβ οοηπεςίεά ὉΥ͂ 
4ἃ ἢνείοϊά καὶ, (πε ἤγβε Ὀεΐπρ -- ψἤεη. 
Τῆς ἀεϑοτίριίοη τεο 8118 1ϑαϊδῃ χχίχ. 3 50 
οΟἰοβεῖν ἴπδὲ τῆς υδ6 οὗ δβυςοῇ ἀεβηΐϊίε 
Ρἤτγαβεβ δδίογε ἔμ6 ὄἌνεηΐ 15 φυΐτε ςοηςεῖν- 
ΑΌ]ε, δἰτπουρ τηδην ογίτςβ Ἐπὶ (πα 

80 (εσίδί ΠΙῪ ἐκ ουεμέμ 85 ἴὸ 85 
τ ἴοσ ἄχίπρ πὸ ἀδῖε οἵ ἴδε Οοβρεῖ.--- 
άρακα, ἃ Ρα]ἰβαάε (Πετε οηἷν ἴῃ Ν.Τ.). 

ΕΥΝΝ ἀϊά ετγεςὶ ἃ ρα! βαάεὰ πιο δτουπά 
7εγυβδίεπι, δηά, δἴζεσ ἰἴ ννδβ ἀεβίγογεά ὈῪ 
1Πε 7εννϑ 'π ἃ βογίϊβ, ἢς 011} ἃ νν8]].----Ν ἐσ. 
44. ἐδαφιοῦσι: 1[Π15 νεῖὉ (Πεῖε ΟὐΪγ ἴῃ 
ΝΤ., ϑ6ρῖ. βενεσγδὶ εἰπ)65) δ85 Ῥοιῇ σε 
δηὰ τὰ τέκνα σ΄. ἴοτ 118 οὐδ]εςῖβ ἀπά τηιβὲ 
πᾶνε ἃ τηεδηίηρ δϑβίρπεά ἴο ἰξ βυΐτδθ]α τὸ 
80: (1) ἴο τᾶζε ἴὸ τῆε ρτουπά-- ἰπ 
τεΐίεγεπος ἴο ἴῃς οἷν, (2) ἐο ἀδϑῃ ἰοὸ ἐξα 
στουπά---ἰη τεΐεγεηος ἴο {πε σὨΠ]άσγεη οσ 
βορυϊδῆση οὗ τῃς οἷἶγ. Ηετγε οἠἱϊὺ ἴῃ 

Το, πεαυεηΐῖ 'π 5ερί.--τὸν καιρὸν τ΄ 
ἐπισκοπῆς σ-., ἴπε δεδϑοῦ οὗἩ τῇγ ρτδςίουβ 
νἰ βἰτατίοη.---πισκοπή Δηά [15 σοττεςροηά- 
πε νεσῦ πᾶνε τπἰ8 πηεαπίηρ ἰῃ ΝΙΤ. [π 

8 τεπιδείκα : ἃ νυϊρατὶ υδὰ Βαυά αἰΐεπα 

ϑερί. ἰξ ἰ8 ἃ σοῦ νπεάΐϊα διὰ ἰ5 υδεὰ νἱ ἢ 
τοίετεπος ἴο ν᾽ ἰταιίουβ ῬΟΓΪῈ ἷπ ΠΊΕΓΟΥ 
δηὰ ἴῃ Ἰυάρτηεηι. 

νν. 415-48. γέξις ἱκπ ἐπε ἐενιῤίε (Μι. 
Χχί. 12-17, ΜΚ. χὶ. 115-190). ΚΝ ε πᾶνε 
Βεῖα ἴνο τδδίεδυχ: [|εβϑὺ8 ταζοσσηΐηρ 
τεπιρῖε αῦι5ε8 (45-46), ἀπά [6518 εᾶςἢ- 
πρὶ ἴῃ τῆς τεπιρὶε ἴο 86 ἀεϊίρῃι οὗ τῆς 
Ῥεορίς δπά τπς οδαρτίη οὗἩ ἐδεὶγς τεϊϊ ρίοιβ 
πὰ βοςίαὶ βιιρεσίοσβι ΟἱὨ τδς ἔοσπιεσ νὰ 
πᾶνε Ὀυ ἃ 5ἰτρῃι δηὰ οςοϊουτίεβ55 ργεβεηϊδ- 
τίοῃ ἴτοπι ἱκ., ψἤῃοβα δἀϊιογί δὶ δος ἀς5, 
ον ψΜΜῈ}]1 Κπονῃ ἴο 8, Παζὸ οοσης ἱπίο 
ΡῬΙαυ. Τῇᾷμε βίογυ 48 ἰοϊὰ Ὁν Με. δπὰ ΜΙ. 
8ῆονν8 ραβδίοη (οἵ ἴδε τὰς Ὀϊνὶπε ὑτο- 
Ῥεῖ ἴγρε)ὴ δηὰ δοίϊοη θογάδσγὶπρ οἱ 
νἱοΐεπςε. ὙΠ ἀϊδαρρεδγβ ἔτοπι ἴ,ἰς.᾽ 5 
Ῥᾶρε ἰπ ἔδλνους οὗ ἃ ἀεσογουβ Ὀυϊ πευῖγαὶ 
Ρίοϊυτε. 1. ΝΝν εῖββ τπῖηκΚ ἰδ ἱποσεάϊοὶς 
δαὶ κι βῃουϊὰ δανε κίνδῃ τι8 850 ἰπ- 
δἀεαυδῖε ἃ βἰδίεπιεπὶ δὰ με ἢδά βυςῃ 
ἂῃ δοοουπὶ 848 ἴπδὲε ἱἰπ ΜΑ. Ῥείοσε δἰπι 
(Μεγεσ, εἰρμῖῃ εἀϊιίοη, ποίεε, Ρ. 584). ἵὲ 
18. ρεγίες ἢν ἱπιε! Πρ ]ς, οποςε ννὲ ὑπᾶετ- 
βίαπά 1κ..8 πιεῖιῃοὰ οὐ παπάϊιπρ Πὶβ 
τηδίεγίαι. Εφυδὶν στουπάϊεββ, ἴοσ τ86 
ΒΑΓ ΓΟΆΒΟΏ, ἰ8 πα ἱπέεσγεηος οὗ Ηδῆη 
ποτὰ ἴῃς οπριβϑίοηβ οὗ 1,κ. θεϊνεεη νν. 
44 δπὰ 45 (Μι. χχὶ. το, τσ, ΜΚ. χὶ. 11-14} 
Νὰ ἢς οδηποῖ δᾶνα ἱκποννῃ εἰἴμεσ ΜΙ. οἵ 

γες. 45. τοὺς πωλοῦντας, ἴῃς 5ε]]ετε, 
πο τηεπέοη οὗ ἴῃς Ὀυγετβ ἰῃ {πε ἴγυε τεχὲ 
(ΝΝ.Η. δἤιϊιεσ 3 Β1.).---νες. 46. καὶ ἔσται: 
ἴδε καὶ, 4 ννε}]-αἰτεϑιεά τεδάϊηρ, ἄοεβ ποι 
οοςὰς ἴῃ ἴπε τεχὲ αυοίςεά (15. ἵν!1. γ). ΤῈΣ 



ΧΧ. :--. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ὅτι 

ΧΧ. τ. ΚΑΙ ἐγένετο ἐν μιᾷ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων͵; διδάσκοντος 
αὐτοῦ τὸν λαὸν ἐν τῷ ἱερῷ καὶ εὐαγγελιζομένου, ἐπέστησαν οἱ 

ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς σὺν τοῖς πρεσβυτέροις, 2. καὶ εἶπον 
πρὸς αὐτόν, λέγοντες,3 “ Εἰπὲ ὃ ἡμῖν, ἐν ποίᾳ ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιεῖς, 
ἢ τίς ἐστιν ὁ δούς σοι τὴν ἐξουσίαν ταύτην ; 43. ᾿Αποκριθεὶς δὲ 
εἶπε πρὸς αὐτούς, ““᾿ Ἐρωτήσω ὑμᾶς κἀγὼ ἕνα 4 λόγον, καὶ εἴπατέ 
μοι" 4. Τὸ βάπτισμα δ ̓Ιωάννου ἐξ οὐρανοῦ ἦν, ἢ ἐξ ἀνθρώπων ;" 

5. Οἱ δὲ συνελογίσαντο ὁ πρὸς ἑαυτούς, λέγοντες, “Ὅτι ἐὰν εἴπωμεν, 
Ἐξ οὐρανοῦ, ἐρεῖ, Διατί οὖν Τ οὐκ ἐπιστεύσατε αὐτῷ; 6. ἐὰν δὲ 
εἴπωμεν, Ἐξ ἀνθρώπων, πᾶς ὁ λαὸς ὃ καταλιθάσει ἡμᾶς " πεπεισμένος 

1 Οὐ ἐκείνων ἡ ΒΌΓΟ αἱ. 

3 λέγοντες προς αντον ἰῃ ἾΒΙ, Ι, 131, 200 νεζβδ. 

δ ευπον ἴῃ ΔΒΙΕ τσ, 33. 

4 Οπΐξ ἕνα (τοπὶ ρᾶγ8]].) Ὁ ΒΙΧΕ τ, 33, 69, εἴς. 

δ. τὸ Ὀείοτε ἴ. ἰπ Δ ΌΓῈΕ (Τίβο".), ποῖ ἰῃ Β (Ν.Η.). 

6 συνελογιζοντο (ἱτηρετέεσε ἰῃ ΜΕ. ἀαηὰ ΜΙ.) ἰπ 0. ὙΤίβος. δπὰ Ν. Η. στεϊαϊῃ 
«σαντο. 

ΤΊΦΒΙ, αἱ. ῥί. οταῖξ ονν. 

ψοτάα πᾶσιν τοῖς ἔθνεσιν, ψΠἶοἢ ἀο 
οσουγ, ἅτε βίγαη ραν οπιττοὰ ὃν [.Κ., 186 
(επεῖΐα ἀνδηρεῖιβε, ροσῆαρβ ἴο βῇάγρεπ 
της οοπέγαβὶ θεΐννεεη {δε ἰά64]---α λοπδς 
ΟΥ̓ ῥγαγεν, δὰ τῆς σελι γα ἀδπ ο 
γοδῦδενγς, ἱ.ς., οὗ ἀϊδῃοηοβὲ ἰσγδάεγβ, οἵ 18 
ΤΛΔῪ ὃς δεοδυδβε {πε ἰεπιρὶε τνὰ8 πονν ἱπ 
τυαϊπβΒ. ΤῈ ἰδϑὲ ρατὶ οὗ τῆς βαυΐῃρς ἰ8 
ἴτοπι ]Ἔγετῃ. νἱϊ. αχ. 
ον, ἍΤ Δς τὸ καθ᾽ ἡμέραν, ἀαῖϊν, 88 
ἷπ χί. 3.--ἀάἁρχιερεῖς καὶ γι ατεῖς, 
τίεβίβ δηά “μβ δα ϑαδάπκεεα δηὰ 
Πατίβεςβ, ἰαχ δπά βιγὶςϊ, υπἱτθεὰ ἀραϊπϑῖ 

τῆς Μδὴη ψῆο Παά ποιβίπρ ἴῃ σοηλπιοη 
ΜΕ εἰπε Πεσ.--- καὶ οἱ πρῶτοι: δὐδεὰ 48 ἃ 
Κιἰπά οὗ δϑβεσγιπουρῆεξ τ τπῸ βοοίδ!ν ἱπὶ- 
Ρογίδπε ρεορὶες νῆῇο, τπουρῇ ἰαγτήεη, 
Δρτεοὰ υἱἱἢ ἀπὸ ῥτγοξεββίομδὶβ ἰπὰ ἐπεὶγ 
ἀϊπκε οἵ 7εβιυ8.--- ες. 48. τὸ τί 
ποιήσωσιν, “πε ννῆδὲ το ἄο ""; τε ν1}} 
ἴο ΚΙΙ ἔθεγε, δὰ ἐπ ννὰν ἄδτγκ (εἶ ἱ. 62, 
χχὶΐ, 24).-τ-ὸ λαὸς, τε ρεορῖβ, {πε 
ΠΟΠΊΠΊΟΠ ΠΊ458, ἢ Ἐμεῖς ἱποοηνεηίεης 
ΠΚίηρ ἴοσ ἃα ἵἴγσῃβ, ουΐδβροκαη, ὕγανβε, 
Πετοῖς πηϑῃ.---ἀξεκρέμετο α., Ὠσπρ ὑροη 
Ηἰπὶ (μεαγὶῃ 5), ἀπ ἐχργεββῖνε ρῆσδβα, ἀπά 
οἰαββίςδ! ; εχαζηρίεβ ἰη ννεϊβιεῖπ δπὰ 
ΡῬτίοδευβ ἂἀπά ἰῃ [οδβπες σοση ΡΒ ϊο. 
Ετοπι τῆς 1,Διἰπ8 πεν οἷϊε : 

Ῥεμάεπιαυς ἱξεγατλ παγγαητὶβ δ οτα.--- 
νίγε., Αεη., ν. 79. 

. ἈΙΓΆΠ ΕΒ Τοη)χ ρεηδεὲ δῷ οσα υἱτί.--- 
Ονίἰά., Ηες., 1, 30. 

ει Βεΐσδευβ βυρρεβίβ [μδὲ ἔπε τηδίδρδοσ ἰδ 
τδίεη ἴτοπὶ ἴτοη δηὰ ἔπε πηαρπαῖ. 

ϑολαος απας ἰη ΑΙ ΒΌΙ, 1, 33 αἱ. 

ΟΗΑΡΤΕΒ ΧΧ, ΙΝ ΤῊΕΞ ΤΈΜΡΙΕ. 
ῬΒΕΑΘΗΙΝΟ, ΟΟΝΡΊΙΟΥΤΒ, ΑΝῸ ΡΑΚΑΒΙΕ 
ὉΡ ΤῊΞ ΜΝΙΝΕΡΕΕΒΒΕΒΒ.--Ἶν. 1-8. Β» 
τολαΐ απἰλοτγίέν ὃ (Με. χχ. 23-27, ΜΚ. χίὶ. 
27-33).---ἂν μιᾷ τ΄ ἡ.) Οἡ οπ6 οὗ ἴῃε ἄδλγβ, 
τοίεττθα ἴο ἴῃ χίχ. 47; νᾶριις ποῖε οὗ 
εἰπια.---εὐαγγελιζομένου : [Κ. ν»ῖϑΠε5 Πί5 
τεδάδεβ ἴο υηδετβίδπά τπδὲ [ε8}8 ννᾶ8 ποῖ 
εηραρεά ἴῃ Πεδίεα ἼἽοηίσζονογθυ 811 {πὸ 
εἶπα, πὶ Ηἰ8 πιαΐη οσουρδίίοη ἁυτίπ 
ἴπεβς 1Δ8ὲ ἄδυβ ννᾶβ ργεδοῃίηρ ἴπε τοδᾶ 
ὭΕ8, Βρεακίηρ “᾿νογάβ οὔρτασε ἴπετγε 48 
ἰῃ Θ41|1|6ὲ ἀπά ἰῃ ϑαπιασίδ.---πέστησαν, 
οᾶπια ὑροη, ννἱἢ ΡογΔρΒ ἃ βυρρεβίίοη οὗ 
βυάδάξηπεββ (ἘΧΑΠΊρ 68 πῃ 1} ΟΘ8ΠῈῚ ἴτοπΊ 
ῬὮ]]ο), απὰ ἕνεη οὐ πο ϑε!ν (δάοτγι 
βυπί, Ἐγδβηιϑ, Απηποί.). ἴῃ χχὶ. 341. 
568 ἃ βεραγαῖε ᾿νογά δἰοηρ ἢ πε νοτῦ 
ἴο Ἔχργεβ8 ἴῃς ἰάδα οὗ βυάάξηηῃεβϑβ.---  εσ. 
2. εἰπὸν ἡμῖν : ρεου]αγῖο ΓΚ., πλᾶκεβ ἴῃ 6 
4υεβείοη ροϊπιεά.---ταῦτα οὐρῆξ ἴο τεΐες 
το ἴπε ργεδοῃίπρ, ποῖ ἴο τς οἰξαποίηε οὗ 
ἔπε τεσρίε, νι ἢ ἴῃ {κ. 18 να δ᾽ ἐσ ΠΕ 
ποιῖςεά.---τίς ἐστιν, εἷς. : ἃ ἄχεα 
ᾳυεδιίοη ἰηιτοάυςεὰ ὃγ ἢ, ποὶ ἀερεπάεης 
οἡ εἰπὸν, ποῖ ΔΙιορεῖπες ἀϊβιίπος ἔγοπι 
πε βγβὲ φυεβίίοη ; δη αἰϊεγηδένε ἔογπι 
Ῥυκίηρ τ τῆογε βρεοϊβοδ!ν δηὰ πιογα 
ΡῬοϊπεεάϊν ἱμᾶπ ἴῃ ρδγαὶ ς}8 τὸ ννῆο ἰ8 ἰὶ 
ἴπας ρίνεβ, ψῇο οἂπ ἰξ δε ἢ ΑὐἸΠοΥΥ 
ενεγυτῃίηρ ἴοσ {πε ἱπιοισορθηῖβι ΕνΟΥΥ 
ἙΑΡΌΪ μαά δῖ8 ἀϊρίοσημδ, ἜἼνεσυ ῥγίεβε 19 
ογάϊηδιίοη (Εδγγβτ).---  εσ. 3. Ψψ: 
ψἰϊδους ἔπε ἕνα οἵ 1Π6 ράγα 1618. Μέάε 
ποῖδβ ἴδεσα.---ν ει. 5. συνελογίσαντο: 
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πόθεν. 
ἐξουσίᾳ ταῦτα ποιῶ." 

ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ 

γάρ ἐστιν Ἰωάννην προφήτην εἶναι." 
8. καὶ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν αὐτοῖς, “Οὐδὲ ἐγὼ λέγω ὑμῖν ἐν ποίᾳ 

ΧΧ, 

7. Καὶ ἀπεκρίθησαν μὴ εἰδέναι 

9. Ἥρξατο δὲ πρὸς τὸν λαὸν λέγειν τὴν παραβολὴν ταύτην. 
“"Αγθρωπός τις ἐφύτευσεν ἀμπελῶνα, καὶ ἐξέδοτο ἢ αὐτὸν γεωργοῖς, 

καὶ ἀπεδήμησε χρόνους ἱκανούς. 1ο. καὶ ἐν ὃ καιρῷ ἀπέστειλε πρὸς 

τοὺς γεωργοὺς δοῦλον, ἵνα ἀπὸ τοῦ καρποῦ τοῦ ἀμπελῶνος δῶσιν 
αὐτῷ οἱ δὲ γεωργοὶ δείραντες αὐτὸν ἐξαπέστειλαν ὅ κενόν. 11. καὶ 

προσέθετο πέμψαι ἕτερον δοῦλον" οἱ δὲ κἀκεῖνον δείραντες καὶ 
ἀτιμάσαντες ἐξαπέστειλαν κενόν. 12. καὶ προσέθετο πέμψαι τρίτον" 

ὁ βαε δὐά οἱ δὲ καὶ τοῦτον " τραυματίσαντες ἐξέβαλον. 
ἰῷ ας 

13. εἶπε δὲ ὁ κύριος 

χίχ, 16. τοῦ ἀμπελῶνος, Τί ποιήσω; πέμψω τὸν υἱόν μου τὸν ἀγαπητόν" 

ΔΜ ΒΟΡΙ, οπιῖξ τις, δηὰ 381, δᾶνε εἐφντ. αμπ. ἃ ἱπ ΤΙ. Ο δλ6 ἀμπιανῦ. 
. ανθ. εντ. Ὁ αμπ΄ εφντ. 

3 ἐξεδετο ἰπ ΒΟΙ, -- ρδσα]. Τίδο;. ἀπά ΝΗ. βοίἃ δάορε ἱε, βυὲ Τρ. τεϊδίπς 
εξεδοτο ἑουπὰά ἴῃ Ὁ. 

8 Οὐρὶ ἐν 3 Β0Ὶ]Ι, 33. 

4 δωσουσιν ἰπ ΑΒΙΓΜΟ (Τίδον., ΝΝ.Η.). ΟἿ ἤᾶνε δωσιν. 

5. ςξαπεστειλαν «. δειραντες ἴῃ δ ΒΙ,. 

δ ξτερον πεμψαι ἰπ ΑΒΙΌ. 

ἴον ἴῃς τῆογε υβυλ] διαλ.; ἤετε ΟὨΪΥ ἰπ 
Ν.Τ.---πρὸς ἑαντοὺς πιᾶγ ὃς ςοηπεςίεά 
εἰιπες ντῖ (8 νοῦ οὐ ΜΠ λέγοντες. 
--Ννεῖ. 6. καταλιθάσει: ἰη τῇς ρΑτΔ]]εἰς 
ἰξ 18 ἰηδοαϊεά ρεπεγα!ν ἴπδὲ τΠπεῪ ἐξαγεὰ 
ἴδε ρεορῖε; πεγε ἴτ ἰβ Ἔχρδἰπεὰ ννὴγν οσ 
νμδὶ (πον ἐεατγεά: υἱς., ἴδ τε ρεορὶς 
ψου]ά βίοπε τπεπι; ἴο θῈ ἰάθη σνρε ργαη0. 
ΤὩε νετῦ ἰβ ἃ ἅπαξ λεγ. ; ΒΥΠΟΠΥΠΊΒ ἅτ 
καταλιθοῦν (ο8εΡἢ.), καταλιθοβολεῖν 
Ἔχ. χνῖϊ. 4).- -πεπεισμένος ρΡοϊπίβ ἴο ἃ 
χεά ρεγγηδπεηὶ οοηνίςτίοπ, (δΐ8 τῆς 

οτος οὗ ἴῃς ρετίεοϊ ρδσιϊςί ρ6.---νες. 7. 
μὴ εἰδέναι, τς ἀπδννεῖ ἰβ ρίνεπ ἴπ ἀδ- 
Ῥεπάεηι ἔοτῃ -- οὐκ οἴδαμεν ἰπ ράτγΔ116]8. 

γν. 9-1ι90. Τμε ῥαγαδίε ὦ {πε τοϊοκεά 
οἰκπεάγεςσεγς (Μι. χχ. 33-46, ΜΙ. χί!. 1᾿- 
11). Βεῦνεςη ἴδε ἰδϑῖ βεοιίου δηὰ {μῖ8 
φοπεδ, ἰπ Μι., τῇς ραγαῦϊε οὗ μὲ Το 
80».5. 

Ψψεῖ. 9. ἤρξατο: τΠΐ8 ᾿νοτὰ ἰδ [ε588 
Δρργορτίαϊε ἤεσσε ἴπλπ ἴῃ Μᾷ., ννῆεγε ἰὲ 
τωεδῃβ: τηδᾶς ἃ Ὀερίπηΐπρ ἴῃ τεδοπίπρ 
ὉΥ Ῥδγαῦϊεβ ΟΥ̓ υἱϊετίηρ {π|ὶ8 ραγιίίουϊας 
Ῥᾶγδῦϊθ. Ηδξτε ἰξ πᾶν βίην τυγηΐπε 
ἴο ἴδε Ρεορὶε δρϑίη δέτες ἀϊβροβίπρ οἵ τπ6 
ηυεβίίοη οὗ ἴδε Ῥαγίβεεβ σοποασγηϊης 
δυϊμογῖιν.- --ἐφύτενσεν ἀμπελῶνα: 1,Κ. 
φοπίςῃιβ Ὠίτηβε! ε νυν "ἢ 815 ρεπεγαὶ βίδίε- 
τηεηῖ, οπλττηρ ἴῃς ἀεῖδι8β ρίνεῃ ἰπ 
ῬΆΓΑΙ εἰ, ννῃῖς ἢ ἐχρ δίῃ ννμδὶ ραπείηρ ἃ 
υἱπεγαγά ἱηνοῖνεβ.--- χρόνους ἱκανούς : 

Ἶ τριτον πεμψαι ἰπ ΣΞΒΙ,. 

1πογαῦν, ““ἴος ἰοπς πιεβ," Ῥεοῦ] ας τὸ 
1. Βεῖα; βἰπη]ας Ρηγαβοβθ ἅτε οὗ ἴτε- 
4υεπῖ οσουγτεπςθ ἰπ δῖ8 τι πρθ. ὍΠα 
“Ἰοηρ εἰπγεβ ᾿ σονεῦ [μ6 οἷς ρεγίοά οἱ 
ΜΟΝ δίβίοσυ. Τῆς δρβεηιεείβδαι οὗ 
αοά ἀυτίηρ δεβε ἰοηβ ἀϑὲβ τεργεβεηῖβ 
ἴδε ἔτες βοοὸρς βίνεη ἰῃ ρσονίάεηςε ἴο ἴῃς 
11] οὗ τπηδη ἴῃ τῆς ἐχεσοῖβς οὗ δἰβ πηοσζαΐ 
τεβροηϑι δ 1 γ.--τνεσ. το. καιρῷ πλελπ8 
πε ἔσυϊε βεάβοη εδοῦ ΥὙΘΆΣ ; ΠΠΊΔΠΥ δυςἢ 
Βεδϑοπβ αἱ νης αοά δεπὶ ἀετηδηάίηρ 
{τυῖι.---ἶνα δώσουσιν : ἵνα »»͵ἱτἢ τῆς ἔσϊαγα 
ἰπ ἃ ρυγε ὅπδὶ οἴδυβε; βγη ᾶσ Τςοη- 
βίσυςτοηβ οσοὺς ἰῃ οἰαβϑὶς ατεοῖς, δὺς 
ψἰτἢ ὅπως, ποῖ ᾿ἱτ ἵνα.---δείραντες : τς 
βταάδιίοη ἱπ ἱπάϊρτιδβ ἰ8 ννε}] τηλγκεὰ 
ἴη 1κ.--ἰὐεδιίηρ, Ὀεδιπς ἢ βῃδηηεία 
Βαπάϊϊηρ (ἀτιμάσαντε!), εὐεςτίοη ννῈῈ 
Μουπάϊηρς (τραυματίσαντες ἐξέβαλον), 
οὐϊπιίπδίπρ ἴῃ τηυτάες ἴῃ ἴΠς οᾶ5ε οὗ {πὸ 
βοη. ἴπ ἴδε ρδγδὶ!εῖβ Κι Πρ σοπλεβ ἴῃ 
δοοποσ, ΨΠὶο ἢ ἰβ ἴτυς ἴο τς διἰβιοσίςδὶ 
ἴαςι.-- τ, 12. π' πέμψαι, ες 
δάάδεά το βεπά, Α Ηεὐγαϊβπι, ἃ 'η χίὶχ. σὰ. 
--νεσ. 13. τί ποιήσω; ἀε]θεταῖῖνε βυ- 
)αηςτῖνε, βεγνίπρ ἴοὸ πῆδκα ἴδε βίερ πεχῖ 
ἴδκεη ἄρρεᾶσς βοιηείπίπρ εχιίγαοσάϊηδγυ. 
Ιῃ Με. ἴἰτ ἀρρεᾶδιβ βἰπΊΡῚῪ 88 ἴῃῈ πεχὶ 
(Άπ81]) βίερ ἰῃ οοπιπιοη οοῦτβε. ἴῃ ΜΙ, 
ἴῃ βοῃ ἰ8β ἴπε ΟἿΪΥ ρεγζβοῦ ἰεῆ ἴο βεπὰ. 
Ηε δά γεῖ οπε, ἃ Ῥεϊονεά δοῃ, “ Ὀεϊονεὰ " 
δάὐάεοά το Ὀχγίπῷ οὖ τᾷς εἰρπίῆοληος οὗ 
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ἴσως τοῦτον ἰδόντες Σ ἐντραπήσονται. 
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14. ᾿Ιδόντες δὲ αὐτὸν οἱ 
γεωργοὶ διελογίζοντο πρὸς ἑαυτούς," λέγοντες, Οὗτός ἐστιν ὁ κληρο- 
νόμος - δεῦτε, ἀποκτείνωμεν αὐτόν, ἵνα ἡμῶν γένηται ἡ κληρονομία. 
15. Καὶ ἐκβαλόντες αὐτὸν ἔξω τοῦ ἀμπελῶνος, ἀπέκτειναν. Τί οὖν 
ποιήσει αὐτοῖς ὁ κύριος τοῦ ἀμπελῶνος ; τ6. ἐλεύσεται καὶ ἀπολέσει 

τοὺς γεωργοὺς τούτους, καὶ δώσει τὸν ἀμπελῶνα ἄλλοις." ᾿Ακού- 
σαντες δὲ εἶπον, “Μὴ γένοιτο. 17. Ὁ δὲ ἐμβλέψας αὐτοῖς εἶπε, 

“Τί οὖν ἐστι τὸ γεγραμμένον τοῦτο, “Λίθον ὃν ἀπεδοκίμασαν οἱ 
οἰκοδομοῦντες, οὗτος ἐγενήθη εἰς κεφαλὴν γωνίας ;᾿ 18. Πᾶς ὁ 

πεσὼν ἐπ᾽ ἐκεῖνον τὸν λίθον συνθλασϑήσεται - ἐφ᾽ ὃν δ᾽ ἂν πέσῃ, 
λικμήσει αὐτόν." τ0. Καὶ ἐζήτησαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς 

ἐπιβαλεῖν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας ἐν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν τὸν 
λαόν - ἔγνωσαν γὰρ ὅτι πρὸς αὐτοὺς τὴν παραβολὴν ταύτην εἶπε. 

1 Οὐμηῖς ιδοντες ΒΟΌΤΙΟ 1, 33, 131 νεσβϑ. 

3 ἀλληλους ἰπ  ΒΟΌΓΕ 1, 33 αἷ. 
8 Οπιῖς δευτε Β Δηά οἴδεῖ υποίδ!8 (Τίβοῃ., ΝΝ. Η.). 

4 οι γραμ. και οἱ ἀρχ. ἰῃ ΒΓ, αἷ. 1, 33 αἱ. ῥῖ, νετβ8δ. Τ.Ε. Ξ- ΜῈ, 

δ ειπεν Ὀεΐοτε τὴν παρ. ἰη δὲ Β (Ὁ εἰρηκεν) [, 13, 69, εἴς. 

βεηάϊπρ Ὠίπ. [ἷῖπ 1κ. {πε τεΐδγεπος ἴοὸ 
ἴῆε δοη δᾶ8 ἃ (πεοϊορίοαὶ οοΐους: τὸν 
νυἷόν μον τὸν ἀγαπητόν.-- -|σως : πΊοτα 
1ῆδῃ “ ρειῆαρβ᾿" οἵ “ἰΐ τδῪ ὃς" (ΑΟΝ., 
ἘΕΝ.), δπά [εβ8 πῃ “μους ἄουδε" 
(“βίης ἀυρῖο," νοῦ. [ε Ἔχργεββεδ 
ΨΠΔὲ ΤῊΔΥ πδίυγα! ν ἂπᾶὰ γεδβοηδΌΟϊ 
Ῥε οχρεοϊεὰ -- τάχα {{περνοδίαο), οΓ 
οἶμαι (Βοτποπιδηπ) τὸ 1 τλομίά ἐλίηκ 
(ἴπαῪ Ψ] γονεσεῆοα πἰτ). Ηξεγε οἠἱϊν 
ἵπ ΝΥ. --νες. 15. ἐκβαλόντες ἀπέκ- 
τειναν, οςΑδεϊηρ οὐδ {πεν ΚΙΠεὰ Πίπι, ἰπ- 
νετῖηρ ἴδε μὰ τὸ οὔ τπε δοιίοπβ ἰῃ ΜΚ.; 
Ἔγἤδρ8 Ψ ῥσοβρεςοῖίνα γεΐεγαποε (οα 
Κι᾿ Β ῥαγῇ) ἴἰο τῆς οσυοϊχίοπ, νπδη [ε808 

νν85 Ἰεὰ οὐδε τῆς οἰϊγ δηά ογιςιβεά 
“πους ἀπε ραῖς,-ονεσ. τ6. μὴ 
γένοιτο : πεῖε ΟἸΪΥ ἰῃ τῆς Οοβρεῖβ, ἴτε - 
αυδης ἰῃ 81. Ρδυ}}5 ἘΡρί5:165 ("ἃ Ρϑυϊπε 
ἤγδβε," Ηοϊιζπίαῆπ, Η. ὦ.). ϑδίυγζ 
ὲ Ῥὶαϊεείο Μας. εἰ 4416Χ.} τες Κοπβ 'ξ ἂπ 
ΑἸεχαπάσίπε ὑυϑᾶρε, Ὀεοδυβα ἰουπά ἱπ (πα 
8εη8ε οὗ ἀεργεςδίίοη οἠΐν ἰπ ϑερῖ., ΝῸΤ., 
δηὰ [ας ατεεκ νγϊεσβ. Εδρπεὶ οἰτ68 δη 
ἐχατηρῖς τοῦ Ἡδγοάοίϊυβ. ὍΠὶ5 
γένοιτο 5 ρυΐϊ Ὺ [Κ΄ ἱπῖο τῇς τοῦτ οὗ 
ἴδε ρεορῖβ, ἃ8 υπδῦ]ε ἴο σοπιεπιρίαῖε τμ 8 
ἄοοπι ρεοπουποθάᾶ οἡ ἴῃς μυβραπάπηεη 
85 ἀεβοσίρεδ ὃν [ε818. [πη Μίι. (χχ. 41) 
1ῃ6 ρεορῖες τποπηβεῖνεβ ῥγοπουπος [Π6 
ἄοοτμι. ὙὍΤῇης βεηεπχεπε ἴ ΒΙΓΟΠΡΙΥ ἐχ- 
Ῥταββεα ργερᾶγεβ Π8 ΨγΑγῪ οσ ἔπε γείδσεηςα 
ἴο {πε “τε)εςϊε βίοηβ ". 

νν. 17γ-10.---μβλέψας, ἸΙοοκίπρ ἰπ- 
ἴεπηγ, ἴο ρῖνε ἱπιρτεββίνεμεβα ἴὸ ψνῃδὶ 

Ηςε ἰΒ ροίπρ' ἴο 58γ ἴῃ τερὶν .---τί οὖν, εἴς., 
ψμδὶ ἔθη 185 (πλεδη5) ἐἢ15 ϑογίρίαγθ ὃ τη6 
οὖν ἱτηρΙ γίπρ τπδὶ τῆς ψνοτάς ροὶπε τὸ ἴῃς 
ΨΕΙῪ ἄοοπι πον ἀερτεοαῖε. Ὑεὶ τῇς 
ογϑοῖς ἀοαβ ποῖ αἀϊγεςεὶν ἱηάϊςδῖς τἰῃς δῖα 
οὗ (δὲ Ὀυϊάοτβ, Ῥὰξ ταῖμες τῆς υὑποχ- 
Ρεοϊεά ἕὐγῃ ἰπ {π6 ἔοσίυπαβ οὗ ἰῃς τὰ - 
)εςιεὰ δηὰ ἀεβρίβεά ϑίοπε. [π Με. δπά 
Μκ. {πε οἰξδιίοη 18 ἱπεσοάυςεά, νἱζπους 
ΔΏΥ οἰπάϊπρ σοηπεςείοη υυἱὰ ναι ἰπὶ- 
τηβάϊδιεῖυ ρο68 Ὀεΐοτγς, ἴο βίδϊε ἃ ίδεϊ 
ςοποεγηίηρ ἴδε ἤυΐυσα οὗ τῆς “8οη᾽" 
Ἰγίπρ ουϊδίάε τπ6 ραγϑαῦϊε. ὙΠΕΥ γψίνα 
τῆς οἰϊαϊίοπ ἐπ 11. Ι[ζΚ. ομλἱτβ ΚΑ αϑὲ 
οἴαυβε : παρὰ κυρίον, εἰς.---Ν τ. 18 
Ῥοΐπιβ οὔἍἱ (Ὡς Ῥεδγίηρ οὗ {πε ἴυσγη ἰπ (ἢ ς 
Ἰοτίυπεβ οἵ ἔπε “" ϑέοπε " οῃ ἔδεε ἔδλίες οὗ 
ἴποβε Ψῆο τεὐεοϊεά Ηΐπι. Τῆς τπουρδὲ 
8 θαβεὰ ου Ὀαπίεϊ ἰϊ. 35. [{ ἰ8 ποῖ ἰῇ 
Μκ., ἀπά τὲ ἰβ ἃ ἀουδιι] τεδάϊηρ ἰη Με. 
1 τᾶν ἤᾶνε Ὀεδη ἃ οοπιπιεηξ οὐ 186 
οτᾶςϊε ἔτοπὶ ἴπῃ6 Ῥβαϊῖεσ βυρρεβίεὰ ἴὸ 
δεϊϊενίηρ πλὶπ 5 ὉῪ ἴδε ἱγαρὶς δῖε οὗ (ῃ8 
]ενβ. Ὑῇεν ἤγβι βιυ πῃ] οα οἡ ἐπε δίοπε, 
1πεη {πε βίοηβδ ἔξ] οἡ ἔπεῶλ τυ ἢ οσυβπίηρ, 
)ιάϊςϊ4] εἴεςξ.--Ν ἐσ. το βιδίεβ μα εβεςι οὗ 
με ραγδδοῖὶς ἀϊβοουτβε οὗ [6ϑ8 οὐ (Π6 
τῆδη Ἱνῃοπὶ ἰξ 84ιἰτἰδεὰ. ὙΠΕῪ ἀεβίγεὰ ἴὸ 
ΔΡργεμεηά τῆς οὐποχίουβ ϑρεᾶκεσ οὴ {π6 
8ροῖ.---ἂν αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, καὶ ἐφοβήθησαν, 
εἴς. : ἐπε καὶ Πεῖα, 858 ἴῃ Μῖκ., ἰ5 ἰῃ ἐδεςῖ 
Ξε δυῖ; υἱάε ποῖεβ οὐ Μκ.---ἔγνωσαν, 
1Πεν, τῃδὶ 18 τε Ῥηδγίβθεϑ, δηὰ βοῦῖθεβ 
Κηενν.---πρὸς αὐτούς -Ξ ἱτἢ τοΐεσεηος τὸ 
τηεπηβεῖνεβ. 
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20. Καὶ παρατηρήσαντες ἀπέστειλαν ἐγκαθέτους, ὑποκρινομένους 

ἑαυτοὺς δικαίους εἶναι, ἵνα ἐπιλάβωνται αὐτοῦ λόγου, εἰς τὸ  παρα- 

δοῦναι αὐτὸν τῇ ἀρχῇ καὶ τῇ ἐξουσίᾳ τοῦ ἡγεμόνος. 2:1. καὶ 
ἐπηρώτησαν αὐτόν, λέγοντες, ““ Διδάσκαλε, οἴδαμεν ὅτι ὀρθῶς λέγεις 
καὶ διδάσκεις, καὶ οὐ λαμβάνεις πρόσωπον, ἀλλ᾽ ἐπ᾿ ἀληθείας τὴν 

ὁδὸν τοῦ Θεοῦ διδάσκεις. 22. ἔξεστιν ἡμῖν 2 Καίσαρι φόρον δοῦναι, 

δ: δος, {ἰ. ἢ οὔ; 23. Κατανοήσας δὲ αὐτῶν τὴν πανουργίαν, εἶπε πρὸς 

5.5 τρ αὐτούς, “ Τί με πειράζετεδ ; 24. ἐπιδείξατέ μοι δηνάριον - τίνος 

Ἐρδ. ἦν. τὰ, ἔχει εἰκόνα καὶ ἐπιγραφήν ;" ᾿Αποκριθέντες δὲ εἶπον, δ ““ Καίσαρος." 
25. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς," ““᾿Απόδοτε τοίνυν 7 τὰ Καίσαρος Καίσαρι, 
καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ τῷ Θεῷ." 46. Καὶ οὐκ ἴσχυσαν ἐπιλαβέσθαι αὐτοῦ 
ῥήματος ἐναντίον τοῦ λαοῦ καὶ θαυμάσαντες ἐπὶ τῇ ἀποκρίσει 
αὐτοῦ, ἐσίγησαν. 

1 Ἐοσ εἰς το ΒΟΌΙ, δαᾶνε ὡστε (Τίβς."., ΝΝ.Η.). 

5 μὰς ἴῃ ΦΑΒΙ, 13, 33, 60 αἱ, ΟἿ δᾶνε ἡμιν. 

5 Οηχξ τι με πειρ. ΒΓ, τηΐπυδο. α οοΡ. 4 δειξατε ἴῃ ΦΑΒΌΙΜΡ αἱ. 

δ οι αἀποκρ. δε εἰπὸν 3 ΒΙ, 33 Βᾶνε οι δεε. ὅ προς ἀντουφ ἰπ δ ΒΓ,1,.13, 69. 

Ἴ τοινυν αἀποδοτε ἰπ 3 ΒΙ, 60. 

γν. 2λο-26. Τιε ἐγ δμέε φμέδίϊοη (Μι. 
χχί!. 15-22, ΜΚ. χίϊ. 13-17).---νεγ. 20. 
παρατηρήσαντες: υδεὰ ΔΌ5ΟΙμ ΕἸΥ -Ξ 
νδϊοπίησ, ποῖ Ηἰτ, δὰῖ πεῖς ορρογίυ- 
τἰῖν ; 80 ἀτοιίυβ δηὰ ΕἸεϊά (Οὐ. Νον.); 
νυ διςπϊηρς Ὑ ἢ οἷοβα ουππίηρ ορβεγνδίίοῃ 
(αεεπγαίε σὲ ἱποίάδοςα οὐδεγυαγέ, ΚΥΡΚΕ). 
-Ο᾿Ἢγκαθέτους : δοτηε ἀεγῖνε οη ἐν δηά 
κάθημαι -- 5ἰτῖετΒ ἄοννη, ἱγίηρ ἴῃ νναῖϊ 
(τμδσόσϑογες, ατοιῖϊ 8), Οἵ οσβ ἔτοπὶ κατα- 
τίθημι. ὙΠε πιοβὲ ργόρδδὶε ἀδγίναιϊοη 
ἰ8 οπὶ καθίημι, ἴο ρῥίαςα ἴῃ Δι υδἢ (50 
Κυρκε, ϑοῆδηζ, εἴς). χίοδευβ οἰϊεβ 
δΙΣΆΌΒ νὴ. αὶ ἵνα μὴ ἐγκαθίσῃ ὡς 

ν τῷ στόματί σον, 48 ΡτοῦΡΔΟΪΥ ἴῃ 
τῆς δά οὗ 1κ. Ηδετε οηἷν ἰη Ν.ΊΤ. Ξ 
4 βρίε8" (ΑΝ., ΕΝ.) “Αὐΐραβδβεσ " 
(ν εἰζβᾶοκετ).---ὑποκρινομένους ἑ., ΡΔ58- 
ἱπρ ᾿Πεπβεῖνεβ ΟΝ 45 ; ἰμδὶ ννᾶβ {πὲ {τοῖς 
ΠΟΥ παὰ θεεη ρὰϊ ὺρ ἰο.--δικαίους, 
Βοηαβὲ πηθη, βίποογεϊυ δηχίουβ ἴο Κπονν 
δηὰ ἀο πεῖς ἀυγ. ὙΠΕΥ πιῖρπμὲ ροβα 85 
δυο ΨΠὮ ἀπ Ὀεῖῖεγ σπδηςα οἵ δυςοαββ 
ἱ πον ννεσε 88 Μι, βιδίεβ “" ἀϊβοίρ!εβ ᾽"; 
Βοποῖίδλσβ οὔὐ Ώ[Ἃἢὰ βογίρεβ -- ἱηρεηυουβ 
γουηρ πηεη.---οΟ-ΑΟἡτοῦ : τῆδῖ {ΠῈῪ 
ταῖρι ἰἴΔῪ μοϊά εἰϊπες οὔ α τσογὰ ὁ Ηἰς, 
οὐ ο7 Ηἰἷ»ι ὃν α τοογά (εμνι ἵη σεγηιοηε, 
Μνυϊραῖο), οὐ οΥΓ Ηἰἶνι, ἴ.ε., οΥΓ α τυογὰ 
ῬΟΜπ ὃν Ηἰνι; αἱ ἰῆσες αἱϊεγπαῖίνεβ 
πὰ βυρροτι.--ὦστε (εἰς τὸ Τ.Ε.), ἰπ- 

ἀϊοδεϊπρ αἷπὶ δηά ἐεηάεηον.---τ. ἀρχῇ καὶ 
τ΄ ἐξονσίᾳ: (Πς τερει το οΥὗὨ 186 αγιϊς]α 
ταῖβεβ ἃ ἄουδι ψνπεῖποι ὈοΐΠ πουῃ8 ταΐες 

ϑτον ἴοσ αντου ἰπ 3 ΒΙ,.433 (ΛΝ. Η.). 

ἴο τοῦ ἡγεμόνος. 80 οοηδίγυεά {πε οἴαυδε 
Ψ τπεδη “ το ἴδε τυῖῇς δηὰ Ἴβϑρεοίδ!ν ἴὸ 
πε δυϊμπογνγ οὐ ἴπ6 ρονεγποσ," συϊς 
Ῥείηρ φεπεγαῖ, απὰ δυϊπουιν ἃ πιοσα 
Βρεςῖδὶ ἀεβηϊείοη οὗ ἰξ. ϑόοπῖε ἴᾶκε ἀρχῇ 
88 ταίεγείπρ ἴο {πὲ ϑαπμεάγιη. Τῇε 
ῬΙΟΡΔΌΙΠΥ 15 ἐμαὶ ὈοΙἢ ταΐεσ ἴο Ῥιϊδῖα. 
Οη ἔπε αἷπὶ ἴῃ βαϊά το δ6 ἰπ νῖειν 
ατοιίῃβ τεπηᾶσκβ: “ὙΠπαπ ἀϊδρυῖεβ 
δὐους ταὶ ρίοη ἀο ποῖ βυβῆςε ἴο ὀρργϑβ8 
τε ἱπποςθηΐ, πιδῖίοβ τεϊαϊίηρ ἴο τῇς 
βίαϊε δὲ ψοηῖ ἴὸ δε ἴάκεη ὑρ᾽᾿.--Νες. 
21. ὀρθῶς, τὶ ρ Εἶν, 48 ἴπ νἱϊ, 43, Ῥοϊπείπα 
ποῖ ἴο βίποεγΥ ἰῃ Βρδεςἢ (λέγεις) δπ 
ἰεδοδίπρ (διδάσκει) Ὀὰϊ ἴο δουπά Ἰυάρ- 
τηεπῖ -- γοῦ δἰννᾶυβ 580 (6 τί ρῆι τπίηρ; 
πε βεοοπά οἶδυδε Ροϊπὶβ ἴο ἱπιραγια! εν 
Ξε γοῦ 58. ἴπε βᾶσῃηε πίηρ' το 41]; ἴπῈ 
ἀπιγά τὸ βἰποοσίευ τ γοῖὶ βᾶν παῖ γοιὰ 
1Πιηκ. ὙΠΕῸΥ ἀδδβοσῖθα δὴ ἰάςαὶ ἴτοπι 
ΜὨΙΟΝ {Ποῖγ οὐνῃ πηδϑίασδ γ γα 48 σεπηοῖς 
88 Ῥοββίδίε. 
γε. 22 ἔ. Τὰσς φμεϑδέϊοιι.--- φόρον ΞΞ 

κῆνσον, ἃ 1,Αἰϊπίβπ), ἴῃ ἴῃ Ρδγβ} 6}5.--- 
γες. 23. πανονργίαν, οταίς, ουππίηρ, 45 
ἷπ 2 Ὅος. ἱν. 2, νηΐ ροββίἷγ ἴδε 
ἐνδηρε ϑὲ μδά ἰπ Πἰβ ἐεγβ. Εδοῦ βυπορείβε 
85 ἢϊβ ονὴ Ψοζά πεσε (πονηρίαν Μῖ., 
ὑπόκρισιν ΜΚ.) 485 ἰξ {τγίπρ ἴο ἀεβογίρα 
τῆς ἱπάεβογί Ὁ ]ε.---νες. 24. [Κ. ταρογῖβ 
τῦογα ὑχγιεεν τθᾶπ Μι. δηὰ Μᾷκ., ποὶ 
τϊηκίπρ ἴ᾿ ΠπροΟββΆσυ ἴο βίδις ἰπδὲ ἴπ6 
ἀεπαγίυβ δεκεὰ ἔοσ ννδ8 παπάςὰ ἴο {6ϑι15. 
--νε ες. 25. τοίνυν, ᾿ἰδμεζείοσε, ςοπηδοίης 



ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 8ο--36. όις 

27. Προσελθόντες δέ τινες τῶν Σαδδουκαίων, οἱ ἀντιλέγοντες 1 
ἀνάστασιν μὴ εἶναι, ἐπηρώτησαν αὐτόν, 28. λέγοντες, ““ Διδάσκαλε, 

Μωσῆς ἔγραψεν ἡμῖν, ἐάν τινος ἀδελφὸς ἀποθάνῃ ἔχων γυναῖκα, καὶ 
οὗτος ἄτεκνος ἀποθάνῃ,;Σ ἵνα λάβῃ ὁ ἀδελφὸς αὐτοῦ τὴν γυναῖκα, 
καὶ ἐξαναστήσῃ σπέρμα τῷ ἀδελφῷ αὐτοῦ. 20. ἑπτὰ οὖν ἀδελφοὶ 

ἦσαν" καὶ ὁ πρῶτος λαβὼν γυναῖκα ἀπέθανεν ἄτεκνος" 20. καὶ 8 
ἔλαβεν ὁ δεύτερος τὴν γυναῖκα, καὶ οὗτος ἀπέθανεν ἄτεκνος ὃ" 
31. καὶ ὁ τρίτος ἔλαβεν αὐτήν" ὡσαύτως δὲ καὶ οἱ ἑπτὰ οὐ κατέ- 
λιπὸν τέκνα, καὶ ἀπέθανον 22. ὕστερον δὲ πάντων ὁ ἀπέθανε καὶ ἡ 
γυνή. 33. ἐν τῇ οὖν ἀναστάσει,ὅ τίνος αὐτῶν γίνεται γυνή; οἱ 
γὰρ ἑπτὰ ἔσχον αὐτὴν γυναῖκα." 44. Καὶ ἀποκριθεὶς ὁ εἶπεν αὐτοῖς 
ὁ Ἰησοῦς, “Οἱ υἱοὶ τοῦ αἰῶνος τούτου γαμοῦσι καὶ ἐκγαμίσκονται Ἷ - 
35. οἱ δὲ καταξιωθέντες τοῦ αἰῶνος ἐκείνου τυχεῖν καὶ τῆς ἀναστάσεως 
τῆς ἐκ νεκρῶν οὔτε γαμοῦσιν οὔτε ἐκγαμίσκονται 5- 26. οὔτε γὰρ 

ΔΊΜΒΟΡΙ, 1, 33 αἱ. νεῖββ. ἢᾶνε οἱ λέγοντες, νυ ἢ ΠΊΔΥ δ ἃ σοπίοσχηδείιοη ἴὸ 
Ῥᾶτβ!]. Τίβοι. δηά ΥΝ. Η. δάορι {Πὶ5 τεδάϊηρ. 

3 Ἐὸσ ἀποθανὴ Δ ΒΙΡ 1, 33 αἱ. μᾶνε ἡ (Τίβο;., ΝΝ. Η.). 

5 Ἐὸσ και εἐλαβεν. «ον ἀτέκνος 3 80], αν ΒΙΣΩΡΙΥ και ο δευτερος (ΤίΞοι., ΝΝ.Η.). 
4 Οπὶξ δε παντων δηὰ ρἷδος αἀπεθανε δῇει γυνὴ ΒΌ1Ι, πΐηυδβο. 

δ Ἐὸσ εν τῇ ουν ἀναστασει Β], δᾶνε ἢ γυνὴ ουν εν τὴ ἀναστ., γυνὴ ἴδ18 Οσουτγτίη 
τς (Τίβο;., ΝΝ.Η.). 

δ Οχηῖξ αἀποκριθεις δ ΒΌ1.. 

(ΝΗ. πιδγρ.). 

ἴδε ἀϊσξυτῃ ξο]]οννῖηρ ν ΠΠ ἔς ἕδος βεαϊεὰ 
Ὀεΐοτς ἔδαῖ ἴπε ἀεπαγίυβ Ὀοσε Οδαβδσ᾽ 8 
ἱπιαρσο, πὰ ἱτυρὶ γίπρ ἴπδὶ ΌΥ {πε ἀϊοσΐυπιὶ 
7εβὰ8β ργοπουηοθδᾶ 1ῃ ἕδνουσ οὗ ρδγίπρ 
ἀπδυῖς το τπ6 Εοτηδῃ τσυ]εσ.---ν τ. 26. 
ΤΠε τερὶν οὗ ]εβι8, ὈδηἜ πη ρ ἰπ 5617, νν88 
ἀουθὶν 580, θεοδυβε ἰξ μπαὰ πιδάε ἃ ἔδνουτσ- 
ΔΌΪς ἱπιρτεββίοη οἡ ἴπῈ ρεορῖβ. Τπεγείοσε 
πε φυεβιίίοηειβ ἀδεηιθᾶ ἱξ Ὀδβῖ ἴο πδκα 
ΠΟ δίϊεσηρι δῖ οὐ εἰοῖβπὶ ἴῃ Ῥσεβαποα οὗ 
τὰς Ῥεορῖίε (ἐναντίον τοῦ λαοῦ). 

νν. 27-39. Τὴὰε γεφηγγεοίϊονι φμεσίϊον. 
δαασάμοεες οῤεαὰ (Μι. χχί!. 23-33, ΜΚ. 
ΧΙ. 18-27).---οἱ ἀντιλέγοντες ἰπ 5ίτῖοῖ 
ἌΤΤΑ Οὐρῆξ ἴο τείεσ ἴο τινες, ὑυϊ 
ΟἸΕΪα88 ἰδ 58 πηεᾶηῖ ἴο τεΐεσ ἴὸ ἴΠ6 

ὙΠοἷα ραγῖν. 11 18. ἃ οἂβε οὗ ἃ πογηϊπαίϊνα 
ἰπ Ιοοβα δρροβίτίοη νυ ἃ βεηϊεῖνε--- 
“ουΐδιάα ἔπε σοπϑιτυςείοη οὗ {πε βεηΐθηοα 
-ποιϊπιετροβεὰ 88 ἃ ρεπάεπι ψογά, 50 ἴο 
Βρεακ," νίπετ, α. Ν. Τ΄, ρ. 668.---μὴ 
εἶναι: 1Πτεγα]ῚΥ ἀεηγίηρ παῖ ἔπεσα 18 πο 
ἃ τεβυττεςτίοη, ἴῃ τηδδηΐϊηρ Ὀείηρ' το 4 }}ν 
ἔδμε τονεσβε. Αδὲεσ νεγῦβ οἱ ἀεηγίηρ [6 
Οτεεκβ τερεδὲ πὸ ποραϊίου. Τῇ τεδά- 
ἴπξ λέγοντες, [ΠΟΙ ΡὮ νν6}]} αἰτεβιεά, ΙοΟ ΚΒ 
{κε ἃ ρταπιπγχαῖίςαὶ οοτγεςτίοη.--- τ. 28. 

Τ γαμισκονται ἴῃ 81,33. 

8 γαμιζονται 'ἰπ ΦΌΙΟΕΔ 1,33 αἱ. (ΤίδοΒ., ΝΝ.Η., ἐςχε). Β δὲ5 γαμισκονται 

ἄτεκνος : πεῖτε οἠἷν ἱπ Ν.Τ. -- μὴ ἔχων 
το ἰῃ Μι. δπὰ μὴ ἀφῇ τ. ἴῃ ΜΚ.---Ν τ. 29. 
οὖν, ἱπετείογε, σδεγυῖηρ οὐ ἴπ6 παγγαῖίνα 
(τεφαδηῖ ἴῃ ]ο μη) δπὰ ἱπιρὶ γίηρ ἐπὶ τῃς 
ἴα οὔ Μοβεβ οἰϊεά ρανὲ σγίβε ἴο ἴῃς 
οὐτίουβ οᾶβε βίδϊεὰ δπὰ τε ἀϊβῆςυϊι 
ςοηπεοῖεά ἢ [τ. --τ  εσ. 31. ο 
κατέλιπον τ. κ. ἀπέθανον, ἀϊὰ ποὶ ἰεανα 
Ομ άγοη δηὰ ἀϊεὰ, ἔον ἀϊεά ἰεανίηρ πὸ 
οὨ ἄγεθ. ὙΠε δσηρῃδβὶβ ἰ8 οἡ ἔπε οἤ"]ά- 
Ιεββῆθϑϑ, ἱπεγείοσε ἰξ 18 τηδηϊοημδά ἢσϑι, 
Τμαὶ {πε βενθὴ ἀϊεά ἰπ οουζβα οὗ {{π|6 
νν)88 ἃ τηδίξεσ οὗ οουζβα, Ὀὰϊ {πὶ βανθη ἴπ 
Βυςσοεββίοη βῃουϊά ἤανε πὸ οἰίϊάσεη νγ88 
ταϑένε]ου8.----  εσ. 34. [πὶ ρἰνίηρ ΟἸγῖβι 8 
δηϑυνεσ 1[,.Κ. οπλτ8 [6 στρα οὗ ἱρῃόσγαποα 
ραϊηβὲ {πε αυεβιίομαγβ ἰουπά ἴῃ ΜΙ. 
δηά ΜΚ.-- γαμίσκονται -- γαμίζονται ἰπ 
᾿ἰαβαλιύνν ἢεσε οἱ ἴῃ ΝΤ.--ν ες. 35. οἱ 

καταξιωθέντες, εἴς., ἴῇοβε ἀδεπηδά 
ΨΟΣΥ ἴο αδιἰδίη ἰπαὶ μοῦ. Τῆς 
τπουρῃς οουὐἱά πᾶνε Ῥεεὴῆ ὄδχργϑββεά 
νους τυχεῖν, ἴογ ννϊο δοςοτγάϊηρ! Υ 
ἔπεσα ἰδ πὸ δαυίϊναϊεπε ἰπ τπε Νυϊραίε: 
“αὐἱ ἀΐξηϊ Βαδεδυπέυγ βεουϊο 1110, οἡ 
ΜΟΙ δοςουπὶ Ῥτίοδθυβ πίη ΚΒ ἰξ Βῃουᾶ 
6 ἰδαἴξ οὔξ οἵ 16 ατεεκ ἰεχῖ. Βυΐξ τῃε 



διό ΚΑΤᾺ ΛΟΥ͂ΚΑΝ ΧΧ, 

ἀποθανεῖν ἔτι δύνανται: ἰσάγγελοι γάρ εἶσι, καὶ υἷοί εἰσι τοῦ 1 

Θεοῦ, τῆς ἀναστάσεως υἱοὶ ὄντες. 37. Ὅτι δὲ ἐγείρονται οἱ νεκροί, 
καὶ Μωσῆς ἐμήνυσεν ἐπὶ τῆς βάτου, ὡς λέγει Κύριον τὸν Θεὸν 
᾿Αβραὰμ καὶ τὸν 3 Θεὸν Ἰσαὰκ καὶ τὸν] Θεὸν Ἰακώβ. 38. Θεὸς δὲ 

οὐκ ἔστι νεκρῶν, ἀλλὰ ζώντων. πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν." 49. 

᾿Αποκριθέντες δέ τινες τῶν γραμματέων εἶπον, “ Διδάσκαλε, καλῶς 

εἶπας." 40. Οὐκ ἔτι δὲ ὃ ἐτόλμων ἐπερωτᾷν αὐτὸν οὐδέν. 
41. Εἶπε δὲ πρὸς αὐτούς, ““ Πῶς λέγουσι τὸν Χριστὸν υἱὸν Δαβὶδ 

εἶναι; 42. καὶ αὐτὸς ὁ Δαβὶδ λέγει ἐν βίβλῳ ψαλμῶν, “ Εἶπεν ὁ ὃ 
Κύριος τῷ κυρίῳ μου, Κάθου ἐκ δεξιῶν μου, 43: ἕως ἂν θῶ τοὺς 
ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου." 

1 Οπιῖξ τον 'ΦΑΒΙ,. 

βονκετι γαρ ἴῃ Δ ΒΙ, 33 αἱ. 

4 εἰναι Δ. νιον ἴῃ ΑΝ ΒΙ,, δῃά αντος γαρ ἴοτ και αντος. 

δ αντον κυριον ἴῃ ΑΒΚΙ,, εἴς. (ΝΗ... 

86 οὐ [8ῖ8 νετῦ, ἀνε ἤθη ἰξ δεεπὶβ Ὁ 
80 εἰεραπὶ βυρεγῆι ον, 18 οοσησηοη ἴῃ 
ατεακ. Ἐχδιηρῖεβ 'ἰπ Βοσπεπίδηῃ.--- εσ. 
36. ἀποθανεῖν: τηδττίαρε, δίτιῃ, ἀεδῖδ, 
8ο τορεῖδεσ, ἔοσπι οπα βυβίεπι οὗ {πίπρϑ, 
1ηδῖ οὗ 1818 ψνοσὶ ἃ. πη τπῸ πεχὶ 1ΠῈνῪ πᾶνα 
ὯῸ ρίαςε. Ηετζγε [Κ. εχραιίδιεβ 885 ἱῦ τῇς 
πεπε ὑεῖ οοηρεηϊδί. --- ἰσάγγελοι, 
δΔηρε .-1Κα, Βετα ΟἿΪΥ ἱπ Ν. Τ.---καὶ νἱοί 
εἰσιν, εἴς. : Βοη8 οἵ αοά, δείπρ 5οη8 οὗ 
16 τεβυττεοιίΊοη. ΤῆΐβΒ σοπηεοιϊίοη οὗ 
ἰάεαβ τεοδἹβ 51. Ῥδὺ}᾽β βιδίετηεπε ἰπ 
Εοχπῃ. ἱ. 4 {πὶ Οἢγίβὲ ννᾶβ ἀεοϊατεά οἵ 
ςοηϑιευϊξεά 50η οὗ αοά υνἱῖῃ ροννεσ ὉῪ 
τὰς τεβυγγεσιοη.- -- ες. 37. καὶ Μ.: 
186 βᾶπια Μοβεβ ννῆο ρᾶνὲ {πε 1, ενίγαῖα 
αν. [1 νν88 ἱτπηρογίδηϊ ἰῃ βρθακίηρ ἴὸ 
ϑαάάυοεεβ ἴο βῇον πὶ ὄνεη Μοϑές 
Ψ 45 οὐ ἴδε 5:46 οὗ {πε σεβυτγγεοίίοη..--- 
ἐμήνυσεν, πηδάς Κποννῃ, υδεά ἰπ τεΐεσεποα 
ἴο βοπηειπίηρ ργενίουβῖν διάάθη {085 χὶ. 
5η).---πὶ τῆς βάτον, 48 ἱπ Μζκ., υἱάδ 
Ὠοῖαδ ἔδεγα. -νεσ. 38. θεὸς 15 ρτεάϊςαία 
Ξε ]εμονδῇ ἰβ ποῖ αοά οὗ ἀεδὰ τηεῆῃ.--- δὲ 
88 ἴῆες ἴοσςε οὔ ἴπε δγριυπηεηϊδενα 
ποηπε.-- -πάντες γὰρ αὐτῷ ζῶσιν, “Ὑἴοτ 
811} ἵνα ὑυπίο Ηἰπι᾽ (ΑΟὟ., ΕΙΝ.), ἰδ 
ῬΙΟΌΔΌΪΥ δ εἀϊϊοτίαὶ ἐχρίδηδίοσυ ρῖοββ 
ἴο πιᾶκεὲ τ1πεὲ ἄξερ τπουρῆξ οὗ Ϊ|εβὺβ 
οἴεᾶγεσ (ποῖ ἰπ ρᾶγα 615). Ἴε βοβϑ ἰἔβεϊζ 
πεδάβ Ἴχρίδπαίϊοη. [5 “" 1} τὸ 6 ἴδάκβη 
νπουϊ αυδιβοαϊίοη )--- αὐτῷ πιᾶγ δὲ 
νδιϊουβὶν τοηδετεά κ᾿ Ὁγ Ηἰτα,᾽" ἱ.6., ΌῪ 
Ηἰβ ροόονεγ: φμοαὰ εὶ ῥοίεμέϊαηι 
Οτοιίυ5), “ἷπ Ηἰπι᾽" (Εννα]ά), “ἐοσ 
ἐπι," 1.6.) ἴοσ Ηἰβ ποποισ (ϑ.ΠδΔη 2), οὐ 

ἔον “ Ηἰἴβ8 ἐπουρῆς οὐ ἠυάρσπιηεπι " Ξ ΗῈ 
διοοουηῖβ ἔπε πὶ 858 ἰἰνίπρ (Η4Πη). ΤΒε 

44. Δαβὶδ οὖν κύριον αὐτὸν 

3 Ομηἷξ τὸν ἴῃ βεοοπὰ δηά [ῃϊσγὰ ρίδοεβ ἐ ΒΌΓΕ. 

δ ΒῸ οπιῖ ο. 

ΤΙ. Ξ Νὸ (Τίβο.). 

βοητίπιεηξ ἴῃ βοπὶα τηδάβϑυσε εοῆοα8 Κοσ. 
χῖν. 7, 8.-ἷνες. 39. καλῶς εἶπας, ΤΏοι 
Βαδὶ βροόκεὴ με]; σοτῃρ! ππεπίδγυ, θὰϊ 
ἰπβίῃοοσγε, οσὕὐ ΟΠΪυ ΠΑ] βίποεσε. ὙΠΕῪ ἀγὰ 
Ἰλὰ το ἢανε {πὸ δαάάνεεες ρυῖ ἄονῃ, 
αι ποῖ ρἷδὰ τπᾶὶ ζέσις ἰἰυτηρῃεά.--- 
γετ. 40. οὐκέτι γὰρ: {πε γὰρ, {δ τῆς σις 
τεδάϊηρ, πηυβῖ πιδδη: Ὑῶπὲ βογὶδεβ οουἹὰ 
ἄο ποιπίπρ δι βδέϊες (νεσ. 30), 707 {ΠῸῪ 
ΨΕΙΕ 50 Τοηδοίουβ οὗ ἢ 8 ροννοσ τῃδὲ 
{πεν ἀατεάᾶ πο ἴοηζεσ οἀριίουβ 
αυεβεοηβ. 

γν. 41-44Δ.-. Τὰε σομηίεν φμεσέϊοη (Μῖ. 
ΧΧΙΙ. 41-46, ΜΚ. χίϊ. 35-37)). ΓΚ., ψῆοὸ 
δαά ρίνεη βοτηειῃίηρ 5: πη }]δγ δὲ ἀπ Θασ ας 
βίαρε (χ. 25-37), ογηϊῖϑ ἴῃς αυεβιίοη οὗ 
ἴῃς βοσγίρες σοποογηίηρ ἔπε ρτεᾶῖ Ἵοοπὶ- 
τηδηἀτγηεπῖ, ϑνὩ ἢ σΟΠΊεΒ ἰη δὲ 1Π18 ροϊπὶ 
ἰπ Μι. (χχί!. 34-40) απὰ ΜΙ. (χιϊ. 28-34), 
τείαιαίπε, ΟἿΪΥ 118 οοποϊυδίοη (1 ΜΚ.), 
ΠΟ ἢ ἀρρεπάβ ἴο (πε ρσγενίουβ 
παγγαῖϊνε (νεῖ. 40).--- νεῖ. 41. πρὸς 
αὐτούς, το {Πεπὶ, 1.., [86 τερτεβεηιδείνεβ 
οὗ τῃε βογίθεβ τηεπιοηβά ἰῃ νεσ. 390. [ἢ 
Μι. τῆς Ῥμαγίβθεβ ἀγα δἀὐάγεξθςὰ, ἰη ΜΚ. 
τῆς δὐάϊεπος ἰ8 ἴπΠ6 Ρεορίε, δπά τῇς 
ηυδδίίοη ἰβ δρουῖϊ {πὲ βογίδεβ 45 ἴῃ- 
τεγργείοσϑ. --- πῶς λέγουσι, ον ἄο ἐλεν 
ΒΔΥ ἢ (ποῖ λέγετε. Ὅς ςοηίτονεγβίδὶ 
ομδεδοῖες οὗ ἴδε αυεβιίοη 18 Ὡοΐ πιδᾶάβ 
οἰεασ ἱπ ΓΚ.---νετ, 42. ἐν βίβλῳ Ψψ., ἰῃ 
ἴδε ῬΟΟΚ οὗ Ρϑβδίπιβ, ἰπ ρἷδος οἵ ἐν τῷ 
πνεύματι τ. ἀγ. (Ἰὴ τῆς ΗοΙγ ϑρίτιε, ΜΚ.), 
ψΠϊοἢ οπα της πᾶνε ἐχρεςίεά 1. τὸ 
τεϊδίη ἐξ Πα ἐοιιπά ἰξ ἰπ ΠΙ8 δουτοςσ. Βυὲῖ 
Ὧθ ΡῥγοθδΌΪν παᾶπιῈβ ἔπε ρἷδος ἰῃ Οὔ Τ᾿ 
ΨΏεπος πε αιυοίδιίοη ἰβ ἴδκεη ἔοσς ἴπ6 
ἱπίογτηδείοη οὗ ἢἰ8 τεδάειβ. Τῇδῖ δὲ 



37--47. ΧΧΙ. τ--ἃ: 

καλεῖ, καὶ πῶς υἱὸς αὐτοῦ 1 ἐστιν; ἢ 

λαοῦ, εἶπε τοῖς μαθηταὶς αὐτοῦ,2 46. 
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45. ᾿Ακούοντος δὲ παντὸς τοῦ 
“Προσέχετε ἀπὸ τῶν γραμ- 

ματέων τῶν θελόντων περιπατεῖν ἐν στολαῖς, καὶ φιλούντων ἀσπασ- 
μοὺς ἐν ταῖς ἀγοραῖς, καὶ πρωτοκαθεδρίας ἐν ταῖς συναγωγαῖς, καὶ 
πρωτοκλισίας ἐν τοῖς δείπνοις " 47. οὗ κατεσθίουσι τὰς οἰκίας τῶν 

χηρῶν, καὶ προφάσει μακρὰ προσεύχονται. οὗτοι λήψονται περισ- 

σότερον κρίμα." 
ΧΧΙ. 1. ἌΝΑΒΛΕΨΑΣ δὲ εἶδε τοὺς βάλλοντας τὰ δῶρα αὐτῶν εἰς 

τὸ γαζοφυλάκιον ὃ πλουσίους - 2. εἶδε δὲ καί ὁ τινα χήραν πενιχρὰν 
βάλλουσαν ἐκεῖ δύο λεπτά,δ 3. καὶ εἶπεν, ““᾿Αληθῶς λέγω ὑμῖν, ὅτι 
ἡ χήρα ἡ πτωχὴ αὕτη δ πλεῖον πάντων ἔβαλεν 4. ἅπαντες γὰρ 

οὗτοι ἐκ τοῦ περισσεύοντος αὐτοῖς ἔβαλον εἰς τὰ δῶρα τοῦ Θεοῦ, 

αὕτη δὲ ἐκ τοῦ ὑστερήματος αὐτῆς ἅπαντα τὸν βίον ὃν εἶχεν ἔβαλε." 

Σ ἄντου νιος ἴῃ 38, εἴς. (Τίδο., ΝΝ.Η.). ΤΙ. Ξ 01, 
3 Οὐἱηΐδϊ αντον ΒΌ. 

8 εἰς τὸ γαζ. τα δωρα α. ἰῃ ΒΌΙΧ 1, 33, 69 αἱ. ῤ,. 

4 Ογῖξ και ΒΚΙΜΟ 33. 

δ. 80 ἴῃ Ὁ (Τίβο.). λέπτα δνο 'ἰπ ΦΒΙΟΧ 33 (ΟΝ. Η.) ; οοπίοσπιεὰ το ΜΚ. ὃ 

4 αντη ὑδείοτε ἡ πτωχη ἰπ ΒΌΠΟ (ΥΝ.Η. -- ΜΚ.). 

Ἴ πλειω ἴῃ ΠΟΧ πιίπυδο. (Τίς. ἢ.). 

δ Οπϊξ τον Θεον  ΒΙΧ πιίπιδο. 

τγ88 τη ἰπ 1πῸ Ῥβδ]πιβ, ννᾶ8 βροκεῃ 
ὃν τῆς Ηοῖν ϑρίγι, ννὰβ αχίοπηδεὶς ἴοσ 
Ἠϊπλ.---ὡ ποπόδιον, ἃ5 ἴῃ τε Ῥβδὶπιβ, ἔος 
ὑποκάτω 'π Μι. ἀπά ΜΚ. δοοογάϊπρ ἴο 
ἴλε ἀρρεονεά τεδλάϊηρβ. [Κ. βεεὲπιβ ἴο 
πανε τυτηςά τς ραββᾶρε ὑὉρΡ (Ηο]ζηηδπη, 
Η. Ο... 

νν. 45-ἅ47ζ. αγπίηρ αραϊπεέ ἐπε 
ξογὶδες (ΜΚ. χίϊ. 38-40).---Εἰςπες ἃ πιεστὰ 
παρταεηὶ οἵ ἴδε ἴαγρεσ Ποΐε ἰη ΜΕ. χχἰϊ!.» 
ος ἴδε οτἱ ρίπδὶ πυςίευ ἀτουπὰ νης Μι. 
μ8α58 αϊβεγεά τηυςἢ Κιπάτεά τηδίτεγ---ἰῃς 
ἔοττηδσ πιοσε ᾿ἰΚαῖν.---ν εσ. 46. φιλούντων: 
ΨὮΠΠ6 ΤΟΙ οννίης ΜΚ. ἰπ τπ6 τηδίη, {κ. 
ἱπιρσονεβ {πε οοπϑίσυςτοη ἤοσα ὉΥ ἱπίσο- 
ἀυοίηρ τπ18 ρατεοῖρὶς θεΐογε ἀσπασμοὺς, 
ΜΠ ἰπ ΜΚ. ἀερεηὰβ ου θελόντων..--- 
Ψες. 47. Αποίθοσ ἱπιργονεπιεηῖ ἰ8 186 
οδδηρε οὗ οἱ κατεσθίοντες (ΜΚ. χὶΐ. 40) 
ἰηίο οἵ κατεσθίουσι---υἱάξ ηοῖε5 οη ΜΚ-.--- 

ακρὰ, αἱ ἰεπρίῃ, δη δάνεσῃ. Βεηρεὶ (ἴπ 
1} βυρρεβίβ μακρᾷ ἴο ἀρτεαὸ 

προφάσει (“εχ οταιῖίοηρυβ δυΐβ ἔξοεσα 
τηλρηδπὶ πρόφασιν, ρτδεϊεχίαπι) οοπιε- 
ἀεπάϊ ἄοτη)οβ νἱἀυαταπι᾽"). ΕἾβπεγ δάορίβ 
πε βαπ)ε νίενν. 

ΟΠΗΑΡΤΕΕ ΧΧΙ. ΤῊΣ ΊΙΡρον 5 ΟΕΕΕΕ- 
ἵνα. ΤῊΞ ΑΡοΟΌαΡΎΡΤΙΟ Ὀιβοοῦξβδε.-- 
γν. χ-4. Τῇάε εὐἱάοτο'ς οδεγὶπρ (ΜΚ. χὶ. 
41-44), υπίοτευηδίεῖν ρίαςεὰ δἱ {πε Ὀερίπ- 

ΤΙ ΞΑΧΓΔ, εἰς, (Τίδοἢ.). 
ΤΑ. Ξ Β -- ΜΚ. (ἡν.Η.). 

πίηρ οὗἩ τπ|8 οπαρίεσ, εἰς ββουϊὰ δανα 
Ῥεεῃ ἀδνοῖεὰ ψ ΠΟῪ ἰο ΟἸσίβι᾽ Β βοϊεπιῃ 
ἀϊδβοουτβα οοποεγηίηρ ἴῃς ξυξατε. ΥὙεῖ 
τη ϊ5 ΤΡ ἀεταπβείηεης σοτσαβροηάβ ἴο [86 
ΤΑΆΠΠΕΙ ἱπ ΨΠίοῃ ΓΚ. ἱπιτοάυοοβ ἐπδῖ 
ἀΐδοουτδε, Ὁ οοπιρατίβοη ἢ Με. δηά 
ΜΚκ., τρλσκεαάϊν υὑπειηρῃαίίο. ---νες. 1. 
ἀναβλέψας, ἸΙοοκίπρ ὑρ, ρἰνίπρ {πε ἱπιργεβ- 
βίοῃ οὗ ἃ οαϑυδὶ, πηοπηεπίδγΥ ρίδπος ἴΆΚθη 
ΌΥ οπε πο παὰ ὕεεῃ Ῥσγενι ου ΒΥ ῥσα- 
οοουρίεδ τ νεῦν ἀϊδεγοης πιδίξεσβ. 
ΜΚ παιγδῖῖνε σοῆνευβ ὑδε ἰάθα οὗἉ ἀε}1Ὁ- 
εγδῖε, ἱπιθγεβιεὰ οὐβεγνδίίο Ὀν πα ΨῃΟ 
ἴοοῖκ ἃ ροβίείοῃ σοηνεηίεπε ἔοσ ἴδε ρυγ- 
Ῥοββ, δπά ἼἽοῃιϊπυεὰά οὐὈβεγνίὶηρ (καθίσας 
κατέναντι, ἐθεώρει) .---τὰ δῶρα, ἱπβίεδά οὗ 
Μκ᾿Β χαλκὸν. [,Κ. Πᾶ8 ἴῃ νίενν ουἷν ἴῃ8 
τίς ; ΜΚ., ἴθ {πε ἔγβε ρἷδος, ἴῃς τηυἹεῖ- 
τυάε.---πλουσίους : ἴῃς νν»ῇοϊο οἴδιιδε ἔτοπι 
τοὺς πᾶν ὃς Δ Κεη 88 ἴδε οὐὔεοι οὗἉ εἶδε, 
8ἂνν ἴῃς τίς ἢ σαδβείηρ ἰπ, εἴς., οἵ πὰ. πᾶν δ6 
ἴῃ δρροβίεϊοη ἢ τοὺς βάλλοντας -- ΒΑῸ 
1ῆοβα οδβίϊῃρ ἰπ, εἴο., Ὀείπρ το πλεῃ (80 
Ηδῆπ απά Ἑαγσαῖ). ὙὉΤδε ἔογπιεσς (ΑΝ, 
ΚΝ 28.) 18 ἴο ὃς φτεξεγγεά.---νεσ. 2. πενι- 
χρὰν, πεεάγ, ἔτοπὶ πένομαι οἵΓ πένης ; 
8 Ῥοειὶς ᾿νογὰ σαγεῖυ υδεᾶ, πεῦβ οἠἱν ἰπ 
Ν. ἢ, ΜΚ. ψοτγά, 18 βίγοηρεσ τα 
τεδυςεᾶ το Ρερξατν.---δύο λέπτα. ΓΚ. 
ἄοεβ ποῖ {πίπκ ἰὲ πεοεββαγυ ἴὸ Ὄχρίδιπ 



6ι8 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙ. 

5. ΚΑΙ τινων λεγόντων περὶ τοῦ ἱεροῦ, ὅτι λίθοις καλοῖς καὶ 

ἀναθήμασι 1 κεκόσμηται, εἶπε, 6. “Ταῦτα ἃ θεωρεῖτε, ἐλεύσονται 
ἡμέραι ἐν αἷς οὐκ ἀφεθήσεται λίθος ἐπὶ λίθῳ, ὃς οὐ καταλυθήσεται." 
Ἴ. Ἐπηρώτησαν δὲ αὐτόν, λέγοντες, “ Διδάσκαλε, πότε οὖν ταῦτα 
ἔσται; καὶ τί τὸ σημεῖον, ὅταν μέλλῃ ταῦτα γίνεσθαι ; "ἢ 

8. Ὁ δὲ εἶπε, “Βλέπετε μὴ πλανηθῆτε πολλοὶ γὰρ ἐλεύσονται 
ὶ τῷ ὀνόματί μου, λέγοντες, Ὅτι ὃ ἐγώ εἶμι - καί, Ὁ καιρὸς ἤγγικε. 

1 80 ἰη ΒΓ0 αἱ. ΑΝ. Η.). ἀναθϑεμασιν ἰπ ΜΑῸΧ (ΤίδςΒ.). 
ὙΜΒΙ, τηΐπυες. δά ὡδε (Ν.Η.). 

ψδδι {πε οοἰη νν88 οὐ νῃδῖ ἴδε σοπίγρυ- 
εἴοη διιουπιοὰ ἴθ. Μκ. βιδίεβ 18 νδῖυς 
ἰῃ Κοιηᾶπ οοἶπασε (κοδράντηφ).---Ν ες. 
3. εἶπεν: ἴο ννοπὶ ποῖ ἱπάϊςαϊεά. Τα 
Πδισδῖοσ ἰ8 οοποετπεᾶ δίοπες δϑουϊ τῃ6 
βαγίπρ-- ἀληθῶς, ἴον ΜΚ.᾽ 8 Ηεῦτεν ἀμὴν, 
85 πεᾶγὶν αἰνναυβ.--- πτωχὴ : [κ. ἀοε5 ποῖ 
ἀνοϊὰ εἰὶβ ννοτά : ἴπε τδὲ οὗ ἴπε οἵπες 
ἴασαι ἴῃ δίβ ῥταὶϊπλίμασυ πλεγαῖῖνα 8. ἃ 
ταδῖϊεσ οὗ βίγ]ῖε. πτωχὴ ᾿τρ]1ε8 (Πδῖ ἴῃς 
νἱάονν τηὶρῆς πᾶνε Ὀεεη Ἔχρεοῖϊςά ἴὸ Ῥερ 
ταῖμεσ ἴΠπᾶπ ἴο ὃὲ φίνίηξ ἴο 1Π6 ἰεταρ]ὲ 
ἐγεδβυσυ.--- ες. 4. ἅπαντες οὗτοι, 41] 
{8686, τεξετσίηρ ἴο ἴῃς τίς δπὰ ροϊπείηρ 
ἴο {δεπι.---ὁστερήματος : ΡῥτΑΟΓΙΟ ΔΙ -Ξ 
Μκ.᾿8 ὑστερήσεως, ρτείεττεά ΡΟΞΒΙΌΪΥ 
Ὀεοδυδε ἰπ δὲ ἰη 51. Ρδυ} 5 ἐρίβι]68: ποῖ 
80 ξοοά ἃ ννογὰ δβ ὑστέρησις ἴο ἀεποῖε 
ἴδε ςἑαέε οὗ ρονεγίν οὐὲ οἵ νης δῃ6 
ξανθ. 1,,...᾽8 Ἐχρζεβδίοῃ δίγ ον πηεδη8 
ἴῃαι β88ε ρᾶνε οὐυὲ οὗ ἃ ἀεβοῖϊξϊ, ἃ πιπυβ 
υδηκν (“" εχ εοὸ αυοὰ ἄεεβε 1111," Νὰ Ε.)ν 
ἃ βιγοην Ὀυὲ ἱπεεὶ!ρίθ]ε να οὗἩ ρυϊπε 
ἴι.- τ. βίον, μετ ἐἑυἱηρ, 45 ἴῃ χν. 12,30 -- 
ΤΛΘΆΠΒ Οὗ διιϊϑἰβίεπος. [κ. Τφογιδίπαβ 
ΜΚκ.᾿Β ἔννο ρῆγαβεβ ἰπῖο οπα. 
ΤῊΞ ΑΡΟΟΑΨΎΡΤΙΟ ΠΙΒΟΟῦΕΒΕ (νν. 5- 

38).--νν. 5-7). ἱπιίγοάμείίοη 0 ἐκε ἀϊ5- 
οι (Μί. χχίν. 1-3, ΜΙς. χίϊ!. 1-4).-τκαί 
τινων γτων, ἀπά βοπὶε γτετηδεκιηρ. ἃ 
ταοδὲ ὑπεπιρῃδιὶς ἰγαηβίτίοη, 88 ἰἢ νυν δὶ 
Το ἸοννΒ ὑνεσα βίγυρῖν ἃ Τςοπιϊπυδίίοη οὗ 
ἀϊβοουγβε ἐμ ἐλ ἐεπιῤὶς οπ οπα οὗ τδηΥ 
τορὶςβ οὐ ννὩϊο ἢ ]1εβὺ8 ἘΡθ κα: Νο ἰη- 
ἀϊοδιίοη τῃδι ἴξ ννᾶβ ἀϊβοῖρ᾽εβ (Δν οὗ πε 
Ὑννεἶνε) πο δβκαὰ της φυεκιίοη, οἵ {παῖ 
ἴῃς σοηνετβδίίοη ἴοοκ ρῥἷδος ουϊδίάε. Ο 
186 πατταῖϊνε ῃ ΜΚ. Τῆε ἱπίεγεποε τπδὲ 
1. οδπποῖ πᾶνε Κποννὴ ΜΚ. 8 παγαῖίνε 
(αοάει) ἰ5 ἱπδάπι ββίδ]8. 1;κ. οπλῖῖβ πᾶ τ 
ταῖηρβ ἣς Κπεν,. Ηἰ5 ἱπίεγεβὶ ἰβ ουνίουβὶν 
ἐπ τδς ἀϊάδοιίο πιδίξες οἷν, ἀπᾶὰ ρβεῦθαρβ 
6 δᾶνα Πεῖε δποῖμεσ ἱπβίδποα οὗ ἢῖ8 
“βρᾶτχίηρ ἴῃς Τυνεῖνε᾽". Ηδ πᾶν ποῖ βᾶνε 
εολτεά ἴο δον ἴπεπὶ Α]1εὰ νυν τπουρῆι- 
1ε585 δάἀπικίγαιίοη ἔογ ἃ δυϊάϊπς (απὰ ἃ 
Βυβίεῃ) ὙνὩ ἢ ννᾶβ ἀοοτηεὰ τὸ ᾿υάίςοΐα] 

5 Οπῖξ οτι  ΒΙΧ, 

ἀεδιγαυοτίοη. --- λίθοις καλοῖς, δελυκίδι 
βίοπεβ : τῃᾶτῦϊς, πυρε; νυἱάφ Ἰοβερῆ., 
Β. ].» ν. 5. 2.---καὶ ἀναθή; ἃηὰ νοῖίνε 
οἵ βδογεὰ ριδβ, ἴῃ 1. οηἱγν ; ἴῃς τεΐεσεηος 
ἱπηρΡ}16ὲ8 παῖ τῆς βρεοϊδίοτβ ἂσς νυ μϊπ 
ἴῃς Ὀυϊάϊηρ. ΤΠεδε οἰἂβ ψνεσα ΠΊΔΠΥ 
δηὰ οοβίϊν, τοῦ ἴδε ρτεδὲ οὔδδ οἵ ἴῃς 
δλγῖῃ : ἃ ἴδῦϊς ἴοτὶ ἔτοίδιιν, ἃ οδαδίη 
ἕτοτη Αρτίρρβ, ἃ βοϊάεῃ νίπε ἴτοπὶ Ἡεγοὰ 
τῆς ατεαῖ. ὙὍῆε ἰεπιρὶς ννᾶ8 ἑδπιουβ ἴοσ 
[18 ψεδι τη. Ταοίτυβ ᾿τίϊεβ.:: “11Π1|  ἱπὶ- 
τηξῆβδε ορυϊεπείδα τεταρίυπι,᾽" Η ἰδέ. νἱ. 
8.---κεκόσμηται : ρετίεςϊ, ἐχρταββίηρ ἴῃς 
Ῥεστηδπδηῖ σγεβϑυϊξ οὗ ραβὲ δοίβ οὗ βκι τι! 
τπεη δηὰ Ὀεπεῆοεπε ραίτοηϑβ---ἃ ΠΙΡὮΪΥ 
οτηδιηδηϊεά εὐϊῆςε, τῆς δάπκίγαϊίοη οὗ 
τε ννοτἀ, θαϊ πιαικεὰ ἴογ ἀεβίσιοιϊίοη ΌῪ 
τῆς πιοσγδὶ οσάδσ οὗ [πε υπίνεγβα. --- εσ. 6. 
ταῦτα ἁ θ. ϑοπιε (ατοῖϊυ5, ΡῬγίςδςιδ) 
ἴακε ταῦτα -- τούτων: οὗ {πε5εὲ ΠΐπρΒ 
ΨΠΙΟΝ γε 8ες ἃ βίοῃε 5}}} ποὶ ὃς ἰςῖ. 
Μοβῖ, βονδνεσ, ἴδκε ἰξ 848 ἃ ποπιὶπδῖνε 
ΔΌδβοϊυϊε Ξε ἃ8 ἔοσ ἴῆεβε {πίη ρβ ἩΠςἢ γα 
8βεὲ (υἱέ ΝΥ πετ, ὶ ἰχ ἱ. 2 ἀ). ὙῊΪΒ δι 
Ὀεῖξεσ τῆς εἐπιοίοηδὶ πιοοά.---ἐλεύσονται 
ἡμέραι: οΥὙ ν. 35, Δ ΠΕΙΕ 4 δἰπηῖ]ας 
Οηλίπουβ δἰ πδίοη ἴο σοπηὶηρ εν] ἀδγ5 
οσουζβ.--- τ. 7 ἰδάσκαλε, Μαβίει, 
βυρσρεδίίηρ [18 οοττεΐδιε, ἀϊβοὶρ᾽ 65, Ὀυϊ ποῖ 
ΠΕΟαββατ ἱπιρὶ γίηρ ἴπδὶ τἴῆ6 αυδϑείοη 
Ῥιοςεεάεά ἔτοπι ἰῃς Ὑννεῖνε ; σαῖμποσ ἴδε 
ςοπίγασυ, ἴοσ ἴμεν ψνουἹὰ ποῖ Ὀε 80 ἔογπιδὶ 
ἴῃ τπεὶς πιᾶηπεσ οὗ βρεακίηρ ἴο [6δὺ8 (οἱ 
Μι. δπὰ ΜΚκ.).--- πότε οὖν ταῦτα, εἴς. : τῇς 
πεϑιίοη ταίετβ Ἂχοϊ υβίνεῖϊυ ἴο 1πε ῥσε- 
ἰςιεὰ ἀεβιτυςκίοη οὗ {πε τεπιρῖε τ ννῆςη, 

δηὰ ννμαῖ {πε βίρῃ ἡ 50 ἱπ ΜΚ. ΟΚ Μι. 
γν. 8-11:. διρης ῥγεϊμεῖυε οΓ ἐπε ἐπὰ 

(Με. χχίν. 4-8, Μ|ς. χῆὶ. 5-11).- - βλέπετε, 
εἰς., ἴακε πεεὰ ταὶ γε Ὀς ποὶ ἀδεείυεά. 
ΤὨΐδβ ἴπε Κεγποῖς--τηοῖ ἴο 1611 νῃεη, Ὀυϊ 
ἴο Ρῥγοΐεςι ἀϊβοίρ᾽εβ ἔγοπιὶ ἄοϊυβίοηβ δπὰ 
τεζζοσβ.---ἐπὶ τῷ ὀνόματί , ἰπ ΠΙῪ 
πᾶτε, ἐ.ε., ΟΔΙΠρ ἐπεπιβεῖνεβ ΟὨτίβιίβ. 
γΜιάε αἱ Μι. οἡ 8686 ἔδ]ϑε Μεββίδῃβ.--- 
καιρὸς ἤγγικε: ἴΠε καιρὸς Βπῃουϊά παίυτ- 
ΑΙΙν πιεδη }εγυβδ]επλ᾽ 5 1814] ἀδυ.---Ν εῖ. ο. 



4---15. 

μὴ οὖν 1 πορευθῆτε ὀπίσω αὐτῶν. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

9. 

619 

ὅταν δὲ ἀκούσητε πολέμους 
καὶ " ἀκαταστασίας, μὴ πτοηθῆτε’ δεῖ γὰρ ταῦτα γενέσθαι πρῶτον, α τος. χίν. 
ἀλλ᾽ οὐκ εὐθέως τὸ τέλος." 10. Τότε ἔλεγεν αὐτοῖς, ““᾿Εγερθήσεται 
ἔθνος ἐπὶ ἔθνος, καὶ βασιλεία ἐπὶ βασιλείαν - 11. σεισμοί τε μεγάλοι 

33. 2 Οος. 
. 4:1 χὶϊ, 

20. 7146. 
ΕΙΝΕῚ 

κατὰ τόπους καὶ 3 λιμοὶ καὶ λοιμοὶ ὃ ἔσονται, φόβητρά τε καὶ 
σημεῖα ἀπ᾽ οὐρανοῦ μεγάλα ἔσται. 12. Πρὸ δὲ τούτων ἁπάντων 
ἐπιβαλοῦσιν ἐφ᾽ ὑμᾶς τὰς χεῖρας αὐτῶν, καὶ διώξουσι, παραδιδόντες 

εἰς συναγωγὰς “ καὶ φυλακάς, ἀγομένους ὅ ἐπὶ βασιλεῖς καὶ ἡγεμόνας, 
ἕνεκεν τοῦ ὀνόματός μου. 13. ἀποβήσεται δὲ ὁ ὑμῖν εἰς μαρτύριον " 
14. θέσθε οὖν εἰς τὰς καρδίας 7 ὑμῶν, μὴ προμελετᾷν ἀπολογηθῆναι " 
15. ἐγὼ γὰρ δώσω ὑμῖν στόμα καὶ σοφίαν, ἢ οὐ δυνήσονται ἀντειπεῖν 

1 Οπΐξ ουν ΜΒΌΓΧ. 3 και Ὀείοτε κατα τ΄ ἴῃ 81, 33. 

58 λιμ, και λοιμ. ἰπ 3 Ὁ], (Τίβς..). λοιμ. και λιμ. ἴῃ Β (ΥΝ.Η. τεχῖ). 

4 τας Ὀεΐοτε συναγ. ἰῃ 9. ΒΌ. 

4 Οπιῖε δὲ 9 ΒὉ. 

ἀκαταστασίας, υπδεϊι]εά οοπ άπ οηβ, ἴοσ 
ἀκοὰς πολέμων ἱπ Μι. δΔηά ΜΚ., ἀπά ρετ- 
δᾶρβ ἱπίεηάεξά 88 δὴ εχρίαπδίίοῃ οὗ τπδὲ 
νᾶριδ ρῆταβε. Ηδθη τεΐεσβ ἴο [6 Εσεποῦ 
Ἐενοϊυκίοηυ ἀπά πε ϑοοίδἰ ἰδὲ τηονεπιεπὶ 
οὗ ἴδε ῥγεβεηὶ ἀἄδυ δ8 ἱ]]υβιγαιίηρ τπ8 
τηεδηΐηρ.---πτοηθῆτε -Ξ θροεῖσθε ἴπ ρδ1- 
411ε18; πεσε δπὰ ἴπ χχίν. 37.---δεῖ γὰρ, 
εἴς.» οὐ τπε Ἰασοηῖς νεγβίοη ἰπ ΜΚ. (νν. 
πὰ Η.) δπά ποίεβ ἔπεσε.---πρῶτον, οὐκ 
εὐθέως : θοΙἢ επιρῃδβίβίηρ ἴῃς ἰεββοη ἴῃ δι 
τῆς οεϑίὶβ σδπποῖ οοσὴθς δείογσε Ἵδγίαϊπ 
τῆϊηρβ άρρεη, δπὰ {πε Ἰδίτεσ πἰπεηρ τπδὲ 
τ ΨΠΙ ποῖ οοπια ἐνεη ἔπε. ες. το. 
τότε ἔλεγεν ροἰηῖδ ἴο ἃ πενν Ὀερίπηΐηρ 'π 
ἀϊδβοουγβε, ννῃῖ ἢ Πᾶ5 ἴπε εἤεοι οἵ ἀϊδ8- 
βοοίδιηρ {πε τερεαϊδά πγχεπιίοη οὗ ροϊὶ- 
οδὶ ἀϊδιυγθδιοεβ τοπὶ Ψνῃδιὶ ροεβ Ὀείΐογε, 
δηᾶ σοηπεοιίπρ ἰξ "Ἢ δροβίοὶῖς ἰσίθυ]4- 
τίοπβ γείεισεὰ το ἰπ πε βεαιεὶ. [ἢ Με, 
δηὰ ΜΚ. πε νεῖβα σοσγεβροηάϊηρ [5 5ἰπι- 
ῬΙγ δὴ ἜἼχραπβίοη οὗ πε ργενίουβ ἱπουρῆι. 
-πτνεῦ. 11. καὶ κατὰ τόπους: ἴῃς καὶ 
τῃυ5 ρἱαςεὰ (9 Β1.) ἀϊδβοοίαϊεβ κ' τ᾿ ἴτοπὶ 
σεισμοί ἀηὰ οοππεοίβ ἴξ ᾿ν ἢ λοιμοὶ καὶ 
λιμοὶ : ποῖ εατίβαυδκεβ, Ὀυὲ ρεβι!εποεβ 
δηὰ ἐλτηΐπθ8 μεγα, τ 6γθ, Ἔνεσυννῆεγε. δ. 
καὶ λ.,) 4 θαίε] ςσοπ)υποιίοη οοπηπιοη ἐπ 
ΒΡεΘΟἢ δπά ἴῃ ἔδοι.---φόβητρα, ἰεττίγὶπρ 
Ῥμεποσήεηδα, ἤογα οὐΪν ἰῃ ΝΙΤ. (πη 15. 
χῖχ. 17, ϑερῖ.). Τα τε Ἴοοππεοῖβ {ΠπῸ 
φόβητρα »»ἱτἢ ἐπε 5᾽ 55 ἴτοτη ἤεάνβη ποχὶ 
στηθπιοπεᾶ, ὙΠΕῪ ἅγὰ ἴῃ ἕδος ἴπ6 βαπης 
τοίη (ἕν διὰ δυοῖν, Βεηρεϊ). 

γν. χ2-19. δίρτις εαγίϊεν σε (Μι. χχίν. 
9-14, ΜΚ. χίϊ, 9-13).-ον τ. 12. πρὸ δὲ 
τούτων ἁπάντων: [18 ρΡῇταβε πᾶν Ὁε ἰη- 
«τοδυοςεὦ ἤετε Ὀεοδυδε Μικ.᾽Β δοοουπὶ 

δ αἀπαγομένους ἴῃ ΒΌΙ, πιίηυδο. 

Τ θετε ουν εν ταις καρδιαις ἰπ ΑΒΌΙΧ 33. 

ἱἰγὶπρ ὑπάεν 1,Κ.᾿ 5 Ἔγβ πιεπιίοπβ ἐδ βίρπ8 
ἰπ τῆ πεᾶνθῃ δὲ ἃ ἰδίεγ δίαρε, νϑσ. 2.. 
Ογ ἴἴ πᾶν ὃε [Κ.5 εαυϊναϊεηξ ἴοσ “πεν α 
τηϊπρβ ἀγα ἴῃς Ῥερίππιηρ οὗ δέγέλ ῥαηρε"" 
(Με. νεῖ. 8, ΜΚ. νεῖ. 9), 4 Ηεῦγεν ἰάεα 
ΨΠϊςἢ Πα ἀνοϊἀ8.---ἀπαγομένους : ἃ ἴθ ἷ}- 
πΐοδ] τεγτι ἴῃ Αἰποηΐδη ἰθραὶ ἰδηριδρε.--- 
ψεσ. 13. ἀποβήσεται, ἰξ νν1}}} (χη οὐξ; 88 
ἴῃ ῬΏΪ]. 1. 19.---οὐμῖν εἰς μαρτύριον, ἔοΣ ἃ 
ἰεβείγηοην ἴο γοι -- ἴο γοιιγ ογαάϊε οἵ 
Ποπου; τε εἰς μαρτυρίου δόξαν, ΤΌΞΟΡΗΣ: 
80 δἷβο ΒΙεεις. 1]. νν εἶβς (Μεγετ), ἔοϊϊον.- 
ἵπρ Βαὺυγ δηὰ Η]ρεηΐξεϊά, γεηάεσβ : ἰδ Μν}}} 
τα βοϊο ἴη γουγ παγέγγάοηι. ὙΠῚ5 πηθδηϊῃ ρα 
8 Κἰπάτεά το παῖ οἵ ΤΠεορῆγ., θυΐ οδπ 
Βιδσάϊν δὲ ἱπιεπάεά μεγε (5. Δη2). Τῆα 
ἰάεα Ὀεϊοηρϑ ἴο ἃ ἰδῖεσ τἶτηβ, δηά τῆ βθῆβ8 
18 Βοδσοεὶν οοπβίβίεης νἰἢ νεσ. 18.--νοτ. 
14. θέτε οὖν: ποῖ -- οοηϑβίάετ, 88 ἴῃ ἱ. 66, 
Ὀυΐ -Ξ τεϑοῖνα, δ5 ἰῃ Αςίϑβ ν. 4 (“"" δεῖ] ἴτ ἴῃ 
γοὺυγς δεατγίβ,᾽ Α.Ν.).-- μὴ προμελετᾷν 
(Βεγα οηἷἱυ ἱῃ Ν.Τ.), ποῖ ἴο βευάγ Ὀείογε- 
παπᾶ, νυἱεῇ τῆς ἱπῆ, ; ποῖ ἴο 6 ἔακβη ἰῃ ἴῃς 
Ἰειίετ, 45 ἃ γσυῖς, θὰῖ ἰπ [ἢ βρίτῖε, τπεγοΐοσς 
ΞΞ ΜΚ. Β προμεριμνᾶτε ννῆϊοἢ σουπδεἷβ 
δὐβιίπεποε ἴγοτῃ δηχίουβ ἐποιρῃὶ δεΐογε- 
Βδηά.---Ν ἐσ. 15. ἐγὼ, 1, εγηρῃδιϊς, 88 ἐχ- 
αἰϊτεὰ Ιοτά, ἰπβιεδὰ οἵ “τη Ηοὶγ ϑρίτιο" 
ἰη ΜΚ. δηὰ “τῆς δρίγιε οὗ τπῸ Βδίμεσ᾿ ἴῃ 
Μι.χ. 2ο. Τῆε 510 τἰτιεοη ῬΘαΓΒ ννἱΠ 688 
ἴο 1Π6 ἱπβρίγίπρ εἤξοιϊ οἵ τπ6 τπουρδὶ οὗ 
ἴῃε Τμοτὰ [εϑὰ8 συϊηρ ἴῃ πεάνεη οἡ ἴῃ 6 
πιὶη 8 οὐ ΟΠ τι βείδηβ επάυγίηρ ἐϊυ!διίοη, 
αἱ τῆς εἰπιὲ ψμεη ΓΚ. ᾿ντοῖα.--- στόμα, ἃ 
τηουτῇ ΞΞ υἱϊετδηςε.---σοφίαν ; ἴῃς ν»ἱδεδὲ 
τηϊηρ ἴο 88Ὺ ἴῃ {π6 δοῖυδὶ βἰἰυδιίοη.--- 
ἀντιστῆναι τεΐετϑ ἴο στόμα, ἀπὰ ἀντειπεῖν 
ἴο σοφίαν -- ““ΤΠΕΟΥ Ψ] ποῖ Ὀς δὺϊε ἴα 



ό2ο ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙ. 

οὐδὲ ἀντιστῆναι ' πάντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν. 16. παραδοθήσεσθε 
δὲ καὶ ὑπὸ γονέων καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ φίλων, καὶ θανατώ- 

σουσιν ἐξ ὑμῶν 17. καὶ ἔσεσθε μισούμενοι ὑπὸ πάντων διὰ τὸ ὄνομά 
μου" 18. καὶ θρὶξ ἐκ τῆς κεφαλῆς ὑμῶν οὐ μὴ ἀπόληται. 19. ἐν 
τῇ ὑπομονῇ ὑμῶν κτήσασθε 3 τὰς ψυχὰς ὑμῶν. 240. Ὅταν δὲ ἴδητε 
κυκλουμένην ὑπὸ στρατοπέδων τὴν ὃ Ἱερουσαλήμ, τότε γνῶτε ὅτι 
ἤγγικεν ἡ ἐρήμωσις αὐτῆς. 21. τότε οἱ ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ φευγέτωσαν 
εἰς τὰ ὄρη καὶ οἱ ἐν μέσῳ αὐτῆς ἐκχωρείτωσαν - καὶ οἱ ἐν ταῖς 

Ὁ Βετο ουῖν χώραις μὴ " εἰσερχέσθωσαν εἰς αὐτήν. 22. ὅτι ἡμέραι ἐκδικήσεως 
αὗταί εἰσι, τοῦ πληρωθῆναι ὁ πάντα τὰ γεγραμμένα. 23. οὐαὶ δὲ ὅ 
ταῖς ἐν γαστρὶ ἐχούσαις καὶ ταῖς θηλαζούσαις ἐν ἐκείναις ταῖς 
ἡμέραις " ἔσται γὰρ ἀνάγκη μεγάλη ἐπὶ τῆς γῆς, καὶ ὀργὴ ἐν τῷ 
λαῷ τούτῳ. 24. καὶ πεσοῦνται στόματι μαχαίρας, καὶ αἰχμαλω- 
τισθήσονται εἰς πάντα τὰ ἔθνη Τ καὶ Ἱερουσαλὴμ ἔσται πατουμένη. 

1 ἀντιστηναι ἡ ἀντειπεῖν ἴῃ 381, 13, 69 αἱ. (Τίβοι., ΝΝ.Η.). 

3 κτησεσθε ἰπ ΑΒ πιίπυδο. (ἿΝ.Η.). 

5 Οπξ τὴν ΜΝ ΒΌ. 

ΤΙ. Ξ ΚΌΓΕΧ, εἰς. (ΤίΒοΒ.). 
4 πλησθηναι ἴῃ ΦΑΒΌΙ,ΚΕΔ αἱ. (Τίβοῃ., ΝΝ.Η.). 

5 ΒΌΙ, εοἀά. νεῖ. 1,8ϊ. ογηῖξ δὲ; υπϑυϊεαῦῖε ἰο τῆς ῥγορῃεῖῖς βίγ]θ, νυ μῖ ἢ πιαῖκεϑ 
αὔτυριε τγϑηβιτοη8. 

4 Ομ ἐν ΦΑΒΟΌ ΧΙ, αἱ. ῥίο 

Τ τὰ εθνη πανταὰ ἰη Φ ΒΙΕ 124 οορ. (ΤίδοΣ., ΝΥ. Η.} 

αἴδαν ὙΟῸΤ ΒΡΘΕΟΪ ΠΟΥ ἴο γέξίϑέ γόους 
ἐπκάδια ἢ (Εαστασ, Ὁ. α. Τ.).--νεσ. 16. 
καὶ, ἐνεη, ὈΥ Ρᾶτγεπῖβ, εἴς. : ποόη τποάο 
αἰϊεμὶς, Βεηρ.--ξ ὑμῶν, 5βοπιε οὗ γου, 
1ιπλεῖηρ ἴδε υπαυδ!βεὰ βιαιεπιεηΐ οὗ ΜΚ., 
πὰ ψ ἢ τῃς ἰδοῖβ οὗ ἀροβίοϊίο βίου ἰπ 
νίενν.---Νν ἐσ. 17. μισούμενοι ὑπὸ πάντων, 
εοπέϊμα! ν παῖδα (ρτεβ. ρασγί.) ὉῪ αἱΐ; 
ἀΐβιιαὶ ὑσγοβρεοῖ  Ὑεῖ-- ες. 18, θρὶξ, 
εἰἴς., ἃ Παῖς οὗ γοιγ μεδά 88.411} ποῖ ρεγίβῃ 
-- Μι. χ. 30, ψἤεῖε ἰτ ἰ8β βαϊἃ: “γοὺσ 
διαῖτβϑ ἃσὲ 411 πυπιρεγεὰ "Ὁ. μδὲ! ὄνθη 
ἴῃ ἴδε οαδε οἵ ἴποβε νῃο ἀϊε ὃ Υ̓εβ, [6ϑὺ5 
ψουϊά πᾶνε Ηἰ5 δροβῖῖϊεβ ᾿ἴνα ἰῃ τῇ 18 ἢ 
νυν) ηδίενετς υειάε ἢ δὴ ορεϊηγδεὶς οσεεά, πα- 
ΟΟΘΘΆΓΥ ἴο ἃ Πετοῖς 11{6.--τν ες. 9. κτήσ- 
εσθε οἵ κτήσασθε, γε 58|4}} ννῖπ, οὐ ννἱπ 
γα; 8εη86 1ἴπ60 βᾶπι6. ϑ πλ}]γ νατίουϑ 
τελϊηρβ ἴῃ Βοση. ν. 1, ἔχωμεν οἵ ἔχομεν. 

νν. 20-24. εγιξαίενι"5 ἡμάριπεμέ ἀαν 
(δι. χχίν. 15-21, ΜΚ, χἱϊ, 14-10).--ν τ. 
20. κυκλουμένην, ἰπ οουζϑδε οὗ θεΐπρ' δυτ- 
τουπάεά; Αἰρεν Ῥαγῖ., θὰϊ ποῖ πεο}ββδγ 
ἱπιρί γίηρ τπαὶ ἔοσ 11:6 δυῖμογ οὗ τΠ 8 νεῖ- 
δίοῃ οἵ Ὁ γίβει᾽ Β ννογάβ [6 Ῥγοςεββ [8 δεΐυ- 
ΑἸΙΥ βοὶπρ οἡ (]. ἮΝ εἰβ85---Μεγεῦ). 16ϑὺ8 
πὴ Πᾶνε 50 βροκδη Ἴοοποεὶνίηρ Ηἰπιβεὶξ 
85 ῥγεβϑηῖ.--- στρατοπέδων, ΟΔΤΏΡΒ, ΟΓ δΓ- 
Τοαὶεβ, Πεσα οπἷν ἱπ Ν.-.ὺῦ. Τῇηΐβ τα κεβ τῆς 
Ρίαος ἱπ 1Κ. οὗ τῆς βδέλυγμα ἱπ τῆς 

ῬᾶτγΑ 1εἾ8, ανοϊἀεἃ 848 αἱ οπος ἰογεῖρτι απὰ 
τηγϑβιετγίουβ.--- ἐρή α., μεσ ἀεβοΐα- 
τίοπ, ἱποϊυάΓῆῃηρ τς τυΐη οὗ τΠ6 ἔδπιρῖς, τΠ 6 
δυ])εοῖ οὗ ἱπαυίγυ : ννβδη δεβίερίπρ ἀγπλῖε8 
ἌΡΡδδσζ νου Κπονν ννδῖ ἴο ἰοοῖκ ἔοσ.---Ν εσ. 
21. τότε, ἴπδη, πιοτηδηΐοιιϑ πους, {ἰπ|6 
ἴον ρῬγοιῖρὲ δοϊίοῃ. -- φευγέτωσαν, ἤεςε!] 
ΤΠ οουπϑ8εῖ ἰ5 ἔοσ ἴῆσεε οἰδββεβ: (1) ἴθοβα 
ἴῃ Ἰυάδοα αἱ δοπιὲ ἀϊβίαποβ ἔγοτῃ εγυβα- 
ἰεπὶ, (2) ἴποϑα ψῆο δᾶρρεὴ ἴο ἢ ἰπ 
]εγυβδίεπι (ἐν μέσῳ αὐτῆς) ψΠεη ἴῃς 
Δλγαΐεβ ἄρρθᾶγ, (3) ἴῆοβε ἱπ ἴῃς βε148 οἵ 
ἔλτταβ τουπὰ δρουξ [εσυβαΐίεπι (ἐν ταῖς 
χώραις) ΠΟ πιῖρῃξ δε ἰεπιριεὰ το ἴ8κα 
τείυρε ννἱτΠπίη τῆς οἷν ἔτοπὶ ἴΠ6 ἱηνδάετβ, 
τοϊηκίπε Ἐπεπιβεῖνεβ βαῖε υυἱτῃΐη 115 νν 8115, 
ἀπά Ψο τα πεγείοσε σουηβε]ε ποῖ ἴὸ 
επίεσ. ὙΠ σοτγεβροηάϊηρ οουπεεῖ ἰπ ἴΠ6 
ῬΆγΔ11εἷβ, νν. 17, 18 ἰη Με., 15, 16 ἰῇ ΜΚ., 
νἱν ἄγ 5εῖ5 ἔτ τη περεββιν οὔέηρωμεάϊαίε 
Βίρπι.---ν τ. 22: ρεουατ το [κν, δηὰ βεῖ- 
τἰπρ Ἰογῖ ἢ [γα βα  επι' 5 [δῖε 88 ἐπε 1] πιαπὲ 
(πλησθῆναι, ἔοτ {πε ποτα υϑυ8] πληρω- 
θῆναι, Πεζα οἷν ἴῃ Ν.Τ.) οὗ ρτορῇβου.--- 
Ννεῖ. 23. οὐαὶ, εἴς. : 48 ἴῃ ΡΑΓΆ 168 88 [δ 
85 ἡμέραις ; [Π6π οἷτονν ᾿νογᾶβ ρεου]ας 
το 1κ. οοπςοεγηπίηρ {πε ἀνάγκη δηὰ ὀργὴ. 
ΤΠ υβ6 οἵ {Π6 ἸογπΊεῖ ψνογά πὶ ἴπ6 βεῆβ8 
οἵ ἀϊδίγεββ ἰ8 τηδίην Ηοϊϊεηϊβιὶς ; Βογα 
δηὰ ἴῃ ὅ8ι. Ῥυ}8 ερίβιἰίεβε ὙΠ6 ἰδίτεῖ 
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. ὑπὸ ἐθνῶν, ἄχρι 1 πληρωθῶσι καιροὶ ἐθνῶν. 25. Καὶ ἔσται 3 σημεῖα 
ἐν ἡλίῳ καὶ σελήνῃ καὶ ἄστροις, καὶ ἐπὶ τῆς γῆς “συνοχὴ ἐθνῶν ἐν ς α Οοτ.}}. ς 
ἀπορίᾳ, ἠχούσης ὃ θαλάσσης καὶ σάλου, 26. ὅ ἀποψυχόντων ἀνθρώ- ἀ μεῖο σαὶ 
πὼν ἀπὸ φόβου καὶ προσδοκίας τῶν ἐπερχομένων τῇ οἰκουμένῃ - αἱ 
γὰρ δυνάμεις τῶν οὐρανῶν σαλευθήσονται. 27. καὶ τότε ὄψονται 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἐρχόμενον ἐν νεφέλῃ μετὰ δυνάμεως καὶ δόξης 
πολλῆς. 

28. ““᾿Αρχομένων δὲ τούτων γίνεσθαι, ἀνακύψατε καὶ ἐπάρατε τὰς 
κεφαλὰς ὑμῶν " διότι ἐγγίζει ἡ " ἀπολύτρωσις ὑμῶν." 6 Βεζε ΟἿΪ 

ἐπ αοβρεῖβ. 

1 ἀχρι ον ἰπ 9 ΒΟΌΙΚ αἱ. ῤ,. Β ἱπβεσγίβ αῆεγ πληρωθωσιν και ἐσονται (ΥΥ.Η. ἰῃ 
Ὀγδοκεῖβ). 

3 Το βίηρυϊας Δ ἃ ρίυγαῖ ἡθυῖΐες ποσηϊμδενα ἃ8 888] ἰη Τ.Ε. ; ἐσονται ἰῃ  ΒΌ. 

5 χχονε ἰπ ΜΑΒΟΙΜΕΧ αἱ. (ΤίΞοι., ΜΗ). 
Ἄοδδηρε. 

ΜΟΓά Ἔχργεββεβ {π6 βᾶπια ἰάεα 28 [μὲ ἰῃ 
1 ὙΠ ΕεΒβ8. ἰ1. τ6.---ν ἐσ. 24: ἴῃε ἀεβογίριίοη 
Πετε Ὀεσοσηεβ νεῖν ἀεδβηίΐτε (βἰδυρμέες πὰ 
Τδρενιν) πὰ πιᾶν ΡῈ οοἰουτεὰ Ὀγ ἴῃς 
Ἔνεηϊ.---πατουμένη: υϑυ!]ν τα κθη 85 -- 
καταπατουμένη: ἰτοἀδεη πάει ἴοοϊ ἰῃ 
ἃ ᾿ςοπιίεπιρίυουβ γῶν, Ὀμυϊ ἰξ ΠΥ τηεδῃ 
ΒΩ ρΡΙΥ “ τοάδεπ᾽᾽ ἴῃ τπ6 βεῆβε οὗ βεϊηβ 
οςουρίεά ὃν (Η48πη).---καιροὶ ἐθνῶν: {πε 
ταθδηΐῃ οὐ 1τη18 δυρσρεβῖνε ρῆγδβε 18 ποῖ 
οἰεασ. Τῇε οοπηεοίίοη οὗ ἰΒουρἢϊ ΒΕ 6 π}8 
ἴο τεφυῖσε ἐπᾶὶ ἰξ Ὀ6 ἴάΚεη τὸ ἴπῸ εἰπε 
οὗ επί] δοιίοη 'π Ἔσχεουκίοη οὗ Ὀἰνίπα 
)υάρτηεηι οἡ 1βγδαῖ, οσ τῆογε βεπεογα!ν ἴῃ 6 
εἰπιεβ οὐ ΟΘεπεε βυρτεηδου. Υὐεῖ 1 
ΒΙΣΟΠΡΙΥ ἴῃ] π6 ἴο 8ἰάε νυν τεμ τποβεὲ πὸ 
Βπά ἴῃ ἴα ρῆσγβδβε ἃ τεϑίεσεπος ἴο ἃ αεη- 
1ΠῸ6 ἀαγ οΥΓ ργαρε. ὙΠῈ 7εννβ μαὰ παὰ 
{πεῖς ἄδν οὗ ρτᾶςε (υἱάδ χίχ. 44, τὸν 
καιρὸν τῆς ἐπισκοπῆς) Δηὰ (πε ἐπι }|ε8 
Μετ ἴο ἢᾶνα {πεὶγ τη. ϑυςῇ δὴ ἰάθα 
νουὰ ΡῈ ςοηρεπία! ἴο 1,Κ., ἴῃς Ῥαυ]ηα 
δνδηρεὶίβε, ἀπὰ ἴῃ βυτιραῖην ἢ 581. 
Ῥαυ]8Β οὐνῃ ἱπουρῆξ ἰῃ Εοπι. χὶ. 25. [ἰ 
ψου]ὰ Αἷ5ο δὲ [κι᾿ Β δαυϊναίδης ἕος ἴῃς 
δουρὶ ἰη ΜΕ, χχῖν. 14, ΜΚ. χὶϊ. το, 
ΤΠῈ εδχριαββίοη τῇδ ἤᾶνὲ Ὀεροπια 
Οὐτγεηξ ἀπά 80 δὲ υϑεὰ Ποῖα 88 ἃ ὑοῦ 
σἰρηαία. 

γν. 25-28. ϑὶρης οΓ ἐδς αἀυεπὲ (Μι. 
χχίν. 209-31, ΜΙκ. χὶϊ. 24-27).--- Καῖ. 25. 
σημεῖα, εἴς. : [6 τεΐεγεησε ἔο ἴπε βἰρῃ8 
π᾿ Παάνβῃ 8 ΝΕΌῪ ΒΤ ΓΊΔΤΥ 8ἃ8 οοπηρατεὰ 
ΜΠ της σταρῃὶς Ρίστασχα ἴῃ ἴῃς Ράγ8}1618. 
1. 18. ποσὰ Ἰπξοτεσιοᾷ αὶ πε βίδιε οἱ 
τηΐϊπρβ ου δαί !.--συνοχὴ ἐ.», ἀϊδίγεβ8 Οἱ 
παϊϊοηβ, ο΄ΐ συνέχομαι ἴπ χίϊ. 50.---ἐν 
ἀπορίᾳ πᾶν ὃ6 οοππεοίεά ΨΠ ναὶ 
ζο] ον 8 οσ ἢ ἐθνῶν -Ξ- πδίίοηβ ἰπ ρεῖ- 
Ἰεχίεν, ἴθ νυ ἢ ςα8ε τῆς ἰδδὲ οἰδυβε--- 
ῃ χοῦν εἴς.---ῦν}} ἀδερεπά ου συνοχὴ -- 

ἤχουσης (Ὁ, εἴς.) ἂἃῃ οχερειῖοδὶ 

ἀϊβέγεββ ἔτοπι ἴδε ποῖβε δηὰ Ὀ᾽]Πονν8 (σάλος 
ΞΞ νν»ἀνθ-πιονεπιεπξ: ἡἧ τῆς θαλάσσης 
κλύδωνος κίνησις, Ηεδγοἢ.) οὗἩ {πε 5Ξεὰ 
(8ο Ἠδῃη). Τῆςε πηδίη ἀϊ βίου 11ε5. ἴῃ 
τς ναρίεπεββ οὗ {πε τεΐεσεησε ἴο ἴπε 868. 
[8 1 πγεαπὶ ἢ Όγ ΠΥ, οὐ ἰ8 ἰδ ἃ τηδίαρῃοσ 
ἴοσ {με ἀϊδευγτρεὰ βιαῖε οἵ ἴπε ννοσ ἃ ἡ [ἢ 
τῆς Ἰδτίεσ ἴῃς ἴογος οὔ τῆς ρεπιεἶνεβ ἠχοῦς, 
σάλον »»1}} θὲ δεβὲ Ὀγουρῃε οὐὔξ ὉΥ 5ὺ0Ρ- 
Ῥοβίηρ ὡς ἴο δε υπάετεοιοοά -Ξ ἰῃ ρεῖ- 
ῬΙεχίτυ πα {πε βιδῖε οὔ ἴδε βεᾶ ἴῃ ἃ βίογπι. 
80 Ηεἰπβίυβ (Εχεγ. 8ας.): “ ἀπορίαν {|Π|Δτὰ 
εἰ οαἰατηϊδῖεπι πγᾶτὶ ἔοσα βἰπλ]εση, αι οῖΐα8 
Ποτιγεπάμσπι ἰοηδὲ δίαυς σοτηπιονεῖυτ,᾽" 
οἰκίην ἴῃ βυρροτῖ Τεγίυ δ η8 υείπέϊ ἃ 
βοηίξι στηδεὶβ Πυοτυιδηϊτ5, Ὑδ τηοάδ οὗ 
ἘΧρσαββίοῃ ἰδ νΕῚΥ ἰοοβε : ἴπῸ βουπὰ οὗ τῆς 
868 δηὰ τἢπ νγανβϑβ, ἰπϑῖεδὰ οὗ "" τῆεὸ βουηά- 
ἴῃ 'νᾶνεβ οὗ ἴῃς βεδ᾽. Ὑυὐεῖ τπ6 ογυάε- 
655 οὗ {πΠ6 οοηδβίσιστίοη δβυϊ8 {πε πηοοάᾶ 
ἀεβογίρεά. ἤχους την θὲ δοοδηϊεά εἰΐμεσ 
ἤχους οΓ ἠχοῦς (ΝΥ. Η.) δοοσοτάϊηρ 48 ἰξ 
ἰ5 ἀετῖνεά ἴτοπὶ ἦχος (πευῖΐες {{κε ἔλεος, 
γῖκος, εἴς., ἰῃ Ν.Τ.) οὐ ἴτοπι ἠχώ.--- ες. 
26. ἀποψνχόντων: [ἰτετΑ]}ν, ἀγίηρ, ργο- 
ῬΑΡΪγ τηεδηὶ ἱσορί δὴν τ ὡς νεκροί, Με. 
Χχνὶ. 4.--ἀπὸ φόβον καὶ προσδοκίας, 
“το ἔδασ δηᾶά δχρεοϊδίίοη, ᾿πϑίεδὰ οὗ 
{6λτῖα] δχρεοϊδιίοη 88 ἰπ Ηἐρ. χ. 27 
(φοβερὰ ἐκδοχὴ). προσδοκία Πετε Διἀ 
ἰπ Λοῖβ χὶϊ, 110 εσ, 27. ἐν νεφέλῃ, 
ἴῃ ἃ οἱουά, δίηρ.ν, ἰηδίεδά οὗ τῆς ῥ᾽ υγαὶ ἴῃ 
ἍΓΔ 1165, τηδκίης ἴῃ6 οοποεριίοη πῆοσα 
ἰϊογαὶ.- τον εγ. 28: ἰηβιθαὰ οὗ ἴμ6 ρτδρῃῖς 
ἰσίυγε οὗἩ πὸ ἀπρεῖβ ραϊπεγίηρ ἐπα εἰεςὲ 

τη Μῖ. δπὰ Μ|., κ. [48 ἃ ρεπεσαὶ βίδϊε- 
ταεηῖ πὶ ἤθη τΠ686 δβίρῃβ, τεγσί]ς ἴὸ 
ἴδε ννοσἃ, Ὀερίῃ ἴο ἀρρεᾶσ ἴδε ποὺς οὐ 
τεἀετπηριίοη ἔος Ὀεϊϊενεῖβ ἰβ δὲ δδηά, 
ΤΉΘΥ τῆᾶῪ ἸΟΟΐ ὩΡ ἀπά γαΐβα τμοὶς ποαάβ. 
Οὗ. τ ὙἸμεββ. 1. 5-10, 48. ν. 7. 
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29. Και εἶπε παραβολὴν αὐτοῖς, “Ἴδετε τὴν συκῆν καὶ πάντα τὰ 
δένδρα. 30. ὅταν προβάλωσιν ἤδη, βλέποντες ἀφ᾽ ἑαυτῶν γινώσκετε 
ὅτι ἤδη ἐγγὺς τὸ θέρος ἐστίν. 41. οὕτω καὶ ὑμεῖς, ὅταν ἴδητε ταῦτα 
γινόμενα, γινώσκετε ὅτι ἐγγύς ἐστιν ἡ βασιλεία τοῦ Θεοῦ. 32. ἀμὴν 
λέγω ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ παρέλθῃ ἡ γενεὰ αὕτη, ἕως ἂν πάντα γένηται. 
33. ὁ οὐρανὸς καὶ ἡ γῆ παρελεύσονται, οἱ δὲ λόγοι μου οὐ μὴ παρ- 

ἔλθωσι. 44. Προσέχετε δὲ ἑαυτοῖς, μήποτε βαρυνθῶσιν 3 ὑμῶν αἱ 
καρδίαι ὃ ἐν κραιπάλῃ καὶ μέθῃ καὶ μερίμναις βιωτικαῖς, καὶ αἰφνί- 
διος ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐπιστῇ 4 ἡ ἡμέρα ἐκείνη - 35. ὡς παγὶς γὰρ ἐπελεύ- 
σεταιῦ ἐπὶ πάντας τοὺς καθημένους ἐπὶ πρόσωπον πάσης τῆς γῆς. 
346. ἀγρυπνεῖτε οὖν ὁ ἐν παντὶ καιρῷ δεόμενοι, ἵνα καταξιωθῆτεϊ 
ἐκφυγεῖν ταῦτα πάντα τὰ μέλλοντα γίνεσθαι, καὶ σταθῆναι ἔμπροσθεν 
τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου." 

1 παρελευσονται ἰπ  ΒΌΙ, 13,33. 3. βαρηϑωσι ἰπ ΜΑΒΟῚ, αἱ, ῥί, 
δ υμ. αἱ καρ. ἰῃ ΟῚ, (Τί8ς..). αἱ καρ. υμ-. ἱπ ΒΧ αἱ. (Ν.Η.). 
4 ἔπιστη «ᾧ νμ. αἰφνιδιος ἰπ ΜΒΌΓΚΕ (Τίβοῃ., νΝ.Η.}. 
δ ςπεισελευσεται γὰρ ἰπ ΝΒΌΙ,.. Μ 46 Ὀεΐονν. ὁ ὃς ἴοτ ουν (01) ἰπ ΜΒΏ. 
1 κατισχυσητε ἴῃ δ ΒΙΧ τ, 33 αἱ. (Τίδοι,, ΝΝ.Η.). ΤΕ. Ξ ΟὉ αἱ. 

νν. 29-33. Ῥαγαδοϊϊς φπήογεενιεπὲ ΟΥ̓ 
ἐλε ἰεσεοη (Μι. χχῖν. 32-35, ΜΚ. χί!. 28- 
31). -ονοτ. 29. καὶ πάντα τὰ δένδρα: 
αὐάδεά ὃγ [,Κ., ρεπεγα! βίπρ 85 ἴῃ ἴχ. 23: 
“ακς ὑρ Πίβ οτοββ «αέίν ᾿᾿. Ὑῇε [ἰεββοῃ 
ἰδ ἰδυρῆϊ ὉΥ 411 τῃ6 ἴτεεβ, Ὀὰϊ ρδγδροϊῖο 
βιγίς ἀεπιαπάβ βρεοῖδὶ γεΐεγεποε ἴο οπα 
Ῥατιίσυϊας ἵγες.---προβάλωσιν, ρυΐ ἑοτί ἢ 
(εὶς ἸΙεαᾶνεβ, τὰ φύλλα υπάετγϑβιοοά). 
ΘίτλΑσ ρὮγαβοβ ἰῃ ατεοκ δυίποτγβ.--- -βλέ- 
ποντες, εἰο., ΠΕ γε ἰἴόοὸκ (485 Ψῆο ἄοεβ 
ποῖ ἤδη δρσῖπρ γεῖαγηβ]) γε Κπον οὗ 
γουτϑεῖνεβ, πεεὰ πο οἠς ἴο 16 }} γου.--- ες. 
31. ἡ βασιλεία τοῦ θεοῦ, εχρίδἰηΐηρ τπῸ 
εἰΠρεῖςα] θυς ποῖ οὔβουτα ννογάβ ἰπ Μι. 
δηὰ Μκ.: “ (10) 18 πδασ,᾽ ἐ.6., τῆς οοτηίπρ 
οὗ τπε ϑοὴ οὗ πάη. Ἐς [Κ. τῃδῖ 15 οπςὲ 
ψἸἢ τῃς σοπιίηρ οὗ ἴῃς Κίπράοπι, πο ἢ 
δοαίῃ τ τεἀεπιριίοη ἴῃ νεῖ. 28.-νἣῆν. 32, 
33: ΜῊ βἰρῃς σμδπρα 88 ἱπ ῥδσγδι!εἶβ, 
ἔνε ἴο ἴδε τεϊοπιίοῃ οὗ ἀμὴν υδιιδ!}ν τε- 
ῬΙαςεὰ ὃν ἀληθῶς. ΡῬτΕΒυπΊΔὈΪν ἡ γενεὰ 
αὕτη πιελη8 ἴον Κι, 88 ἰϊ πγυβῖ ἤᾶνε ἄοπα 
ἴοσς ἴπε Ὑννεῖνε ἴο ποπὶ ἔπε Ψοσγάβ νοῦς 
ΒΡοΚεπ, {πε ρεηεγδίίοη τὸ ψνΠίοἢ 6518 
Ηπη8ε1 θεϊοηρεά. Ηδβη ΠΟ] 45 ἰπδὶ αὕτη 
Τείειβ ἴο ἴπΠ6 ρεποζδιίίοη πη νῃοβα 
εἴπιε 86 δνβηῖβ πηεπιϊοπδὰ ἰῃ νν. 25, 26 
8.81] Βάρρεῃ (80 '8ο ΚΙοβίεσπ)δηη). 

γν. 34:36. Οεμεγαὶ ε«χλογέαϊξίοπ ἰο 
τοαελγμϊηεςς, ρεου]ατ το 1,1. ; ἐδ οἢ Ἔνδπ- 
ξεὶϊδει μανὶηρ δί8 ονὴ ερίϊοριο.---ἐν 
κραιπάλῃ καὶ μέθῃ: {π|8 Βεεπὶ5 ἴὸ ὕες ἃ 
ῬὮχαβε δι πη ἴὸ ἠχοῦς καὶ σάλου-- 

δουπὰ πὰ ννᾶνε ἴος βουπάϊηρ ννγᾶνς (νοσ. 
25) ΞΞ ἰη πεδάδοῃε (ἔγοπὶ γεβίεγάδυ᾽ Β ἰπ- 
τοχίςατίοπ) δηά ἀγιιηκεηπεββ, ἕοσ : ἱπ 
ἀσγυηκεηπεβ8 νυ πὶ ἢ οαυδε8 πεδλάδοδς δπὰ 
βίυρίἀϊεν. Ρτίοδευβ ἀςπίεβ ἴπδὶ κραιπάλη 
(μεσα οπἱν ἱπ Ν.Τ.) πιεδπβ γεβίεγάδυ᾽ 8 
ἀεραυςῃ (χθεσινὴ μέθη), ἀπὰ ἴακες ἰὶ -- 
ἀδηφαγία, ρυιϊίοην. Τδαῖ ἰΒ δὲ νγα 
δχρεοὶ οογδίπγ. Τῆς ϑναγηΐὶπρ ἢε υπάετ- 
βιτπὰβ8 ἤρυγαινεῖν. 80. δἷβο ΒΙςεεῖ.-- 
μερίμναις βιωτικαῖς, οατε8 οὗ [Πξπ|.“ ψ ῃδὲ 
58.4}} ννὲ εδῖ, ἀγί κ᾽" εἴς. (χι!. 22).---γν ες. 
35. ὡς παγὶς, 45 ἃ 5πᾶτα, Ἰοϊπεὰ τὸ ἐῃς 
ἑογεροίπρ οἴδυδε ἴῃ ΕΑΝ. (“δηά τῆλι ἀδὺ 
᾿σοπλα ὍΡΟΝ γοῦ βυάδάξηϊν 48 ἃ βπᾶζε᾽ἢ. 
Εἰεϊὰ οὐ͵εοῖβ ἴπᾶὲ τῆ6 νεγῦ [ο]]οννὶπρ 
(ἐπεισελεύσεται) ἄοεβ ποῖ 5εεπὶ 8υβῇ- 
οἰεπεῖν βίγοης ἴο βδίαπά δίοηςβ, εβρες δ! 
ΜΉΘ ἐπε νεῖῦ ἐπιστῇ ἰ8. ἀουν!ν 6πὶ- 
Ρδαβίβεά ὉῪ “βυάάδεηΐϊγ" ἂηὰ “48 ἃ 
8ηᾶτε ". Ηςε τδβεγείοσς ργείεσβ ἴῃς ΤΕ, 
ΜΏΙΘὮ σοπηεοῖβ ὡς παγὶς νῖ τνμδὲ 
1οἹήονν8, ἴῃς διγδηρεπιεπὶ δάδοριεά ἱπ 81] 
ἴῃε δηοίεηξ νεγϑίοπβ. Τῇ τανίβειβ, 848 
5 οοπβοίουβ οὗ τῆς ἔοτος οὗ ἴῃ αῦονε 
οὐ]εοιίοηβ, ἰπβογί “"" 80,᾽ “"ἴοσ 20 8841} ἴὲ 
σοπΊς," εἴς., ΨΕΐσἢ νἱτίυδ! εἶν ς ὡς 
παγὶς ἃ ἄου]ε σοππεοιίοη. ς ἤρυτα 
οὗ ἃ 8πᾶτε, ΨΠ16 οχργεββῖνθ, ἰ8 688 
δρροβίϊς ἐπδη τμαὶ οὗ ἃ τϊεῖ (χίϊ. 30).-- 
καθημένους ε. π., εἴς., Βἰετἰπῷ οη 1ῃς ἕλςα 
οὗ τῆς φαγί ; {πὸ Ιδηριαρε μεθ 848 ἃ 
Ηεῦτεν οοἱουτίηρ.---Ν τ. 36. ἐν παντὶ 
καιρῷ, ἱπ ενεῖν ϑ8εδϑοῃ.---κατισχύσητα, 
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31. Ἣν δὲ τὰς ἡμέρας ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων] - τὰς δὲ νύκτας 
ἐξερχόμενος ηὐλίζετο εἰς τὸ ὄρος τὸ καλούμενον Ἐλαιῶν. 

πᾶς ὁ λαὸς ᾿ὥρθριζε πρὸς αὐτὸν ἐν τῷ ἱερῷ ἀκούειν αὐτοῦ. ματο ο 
1. ἬΓΓΙΖΕ δὲ ἡ ἑορτὴ τῶν ἀζύμων, ἡ λέγομένη πάσχα" ἔχ ΧΧΊΙ. 

48. καὶ 
ἔ Ὀεζτα οὐἷν 

2. καὶ ἐζήτουν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, τό, πῶς ἀνέλωσιν 

αὐτόν ἐφοβοῦντο γὰρ τὸν λαόν. 3. Εἰσῆλθε δὲ ὁ 3 Σατανᾶς εἰς 
᾿Ιούδαν τὸν ἐπικαλούμενον 8 Ἰσκαριώτην, ὄντα ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ τῶν 
δώδεκα: 4. καὶ ἀπελθὼν συνελάλησε τοῖς ἀρχιερεῦσι καὶ τοῖς “ 

1 διδ. εν τω τιερ. ἰπ ΒΚ οοἄά. νεῖ. 1.41. (ΥΝ.Η. πιαᾶτρ.). 

3 Ομῃἱξ ο ΦΑΒΟΘΙ,, εἴς. 

4ΜΑΒΙ, εἴο., οπιῖε ἘΠ 8 βεοοηά τοις. 

παῖ γε ΠΊΔῪ πᾶνε ροῦνεσ, ““Ῥγενδὶ! " 
(Κ.ν).---καταξιωθῆτε (Τ. Ε.), “τῆᾶν ὃς 
δοςουπίοα ννογῆγ ᾽ (Δ.Ν.), αἰβο ρῖνεβ ἃ 
νετΥ βοοά τηεδηΐηρ, ἐνδ ἴῃ ΒΟΠΊῈ γεβρεςῖβ 
τείεγδ]8.---σταθῆναι, ἰο βιδηδ--ἰπ τῃς 

7υάρπιεπι (850, τηδηυ), οσ ἴο θὲ ργεβεηϊεά 
ἴο, Ρἰδοεά Ὀεῖοσε. 80 τηοβὲ τεσεπὶ οοτ- 
ταεηϊδίοτβ. ΕἸΓΠΕ ρίνεβ ἃ σοοάᾶ δβεῆβα 
(ΒΙεεκ). 

γν. 37.38. Οοποεϊμαϊηρ ποίϊες ἂς ἴο 
ἀοιυ εσις τῤεπὶ Ηἰς ἰασέ ἀαγ5.---Ν ετ. 
37. ἐν τ᾿ ἱερῷ διδάσκων, ἰεδοπίης ἴῃ τῆς 
ἴδπιρῖθ. ὙΤῇε βἰδίεπιεπε σοόνεγβ 8}1} ἰ(ῃδὲ 
ἰδ τεϊαϊδά ἰπ σμαρίεγβ χχ., χχὶ.» ἱποϊυάίηρ 
ἴδε Αρορσαϊγριίς ἀΐβοουγβα τ [εβι5 τηδάα 
ἴῃς πιοβὲ οἵ Ηἰβ βἤβογι εἰπῆς ἴογ τπῈ 
δΒρίσι 41 ἰπδίγυςείοη οὐ ἔπε ρεορῖε.--- 
ηὐλίζετο, Ἰοάρεά, ἱπηρετέεςι, δεσάυδε ἄοπα 
ηἶρῆῃς αἴεγ πῖρῃςῖ. ϑοόπιθ (ε.ς., αοάεϊ δηὰ 
Ἑαττατὴ τηϊηῖς 168ὺ8 ἢ τῃ6 Ὑνγεῖνα 
βἰερέ ἰπ ἔπε ορεῃ αἷσ. ὉὍῇὴε νοτζά πιρθς 
πηθᾶη 1Π18, τπουρὴ ἱπ ΜΙ. χχί. 17 ἴξ 
ἌΡΡεδῖβ ἴο πιεδὴ ραββεὰά ἴῃε πίρῃϊ ἴῃ ἃ 
δουδε πη Βεϊῃδην .---εἰς τ. ὁ. : [Π6 86 οὗὨ 
εἰς 18 ΡΙΟΌΔΟΌΪ ἅτε ἴο {πε ἱπῆμεπος οὗ 
ἐξερχόμενος. Βυὶ Τοῦϊξ χὶν. το [88 ἃ 
δἰ πη] οοπδίσγυσείοη : μηκέτι αὐλισθῆτε 
εἰς Νινενῆ.--Νετ. 38. ὥρθριζεν, οσαῖηε 
ἐαγὶν, οὐ βϑουρῃϊς Ηἰπὶ δαρσεγὶν (Μεγετ). 
ὀρθρεύω, πε ἀτεεῖς ἔογπι, δἰνναυβ 18 υβεὰ 
1 ταν οὐ ἐεπιροσασίὶυ. --- ὀρθρίζω, [15 
Ἡεϊ!εηϊβεῖς ἐφυϊναϊεηξ, βεετηβ ϑοπιει  Π168 
ἴο δε υδεὰ ἱτορίοδ!ν, 58 ἴπ ῥ8. ἰχχν, 34 
(“ εαγῖν," ἘΙΝ., “" δαγῃεβεὶν  ἰῃ τηδγρὶΠ), 
ϑιγαοῦ ἱν. 12, νὶ. 36. ΤΠῇε οπε πιεδηΐηρ 
δα ϑιν τυ 8 ἱπίο {πε οἴπε : ῃῈ ΨΏΟ γῖβεβ 
ΘΑΙΥ ἴο ἰεάγη [8 ἰπ εαγηεϑὲ. Ἐδιίίπεββ 
ἴῃ ἴδε ρεορίε ἱπιριϊεβ βαγὶπε88 ἴῃ [68118, 
δηὰ οοτγεβροηϊηρ ἀενοίίοη το ἴπε ννοσκ. 
| Οβάρτεε ΧΧΙΪ. ΤῊΣ Ῥάββιον ΕΠ|8- 
ΤΟΑΥ. Τῆς Ραδββίοῃ ἢ βίοσυ, 88 ἴοϊὰ ὈῪ 
1κ΄, νατῖεβ σοηβί εγαν ἴτοπι ἴῃς πδσ- 

Ι ταῖίνεβ οὗ Μι. δπὰ Μκ. ὉΥ οπιίββϑίοῃϑβ, 
δάάϊιίοηβ, εἴς. 1. ΝΥ εἰ55 (Μεγετσ), ἕο ]ονν- 
ἱπρ Ἑείπε, τπίηκβ τπᾶὶ 1Κ. υϑεὰ 845 ἢἰ8 

8 καλουμενον ἴῃ Φ ΒΌΙ.Χ 69. 

ταδίη βοῦσος ἴογ (818 ραγέ οὔ ἢΐβ αοβρεὶ 
ποῖ ΜΚ. Ὀυξ (Π6 ρῥγεοδηοηίοδὶ [κ., ννμοβα 
εχίβίεσηος Ἐεὶπα πᾶ8 Ἂεπάεανουσεά ἴὸ 
Ῥτονθ. Κι᾿ 8 παιγδῖῖνε δὲ βοίης ροϊπίβ 
τεβετα 168 [Πδἱ οὗ τπ6 ΒΟυγῃ αοϑρεὶ. 

γν. 1.2. ἱπίγοάμείογγν (Μι. χχνὶ. 1-5, 
ΜΚ. χίν. 1-2).---ἤγγιζεν, ἄγεν πεᾶζ, ἴοσς 
πε πιογε ἀεῆηϊϊε ποῖς οἵ εἰπὲ ἰπ 
ἐγτάμοιοι ἢ ἑορτὴ, εἴς. : πε Ἐεαβὲ οὗ 
πἰεανεπεά Βγεδά δπὰ ἐπε Ῥάδββονεσ ἃζε 

ττοαϊεᾶ 48 οθβὲ. Μίς. ἀϊβεῖηρυΐθμαβ τἤθγα. 
κ. ΕΣ ἴοσ μὐρηλντης δῆς ἢϊ8 
“ραἰϊεά" τῆα. ρδββονεσ .-π 
γεζ. 2. τὸ πῶς, ἴπεὶ μον, ἐπδὲ ὑπ νὴ 
ῬυΖΖίεα, ἐπαὶ 16ϑὺ5 βῃουϊά θὲ ρυΐ ουξ οὗ 
τῆς ΨΑΥ Ὁ ἀεδιῃ (ἀνέλωσιν α.) ; Ξο»ῖδ- 
λοῖῦ ννᾶ5 ἃ βετεὰ πηδιίετ. ΟΥ̓ χίχ. 48 (τὸ 
τί, εἰς.).--ἐφοβοῦντο γάρ τ. Χἃ.: τῃεἰς ἔδατ 
οὗ τῆς ρεορὶβ Ἔχρ᾽δίπβ ννὮν ἴπε λοῖῦ νν»88 
80 ρεγρίχίηρ ἃ πηδίϊεσ,. ὙΠ ρορυϊδγῦ 
οἵ Τεβὺβ νν8 νεσὺ Ἐπ] δτταββίηρ. 

γν.3-6. κάας (Με. χχνὶ. 14-τ6, ΜΚ. 
χῖν. το, 11). Αἱ τηϊβ ροῖπε ἰη Με. (χχνί. 
6-13) ἀπά ΜΚ. (χῖν. 3-9) σοπιεβ ἰῇ τ 
δηοϊπιίπρ δὲ Βεῖπδην οὔτε ὉγῪ [Κ. 
--οαἰσῆλθεν Σατανᾶς, ϑαίδη εηϊοτοά ἱπῖο 
].άα8. [Κι αἷοης οὔ (δε βυπορείβι8 
15 ἐχρίδίηβ πε σοπάιςξ οὗ ̓ μά48. ΟΥ 
7οΒη χίῃ. 2. {Κ.᾽8 βιδίεσηεηξ ἰβ βίσγοη ρεγ 
ὄνεη ἔβη ΟΠ 8, βυρρεβίίηρ 4 [ἰτεγδὶ 
Ῥοβϑβεβϑϑίοπθ. Οπὶν 80 οουϊᾷ με δοοουπὶ 
ἴοσ ϑοῃ!Β Ὀεδμανίουσ ου ἴπε μαζὶ οἵ ἃ 
ἀϊβοῖρ!α ἰονγατὰβ βδυςῇἢ ἃ Μαβίεσ. [ΐ ννὰ8 
ἃ πδῖιγαϊὶ νίονν ἕοσ ἃ ἀδενουξ Ἔνδηρε  ἰϑὲ ἴῃ 
ἴδε Αροβίοϊὶς Αρϑ, δυῖ, τά Κθη Πταγαῖν, ἴῈ 
Μουά ὃε ἴδια] το τπ6 πιογαὶ βρηϊβοαπος 
οὗ {δε δοῖ οὗ ἴῃς ἰσαϊϊοσ, ννῃϊοῃ, ψΉ16 
ἐβεητηρ ἃ ἀϊῆσυε Ρβυοποϊορίςδὶ ὕγο- 

Ἰετὰ, ἀουδεῖε885 ὑγοοεθάθά ἔτοπι Ἴοη- 
βοίουβ τηοίίϊνεβ.---ἐκ τοῦ ἀριθμοῦ, οὗ [πε 
περιδέγν, Ὀὰϊ πον ἴδτ ἔτοτη ἴμ8 βριτίξ 
ψΠΐο. Ὀεοάτηε ὑπαὶ ργϊν!]ερεὰ θοὰν [--- 
ες. 4. στρατηγοῖς: ἃ. ΤῊ Π ΑΓΥ ἰετ πὶ 
ν Ὡς ἢ πιρῆς βυρρεδὲ {πὲ οδρίδίπ8 οὗἁ 
ἘοπΊδη βοϊάϊεγβ, Ὀθξ ἀουρι1658 ροϊπεης 
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στρατηγοῖς, τό, πῶς αὐτὸν παραδῷ αὐτοῖς. 5. καὶ ἐχάρησαν, καὶ 
συνέθεντο αὐτῷ ἀργύριον δοῦναι - 6. καὶ ἐξωμολόγησε, καὶ ἐζήτει 

εὐκαιρίαν τοῦ παραδοῦναι αὐτὸν αὐτοῖς ἄτερ ὄχλου. 
ἡ. Ἦλθε δὲ ἡ ἡμέρα τῶν ἀζύμων, ἐν ὃ ἢ ἔδει θύεσθαι τὸ πάσχα’ 

8. καὶ ἀπέστειλε Πέτρον καὶ ᾿Ιωάννην, εἰπών, “Πορευθέντες ἑτοιμά- 
σατε ἡμῖν τὸ πάσχα, ἵνα φάγωμεν." ο. Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, ““ Ποῦ 
θέλεις ἑτοιμάσωμεν; 1ο. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ““ Ἰδού, εἰσελθόντων 

ὑμῶν εἰς τὴν πόλιν, συναντήσει ὑμῖν ἄνθρωπος κεράμιον ὕδατος βασ- 
τάζων ἀκολουθήσατε αὐτῷ εἰς τὴν οἰκίαν οὗ 4 εἰσπορεύεται - 11. 

καὶ ἐρεῖτε τῷ οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας, Λέγει σοι ὁ διδάσκαλος, Ποῦ 
ἐστι τὸ κατάλυμα, ὅπου τὸ πάσχα μετὰ τῶν μαθητῶν μου φάγω; 

12. Κἀκεῖνος ὑμῖν δείξει ἀνώγεον ὅ μέγα ἐστρωμένον " ἐκεῖ ἑτοιμά- 

σατε." 13. ᾿Απελθόντες δὲ εὗρον καθὼς εἴρηκεν δ αὐτοῖς - καὶ 

ἡτοίμασαν τὸ πάσχα. 

Δ αντοις παραδω αντὸν ἴῃ ΒΟΙ, τ1χ6, 

3 αντοις Δἴϊεῖ ατ΄ οχ. ἴῃ ἔΆ ΒΟΙ,. Ὁ οπιῖβ ἀντοιᾷ. 

8 Οπϊξ εν ΒΟΌῚΙ,, ἔουηὰ ἰῃ ν᾿, εἴς, (ΤΊ 5.8.). 

4 Ἐοτ ον (Ἰπ Ὁ δηὰ πηᾶῃυ υὑποί4}8) ἃ ΒΟ δηά οοάά. νεῖ. 1,81., εἴς,» Βανε εἰς ἣν. 

δ᾽ ἀναγαιον ἰπ ΦΑΒΏΌΙ,, εἰς. (Τίδοξ., ΝΝ.Η.). 

4 εἰρήκει ἰη ΒΟΌΙ, 69. 

ἴο ἴδε πεδάβ οὗ τε ἰεπιρῖς νδίοπεβ 
{γόσεεν ψο Κερὲ ογάες ἀυτγίηρ τδ6 
δὶ. ΤΏΟΥ ψουϊὰ 6 πεοδββᾶσυ ἴο ἴῃε 
οδττυίης ουἵ οὗ ᾿υάδλδ᾽ ρίδη. Τῆς [(ονῖτε8 
μεαὰ το ρετιίοιτη βαγγίβοη ἀπῖν ἔογ {πε 
τοπιρὶς (υἱάςό Νυτηθεῖβ νὴ]. 24, 25). [π 
Αοςῖϑ ἱν. ιν γεδὰ οἵ ὁπ στρατηγὸς τ. ἷ., 
ΨὯΟ νγὰβ ἀουδῖ]εβ8 186 Ὠοδὰ οὗ τῇς 
Πο]ς Ὀοάν οἵ τεπιρῖβ ροϊϊςς.---τὸ πῶς: 
ἃ βεοοπά ταΐεσεπος ἴο ἴῃς ρεγρίεχίπβ 
ἄοιυ.---Νετ. 5. ἐχάρησαν, [πε νεῖ 
εἰαά, εταρμδιςαῖγ; δηὰ μον ρἱουϑὶν 
ἘΠΕΥ ψουϊά τεπιᾶσκ οα ἴῃς ρῥγονίἀεπείαδὶ 
οδασδοῖοσ οὗ 118 ὑπεχρεοῖεά τηεδη8 οὗ 
ξεϊτίηρ οὔ οὗ ἴῃς ἀϊπου ν 88 τὸ πε 
πῶς 1-- ες. 6. ἐξωμολόγησε, δε ἀρτεεά, 
σῥοῤῥοπάϊέ, ἔος νν Ὡς ἢ ἐπε ατεςκβ υ5εά (8 
βίπιρίε νεσῦ. ὙὉῇε δοῖϊνε οἵ ἐξομ. οσουτ8 
μετα οπἱν ἰη Ν. Τ᾿. --ἄτερ ὄχλον, νἱτδουῖ ἃ 
οτονά, τς τΐηρ ἀρονε 81] ἴο δε ανοϊ δά. 
ἅτερ 5 ἃ ροειίς Ψψογὰ ἴῃ ατεεὶκ δυΐμοσϑ ; 
Βεζα δηά ἴῇ νεσ. 35 οἠΪυ ἴῃ Ν. Τὶ 

γν. γ-13. Ῥγεῤαναέίοη ὕον ἐλε ῥαΞξελαῖ 
ας (Μι. χχνί. 17-το, ΜΙκς. χίν. 12-16).--- 
ες. 7. ἦλθε, ατείνεά. Α ςοηβίἀδγαῦῖα 
πυτηῦδες οὗ Πσοπιπηεηίδῖοσβ (Εὐῖῃυ. Ζίξ., 
Θοάεϊ, ϑομδηΣ, 1. ΝΥ εἰδβ (Μεγε)) γεπάεσ, 
αῤῥτοαελεά (ἐπλησίασε, Εὐτηγ.), ΠοΙά- 
ἴῃ τπ4ι ΚΟ νΠ Ἰοπη πλᾶκεβ [ε808 ἀπεϊοὶ- 
Ραΐῖε τῆς εδβέῃ ἃ ἄλυ, βο ἤπάϊηρ ἢεγε οπα 
οὔτδε ροϊπὲβ ἴῃ ψν Β] ἢ τῆς (Πἰτὰ αο5ρΕ] ἰ8 

ἴῃ τους ΜΠ τῆς τουτί ἢ.--νες. 8, ἀπέσ- 
τειλε: ἰπ 1. [εβὺ8 ἴα κεβ ἴῃς ἱπίείδεῖνε ; 
ἰπ Με. ἀπά ΜΚ. τῆς ἀϊβεοῖρ᾽εβ ἱπισοάυοα 
πε βυῦ)εοῖ. Μαγίουβ γεᾶβοηβ μάνα ὕδεη 
βυρϑεβίεά ἔοτ {Π|8 σβαπραε. [,Κ. βί πιρὶν 
βίδιεβ τῆς ἔδοϊ 48 ἰξ ννᾶ8 (3. δηΖ). Ηδ 
τπουρδι ἰξ ἀηβυϊαῦὶς τπδὲ 1εβὺ8 δῃουϊὰ 
5εατ ἰ0 πεεὰ τεπιϊπάϊπρ (Μόγεῖ, δενεπίδ 
εὐἀϊεῖοη). Τῆς οἤδηρε οἱ ἀδν, ἴτοπὶ 1:41} 
ἴο 131} Νίδβδη, τεφυϊγεὰ [εβι5 ἴο ἴακε τῃ8 
ἰπἰπἰδεῖνα (]. Ὑνεῖββ, Μεγεσ, εἰρῆιῃ «εἀϊ- 
τἰοη).---Πέτρον καὶ ᾿1. : {π6 ἴννο ἀΐδβοῖρ[ε8 
βδεηὶ ουὔῖξ ποῖ παπιεά ἴῃ ρδγδὶ]εἰ5.--τν ες. 
11. οἰκοδεσπότῃ τῆς οἰκίας: 4 ρῥΪεο- 
ΠΆΒΠ. τὸ [6 Ποιιβε- πηδϑβίασ οἵ ἔε πουδα. 
Βοτγπεπιᾶηπ οἰϊεβ ἔγοπὶ ατεεῖκ δυΐϊποῖβ 
βίας τεἀυπάδηςίεβ, οἰκοφύλαξ δομῶν, 
αἰπόλια αἰγῶν, αἰπόλος αἰγῶν, συβόσια 
σνῶν, πὰ ἴτοπιὶ ϑερῖ., τὰ βουκόλια τῶν 
βοῶν (Όευαε. νἱϊ. 13). Ιη ἴδε τεπιδίη ες 
οἵ νεῖ. 11 δηὰ ἴῃ νν. 12, 13 ἴΚ. ἑο! ον 
ΜΚ. οἱοβεῖγ. 

γν. 14-ι.|8. Ργεϊμάς ἰο ἐΐδε 1,ογά"ς 
δηῤῥεγ (Με. χχνὶ. 20, ΜΚ. χὶν. 17).-- 
ψει. 14. οἷ ἀπόστολοι, {δε ἀῤονεῖο, ἴος 
ἀϊδβοῖρεβ ἰπ ρᾶγδ!]εῖ8. ΤῊΐ8 ἀεβίρπαιίοα 
ἔοσς ἴδε ΤΙ νεῖνα, τῆς 1πἰτἰδεῖνα δβουιρεά τὸ 
]εβὺβ (νεσ. 8), ἀπά {πε ἀδδβίγε οὗ 76ϑὺ8 
ΒΡΟΚΟΠ οὗ ἰπ ποχὶ νεσγ. 811 δὲ ἱπῖο δδοῖ 
οἵδες δπά ἱπάϊςαϊε ἃ υνβῃ οἡ ἴῃς ραζὶ οὗ 
τῆς. ενδηρεῖ δὲ τὸ ἰῆνεβὲ ψψμᾶῖ ἢς δεῖα 

τ πὸῷου... ἥὩπ-“-  -ρ-πΐἷπ--Ρτπ-π’ 
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14. Καὶ ὅτε ἐγένετο ἡ ὥρα, ἀνέπεσε, καὶ οἱ δώδεκα 1 ἀπόστολοι 

σὺν αὐτῷ. 1ς. καὶ εἶπε πρὸς αὐτούς, ““ Ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο 
τὸ πάσχα φαγεῖν μεθ᾽ ὑμῶν, πρὸ τοῦ με παθεῖν - 16. λέγω γὰρ ὑμῖν, 
ὅτι οὐκέτι 3 οὐ μὴ φάγω ἐξ αὐτοῦ, ἕως ὅτου πληρωθῇ ἐν τῇ βασιλείᾳ 
τοῦ Θεοῦ." 17. Καὶ δεξάμενος ποτήριον, εὐχαριστήσας εἶπε, “Λά- 
βετε τοῦτο, καὶ διαμερίσατε ἑαυτοῖς ὁ. 18. λέγω γὰρ ὑμῖν, ὅτι δ οὐ 
μὴ πίω ἀπὸ τοῦ γεννήματος τῆς ἀμπέλου, ἕως ὅτου Τ ἡ βασιλεία 
τοῦ Θεοῦ ἔλθῃ." τ0. Καὶ λαβὼν ἄρτον, εὐχαριστήσας ἔκλασε, καὶ 
ἔδωκεν αὐτοῖς, λέγων, “Τοῦτό ἐστι τὸ σῶμά μου,} τὸ ὑπὲρ ὑμῶν 
διδόμενον " τοῦτο ποιεῖτε εἰς τὴν ἐμὴν ἀνάμνησιν." 20. Ὡσαύτως 
καὶ τὸ ποτήριον μετὰ τὸ δειπνῆσαι, λέγων, “ Τοῦτο τὸ ποτήριον, ἡ 
καινὴ διαθήκη ἐν τῷ αἵματί μου, τὸ ὑπὲρ ὑμῶν ἐκχυνόμενον.δ8 21. 
Πλὴν ἰδού, ἡ χεὶρ τοῦ παραδιδόντος με μετ᾽ ἐμοῦ ἐπὶ τῆς τραπέζης. 

1 Οπὶξ δωδεκα 9 Β (Τίδβοι., ΜΝ. Η.). ΤΧ οπιῖξ αποσ. ΤΙΝ. “- Ο, εἰς, 
ἘΜΜΑΒΙ, οπῖ ουκετι (ΥΝ.Η.), Ἰουπά ἴῃ Ὁ αἱ. (Τί 50 }.). 

8 Ἐὸσ εξ αντου 3Β1, τχίπυδο. δᾶνε αντο. 

Πὶ εἰς εαυτους 'π ΟΒΟΙΜ τ, 13, 69 αἱ. (Τίβοξ., ΝΝ.Η.). Ὁ αἱ πᾶνε εαντοιᾷ -- 

δ Οῃρῖῖ οτι ΒΟΌΟΙ, αἱ. (Ὗ.Η.), ἐουπά ἰπ ΜΙ ΧΓΔ αἱ. (ΤίΞο".). 

4 Αἴεσ πιω ΒΚΙ ΜΠ αἱ. ἴανε απὸ τὸν γυν. 6: Βᾶνο ἴδε ρῆγαβα, θὰ: δεΐοσο 
ον μη. 

1 80 ἰπ ὈΧ αἱ. (Τί5ς..). ,ΒΙ, πᾶνε ον (ΛΝ. Η.). 

ὃ Ἑτοῖὶ τὸ νπερ ν-., νεῖ. 19, ἴο ἴπ6 επά οἵ νετ. 20, ἐουπὰ ἴῃ πεϑεῖγν 411} ασεεῖ οοάά, 
δηὰ νεῖββ., ἰβ οπητεὰ ἴῃ Ὁ ἃ ἢ ἱ; Ὁ 6 5υτγ. ΟΌΓ. βίπ. πῇοσε οἵ 1ε88 τεδίγδηρα [86 
ταδῖίεσ τεξετίηρ ἴο πε ϑυρρεσ. ϑυτγ, ουγ, Ὧδ8 νοῦ. 1ο Ῥείογε νν. 17, 18. ϑ80υχ, βίη. 
[ιᾶ5 τΠϊβ ογάδσ: 19, 20 8, χ7, 20 Ὁ, 18 (Αηὰ Ηε ἰοοῖΐς ὑγεδά δπὰ ρανα ᾿βδηκβ ονεσ ἰὲ 
δηὰ ὕγακε, ἀπὰ ρᾶνε ὑπῖο ἴΠεπ}, βαυίηρ, ΤῊΪ5 5 νυ Ὀοάν υνῃϊοἢ 1 ρῖνε ἴοσ γοῦ : ἴδ8 
ἄο ἴῃ σεηδηδγαηςα οὗ πε. Απά αἴϊξοσ {πεν πᾶ βυρρεά Ης τοοῖ ἐπε οὰρ δηά ρανς 
τῆδηκϑ ονοτ ἰδ, δηὰ βαϊά, Τ κα τ 18, βΒῃαγε 1ξ ἀπιοη ζουεβεῖνεα, ὙΠῚ8 8 τὴν Ὀ]οοὰ, ἐς 
πεν Τεβίδσηθπι. ΒῸσ 1 8ᾶὺ ὑπῖο γοῦ ἴπδαὶ πεποείοσι ἢ} 1 Ψ}}} οὶ ἀγίηϊς οὗ τΠϊ5 ἔτυΐξ, 
ὉΠ] ἴδς Κίηράοπι οἵ αοἀ 514}1 σοπιε," Μεβ. 1,ενν]8). 

παιταῖοβ Ὁ ρτεαὶ βίρηίβοδηοαθ. Ης Οοεηδα," Βεηρ. ἴῃ σεΐεγεπος ἴο νν. 15-18). 
ΒεεπὶΒ ἴο ψτίϊα ὑνἱτμ [Π6 ῥγδοιῖςε οὗ ἔδ6 
Αροϑβιοϊίς σμυσοῖ ἰπ νίενν ἴῃ ταΐεσεηςα 
ἴο ἴτε Ηοΐγ Οοτηπηυηίοῃ.--- εσ. 15. πὶ 
τοῦ με παθεῖν : [86 ἰαδῖ ράβδονεῖ Ηξ Ψ}1}} 
εὲ νἹἢ τΠεπὶ ἰβ Ἰοοκεὰ ἐοσνναγά ἴοὸ ἢ 
Βοίεπιη, ἰεηάεσ ἔξεϊ πη ρ. --τνετγ. τ6. λέγω 
γὰρ: ἴ!ε ψοτγάβ οὗ 1εβὺ8 Πεσα τεροτγίεἀ 
ΔΏΒΜΕΙ ἴ0 ᾿νογάβ ρίνεη ἰῃ Μί. δπά Μκ. 
δὶ ἃ ἰαῖεσ βίαρε, ἑ.6., δὲ ἔῃ οἷοβε οὗ ἐμεῖς 
πιατταῖϊνα οὗ ἔπε ἰπβεϊεμείοη οὗἩ τῆς ΘΌΡΡεσ. 
Αε τη18. ρμοΐϊπε {κΚ.᾽8 παιγαῖϊνε [Ὁ]Πονν8 ἃ 
ἀϊνετρεπέ σουζβθ.---νεσ. 17. ὁ4, 
Πανίπρ τεςεἰνεὰ τοτὰ δε ῃδηὰᾶ οὗ δποῖμεσ 
(ἀϊδετεης ἔτοπὶ λαβὼν, νετ. 10), παπάεάᾶ 
ἴο Ηἰπι τῃδὲ Ηε τηῖρμς ἀτίη.---εὐχαρισ- 
τήσας, [ἢ15 βοϊετηη δοῖ ρίνεϑ ἴο {86 πδηά- 
ἱπξ τουπά οἵ τ1ῃ6 οσυρ Βεῖα πιεηιτοηθά τΠ6 
Τμδγδοῖεσ οὗ ἃ ρτείυὰθς ἴο ἴπ6ὸ Ηοΐν 
ϑυρρεγ: (“ ᾳυδεάδπ), αυδδὶ ῥχοϊ βίο 85. 

{τὸ τεδάϊηρ οὗ Ὁ δηὰ βοπιε Οἱά 1 δίῃ 
ςοἀά. ννϊς ἢ παῖε β νεσ. 19 βίορ δὲ σῶμά 

δηὰ οπλϊῖβ νϑσ. 20 ὃ6 ἴῃς ἴγυς ἰεχὲ 
(υἱάς ςτὶεῖςαὶ ποῖε8 ἀρονε), ἔβθη 1.8 
δοσουηῖ οὗ {868 ἰπδεξυξίοη ταῖν Ὀερὶπβ ἴῃ 
νεσ. 17, δῃά ννῆδι Βαρρεπεά αυξοιίης το 
ἰενγαβ (Π18: [6βὺ8 γε βεπί τουηᾷ τς ουρ, 
δαυΐηρ: ἴδκε {π᾽18 ἀπά ἀϊνίἄε ἰξ δηγοπ 
γουγβεῖναβ, ἴβεη ἰοοῖ Ὀτεδά, ὑγοΐκε ἴξ, δὴ 
ξϑνε ἴξ το ἰῆε ἀϊδβοί ρεβ, βαγίῃρ: ἐδ 18. 158 
ΤΩ Ὀοάν. [π {18 νεγβίοῃ ἔννο 1 58 ἀγα 
ἴο Ρε ποίεὰ: ξτβὲ, {π6 ἱηνεγβίοη οὗ ἴῃς 
δοϊίοῃβ ; βεοοπά, ἴππ οπιϊββίοη οὗ 41] γε - 
ἔεγεηςε ἴο ἴΠ6 Ὀἱοοά ἴῃ ςοπηεοιίοη στα 
δε νίηβ. Τῆς εχίβίεπος οὗ βυςἢ ἃ γεδά- 
πε 88 {παῖ οὗ Ὁ δπὰ τς Οἱά 1,δεῃ νεσ- 
βίοῃ σϑῖβεβ συδϑέοηβ, ποῖ ΟἿΪΥ 848 ἴο 
1,κ.᾽8τεχὲ, δυϊ 45 ἴο οδυσοῦ ρῥσδςῖιος ἴῃ τῆς 
Αροβίοϊϊς δρε δπὰ δίϊεγσνασάβ; οσ, δββιτα- 

40 
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424. καὶ ὁ μὲν υἱὸς 1 τοῦ ἀνθρώπου πορεύεται κατὰ τὸ ὡρισμένον". 
πλὴν οδαὶ τῷ ἀνθρώπῳ ἐκείνῳ, δι᾿ οὗ παραδίδοται." 423. Καὶ αὐτοὶ 
ἤρξαντο συζητεῖν πρὸς ἑαυτούς, τό, τίς ἄρα εἴη ἐξ αὐτῶν ὁ τοῦτο 

μέλλων πράσσειν. 

αὐτῶν δοκεῖ εἶναι μείζων. 
24. Ἐγένετο δὲ καὶ φιλονεικία ἐν αὐτοῖς, τό, τίς 

25. ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “Οἱ βασιλεῖς τῶν 

ἐθνῶν κυριεύουσιν αὐτῶν, καὶ οἱ ἐξουσιάζοντες αὐτῶν εὐεργέται καλ- 

οὖνται. 26. ὑμεῖς δὲ οὐχ οὕτως - ἀλλ᾽ ὁ μείζων ἐν ὁμῖν γενέσθω ὡς 
ὃ νεώτερος " καὶ ὁ ἡγούμενος ὡς ὁ διακονῶν. 

ὁ ἀνακείμενος, ἢ ὁ διακονῶν ; 
27. τίς γὰρ μείζων, 

οὐχὶ ὁ ἀνακείμενος ; ἐγὼ δέ εἰμι ἐν 

1 Ῥοε και ο μ- ν. ΑΙ ΒΌΙ, Βᾶνε οτι, εἴς., ἀηὰ δᾷ«ΒΙ, ο νιος μεν. 

3 κατὰ τ΄ ὠ. πορένεται ἰῃ ΒΌΟΙ, 13, 69, εἴς. 

ἵπρ 88 ἃ ροβειῬ} ΠΥ ἔμαῖ ΓΚ. ὑτοῖς δ Ὁ 
τεργεδεπίβ, πᾶνε ννὲ ἤεγα δῃοίμεσ ἰπβίδηςς 
οἷς εἀϊιοτία! ἀϊβογειίοη---ῃγιπκίηρ ἴτοπι 
ἱτηρυκίπες ἴο ]Ἰεδὺβ ἴῃς ἰάεα οἵ ἀγίηίκὶπρ' 
Ἧ!8 δἱοοᾶ [ἐν τ Ὁ να οπιῖξ 811 ἐπα 
Φο]1οννβ σῶμά μον, τἰεη ἰς τεβυεβ ὑπαὶ [Κ. 
μαα ἰἸεῖ οὐὔὲ αἰΪ τῃε6 ᾿νογάβ οὗ οὖς [μοτὰ 
βειτπρ ἴογι ΒΒ ἴπεῈ εἰρηϊβοᾶπος οὗ Ηἰβ 
ἀεδιἢ υἱϊετεὰ (1) δὶ (δεβαγεὰ ῬῃΠρρὶ; 
Ὁ ου ἴδε οοςαβίοη οὗ ἴῃ τεφυεβὶ οὗ 
εὐοάες᾽ 8 δοηβ; (3) ἴπε δποίπιπρ δἱ 

Βείμδην ; (4) ἰδ ἱπβιϊτυϊτοη οὗ τπῈ 50ρ- 
Ῥετ. (2) δπά (3) δε οπιτιεὰ δἰιορείμεσ, 
δηὰ ὅ 8. 80 τερογίοἀ δβ5 ἴο πιᾶκε [ἴῃς 
Ἰεββοῦ ποῃ-δρρατεηῖ. 

γν. 1τ9-20θ.. Τὴε ϑδιῤῥεν.--- Μετ. το. τὸ 
σῶμά ,) ΤΥ Ὀδοάγ, ὕγοκεπ κε τῃε 
Ὀγεδά, ἐπιρ᾿ γίηρς Ὀ]Ϊοοά-βῃεάάϊπρ, του ρἢ 
ται ἰ8 ραββϑεά ονεσ ἰῃ βίΐεπος ἰξΐ τῆς τεδά- 
ἴῃς οἵ Ὁ ὃε δοςερίεά. Νοῖς {πδὶ ἴῃ 
Αςῖβ ἴ᾿. 46 τπ6 σοπητηυπίοη οὗἉ {πε 12 8 ι] 
8. οο]]1εὰ Ὀτεακίηρ Ὀγεδά.---τὸ ὑ. ὑ. δι- 
δόμενον: ννῃδῖ [ο]ἴοννΒ ἔτγοπὶ ἴΠ686 ννοτ8 
ἴο ἴδε επὰ οὗ νεῖ. 20 γεβεγηθῖεβ οἰ βεῖν 
8ι:. Ῥαὺυ] 8 δοοουηΐ ἴῃ 1 (οσ. χὶ. 23-25. 
Ὑδῖ8 τεβετηδίαποε 18 οὴς οὗ πε δρι- 
τηδηΐβ οὗ νν. δηὰ Η. δραϊπϑβὶ πὸ ρεηυιπα- 
688 οὗ ἴπ6 ραββᾶρε. Οη πε ψῃοΐϊε βυῦ- 
ἦεοῖ σοπβυῖϊς 1. δ εῖββα (Μεγεγ, εἰρμιῃ 
εὐϊεϊοπ) δηὰ ννεπάς, 1. 7... ἵν 173, ὈοῚΒ 
οὗ  Ὠοτι δὐορὶ ἴδε γτεδάϊηρ οὐ Ὁ. 

γν. 21-22. Τὴε ἐγαϊίον (Μι. χχνὶ. 21- 
25, ΜΚ. χίν. 18-21), ρἰδοεὰ αἤεγ τπε 
ϑυρρεσ, ἱπβίολ οἵ δείογεαρ, 48 ἰπ 
ῬΑγδὶ!εἶ5.--πλὴν : τηακίπρ ἃ ἰγαπβίτίοη ἰὸ 
Ὧπ ἱποίάεπε ργεβοπιίηρ ἃ βίγοηρ πηογδὶ 
ςοηίγαβὲ ἴο ἴῃς ρῥγεοςάϊηρ.--- χεὶρ, τῆς 
μαηδ, ρυαρῆῃϊς δηὰ ἱγαρίο ; ἴῃς μαπά 
ΨΙΟὮ ἰδ τὸ Ρεγίοσπι βυο ορροβίτε δοῖβ, 
πον τουοπίηρ {πε Μαβίογ᾽ Β οπ {Π6 ἴδδ]ε, 
εγε ἰοηρ' ἴο δε {πε ἰπβίγυπιεης οἵ Ὀεϊγαγαΐ. 
--ν ες. 22. πλὴν, δἀνετγεαῖίνε, ἢδνεσίπε- 
1ε85; ἴῇε ὅοη οὗ Μδη ἀεβιίπεά ἴο ρὸ (1ο 
ἀδαῖ ἢ), Ὀὰϊ τΠδὶ ἄοςβ ποῖ τεϊΐενε {πὸ ἴῃ- 

βισυπιεηΐῖ οὗ Βίβ γεβροῃβι Ὁ ΠΥ .--Ν ες. 23. 
πρὸς ἑαντοὺς, ἴο οπε Δἀποίπετ, οἵ ἀπηοπς 
{πεπιδεῖνεβ, βοῦς ϑρεακίηρ ἴο ἴδ 
Μαβίεγ ; οἰμεγννῖβε ἰῃ ρᾶγδὶεΐ8.-- -τοῦτο : 
ἐπ δὴ επιρῃδιὶς ροβίτίοη τὸ [15 Βογχίδῖ6 
ἀεεὰ, 

γν. 24-3.ο. ϑέγίζε α'ποηρ ἐδε ἀϊκείῥίε5. 
ΟὟ οα οδδρ. ἰχ. 46.---Νν ες. 24. τκία, 
ἃ οοπίεπιίοπ, Ποῖα οἷν ἰπ ΝΙΤ. Τϑε 
)υχίδροβίιιοη οὗ 1818 βιγε. ἀπίοηρ δα 
εἰενεη ἢ Ἐπ δππουποειηεης οὗ τὰς 
τιαϊῖοσ ρίνεβ ἴο ἴἰξ ὈΥ Τοπιρατίδοη ἔπ 6 
δβρεοῖ οὗ ἃ ραγάοπδδϊε ἱπῆσπηῖν ἴῃ οἴμοσ- 
νἴβ6 ἰογαὶ πηςῃ, δηὰ ἴὰ ἴ8 8ὸ ἔγεαϊὰ ὉΥ 
7εβ08.---τὸ τίς α., εἴο., 45 ἴο τῆς ΨΠῸο οὗ 
ἴδεπι, εἰς, ΤΠε τορὶς οὗὨ τῆς εαγῖϊες ἀϊ8- 
Ρυὶϊς (ἰχ. 46) »εἰσλέ ὃς : 'νδο ουϊδίᾷς {πεῖς 
οἴτοὶε ννὰ8 ρτᾶῖεγ ἴλη ἴΠῸῪ 1}, Ὀυς Πετα 
ἰξ σεγίαι ἶγ ἰδ: ψνμῖο. οὗὨ ἘΠ επὶ 15 στεαῖες 
τῇδη Π5 ἔδ!ονν. [τ ἰβ υϑυ8] ἴο οοππεοῖ 
118. ἱποιάδης ἢ τῆς (δεῖ-νναβῃϊηρσ ἰῃ 
7οῆπ χὶν.---δοκεῖ, δθεπιβ, ἰοοῖβ ἥκοι 
ΤΑΆΚΕΒ {π6 ἱπηργεββίοη οὐ δείηρ (ΒΙεεκ 
δηὰ Ἡλῃπ).- ἦν. 25, 26: Ὀοττοννεὰ ἔγοτι 
πε ἱποίάεπε οὗ ἴδε ἵννο βοῃβ οὗ Ζεδεάες 
(Με. χχ. 25, 26, ΜΚ. χ. 42, 43), τυδίοδ 
κι. οπιῖῖβ δἀπὰ βοπιεν δῖ δἰϊοῖβ ἴπ ἐχ- 
Ῥτεββίοῃ.--- εσ. 25. εὖε : Βεῖα 
ΟὨΪΥ ἰπ ΝΙΤ., εἰἴμεῦ εἰταΐας, κ᾿ οὐγ 
Κ ΟΣ Πρ Πη 658," 4... ΡιοΙεπιν Ευεγρεῖςβ 
80, πηδηγ)}, οἵ -- θεπείδοϊζοσϑβ.--- ἐσ. 26. 
ὑμεῖς δὲ, εἰς., Ὀὰξ γε ποῖ 50, εἰϊἱρεῖς δὶ, 
ἔσεσθε οἵ ποιήσετε υπάετβιοοά.---ὦ 
γεώτερος, {πε γουΠΡΈΕΓ, “νῆο ἴῃ Εδβίοσῃ 
{Ἀτλῖ]165 1168 πλεπιδὶ ἀμεῖεβ, Αςῖβ ν. 6" 
(Εδγτγαγ). -- ἦγον , ἴῃς ᾿εδάεσ ος 
οπίοῖ, ἐπα πάπα οὗ ἐποβα ἴῃ οδῖος ἴῃ τῆς 
Οδυτοῦ ἰῃ Ηεῦ. χί. 7, αἷϑο ἰπ τῃς 
ερίξες οἵ ΟἸεπιεπε; ἐπεγείογε νίεννοὰ ὉῪ 
ΒΟΠΊΕ 85 ἃ ποΐα οὗ ἃ ἰαῖε ἀδῖε, θυ νἱἢ- 
ουἱ δυβῆοίεης τεδβοη.---νεσ. 27 δάάυςεβ 
πε ἐχαιηρὶς οἵ ]}|εβι8 ἴο επίοτος ἴδε 
Ῥεποίρίε βιαϊεὰ ἴῃ νοσ. 26. Ης, τὸ δά- 
τυ εάν ρτεδίετ, Βαὰ αββυπιεὰ τπε ροβίκίου. 



32---31. 

μέσῳ ὑμῶν ὡς ὁ διακονῶν. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 627 

28. Ὑμεῖς δέ ἐστε οἱ διαμεμενηκότες 
μετ᾽ ἐμοῦ ἐν τοῖς πειρασμοῖς μου" 29. κἀγὼ " διατίθεμαι ὑμῖν, « νατο ουῖν 
καθὼς διέθετό μοι ὁ πατήρ μου, βασιλείαν, 30. ἵνα ἐσθίητε3 καὶ Αι ἢ. 
πίνητε ἐπὶ τῆς τραπέζης μου ἐν τῇ βασιλείᾳ μου, καὶ καθίσησθε ὃ 
ἐπὶ θρόνων, κρίνοντες τὰς δώδεκα φυλὰς 4 τοῦ ᾿Ισραήλ." 

845 δυὰ 
δεένεσαὶ 
εἰτλεα ἰῃ 

31. Εἶπε Ἠεδ. 
δὲ ὁ Κύριος,δ “ Σίμων, Σίμων, ἰδού, ὁ Σατανᾶς " ἐξῃτήσατο ὑμᾶς, τοῦ Ἡὐντν ἐμά 

} εἰμι αἴεσ ὑμῶν ἰη ΜΝ ΒΙΤ, 
3 ἐσϑητε 'π ΒΌΤ (ΤίΞς"., ΝΥ. Η.). 

5 καθησεσθε ἰπ ΦΑΒΈΙ, αἱ. (ΤίεοἙ., Ν.Η., τχασρ.). 
εχ). 

καθησθε ἴῃ ΒΤΔ (ΝΗ. 

4 τας δωδ. φυλ. κρίνοντες ἴῃ ΒΤ (ΥΝ.Η.). 
δ Οπηῖξ εἰπε δε ο κ΄ ΒΙ,Τ 5δῃ. σορ. βυτζ. βίῃ. (Τίβοξ., ΝΝ. Η.). 

οὗ 1δε 1685 ὉΥ Ὀεοοτηΐπρ ἔπε βεγνίῃρ' πηδῃ, 
ὁ διακονῶν, ἰπϑιεδά οἵ ἴππ ριιεβῖ δἵ [40]6 
(ὁ ἀνακείμενος). ἴπ Μῆδι ΜΑΥ [6818 
δαά ρἰαγεὰ {πε ρασὶ οἵ βεγνίηρ πιδῃ 1. 
ἄοεβ ποῖ ἱπάϊςαϊεβ. Τῇ μδηάίηρ τουπά 
οὗ τπ6 οὺρ πιρῃς 6 νἱεννεά 48 βεσνίςα. 
ΒΥ οὔϊτηρ τῆς ἱποίάεπε οὗὨἩ 1[π6 δοπβ οὗ 
Ζεδεάες [.Κ. πιίββθὰ τπ6 βιργεπια {11058- 
ττδιίοη οὗ βεσνίος ᾿πγουρῃ ἀεαίλ (Με. χχ. 
28, ΜΚ. χ. 45).-- ες. 28. ὑμεῖς δέ, ὑυὶ 
γε, {πε δέ πιακίπρ' ἰταῃβίομ ἔτοπ νγογὰ 8 
οὗ σοτγεοιϊίοη ἴο ἃ τῆογε σοηρεηΐδὶ βῖγὶε 
οὗ «ἀάτεββ.--οἱ διαμεμενηκότες, νῇο 
δᾶνε οοπεϊπυεά 411 τὩγουρῃ ; ἴῃς ρεγίεσε 
Ῥασιίοί ρα, ροϊπεῖπρ τπεπὶ οὐδ 88 ἰπ 
ῬοΒββεββίοῃ οὗ ἃ ρεσπηαπθηὶ Ἵμδγδοῖοσ, ἃ 
Ὁοάν οἵ τποτουρῆϊν {τε ά, ἔα ἘΠ Ὁ] τηθη.---- 
πειρασμοῖς, ἰπ τὴν ἐφ ῤἑαἑϊονι5, Ροϊπιὶηρ ἴο 
411 ραεῖ ἐχρεγίεηςββ διϊεά ἴο {γν [δ ἢ ἀπ 
Ῥαΐϊεηςα, ννῃϊὶς ἢ γεγα οὗ ἄδην οσούττεηςα: 
τετηριδείοηβ ὄνεη ἴο ἔπε Μαβίοσ, ὃδυξ 81}}} 
τῆοτα ἴο {86 ἀϊβοῖρ]65 (ἰπ νίενν οὗἩ {πεῖς 
ΒΡί στ] ννεακηθ 55) ἴο ἰοβα οοηβάεηςα ἴῃ, 
δηὰ διϊδο;γηεπε ἴο, Οπε 80 ρεου]ασ, 80 
ἰβοϊδίεά, δπὰ 8δο τῇυο ἀϊβικεά δπά 
ορροβοά ὃν ἴπε ρεορῖς οὗ τερυῖε ἀπά ἰη- 
βυεποα.--- εγ. 29. διατίθεμαι (διατίθημι, 
ταὶ 16 οηἱν ἴῃ Ν.Τ.), “ δρροίπι," δκα 
ἃ ἀϊδροβιείοη οὗἁ ὍΤῃε σοτγεβροπάϊῃ, 
πουη 18 διαθήκη. [πη ΗεΌὉ. ἰχ. 17 νγὲ ἤπι 
ὁ διαθέμενος, 4 ἰεϑϊδίοτ, ἀπά ἴῃς νεῖ 
ΤΩΔΥ δὲ υϑεὰά δεῖε ἴἰπ {πε βδεηβε οὗ 
δεαιδαιίηρ, ᾿πουρῇ τὲ βεπβα ἰβ ἰη- 
ΔΡΡΙΙσϑΌ]ς ἴο αοἀ᾽ 5 ρἱῆ οὗ ἃ Κίπράοτχ ἴο 
7εβὺ8 τείεσγεά ἴο ἰῃ πεχὲὶ οἷδιιββ.---ν εσ. 
30. καθήσεσθε, γε 5141] 8:1, της πάϊς 4] 
ξυαποιίοη {πὲ τηδίη τίη, ἴῃς εδβεϊηρ ἃ 
δυδοτγάϊπαϊς εδίυτα;; μδηοα βιδιεὰ ἴῃ 8Π 
ἰηάδερεπάεπε ὑγοροβίτίοη (καθήσεσθε ποῖ 
ἀερεπάθδηε οπ ἵνα). --- δώδεκα, ἐτσείυε 
αεἰῦεβ, δηὰ ἐτοεῖυε ἴο τα ονοσ ἔπεῖι, [6 
ἀε[εςτίοη οὗ ̓ υάδ5 ποῖ δκεη ἱπίο δοσουηῖ. 
ΤὮς ῥτγοπιῖβα 18 ρίνεη ἴῃ [πὶ τεβρεοῖ δβ ἰῇ 
Βροκδῆ οὔ δηοίπεσ οἼοδβίοη (Με. χῖχ. 

28). ὙΠὶβ ροπεγοῦδ εὐΐορν οὔτδς ἀϊδβοί 68 
ἴοτ τΒεὶγ Βάδἰ ἐγ μ68 ἴῆε εἴεοϊ οὗ πκὶπί πῖ8- 
ἱπρ ἴῃς ἔδυϊο τηεπιϊοηςά ͵μ5ὲ Ὀεΐοσα. ΓΚ. 
ΒΒ ἀὐᾶῖα οὗ ἴπ6 ἔδοϊῖ. 11 ἰβ δῃοῖπεσ 
ἰπβίδηςα οὗἁ [8 “ βραγίηρ οὗ ἴδε Τινεῖνςε "Δ 

γν. 31-34. Ῥείεγ'ς τυξαχμές5 γογείοϊά. 
ὙνΗΣ Ἰομη (χίϊ. 36-38) [ωκι ρίδοεβ τῃ 18 
ἱποίδεπε ἰπ ἴπῈ ΒΌΡΡΕΙ ομαηηθεσ. [ἢ Μι. 
αηὰ ΜΚ. ἴὲ οσουτβ οὐ πε νᾶ ἴο ἀειἢ- 
βεῖλδης (Μι. χχνὶ. 31-35, ΜΚ. χίν. 37-31). 
{15 ἱπιτοάδυςεᾶ τῆοτα δυγαρεν μεγα τπδη 
πῃ τ οὔτε οἴπεσ δοοουπῖβ. Τῆε εἶπε δὲ 
ὃ κύριος οἴτῃςε ΤΕ. 18 ἃ παίυγαὶ διἰτεπιρὶ 
το τηϊεῖραῖς ἐπῸ δργυρίπεββ, θὰξ ἐμ ρ45- 
βᾶρε 15 τίοσε βἤεςεϊιννα νἱῖπους ᾿ξ. Ετοτὰ 
δεπεσουῦβ ργδῖβα δηὰ Ὀγίρῃς Ῥγογηῖβεϑ 
]εβὺβ ρᾶββεβ βυάάεηϊυ, υν ἢ ρεγμαρβ ἃ 
βρῆς ραυβε δηά πιαυκεά οἤδηρε οἵ ἴοπε, 
ἴο 186 τηοσδὶ ννεᾶκπαββ οὗ Ηἷ5 πὰς ἢ-Ἰονεάᾶ 
οοπηρδηΐοηβ δηά οὗ Ρεΐεσ ἴῃ ραγίϊου]ασ.---- 
γες. 31. Σίμων, Σίμων : οἠε οδη ἱπηαρίπε, 
ἐπουρῇ ποῖ εαβιὶυ ἀδβογίθε, ἢν, [15 νν 88 
βαϊὰ --ν ἢ τὰς αβδοϊίΐοη δηᾶδ [υ8ὲ 
δπουρὴ οἵ ἀϊδέγεβ8 ἰῃ {πε ἴοπε ἴο τῇδκα ἱξ 
8016 πλη.---ὦ Σατανᾶς. Τα τεΐεσεποε ἴο 
ϑαΐδηῃ παίυσα!ν γεπιὶπ 8 18 οὗἩ πὸ {γἴ4] 
οἵ ]οῦ, ἀπὰ πιοβὲ σοπιπηεπίδίοσβ ἀ5βΌτης 
παῖ ἴλ6 οαδβε οὗ ]οῦ ἰ8 ἰπ ἴπῸ νίενν οὗ 
]16ϑθὺ8 οὐ τὰς δνδηρεῖ δῖ, ὙΒῈ οοτηΐϊηρ 
[4}1 οὐ Ῥεῖεγ οου]ά ποὶ θ6 βεὲξ 'π ἃ τῆοσε 
δἀναπίασεουβ Ἰίρῃξς ἴπδὴ ὉγΥ δείηρ 
ῬΑγδ]εἰε τ τὰς οχραογίεποθ οὐ ἴπ6 
ἴαταουβ τίη οὗ ὕΖ, νν ἢ ἃ ροοά τεοογὰ 
Ῥεδπὰ πίπὶ δπὰ ἔδπις Ὀεΐοστε δἷπι, τπ6 
νοὸ οοππεοίεά ὃν ἃ ἄαγκ Ὀὰχὲ ῥγοβίδοία 
εἴπη οὗ ετἰδ].---δξῃτήσατο, ποὶ τηετεῖν 
“ ἀερίγεά το παν" (4.Ν.) Ὀμὲ, οδεαϊπεά 
ὃν δϑκίηρ (ΕΝ, πιαγρὶπ). Οδγείυ! ασεεὲκ 
τεσ ὑ8εά ἐξαιτεῖν Ξ- ἰο ἀεπηαηά ἔοσ 
Ρυπίβῃπιεηῖ, δηά ἐξαιτεῖσθαι -Ξ ἴο Ὀερ ΟΠ, 
ἀεῤνεοαγί. Ἰιϑῖετς υυτίτεσβ βοσηεν δῖ ἀϊ8- 
τερατάεά 18 ἀϊβιϊποτίοη. ὙΤδς δοσγίβὲ 
ἐπλρ 68 σνεοδος ἴῃ 1π6 ἀοπιαπά. [ὲ ἰ8 Δη 
ἰπβίαπος οὗ ἴδε “ Κεϑβυϊεδῖῖνε Αοσίδι " 



628 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙΣ. 

σινιάσαι ὥς τὸν σῖτον" 32. ἐγὼ δὲ ἐδεήθην περὶ σοῦ, ἵνα μὴ ἐκλείπῃ 
ἡ πίστις σου" καὶ σύ ποτε ἐπιστρέψας στήριξον ἢ τοὺς ἀδελφούς 
σου." 43. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτῷ, ““ Κύριε, μετὰ σοῦ ἕτοιμός εἶμι καὶ εἰς 
φυλακὴν καὶ εἰς θάνατον πορεύεσθαι." 414. Ὁ δὲ εἶπε, ““ Λέγω σοι, 

Πέτρε, οὐ μὴ 8 φωνήσει σήμερον ἀλέκτωρ, πρὶν ἢ " τρὶς ἀπαρνήσῃ 
μὴ εἰδέναι με. δ᾽ ,1ς. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ““Ὅτε ἀπέστειλα ὑμᾶς ἄτερ 
βαλαντίου καὶ πήρας καὶ ὑποδημάτων, μή τινος ὕὑστερήσατε ;" Οἱ 

δὲ εἶπον, ““Οὐδενός." δ 46. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς, “᾿Αλλὰ νῦν ὁ ἔχων 

βαλάντιον ἀράτω, ὁμοίως καὶ πήραν" καὶ ὁ μὴ ἔχων πωλησάτω τὸ 

τ ἐκλιπη ἰη ΜΒΌΓΙΤ αἱ, 
ὁ στήρισον ἴῃ ΦΑΒΚΙ,Τ τ (Τίβοξ,, Μ.Η.). ΤΆ. π Ὁ, εἰς. 
ον υἱίδουΐ μὴ ἰη ΜΙ ΒΙΤΧ. 

4 Ἐὸσ πριν ἡ ΜΙ ΒΙ.Τ 60 αἱ. Βᾶνςε εως (Ὁ εως οτου). 

δΈΟΣ ἀπαρ...με ΜΙ ΒΙΤ 13, 131 αἱ. Βᾶνε με ἀπαρνηση εἰδεναι (ΚΝ. Η.). 

4 ουθενος ἰπ ΒΤ αἱ. (Τίβοϊ., Ν.Η.). ΤΙΆ. τ ΜΌΙ.. 
Τ Ἐοὸ: ουν ᾿ς ΒΙΤ Βᾶνε δὲ. ΜΝ" Ὦ Βᾶνε ο δε εἰπεν. 

(υἱάε οὐ τηῖ8 ἀπὰ οἵδβες βεῆβεβ οὔ ἴῃε 
δοτῖβι, Βυτίοῃ, Μ. απμὰ Τ΄, ὃ 35). Εἰεϊά 
(Οἱ. Νον.) εἰϊεβ τοι Ψν εἰδι εἴπ ἰπβίδῃοεβ 
οὗ βυοῦ υδὲ αηὰ ταηάεγς ἐξητ. ὑ. ρετί- 
ΡΠγαβεςα!ν ““ ϑαΐδη μαῖῃ ργοουγεά γου 
ἴο 6 ρίνεῃ ὑΡ ἴο δίπὶ"..-- ὑμᾶς, γου, τῇς 
ψ πος οὗ γου (πουρ ποῖ επιρῃδίῖο) ; 
τπεγείοσε, ϑίπιοη, Ἰοοῖς ἴο γουγβεῖζ, δηά 
ἐο ἐλε τολιοῖς δγοϊμεγλοοά ὁ τολίοὐε γον 
αγε ἐπε ἱεαάϊηρ νιαπ. Βδηρεὶ τεπηδσίβ : 
“Τοίυβ βᾶπε ἢϊς βεγπηο Ποηλίηὶ ργδαβυρ- 
Ῥοηίϊ Ρ. 6886 Ῥγίπιυπι Δροβίοϊογαπι), 40 
βίδηϊε δυϊ οδάθηϊε ςεϊετὶ δυῖ πλπυβ δὺξ 
πιδρὶβ Ῥειο!!τἀγεπίυγ"", --- σινιάσαι: ἃ 
ἅπ. λεγ., ὃδυῖϊ οὗὨ οετείαίπ τηεδηΐηρ. 
Ἡδβυοπίυβ ρῖνεβ 88 δαυϊναίεπι κοσ- 
κινεῦσαι, ἔτοπῃ κόσκινον, ἃ βίεναε. Ευϊῃν. 
Ζίᾳ. 15 ςορίουβ ἢ ΒΥ ΠΟΏΥΤΊΒ -- θορυβῆσαι, 
κυκῆσαι, ταράξαι. Ηδ άά5, "“ννῇῆδι ννε 
(411 κόσκινον ἰ8 ὈῪ βοπηε οα]]εὰ σινίον,᾽" 
δηὰ πε ἔπι8 ἀεβογὶδεβ ἰἢς διποιίου οὗ 
τῆς βίθνε: ἐν ᾧ ὁ σῖτος τῇδε κἀκεῖσε 
μεταφερόμενοες ταράσσεται. δ {ἰπρ' 
Ῥοΐπέβ ἴο 1πῸ γεςμίξ οὗ ἴπε ῥγοςεββ δπιίςοὶ- 
δἰεὰ ὃν ]εβυ8. ϑαΐδη αἰπιεὰ αἱ γυΐῃ.-- 
ὍΝ 32. ἐγὼ δὲ ἐδεήθην, Ὀυϊ 1 πᾶνε 
Ριαγεὰ; 1 νοτκίηρ δραῖπβι ϑδίδῃ, δηὰ 
εἰς εε ΆΠν τ ῖγς μὴ ἐκλίπῃ ἡ π. σ. 
τηδὲ τὴν 1411 πιᾶν ποῖ (υζεογΥ) Ζ4:1 οσ 
ἀΐε (χνί. 9), [που ρῇ ἰτ Ῥγονε εκ οσ ἰη- 
δἀεαυαίε ἔογ {πε πιοτηεπί. 00 8 ἋΔ[1ἢ 
υηδεγνεηϊς εοἰρ86. Ης ἀϊά ποὲ οὔγεα 
αοά, ὃυῖ ἔος τῆς εἰπε ἢ 1οβὲ ἔδττ ἴῃ τα 
τοδὶ ν οὗ ἃ Ὀϊνίης ρονεσηπηεηΐ ἰῃ Πυπιδη 
αϑαῖτβ. 80 Ῥεῖδεσ πανεσ Ἷεδβεά ἴο ἴονε 
76βυ8, Ῥαξ πε Ψ848 ονεγρονεγεὰ ὉΥ ἔσασγ 
δηὰ τῆς ἱπδιϊπος οὗἩ δβεϊ -ργεβεγνδίιοῃ.--- 

ἐπιστρέψας, δανίπρ τεϊυγηεὰ ((ο τῆν 
τὰς 8561). Ολ στραφῆτε ἰη Με. χνϊ. 3. 
Τῇς ννοσὰ “οοηνετίεα,᾽" 48 Ῥεαγίηρ ἃ 
τοο;ηίοαὶ βθῆβα, βῃοιϊὰ 6 αἱοννεὰ ἴο 
[ΑἸ] ἱπῖο ἀεβυδιυᾶς ἱπ τηϊβ σοππεοίίοη. 
Μδϑην στερασζὰ ἐπιστρέψας 25 ἃ Ηεὗταϊβπι 
Ξε υἱοϊσεῖνι: ἄο ἴποὺ ἐπ ἐμγη βίσεπρίμεη 
ὉΥ Ῥσγᾶγεγ δπὰ οἰπεγν βε ΤΥ Ὀγείγεη 88 
Ι μάνα βίγεηρίβεπεά {μεεὲ. 80, 4.5.» 
ατοιίυβ: “8 ΟΡρεγπὶ πα ἴῃ Βάς ἀεδοίδηξ, 
ΠΕΠΊΡα ῥτο ἵει ογαπς, βἰοὰϊ ερὸ ὕτὸ 
ἴ6 ογο. πρεηΐίουβ διὲς ἀουντῆιὶ.--- 
στήρισον: ἰδαἴο ἴοτπη ἔογ στήριξον; 
ἴον πε βθῆβε υἱάὲ Αςῖβ χίν. 22 δηὰ 
χ Ρεῖ. ν. 1ο.---ἶν ει. 33. εἰς φυλακὴν καὶ 
εἰς θάνατον : τῆοτε ἀεῇβηϊίϊε τείεγεπος ἴο 
{πε ἀδῆρετβ αἀπεδὰ 1Ππδηὴ ἴῃ δὴν οἵ ἴδε 
ΡΆτΑ 16 18.--- εσ. 34. σήμερον, το-ἄλγν, 88 
1η ΜΙ., Ῥυῖϊ νιῖπουϊ τῆς ποῖα ἀεδηϊα 
ταύτῃ τῇ νυκτὶ.--μὴ εἰδέναι: μὴ αἴϊες ἃ 
νει ΟΝ ρον 88 οἴξεη ἢ ὅτε δυΐδοτβ, 
4.6...» τὸν " ἀπαρνηθέντα χρᾶναι 
λέχη, Ευγίρ., Ηἱῤῥοὶ., 1. ἐβόα 

νν. 35-38. Οονιπρ ἀαπρεν, Ῥεου] ας 
ἴο υκ. ΤΠετα 8 ἄδηρες δῃμεδά ρῃυβίοδ!ν 
Ὧ5 Ὑ611 45 πλοσαῖγ. 688 ἔυσπ8 πον ἴὸ 
{πε Ρῃγδίοδὶ βἰάβ. δὲ Ηδβ βανβ δῦουϊ 
ἃ βνοζά ἰ5 ποῖ ἴο δε ἴδκεη [ἰξεσγαῦγ. 1 
8 ἃ νἱνὶἀ ννᾶγν οὗὨ ἱπεϊπηαιίηρ ται πε 8ὰ- 
Ῥτιαπια οτβὶβ ἰβ δὶ μαπά ΞξῷἙ ἴμεὲ δπεπΥ 
ἈΡΡΓΟΔΟΠ 65, ρσερᾶσε 1---τν ες. 35. ὅτε ἀπ- 
ἐστειλα: ἐπε τεΐίεγεηςς ἰ8 ἴο ἶχ. 3, οσ 
ταῖδοσ, 80 8γ 85 ἰδπρυάρε 18 οοποοιπαᾶ, 
ἴο χ. 4, Ῥηϊοἢ τεϊδίεβ τὸ ἴμε πιϊββίοη οὗ 
τῆς τευεηίν.---ἅτερ 88 ἴῃ νεσ. 6.--- εσ. 36. 
ἀλλὰ νῦν, Ρυϊ "οῖο, ϑυρρεβιίπρ δῇ 6π|- 
Ῥμδιίς σοηίγαβὶ δεΐνγεθη ρᾶβὶ δηά ργοβεηϊῖ, 



32-.,ξ[0. 

ἱμάτιον αὐτοῦ, καὶ ἀγορασάτω μάχαιραν. 
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47. λέγω γὰρ ὅμῖν, ὅτι 
ἔτι 1 τοῦτο τὸ γεγραμμένον δεῖ τελεσθῆναι ἐν ἐμοί, τό, " Καὶ μετὰ 
ἀνόμων ἐλογίσθη καὶ γὰρ τὰ 2 περὶ ἐμοῦ τέλος ἔχει." 48. Οἱ δὲ 
εἶπον, “Κύριε, ἰδού, μάχαιραι ὧδε δύο." 
“Ἰκανόν ἐστι." 

Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, 

39. ΚΑΙ ἐξελθὼν ἐπορεύθη κατὰ τὸ ἔθος εἰς τὸ ὄρος τῶν Ἐλαιῶν - 
ἠκολούθησαν δὲ αὐτῷ καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὃ 

Δ Οπξ στ ΦΑΒΌΓΤΧ. 

40. γενόμενος δὲ 

ΞἙογτα ΜΒΌΓΙΤ 1ἵ δᾶνε τὸ (Τίδβοϊ., ΝΝ. Η.). 

5 Οπῖξ αντον ΦΑΒΌΓΙΤ 1, 13, εἴο. (Τίβοῃ., ΝΝ.Η.). Β οπιῖίβ καὶ δείογε οι μαθ. 
(ΝΗ. ὑὈγβοίκει8). 

ΟΥ πεᾶσ διξυγε.---ἀράτω, [ἢ ἴτε: 1Γ ἢ Πα8 
ἃ Ῥυζγβς [εἴ Πἰπὶ σᾶστυ ἴξ, ἴὲ Ψ}}}} 6 πεεάεά, 
εἰἴμεσ ἴο ὈὰγΥ ἃ βινογά οἵ, τόσα ρΈΠΕγα Ϊγ, 
ἴο Ῥγονί ἄς ἔοσ Πίπηβεῖξ. ἢς 18 ροίῃηρ πον 
ποῖ οῃ ἃ ρϑδςεῖι! πιλϊββίοη ἰῃ ᾿οππεςίίοῃ 
Ὑἱ νΒΙΘἢ Πα πιᾶν ὄχρεςὶ ἐτίεπάϊν τεσαρ- 
τίοη. δηά ποβρίτα! ἐγ, ας οα ἃ ομορβῖρη 
ἴῃ δῇ δῃεπην ̓Β σΟΙΠίτΥ.---ὦ μὴ ἔχων, ἢε 
ΒΟ [48 ποῖ; εἰπεῖ ρυγβα δπὰ βοσίρ, οἵ, 
ΜΙ τείδγεηςα ἴο ννρδὶ ἐοϊοννβ, ες ῃῸ 
δῖ ποὶ δἰτεδὰν βυςῇ ἃ [Πΐπρ 85 ἃ βινοστά 
1εὲ δίτη ὈῪ 411 πχεδπβ ρεῖ οπα.--- πωλησάτω 
τὸ ἱμάτιον, Ιεῖ Ηἰπὶ 8611 ἢΪ5 ἸΡΡΕΙ βαγπιεπῖ, 
Βοννενοτ ἰπά ἰβρεηβδῦὶε ἔοσ οοιπηρ Όν ἀἂν 
πὰ ὃν πίρῃι. Α σισογά ἴμε οης τῃΐης 
πεεάξι!. Τῆηϊβ ἰβ ἃ σεα!βεῖς βρεεςῆ ἴσυς 
ἴο ἴῃς πιᾶηπεσ οὗ [68:8 δηὰ, νι δῖ 8 γᾶγα 
ἴῃ Κι, ρίνεη ψ πους τοηΐπρ ἄοννη, ἃ 
δεπυΐης ἰορίοη νους ἀουδῖ.---Ν ἐσ. 37. 
τὸ γεγραμμένον: ἴΐε ννοτάβ υοΐϊεά τα 
ἴτοπὶ 18. 1Π|. 12, ἀπ ὰ τηδδῃ τῃδὲ [65118 ννὰ8 
δδουξ το ἀϊε πε ἀδδιῃ οὗ ἃ ογί πη} 8].---δεῖ, 
ἰξ ἰδ πεςεββᾶσυ, ἐπ ογάδγ ἐλαὶ ϑετίῥίμτε 
»πῖρλε δὲ γε ||ςἄ. ΝΟ οἵδε οὗ Βίρμεσ 
νίενν [ΠΔῃ 115 οὗ τῆς ταϊίοηδὶε οὗ Ὁ γιβι 8 
ΒυΒαετίηρ8 β ἔουπὰ ἴῃ 1ὰΚε᾽ 5 αοϑρεὶ. Ολ 
χχῖν. 26. Α Ῥαυϊηίβε ἰῃ ἰδ ὑπίνογβδ 5.ὴ, 
δε βῆοννβ 0 δοχυδίπίδπος νν ἢ 5.1. Ρδυ]}} 5 
τῃδοΪΟΡΎ οὗ τῆς δἰοπειηεπηῖ ἅΠ1ε58 ἰδ ὃὲ ἰπ 
νεῖ, 20.---τὸ (τὰ Τ.Ε.) περὶ ἐμοῦ, τῃδὲ 
ὙΠΟ σοποαγηβ ΠΕ, ΤΥ {6 σουζβε.--- 
τέλος ἔχει 8 σοπιίηρ ἴο Δῃ επά. ϑοπῖα 
τῆΐηκ της τεΐεγεπος ἰ8 51}}} το τῇς ργο- 
ῬΠεοῖεβ σοποεσηίηρ Μεββίαῃ δπὰ ἴδκα 
τέλος ἔχει ἰπ τῃ6 8εη8ε οὗἉ “18 Ὀείηρ [ι]- 
Β]1εά,᾽" ἃ βεηϑβε ἰξ βογηδῖϊπη68 Ὀθᾶσγβ : τέλει- 
οὔται ἤδη, Εὐυϊῆγ. Κυρκε τεπάεγβ : γαία 
σηηὶ, [ῃ6 ρῆγαβε Ὀείηρ' Ξβοπιαίπηεβ υβϑεὰ πῃ 
τεΐδγεηςς ἴο {Ππἰπρδ ἤοβα οατίδὶπίν ἀπά 
ΔΟΙ ΠΟΥ οαπηοὶ Ὀς6 πυεβιίοπεά τ “" ΠΊΥ 
ἄοοπι 18 Ἀχεὰ ὈῬεγοπά τες]! "᾿---ν ες. 38. 
μάχαιραι δύο: δοιν ἀϊά βοῇ ἃ ρεδοεδῦϊς 
οοιηρᾶπν σοπηα ἴο δᾶνα Ἴνδη 50 ΠΊΏΟΝ 48 
οῆς ϑνοσὰ ἡ  Ψψνεζτε τες ἵνο ψεᾶροηβ 
ΤΟΔΙΪΥ δυνοσάβ, Πρμεπρ ἱπϑιγυηλεπίβ, οσ 

ἴατε ἱηΐνεβὴὺ Τῆς ἰδίίεσ βιραβεβείοη, 
πιδλάς ὃν ΟΠγυβοβίοπιὶ δπὰ δάορίεά Ὁ 
Ἑσυΐπγπι., ἰβ ςδΠ16ἀ “ οσυτίουβ᾽" ὈὉΥ ΑΠοσά, 
Ῥυξ τεραγάθά Ὀγν Εἰεϊά (Οὐ. Χο.) 88 
“ Ῥτοῦδο!ε᾽".---ἰκανόν, ἐπουρῃ!} ἱ.6., ἔος 
Οπε Ψῆο ἀϊά ποῖ πιεδῃ ἴο ἤρῃε. [εἰβ 8 
Ῥτερπδηῖ ψνοσγά -ῷ “ ἕοσ {πε εηὰ 1 ἢᾶνε ἴῃ 
νίαν τῆοτα ἴδῃ ἐπουρὴ ; Ὁ 4150 ἐπουρἢ 
οΥὗἨὨ θ πιϊἰϑυηάετβίαπάϊηρ, ἀϊβεπομαπετηεηξ, 
Βρθθςῖ, τεδοβίηρ, δηὰ [116 ρεπογαιυ,᾽" 
Ἡοϊιζτηδηη, Η. ἕξ 

νγν. 309-46. Οείκεειαης (Μι. χχνΐ. 36- 
46, ΜΚ. χίν. 32-42). [ν᾿ 8 παγδῖϊνε πεζα 
[4118 ἴδ Βῃογί οὗ ἔπε νἱν!ἃ τε ἰβι οὗ τπ 8 
ῬΆΓΆ]1εἶ8β. Με. δπά ΜΚ. αἷϊονν {δες ἴη- 
Βτταΐῖν οὔτμε στεδᾶὶ Ηρ Ῥγίεβδι οὐ Βυπιδη- 
ἰτν 80 ἘρΑρμί σαν ἀεδοσι δε ἴῃ πὸ Ἐρίβι]8 
τὸ 186 Ἡεῦτεννβ ἴο ἀρρεξᾶγ ἰῃ ἐϊβ ἀρρδ !Πηρ 
πακεὰ ἰὰῖῃ. [κ. τῆτοννβ ἃ νϑὶ] ονὲσ ἰΐ, 
80 ρίνίπρ δὴ δοσουηῖ ννε}] δἀδριεά ἀουδι- 
1ε88 ἴο τῆς βρίγίϊυδὶ σοπάϊτίοη οὗ ἢγβε 
τεδάδγβ, δι ποῖ 80 ννε]] βεγνίπρ' ἔπε ἄδερ- 
εβἴ ρογιηδηδηῖ πεεάβ οὔἵπε Οπυγοῆ. ΤΕΙΒ 
δίδίεπιεης βΌ68Β οὐ ἴΠ6 δββιπιρίίοη ἐπδῖ 
νν. 43, 44 416 πο ρδτὶ οὗ ἴπε ρεηυΐπα 
ἰεχῖ, ἔοσ ἰπ ἴπε8ε, ββρϑοῖδιν ἴῃ νεσ. 44» 
πε ἰαπρίαρε ἰ5 Ἔνθ ποτα γεδὶἰβεὶς [ἤδη 
τπμαῖ οὐ ΜΚ., δπὰ ἰβ τθυ8 ουὖἱ οὗἩ ΒαγπηοηΥ 
ἢ της δυδάμπεά παίυτε οὗ [0.5 παττᾶ- 
εἶνε ἴῃ ρεπεαὶ. Τῆΐβ ννᾶηὲ οὗ Κεερίηρ 
ἢ ἐπα οἰδοσννῖδε οοϊουτ] 688 Ρἱοΐυγα οὗ 
ἴῃς 8ςεπε, ἜΘ 18 'π δοςοσὰ ἢ Γ[Κ.᾿ἢ8 
πηι ογτι πιοάς οὗ Πδηά]ϊηρ ἴΠπ6 επιρηδιῖς 
ννοσάβ, δςῖβ ἀπά Ὄχρεσίεηςεβ οὗ [6 5118, ἰδ, 
ἴῃ ΠΊΥ νίαενν, οης οὗ τῆε βἰγοηρεβὲ ἀῦρὰ- 
τηεηῖ8 ἀραϊπβὶ πε βεπυΐηδηεββ οὗ νν. 43, 
44. 

ες. 39. ἐξελθὼν : πο τηεπιίοη οὗ {π6 
Ἀγπλη βυηρ Ὀείοτε βοὶπρ οἂὖἱ (Μῖ, νετ. 30, 
ΜΚ. νεζ. 26). [,Κ. πῖᾶκεβ ργοπγίπεπὶ ἴΠ6 
ουϊροίηρ οὗ εσμς. Τῆς ρδγβι !εἶβ βρεδκ 
ἴη τῆς ρίυτγαϊ οὗ τῇς ννῇβοΐβ σοπιρδῃγ.--- 
κατὰ τὸ ἔθος: ἔοτ {πε ἔοτπι υἱάδ ἰΐ. 42, 
δηὰ ἴοσ ἴῃς ἔδοϊ χχὶ. 37 δπὰ ]οῆη χν ὶ, 2. 
ΤΠΐ8 15 δποῖπεγ ροϊηϊ οὗ σςοηϊδοῖ δεΐψεσπμ 



6,ο ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙΙ. 

ἐπὶ τοῦ τόπου, εἶπεν αὐτοῖς, “ Προσεύχεσθε μὴ εἰσελθεῖν εἰς πειρασ- 
4 λεία! τ, μόν." 41. Καὶ αὐτὸς "ἀπεσπάσθη ἀπ᾽ αὐτῶν ὡσεὶ λίθου “ βολήν, 

ΝΥ. καὶ θεὶς τὰ γόνατα προσηύχετο, 42. λέγων, “Πάτερ, εἰ βούλει 
παρενεγκεῖν τὸ ποτήριον τοῦτο 2 ἀπ᾿ ἐμοῦ" πλὴν μὴ τὸ θέλημά 
μου, ἀλλὰ τὸ σὸν γενέσθω." ὃ 43. Ὥφθη δὲ αὐτῷ ἄγγελος ἀπ᾽ 

8 Αείε χί!. 5. οὐρανοῦ ἴων ἔ 
Τα τ ΡΟνον ἐνισχύων αὐτόν 44. καὶ γενόμενος ἐν ἀγωνίᾳ, “" ἐκτενέσ- 

τερον προσηύχετο. ἐγένετο δὲ ὁ ἱδρὼς αὐτοῦ ὡσεὶ θρόμβοι αἵματος 
καταβαίνοντες ἐπὶ τὴν γῆν." 45. Καὶ ἀναστὰς ἀπὸ τῆς προσευχῆς, 

1 Ἐὸσ παρενεγκειν ἐδ ,, εἴς., ἢανε παρένεγκαι (Τί5.8.). ΒΌΤ αἱ. Ββανε παρένεγκε 
(νν.Η.. 

ὅτοντὸ τὸ ποτήριον ἰῃ  ΒΌΓΤ. 

5 γινο(οτ γειν)εσθω ἱπ ΜΑΒΙ, αἱ, ῥὶ. Ὀ 888 γεν. -- ΤΕ. 

4 Ψεῖβ68 43, 44 ἃς ἰουπά ἰπ δ" ὮΙ, δηὰ πιδὴγ οπεσ υπςοίαἷ8, ἰη οοάά, νεῖ. 1,αἱ. 
νυϊς. Ε; 
ὙΠΕΥ ἦα ψαπίϊηρ ἱπ 
ψϑητίηρ ἱπ πηᾶην οοὰ 

δυρῖ. νεσβ8. ϑυύ. (ουγ. Ῥεβῃ. Ηΐες., θυϊ ποῖ βίη.) Ευ8. Οδποῃβ, εἴς., εἴς, 
ΔΑΒΕΤ, δηὰ Ερίρῃ., ΗἹ]. δηὰ Ηΐεγ. πχεπιίοη ἐμαὶ {πεν ψνετς 
Κπονῃ ἴο ἴδηι. ἿΝ.Η. εἰνς ἔπαπὶ ἴῃ ἀουδ]α Ὀτδοκεῖβ, δὰ 

τερατὰ (ποτ 85 Ὧ0 μαζὶ οἵ [,.᾽8 ἱεχί, (δουρῇ ἃ ἴσῃς εἰδηιεπὶ οὗ τῇς ΟὨἸγίβιδη 
τγδάϊοη. Μίάφ τμεὶς δρρεπάϊχ. 

ἔδεδβε ἵνο σοβρεῖβ. Τῆε τγείεγεπος ἴο ἴδε 
καδὶὲ οἵ 1εβυ8 ἀερτίῖνεβ [815 νἱ5ἰτ οἵ ἐῤεείαΐ 
βἰψηίβοδηςε.---Ἰκολούθησαν : (ἰς ἀΐ8- 
οἱρίεβ ,οϊ]οισεά, πο ἰαἰϊς ὉΥ ἴτε νγᾶὺ οὗ 
{πεῖς σοπλίηρ Ὀγεακάονῃ, 88 πη Μι. νεσ. 
31, ἀπὰ ΜΚ. νεζ. 27. 

νν. 40-46. ἐπὶ τοῦ τόπου, αἱ ἐλ ρίδοε, 
οὗ πϑμαὶ γέβογί, ποῖ ἴῃς ρίαςς οἵ ἐλὶς 
νιομογαδὶς σοόηξ, ἴοσ ἴὰ ἴθ ποῖ {.κ.᾿8 ρυτ- 
Ῥοβα ἴο πιᾶκε ἰξ βρδοῖδ!!ν ρσοσιίηεπὶ, ΟῚ 
7ομπ χν δ. 2, τὸν τόπον ργενίοιιβὶυ ἀς- 
Βοσδεά 88 ἃ κῆπος δ.οῖοββ ἴῃε ὕσγοοῖς 
Κεάτοη.--προσεύχεσθε: [εϑὺ8 δ᾽ 48 τΠς 
ἀϊβοῖρ᾽εβ ὑγᾶν δραίπβὲ ἰεπιρίδίίοηυ. [π 
Μι. δπὰ ΜΚ. Ης διά8β ἐδεπὶ 81: ἄοννῃ 
ψἢΠεῸ Ης ργᾶνβ. Ὑμεῖγ σοπςοτη ἴ8 ἴο δ6 
ὙΠΟ ἴοσ ἐμεπηβεῖνεβ.--- ἐσ. 41. ἀπεσ- 
πάσθη, Ηε νἱϊπάτενν, :δοεσοέ. ϑοπὶας 
ἰπϑίβε οὐ τῆς ᾿ἰἴεγαὶ βεῆβα, δπὰ σοπάσσ, 
“τος Ηἰ πη8ε1 7 αἰνδν "ἢ Ξῷ “νυ]δι}8 εϑὶ,᾽" 
νυϊᾳ., ἱπιριγίηρ ἴπᾶὶῖ 16βϑὺ8β νγὰβ8 δοίη, 
ὑπάοτγ βίσοηρ {εεϊΐηρ. Βαυῖ ἀϊά 1,Κ. ννῖδ 
ἴο τηᾶῖκς δῖ ργοπιϊπεηῖ ὃ ΤΏς νετῦ ἄοεβ 
ποῖ Ὠδοαββαεὶ νυ πλεδῃ πιοσε ἴπϑη “ἐν Ἰἢ- 
ἄγεν, πὰ ΔΩ οἵ ἴῃς ΡῥῃιΠοϊορίςα! οοτη- 
τηρηίϊδίοσβ (Ὁ οΪζ, Εαρμεὶ, Ῥσγίοδευβ, Ραϊ- 
αἰγεῖ, οἷς.) ἴδκε ἰξ ἴῃ παῖ βεῆβα, οἰϊαρ 
ἰαῖε ατεεὶς διποσβ ἴῃ βυρροτῖ.---ἀπ᾽ αὖ- 
τῶν, ἔτοπι {Π6πὶ ὧν ; Ὧ0 πγοηῃίίοη οὗ ἔτος 
τΔΚεη δἱοης νυ] ἰπ1, ἃ νΕΙῪ ἱτηροτίδπιὶ 
εδζυζα 88 δῃ ἱπάεχ οὗ ἴδε βίδὶς οἱ τηὶπὰ 
οὗ ]εβ808. Ὑὴς Μαβίεσ ἱἰπ Ηἰβ ἤοὺς οὗ 
ΜεΔΚΠ.88 ἰοοκαὰ το ἔπ [ἥτες ἔοσ βυπὶ- 
φαῖδυ δηά τηογδὶ βυρροσί; υἱάς Μι. χχνὶ. 
40. Βυῖὶϊ ἀϊὰ ποῖ επῖεσ ἱπῖο [κ ᾽δ ρ'δῃ 
ἴο πηᾶίκα ἴπαὶ ἀρραζεηῖ.---λίθον βολήν, Η 
βῖοπεθ᾽ Β οδβῖ, ποῖ ἴοο ἀϊβίδαης ἴο Ὅς ονεσ- 

Βελγά. βολήν ἰ8Βῖ8ς δοουβδῖίνε οἵ πιεξᾶβυγε. 
-απρὲὶς τὰ γόνατα: ἴῃ 804] διιίτυάς ἰπ 
Ῥτᾶγδσ νγῶ8 βιδπάϊηρ ; [με Κηβεϊΐῃρ ροβ- 
ἴυτε ἱπιρ!!εὰ δρεςῖαὶ ἀγρέπον (“ἰη ρεπῖθυ8 
οζᾶῦδηὶξ αυοίϊεβ τε8 πΊδ)οῦ υγρεῦδῖ,᾽" 
ατοῖ.), Ῥὰϊ ποῖ 8δο ἀεοίἀεα!ν δ8 ἔδ]Πης 
δὲ (]} Ιεπρτῃ οα ἴδε ρτουπά, ἰῃς διετυάς 
Ῥοϊπιεά δὲ ἱπ ἰδς ρδγβὶ εἶβ.---νες. 42. 
πάτερ, ἘΔίπεῖ 1 ἴῃς Κεγποῖς, ἃ ὑργᾶγεσγ οὗ 
αἰ ἤόννενοσ ἀΐγο ἴῃς ἀϊβέγεβ8.---εἰ βούλει, 
εἰς, ν [ἢ {πε τεδάϊηρ παρένεγκε {ΠΕ Βεπ5Ὲ 
ἰδ δίτηρ!ε: {{ Ὑποὺ νη, ἴακα ἀνναν. ὙΠ ἢ 
παρενεγκεῖν ο᾽ παρενέγκαι ΜῈ ᾶνα ἃ 
βεηίεπος υὑπῆηϊβῃοαά : “δροάοκίβ βὺρ- 
Ῥτεββεὰ ὈΥ βογζον " (ὙΝίπεγ, Ρ. 750), οὕ 
δ ἱπβηϊενς ἴοσ ἂῃ ἱπιρεγαῖίνς (Βεηρεῖ, 
εἴο.). Τῆς ὅδε οὗ παρ. ἰπ ἴδε δεηβε οὗ 
“σεπιονς ᾿ 15 δοτηθννῃδῖ ὑπυβυαὶ. Ηδεβγ- 
οδῖυ8 ρίνεϑ ἃ8 Βυποηυτηβ νοτῦβ οὗ ἴΠ6 
ορροϑβίϊε πιεδηίηρ " παραθεῖναι, παραβαλ- 
εἶν. ΤΠε ἀπ᾽ ἐμοῦ Ιεᾶνεβ πο ἄουδι δῖ 
8 τηθδηΐ. [Ι͂ἢ {κι 8 πασγαῖνε ἵπεῖα ἰ8 
ΟΠΪγ ἃ βίηρὶε δοῖ οὗ ργᾶγεσ. Ὑπὲ ΨΠοΪα 
δοςουπὲ ἰβ τηἰϊτἰραῖε ἃ 85 σοπιραγεὰ νυ 
τηδὲ ἱπ Μί. ἀαπὰ Μίκ. Ϊ}εβὺ8 ροϑβ ἴο ἴπ6 
αεειιδέονιεα Ῥΐαςς, ογᾶνεβ ΠῸ βυπιρδί 
ἥτοτη ἴπε ἕἶγες, Κπεοῖὶβ, υἱΐετβ ἃ δίηρὶθ 
Ῥγάγεσ, ἴδε γεϊυγηβ ἴο πε Τ᾿ νείνο. 
τῆϊ8 ρίοτυτς τῃς βιδίεπηεηϊς ἴῃ νν. 43, 44 ἰδ 
Θη(ίγεὶν ουἱ οὗ Βαγπιοην.---  εσ. 44. ἐν 
ἀγωνίᾳ, ἰπ Δῃ ΔροηΥ (οὗ ἔεδτ), οἵ. βἰ ΠΊΡΙΥ 
ἰπ “4 δτεαῖ ἔεασ ". 850 ΕἸἰεϊὰ (Οἱ. Νονγ.), 
Ψ ΠΟ διᾶ58 ἂῃ ἱπηροτίδηε ποῖ οἡ ἴῃς νογὰ 
ἀγωνία, ν»ἱτῇ Ἔχαπιρίεβ ἴο δπονν ἴῃδι ἔδασ ἰδ 
τᾶς τδάϊοδὶ πιεαπίηρ οἱ ἴδ ννοσά, [,οε8- 
ὯΘΓ Βιρρογίβ (6 βδπὶς νον Ψἱτἢ ἐχ- 
ἈΠΊΡ]68 σοῦ ΡΟ. Ηδσε ΟὨΪΥ ἴῃ Ν.Τ. 



41:---52, ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἐλθὼν πρὸς τοὺς μαθητάς, εὗρεν αὐτοὺς κοιμωμένους: ἀπὸ τῆς 
λύπης, 46. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Τί καθεύδετε; ἀναστάντες προσ- 

εύχεσθε, ἵνα μὴ εἰσέλθητε εἰς πειρασμόν." 

47. Ἔτι δὲ3 αὐτοῦ λαλοῦντος, ἰδού, ὄχλος, καὶ ὁ λεγόμενος 

Ἰούδας, εἷς τῶν δώδεκα, προήρχετο αὐτῶν, καὶ ἤγγισε τῷ Ἰησοῦ 
φιλῆσαι αὐτόν. 48. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ὁ εἶπεν αὐτῷ, ““ Ἰούδα, φιλήματι 
τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου παραδίδως ;" 409. ᾿Ιδόντες δὲ οἱ περὶ αὐτὸν 
τὸ ἐσόμενον εἶπον αὐτῷ, “Κύριε, εἰ πατάξομεν ἐν μαχαίρᾳ ;" κο. 
Καὶ ἐπάταξεν εἷς τις ἐξ αὐτῶν τὸν δοῦλον τοῦ ἀρχιερέως, καὶ 

ἀφεῖλεν αὐτοῦ τὸ οὖς Τ τὸ δεξιόν. “1. ἀποκριθεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς 
εἶπεν, ““᾿Εᾶτε ἕως τούτου." Καὶ ἁψάμενος τοῦ ὠτίου αὐτοῦ,8 ἰάσατο 
αὐτόν. 52. Εἶπε δὲ ὁ" ᾿ἸΙησοῦς πρὸς τοὺς παραγενομένους ἐπ᾽ 10 

αὐτὸν ἀρχιερεῖς καὶ στρατηγοὺς τοῦ ἱεροῦ καὶ πρεσβυτέρους, “Ὡς 

6λι 

ἃ κοιμωμένους αντουφ ἴῃ Μ ΒΌΙΤ 60 αἱ. 

δαντους ἴῃ ὑποῖα8. αντων ἰπ πιΐημδο. 

δ Οπς αὐτο ΜΒΙΎΧ. 

Ἴ το ους αντον ἴῃ ΜΙ ΒΙΧΤ 60, 346. 

3. Οπῖϊ ο δεΐοτε |. 'ΦΑΒΤ. 

3 Οὐηΐ δε ΦΑΒΙ,Τ, εἴς. 

ΦΕοτοδε!. ΜΒΙΓῪΥΧ 157 Βᾶνε !. δε. 

δ τον ἀρχ- τὸν δουλον ἰπ ΦΒΙΤ' 60, 346. 

8 Οπρῖξ αντον ΦΒΙΕΤ 1, 131. 

10 προς ἴῃ Ν᾿, εἰς, (ΤΊ8..). φπι (Ξ-- Τ. ΚΕ.) ἱἰπ ΑΒΌ1, (ΛΝ. Η.). 

Ετοπὶ 88 ννογὰ οογηθεβ ἔπε πᾶπιθ “ ΤΒ6 
ΑΡοπΥ ἰπ τπε ααγάςη "".--θρόμβοι, οἷοι 
(οἵ δ]οοά), Βεζα οὐἱγν ἰῃ Ν.Τ. 

νν. 45, 45. Κεέμγι οὗ ϑεξις ἐο Ηΐϊς 
αἀἰεεῖῤ[ες5.---ἀπὸ τῆς προσευχῆς: τίβίπρ ὕΡ 
οι ἐλε ἔγανεν, ΒΕΕΙΏ8 ἴο οσοηίίπυς ἴ86 
παιτδῖϊνε ἴτοπὶ νεσ. 41.---ξπὸ τῆς λύπης, 
δϑίεερ ,γονι ρυίο, ἀροϊορεῖίς ; Ηερτγαϊβεὶς 
ςοπϑδίγιοξίοη, ἐμεγείοσε ποῖ δά ἀεά ὃν [κ., 
Ῥυῖ ροὲ ἴτοπι ἃ [εν βἢ- ἢ βείαη ἄοςι- 
ταεηΐ, βᾶυβ 1. δ εἰ58 (1π Μεγυετ). Βουδί- 
1ε55 1,κ.᾿8, δἀεὰ οιἽν οὗἩ ἀείϊςαῖς ἔεε! πρ 
ἴοσ τῆς ἀϊβοίρίεβ, δηὰ ψἢ ἐγ ἴὸ 
πδίυτα, ἴος ρτίεῖ ἄοεβ ἱπάυσε βίδερ 
“ἐ τῃοεβεἰα βοπιηθηὶ αθεγι," ὙΜΝοΪῶ.--- 
ες. 46. ἀναστάντες προσεύχεσθε: 

1εϑὺ8 τοϑὲ ὕρ ἥγονι ργάγετ. Ηε δ᾽ἀ8 
Ηἰς ἀϊδεὶρίεβ σῖβεα ὉΡ ἐο ῥγᾶυεσ, 858 ἰΐ 
δι σρεδβιίίηρ δὴ αἰτππᾶάς ἐμαὶ ψου]ά Πεῖρ 
τπεπὶ δραϊηϑὲ βδἰβερ.---να, εἴς. : δραΐη ἃ 
ΜΑΓηηρ ἀραϊπϑι τοτηρίδιίοπ, Ὀὰϊ πο νγογὰ 
οὗ τερτοδοὴ ἰο Ῥεῖδοσ οἵ ἴδε τεβῖ, 88 ἴῃ 
ῬΆτΆ11ε18. 

γν. 47-5. Τὰς αῤῥγελοηποίοπ (Μι. 
Χχχνί. 47-56, ΜΙκ. χὶν. 43-52).-- εσ. 47. 
φιλῆσαι α., ἴἰο Κὶ88 Ηἰπι; παῖ δα 
τγδϊτοτ᾿ 8 ρύγροβε, (5 εχεουκίοη Ἰεῖς ἴο ὃς 
ἰηξεστθά, αἷβο ἴπδὲ ἰξ ννὰ8 τῆς ργεσοη- 
σετγιεὰ βίζτδὶ ροϊητίηρ οὐδ νῆ0 τνᾶ8 ἴὸ 
ΡῈ δρργεμεηάεά.---νεσ. 48. φιλήματι, 
εἴς., ἴδε αυεβείοη οἵ [}εἐ808 ἴακεβ τῃ6 
Ῥίαος οὗ, δηὰ εχρίδίπβ, ἔπε επὶρπιδιῖςαὶ 

᾿ ὃ πάρει οἱ Με. Τμεο 5ίτιρὶς φίλημα, 

τ1|ΚῸ καταφιλέω, ἱπιρ]168 ηο ἔξγνουτ.-- 
Ψεῖ. 490. οἱ περὶ αὐτὸν, (ΠοΞ6 ἀρουξ 
Ηἰπι, ἐ.6., ἔπε ἀἰξοὶῥίε5, του ρἢ ἰῃς ποσὰ 
ἰ8 δνοϊἀεά.---τὸ ἐσόμενον, δῖ νγᾶ8 
δδουϊ ἴο δρρεη, ἐ.6., ἰδς Δρργεβεηβίοῃ. 
ΤΙ ἀϊδοὶ ρί65, πες ραιίηρ ἴῃ6 δοϊίοη οὗ 
1ῃ6 τεργαβεηίδιῖνεβ οὗ δυϊποσὶν, 88 Κ 
ἀϊγαςϊίομβ, δηὰ οπα οὗ {πεπὶ (νεσ. 50) ποῖ 
ννδιτἰηρ ἔοσ δῇ ἌΠΒΜΕΊ, βΈΠΚ68 οἱ. [Ιπ 
πη ρᾶγα! !]εῖὶβ (6 Δρργεμεπβίομ ἴδκεβ 
Ῥίαςβ ἢγβι.- --νεσ, 60. εἷς τις, εἴς., ἃ 
οασίδίῃ οπα οὔ ἢ απ], τπ8 ναρυ οἷν γεΐεσσεὰ 
ἴο ἰπ 8411 {π6 βυποριἰβῖβιυ ἴοἤπ Πᾶγη68 
Ῥείεσ.---τὸ δεξιόν, της γίρλὲ δαὺ; 80 ἱπ 
Ἑουτ αοβρεὶ. Οὗ πὸ γίρλέ μαπά ἴῃ 
νὶ. 6.--ννες. 51. ἐᾶτε ἕως τούτου : δη 
ΕἰΠρεῖςα] σο!]οαυΐαὶ ρῆτγαβε, ννμοβα τλεβϑῃ- 
πᾷ ταῖρῃς ὃς. πιδᾶβς οἷεασ Ὀγ ἱπιοπδίϊοῃ 
οζ βεβῖυγα. [ὲ πηρῆς δε βροίεη εἰϊποσ ἴο 
ἴδε ςαρίοτβ τὸ ἰεανα πιὲ ἔγες ἀπ} 1 πᾶν 
πεαϊεά τὴ6 ψουπάεἃ πιδη, οἵ ἴο πὸ 
ἀἰϊδβοῖρ᾽ε8 τ-Ξ ἰεὶ ἴπθπὶ ἀρργεβαπά πια, οσ : 
ΤῸ ποτα 088 οἵ Μεᾶροῦβ, Ἐοσ δα 
νδιίουβ ἱπιεγργείδιίοπϑ ρυῖ ἀροη ἴδα 
ννογάβ, υἱάς Ἡδδη. Ῥεῖβαρο τῆς πιοβὲ 
ΠΚεῖν τοηδογίπρ 18 : “' σθδβ6, ἰξ ἰδ ἐεπου ρἢ,᾽" 
αἀεεὶμφ, ἐβαἐὲς ἐπέ, 45 1 ἰὶ ἢδὰ βἴοοά, ἐᾶτε, 
ἕως τούτον ἱκανόν ἐστι, [ς ἀϊδοῖ᾽ε8 
Ῥείπρ δάάἀτεββεὰ.---ν ες. 52. ἀρχιερεῖς 
καὶ, εἴς. : ΓΚ. δἷἴοπς τσεργεβεηῖβ ἴΠ6 
Δυϊποτίιῖ68. 88 ργεβεπὲ ψ ἢ τῆς ὄχλος--- 
Ῥτίεβίβ, οδρίδὶπβ οὗ {με ἰεπιρὶς δηὰ εἰάθγβ 
--βοπῖα οἵ ἔδεπὶ ταῖς Ὀς, [βου ρἢ ἰξ ἰὼ 



612 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙΙ. 

ἐπὶ λῃστὴν ἐξεληλύθατε; μετὰ μαχαιρῶν καὶ ξύλων; 53. καθ᾽ 
ἡμέραν ὄντος μου μεθ᾽ ὑμῶν ἐν τῷ ἱερῷ, οὐκ ἐξετείνατε τὰς χεῖρας 
ἐπ᾿ ἐμέ. ἀλλ᾽ αὕτη ὁμῶν ἐστιν 3 ἡ ὥρα, καὶ ἡ ἐξουσία τοῦ σκότους.᾽᾽ 

54. ΣΥΛΛΑΒΟΝΤΕΣ δὲ αὐτὸν ἤγαγον, καὶ εἰσήγαγον αὐτὸν ὃ εἰς 
τὸν οἶκον ὁ τοῦ ἀρχιερέως ̓  ὁ δὲ Πέτρος ἠκολούθει μακρόθεν. 55" 
ἁψάντων δ δὲ πῦρ ἐν μέσῳ τῆς αὐλῆς, καὶ συγκαθισάντων αὐτῶν, 
ἐκάθητο ὁ Πέτρος ἐν μέσῳ Ἷ αὐτῶν. 56. ἰδοῦσα δὲ αὐτὸν παιδίσκη 

ΓΑειε, το; τὶς καθήμενον πρὸς τὸ φῶς, καὶ ᾿ ἀτενίσασα αὐτῷ, εἶπε, “Καὶ οὗτος 

μος σὺν αὐτῷ ἦν." 5). Ὁ δὲ ἠρνήσατο αὐτόν," λέγων, “Γύναι, οὐκ 
τος ΡΟ οἶδα αὐτόν."9 8. Καὶ μετὰ βραχὺ ἕτερος ἰδὼν αὐτὸν ἔφη, “Καὶ 

σὺ ἐξ αὐτῶν εἶ. Ὁ δὲ Πέτρος εἴπεν,10 ““Ανθρωπε, οὐκ εἰμί." 59: 
ἘλκῸ τις Καὶ διαστάσης ὡσεὶ ὥρας μιᾶς, ἄλλος τις " διϊσχυρίζετο, λέγων, 

“ Ἐπ᾽ ἀληθείας καὶ οὗτος μετ᾽ αὐτοῦ ἦν καὶ γὰρ Γαλιλαῖός ἐστιν.᾿" 

1 φξηλθατε ἱπ Δ ΒΌΓΕΤ, εἰς. (ΛΝ... 

8 Οπΐς τιπἰ8 αντον ΦΑΒΌΙΤ αἱ. 

δ περιαψαντων ἰη ΒΤ. 

Ξ στιν νυμων ἴῃ β΄ ΒΌ].Τ, εἰς. 

4εἰξ τὴν οἰκιαν ἴῃ  ΒΙ,Τ' εἴς, 1, 124 αἱ. 

4 Οτηῖξ αὐτων  ΒΌΠ[Τ. 

Ἴ μεσος ἴοτ ἐν μεσω (δ᾽, εἴς.) ἰπ ΒΙΧΤ᾽ τ, 2.9 (ΤίβςΒ., ΝΝ.Η.). 

8 Οηΐὶ αντον ΒΟ ΓΤ (ΝΝ.Η.). 

ϑ ουκοιδα αντὸν γυναι ἴῃ ΜΒΙΎΧ, Ὁ οπιίῖβ γυναι. 
10 ἐφη ἰπ ΜΒΙΤ αἱ, ῥὶ. 

ποῖ ᾿ἰκεῖν. Ἑδιγᾶσ τειηδγκβ: ““{Πεβς 
νεπεσδῦὶς ρεῖβοηβ μδὰά κερὶ βαίεῖν ἴῃ {πε 
Ῥαςκρτουηά {111 411 ροββίδ]ες ἀδηρεγ ννᾶβ8 
ονοῖ ᾽".--ὡς ἐπὶ λῃστὴν. 1,Κ΄ ρίῖνεβ τὴς 
τοργοδοῃζι] ννογάβ οὗ [εθὺ8 ΠεΔΙΪῪ 845 ἴῃ 
τπ6 ρατγδ!]ς6}5.---Ν ετ. 53. ἀλλ᾽ αὕτη ἐστὶν, 
εἴς. : τῇς Ιελάϊπσ ννογάβ ἴῃ {18 ἘΠ ρος δ] 
βεπίεηςε ἅτε τοῦ σκότους, νν»Πςἢ αι} ν 
οι ὥρα Δηὰ ἐξονσία. Τννο {πίπρβ ἀγα 
δαϊά: γους ΠΟῸΣ ἰ8 ἂἃπ ἤουσ οἵ ἄδγκηςββ, 
πὰ γοιγ ροννεσ ἰ8 ἃ ῬοΨΕῚ οἵ ἀδγκηθββ. 
ΤΠεῖς 5 Δῃ δἰϊυβίοη ἴὸ ἴῃς τἰπια {πεν 
διδὰ Ἑςδοβεπ ἴον ἰῆς δρργεῃεπβίοη, πὶρῃϊ, 
ποῖ λυ, δυῖ τῇς ρ,γδίοαὶ ἀλγκπαββ [5 ἴοσ 
]εβ08 ΟΠΙΥ ἂῃ επιδίοπὶ οὗ πιογαὶ ἄδλγκ- 
Ππεβ8. Ηε β8γ8 ἰῃ εἤεςῖϊ : ΨΥ βῃουά 1 
ςοπηρίαίη οὗ Ῥείη σαριυτεά 8ἃ5 ἃ τοῦδε 
ἴπ ἰἢς ἀατκ ΌΥ πιεπ ὑνῆοβε Ψῃοἷα πδῖυγα 
δηὰ ννᾶγβ ἅτε ἀδχκ δηὰ ἴα]βε ἡ 

Νν. 54-62ὥ. Ρείενγ᾽ 5 {αἰ (Μι. χχνί. 57, 

58, 69-75, Μίκ. χίν. 53, 54, 66-72).--ΠΚ. 
6118 τῆς 5βδά βίογυ οἵ Ῥεῖεσ᾽8 (411 υνϊῆουϊ 
ἱπιεσγυριίοη, πὰ ἴῃ 48 ρεπίῖε ἃ πίᾶπποῖ 
85 ῬοΟβ5ί0]ς, ἴπ6 ἐπγςίπρ' οτηϊςά, δπὰ [πῃ 6 
ἴῆχεε δοῖβ οὗ ἀδηΐαὶ ἰογπιηρ δῇ αριεϊ- 
εἰἴιαχ ἰπβδιεδὰ οὗ ἃ οἰϊπιαχ, 8485 ἰπ 
ῬΆΓΔΪ1ε15.--τνετ. 54. ὁ δὲ Πέτρος ἠκολ- 
οὔθει, Ρείεν ἰοἰοννγεά. Ὑνπαῖ τῆ τεβὶ ἀϊὰ 
8 ραϑβεά ονεῖ ἰῃ βίΐϊεποε; Πὶσλὲ Ἰείς τὸ θ8 
ἱπέεγσεά.--- εσ. 55. περιαψάντων, ποτα 
ΒΙΓΟΠΡΙΥ ἴπὰπ ἁψάντων (Τ. Ε.) Ξυρρεπί3 

τῆς ἰάοα οἵὗὁἨ δ ννεῖ!- Κίπάϊεά ἔἤγε εἰν ἃ 
οοά ὑϊαζε, βυρρὶ νἱπρ ᾿ρμς 48. ννεὶ] δ5 
εαῖ. ΧΠο Κιπάϊεά ἱξ ἀϊά ποῖ πεςὰ ἴο 

δε 864. [Ιε ννγὰβ Κιπάϊφἁ ἱπ τς ορεῃ 
ςουτὶ οἵ {πε Πῖρἢ ργίεβι᾽ Β ἤουβε, πὰ ννδ8 
ἴατρε ἐπουρῇ ἕογ ἴῃς δἰἰεπάδπιβ ἴὸ 51ϊ 
διουπὰ ἰ ἴπ ἴπε ΤΠ δρεὶπς πίρδς 
(σνγκαθισάντων) .---μέσος αὐτῶν. Ρεῖετ 
δαὶ ανιονρ ἰεη. νδβ ἴπδὶ δὴ δοιϊεὰ 
ἀςηίδὶ, οἵ νν88 ἣς 5  ΠΊΡῚΥῪ βεεκίηρ ὑνδγγιί, 
δηὰ τακὶπρ δί5 γίβκ δ γεν. 56. ἀτενί- 
σασα (α ἰπϊεηβίῖνε, Δηᾷ τείνω), ἄχίπρ τΒς 
εὐεβ οὐ, νι ἀδῖνε Πεγε, βοπιεϊίτηεα 
ΜῈ εἰς ἀπά δοουδαῖϊνε, εις ΠΕ υδεὰ 
ὈΥ [.Κ., ἀβρεςίδ!ν ἴῃ Αοιβ.--οὗτος, [Βς 
πιαὶὰ τῇδκεβ πε τεπιαγῖκ ποῖ ἐο θυϊ ἀδομέ 
Ῥείεγ ἴθ [κ. Ξξ τῖ|8. οὔε αἷβο ννῶβ ἢ 
Ηἰἴνι, οἵ ννυοπιὶ 1ΠῸῈῪ ἵνεσα 411 ἰαἰκίηρ.--- 
γεγ. 57. οὐκ οἶδα α. γ΄: ἃ ἀΐϊτεοι ἀεηΐαὶ 
ΞΕῚ ἄο ποῖ ἄποισ Ἡΐϊπι, ᾿νοπγᾶπ, ποῖ ἴο 
δρεᾶκ οὔ είπρ ἃ )οϊίοτσεν.---Ν ετ. 58. μετὰ 
βραχὺ, Ἐποταὶν δἴϊεγ (βεσε οπὶγν ἴῃ Ν. Τ᾿), 
ψνΒΠς τῆς πιοοά οὗὨἉ ἔδδσ 8 51:1} ου πὶ, πὸ 
εἶπιε ἴο τεςονεγ Ὠἰπγβς !.---ὅτερος, Δποῖπος 
οὔτπε αἰτϊεπἀδπῖβ, ἃ πιδη.---ἐξ αὐτῶν, οὗ 
πε ποίοτγίουβ Ῥαπά, ςοποείνεὰ ρΡοβϑβιθῖν 
85 ἃ βεὶ οὗ ἀεβρετδάοεϑβ.---ἄνθρωπε, οὐκ 
εἰμί, πιδη, 1 ἂπὶ ποῖ, νυ ἢ ποσὰ οηρῃ δὶς 
δηά βοπιε ἱγγϊ(διίοη τ ἀδηΐδὶ οἵ ἀϊξείῥ[ε- 
σλίῤ. π᾿ οπε βεῆδβε ἃ βίζοηρεσ ἔοσπὶ οὗ 
ἀεπίαὶ, Ὀυὲ ἰπ ἀποῖποσ ἃ ψεᾶκεγ Ρεῖεσ 



53-.05. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

όο. Εἶπε δὲ ὁ Πέτρος, “Ἄνθρωπε, οὐκ οἶδα ὃ λέγεις. Καὶ παρα- 
χρῆμα, ἔτι λαλοῦντος αὐτοῦ, ἐφώνησεν δ᾽' ἀλέκτωρ’ ὅτ. καὶ 
στραφεὶς ὁ Κύριος ἐνέβλεψε τῷ Πέτρῳ καὶ ὑπεμνήσθη ὁ Πέτρος 
τοῦ λόγου 3 τοῦ Κυρίου, ὡς εἶπεν αὐτῷ, “Ὅτι, πρὶν ἀλέκτορα 
φωνῆσαι,Σ ἀπαρνήσῃ με τρίς. 62. Καὶ ἐξελθὼν δξω ὁ Πέτρος 
ἔκλαυσε πικρῶς. 

63. Καὶ οἱ ἄνδρες οἱ συνέχοντες τὸν Ἰησοῦν δ ἐνέπαιζον αὐτῷ, 
δέροντες " 64. καὶ περικαλύψαντες αὐτόν, ἔτυπτον αὐτοῦ τὸ πρόσ- 

ὠπον, καὶ ὁ ἐπηρώτων αὐτόν,7 λέγοντες, “ Προφήτευσον, τίς ἐστιν ὁ 
παίσας σε; " ὅς. Καὶ ἕτερα πολλὰ βλασφημοῦντες ἔλεγον εἰς 
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αὐτόν. 

1 Οπεΐξ ο ΦΑΒΌΙ,, εἴς. 
3 ρηματος ἰη Ὁ ΒΙΤΧ 124 αἱ. (Ν.Η.). ΤΙ. ΞΞ ΑὉ (Τίβο.). 

8 Αἀὰά σημερον αἴετς φωνησαι 'ἴπ ΜΒΚΙΝΤ αἱ. 

4 Οπιξ ο Π. ΜΒΌΓΤ, εἴς. ϑοπὶς Ἵοοὐά, οὗ νεῖ. [,αἴ, οπχὶξ νεσ, 62 (ΥΝ.Η. ἱπ 
Ὁγδοκεῖ8). 

δΈοσ τὸν ἴ.  ΒΌ1Υ, εἴς., 157 αἱ. ἢανε αντον. 

Φέτνπτον. 

Τ Οπις {8 αυτον ΒΚΙΜΤΧ. 

τηῖρῃε πᾶνε Κποόννῃ 16 δὺβ ἱϊῃουϊ Ὀεΐπρ ἃ 
ἀϊβοὶρὶς. Ὅὕὸ ἄδπν 411] Κπονϊεάρε νγδβ8 
ἴδε βίγοηρδβὲ ἔοστῃ οὗ ἀεηὶδὶ. Βαβι ἀβδβ ἰξ 
ψ}48 1658 οοννασά νυ ἰο ἄδην ἴο ἃ πηδῃ [ἢ δη 
ἴο ἃ Μοπιδη.--- ἐγ. 50. διαστάσης ὥρας, 
αἱ τῆς ἀϊδίδῃος οὗ δὴ δοιισ; ἰ(ῇἢς νεγρ 
δεζα υξαοὰ οὗἉ {ἰπ)δ, ἰῃ χχίν. δι δπὰ Αςῖβ 
χχνὶ!. 28 οὗ ρίδεβ. Τῆΐβ ἱπίεγναὶ οὗ δῃ 
Βοὺγ 8 ρεουϊαγ τὸ κ. ῬΡεῖεσ ἱπ δε 
σουζβε οὗ πὶ εἰπιε ννου]Ἱὰ θερίη ἰο τὨίηκ 
τπαῖ πο δισῖβες ἀππογᾶποα 'ν8ἃ8 ἴο δὲ 
Ἰοοκεά ἰον.---διϊσχνρίζετο, ἐπ’ ἀληθείας : 
τῇεβε ἐχργθββίοῃϑβ ἱγσηρὶν ἴπαῖ με ργενίουβ 
ἀοηῖαῖβ μδὰ ρα βεγνεὰ ἐπεὶσ ριγροβε 
ἔοτ ἃ τἰπιθ, ἀπά ρὰΐ ἐπε διϊοεπάδηϊςβ ΟἹ 
{πε ἰάεα τιμαὶ Ῥείεσ ψᾷ8 οὗ τῆς σοπιρδῃῦ 
οὗ ]ε5085. Αἴδῦ νναϊοπίηρ Ρεῖεγ, δπὰ 
ΙΙβιεπίπρ ἴο ἢῖ8 βρεθοῖ, ἃ {πἰγά ραΐῃβ 
οσουγαρε ἴο τοδῆσηὶ πε ροβίτίοη -- πὰ 
διγα 6 8 δῇεσ 411] οπα οἵ 1π6π|, ἔοσ, εἴς. 
--ινεσ. ὅο. ἄνθρωπε, εἰς., πιδη, 1 ἀοπ᾽ 
Κπον νῆδὲ γου ἃσε βαγίπρ---πεσ ΒΠ 6 ἴεσ 
οὔεπε ερίἐπεῖ Γαλιλαῖος, ργεϊεπάϊπρ 'ρπο- 
Τᾶηςς οὗ ν δῖ ἐῃε τήδη 5814---η ἐυαδίοη 
ταλῖμες (πδπ ἃ ἀεπῖαὶ, νι πὸ ουτοίης 
δηὰ ρῥτοϊθβιίηρ δοςοπιραηγίηρ. Α πιοη- 
ΒίΓΟυ 8 πιϊΠἰ πηι ϑ Πρ οὗ 16 οἤεηςε, [Γ ΤΚ. 
παὰ Μκ.᾿ 5 δοοουπὶ Ῥεΐογε Πίστη, ἐπίπκϑ 1. 
ΔΝ εἰἶ585.; ἰπεγείοσς ἢς ἰηΐετβ ῃς δὰ ποῖ, 
δυῖ ἄγεν ἔσγοπὶ ἃ [ειν5}- ΟΠ γι βείδη βοῦυγος 
ἢ ἃ πη] άεσ δοοουπι. Ὑηδὲ {πε πδά 
Ῥοιῇ Ῥεΐίοτε ἢίπι), δπὰ ρτγείεισεά ἴῃὰ 
τα ]άες )---ἐφώνησεν ἀλεκ., ἱπιπηεάϊδιεὶν 
δἴϊεν ἴῃς εοεᾷ ἐγεῖῦ ; Ὀυὶ ἴῃ 1,Κ.᾽5 δοσουπὲ 

.« καὶ οπεά ἰπ ΜΒΚΙΤ αἱ. 1, 200. 

δε γεδοϊίοη ᾽β οὶ σου ρῆς δδουξ ἐδεγεῦγ. 
ἴῃ {δε Ρῥδγδ]]ε}8, ἱπ νι ἢ Ῥεῖεσ ἀρρεδγβ 
Μοσκεὰ ὑρ ἴο ἃ ρδγοχυβπὶ, ἃ τσεδοίίοῃ 
τηϊρας ὉῈ ἰοοκεά ἴοσγ δὶ δὴν πιοπίεπὶ οἡ 
16 5] σμίεβδι οσοδβίοη, τῆς ογοννὶηρ οὗ 
ἴδε σοςκ τϑοδ! τς ΟἸ τι 8 ννοτάβ δυπά- 
ΔΏΓΥ βυβηοίεηε. Βυξ πῃ {κ. ἔπογε 18. πὸ 
Ῥαγοχυβηι, ἱποιείοσς τῆοσγα ἰ8 πεεάεά τὸ 
Ὀτίηρ δδουξ τεδοιίοῃ, δηὰ ποσγε δοςογά- 
ἱπρὶν ἰβ πιεπτοηςά.---Ν ἐς. 61. στραφεὶς, 
εἰς., {πε Ἰνοτά, τυὐτηΐηρ, Ἰοοκοᾶ δὲ Ρεῖογ; 
τῆδὲ Ἰοοῖ, ποῖ τῃ6 σοςΐ ογονίηρ, τεςα]εὰ 
186 ργορῃεῖῖς ννοσά οὗ [εβυ8, ἀπά ὕὑγουρῃς 
δδους ἴῃς ρεηπίτεπι τεδοτίοη.---ὑπεμνήσθη, 
τεπηεπηΡεσεά, νν85 ταπγ πᾶς, ραβϑϑῖνς Ποτα 
ΟΠΪΥ ἴῃ Ν.Τ.--πν τ. 62 ὄχϑοῖὶν 48 ἰπ Μι. 

νγν. 63-65. πάϊρπίϊες (Με. χχνί. 67- 
68, ΜΚ. χίν. 65). ἴπ Μι. δπά ΜΚ. {πεβς 
σοπια τεσ ἴῃς {τ|8] ἀυτίηρ {πε πίρμε 
ΜΠὶςἢ ΓΚ. οτηϊ8. [Ιη Πὶβ παγγαῖϊνε ἴῃ6 
ΒοὺτΒ ΟΥὗἨ ΕΑΥΪΎ πιογηΐῃρ Βρεπὶ ὉῪ [6508 
ἴῃ τῆς ραΐαςε οἵ {π6 ΠΙρἢ ρῥτίεϑε γε δ]1εἀ 
ἋΡ ὉγΥ (πε ἀεηίαὶ οὗ Ῥεῖεσ δπὰ τῃε ουΐ- 
ταρεβ οἵ {πε πὲπ ὙΠῸ Πδὰ ἰδκεη [6βϑὺ8 
ἱπίο οσυκίοάγ (οἱ συνέχοντες αὐτὸν) .--- 
Νεσ. 63. ἐνέπαιζον, πηοοκεά, ἰπ ρος οὗ 
1πΠ6 πιο Ὀγυῖαὶ βρὶετίηρ ἰπ ρᾶγΆ1ε]8.--- 
δέροντες, 5πιἰεἰηρ (1πὲ ᾿νῆοϊα Ὀοάν), 
ἰπβίεδά οὗ {ΠῈ τῆοσζε βρεοίαὶ ἀπά ἱπβυϊῖπρ 
βἰαρρίπρ ἰπ {πε ἔδοε (κολαφίζειν). -Ν τ. 
64. περικαλύψαντες, σονετίηρ (18ε ἕλος 
υπηάδετοίοοά, τὸ πρόσωπον ἱἰπ ΜΚ.)--- 
προφήτενσον, τίς, εἰς. : [Κ. Βετε (οἸΠονν 4 

τω ποῖ ΜΚ., ννῆο Πᾶ8 βἰ πρὶν (πῃ νεσὺ 



634 ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙΙ. 66--7:. 

66. Καὶ ὃς ἐγένετο ἡμέρα, συνήχθη τὸ πρεσβυτέριον τοῦ λαοῦ, 
ἀρχιερεῖς τε καὶ γραμματεῖς, καὶ ἀνήγαγον ̓  αὐτὸν εἰς τὸ συνέδριον 
ἑαυτῶν, λέγοντες, 67. “Εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστός, εἰπὲ ὃ ἡμῖν." Εἶπε δὲ 

αὐτοῖς, “Ἐὰν ὑμῖν εἴπω, οὐ μὴ πιστεύσητε 68. ἐὰν δὲ καὶ ὁ ἐρω- 

τήσω, οὐ μὴ ἀποκριθῆτέ μοι, ἢ ἀπολύσητε.δ ὅρ. ἀπὸ τοῦ νῦν 
ἔσται ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου καθήμενος ἐκ δεξιῶν τῆς δυνάμεως τοῦ 
Θεοῦ." ο. Εἶπον δὲ πάντες, ““ Σὺ οὖν εἶ ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ ;" Ὁ δὲ 

πρὸς αὐτοὺς ἔφη, ““ Ὑμεῖς λέγετε, ὅτι ἐγώ εἰμι." γι. Οἱ δὲ εἶπον, 

“Τί ἔτι χρείαν ἔχομεν μαρτυρίας Ἷ ; αὐτοὶ γὰρ ἠκούσαμεν ἀπὸ τοῦ 
στόματος αὐτοῦ." 

1 φπηγαγοὸν ἰη ΜΝΒΡΌΚΥΎ (ΤίδοΒ., Υν.Η.). Τ.Ε. - ΑἿΧ αἱ. 
5 ἀντων ἰη ΜΙ ΒΌΓΤ αἱ. 

δΊΦΒΙΤ οπῖε μοι ἡ ἀπολνσητε (Τίς Β., 

Ἴ εχομεν μαρ. χρειαν ἰπ ΒΙΧΤ (Τίξος., ΝΝ.Η.). ὁ γυν δε 'π ΜΑΒΌΙΤΧ. 

προῷ. σἰϊπουὶ ἴῃς αυεπιίοη [Ο]]οννΐπρ.--- 
ΜΝνεῖ. ὅς. ὅτε πολλὰ, ΔΙ Οἴδες 
Βῃδιηδῖηϊ ννογάβ, Πρ ὑρ τῇς ἄπιε, 
Ψ Ὡς Κι ψουϊὰ ταῖπο τοὶ τεοροσῖ 
Ῥαγιϊςυ! αγῖγ, ἐνεη ἰ δε κπενν ἴΠεπ]. 

γν. 66-γ1. Μογπίηρ ἐγίαὶ, τς Ργο- 
ςεεάϊηρ οὗ ΜΠΙςἢ, 85 τερογίεὰ ὃν ἴκ., 
ςοτγεβροηά ἴο ἴποβε οὔ τα πἰρπὶ τηεειπρ 
τεροτίεὰ ὃν Μι. δηὰ ΜΚ. (Μι. χχνί. 50- 
66, Μῖίκ. χίν. 55-64), ΟΥἿΥ τηυςῇ δὐτγίἀρεά, 
Νο πιεπιίοη οὗ ἴδε αδἰίεπιρέ ἴο ρεῖ, 
τατου ἢ υυϊίποββεβ, πηῖίοσ ἴοσ ἂη δοςυβᾶ- 
ὕοη, οζ οὗ τῇς ἰεβιίϊτηοπν σοποεσηίηρ ἴπς 
ννογὰ δδουϊ ἀεβίγογίπρ ἴἢς ἰεπιρῖε. ΤΠε 
Μεββίαβ φαυσδίίοηῃ 18 δἷίοπε ποιίϊςεά. 
Ῥετῆδρ8 1ἷς. οτϊ εἰς της ἔογπηεσ θεοδιιβα 
οὗ τδεῖς ΤΠ γ, Ἰπουρῃ {πε Μγεγε ἱπι- 

τῖδηϊς 88 γενελίπρ ἴῃς σηερεμς οὗ (ῃς 
Ἰυάρεϑ.-- ες. 66. εἰς τὸ συνέδριον, ἴο 
τῆς σουποὶ] οπαπιθοσ, ἰῃ νΒϊο της ὅδη- 
Βεάτίπι πιεῖ.---λέγοντες, ἱπιτοδυοίηρ τπὰ 
Ῥτοςεεάϊηρϑ, ἰῃ ἃ νΕΥΥ ΘΠ ΕΓΔ βίη ΔΎ. 
ΟΓ τὰς ρταρῆῖς δοοουπὲ οὐ {δε πίμῃ 
Ῥιΐεβὲ σἰβιηρ ἃρ ἴο ἱπιίεισορϑαῖβ [6Θβϑυ8, 
αἴϊες ἴδε ἢτδβι διϊετηρὲ ἴο ἱπογίγηϊ παῖς 
Ηἰπι Βδά ἐαϊ!εά, ἴῃ ραγβὶ εἰ (Με. χχνὶ. 62 ἔ., 
ΜΚ. χὶν. ὅο ζ.).---οἰ σὺ εἶ ὁ Χ. εἰπὸν ἡμῖν: 
Εἰτπαγ, αὶ Τπου ἰῃ6 ΟἸτίβὲ ὃ τε} 15, οσ 
16} υ8 ΨΠεῖπες Ὑποὺ θὲ {με ΟὨτίδβε. 
ΟΠ είβι ςἰρηῤί εἰν πους Δτν ἐρὶ πεῖ 45 
ἴῃ Ῥᾶσδ1]εῖβ (ϑοη οὗ αοά, ὅοη οὗ ἴδε 
ΒΙεδβ6ά).--νν. 67, 68. [|[εβὺ8 βτεὶ 
ΔΏΒΜΕΓΒ ἐνδβίνεϊυ, βαγίπρ ἴῃ δἤεςξ: ἴξ 5 
ναΐῃ ἴο ρίνε δῇ δῆβινεσ ἴο βυσῇ ρθορῖε. 
[π ρδγδὶ]εῖβ Ης σερ!ϊεβ ἡ ἃ ἀϊταςξ “ γε8᾽" 
δου βαγδῖ," Μί.; “1 δπὶ," ΜΕ.).-- 
εἴτ 69ρ. ν»αῖ 6808 ποῦν βᾶγβ διπουπίβ 

ἰο δὴ δίηττηδῖίνε δῃδινεσ. --ἀπὸ τοῦ νῦν 
ἔσται, εἰς. : [ε5818 ρΡοϊπῖϑ8 ἴο ἃ 8 Υ 
σἤδηρςε οὗὨ μΡοβίιίοῃ ἔγοτιρ Βυτ]διίοη ἴο 

δ εῖπον ἰη ΜΜΒΙγΤ. 4 Οπιίε καὶ Β.Τ. 
νν.Η... 

εχαϊδιΐου, τους τείεγεπος ἴο ψνδδὲ 
1ΠῈν ΨΝ1}} δος, οσ ἴο ἃ δβεοοηὰ Ἴοῃίηρ.--- 
νες. 7ζγο. πάντες, 41], ελρετῖν ρταβρίηρ δὲ 
τῆς πδηάϊε οἤετεά ὃν ΟἾγίβε᾽β ννοσγάϑ.-- 
ὁ υἱὸς τ. Θ. ΤῊΪΒ [8 ϑιιρροβοά ἴο ὃς ἰη- 
νοϊνεά ἰπ ἴῃς εχαϊεὰ ρίαος δὲ δε γἰρδι 
Βαηά.-γώ εἰμι, ἰῃς ἀΐγεοςξ δῆβινεγ ἂἱ 
βὲ.---Ν ες. 71. μαρτυρίας : ἰηβίελά οὗ 
μαρτύρων, πο πιεπίιοη Πανίης Ὀεθῶ ὑσε- 
νἱου ᾽ν τηδάε οὗ νυ ἱῖπαββεβ. 

]. Ννεῖββ. (1 Μεγεγ, εἰμ «ἀϊεῖοη) 
ἢπάβ ἱπ 118 βεςϊτίοη οἰδασ εν ἄεπος οἵ ἴῃς 
υ86 οὗ ἃ [εν ]8- ΟἸ τ βιίδη βουσοα ἔγοση 
186 οοτγεβροηάεπος Ὀεΐνψεεη ἴΠ6 δοσουπε 
ΠῚ ξννε5 οὗ τῆς ᾳυεδιίοπβ ρυῖ ἴο Ϊ]εβδὺ5 
πὰ Ηἰ8 γερίϊεβ δηά ἴδε [ἐννϑῃ -ΟὨ σι βεδη 
ἰάεδ8 τεραζάϊπρ ἴῃς Μεββίδῃβῃηὶρ. Ὑ μεβα 
ἢ σοποεῖνεβ ἴο δᾶνε Ὀδεη ἃ8 (οἷϊοννβ : [π 
Ηἰ5 δαγίῃ!ν βίαϊς 1658 νν8 ποῖ Μεββιδῃ 
οἵ ϑοὴ οὗ ζγλαι ΟὨΪΥ ἃ εἰαἰπιαπὶ ἰο ἴπεβς 
δΒοπουτβ. Ης Ὀεοᾶπιε ὈΟΙΏ ἰπ ἴπε βῖδϊς 
οἵ ἐχαϊἰδιίοη (ε. Αοιβ 1, 36: “ αοἁ Βαιῃ 
τηλᾶβ Ηἰπῇ θοϊῃ [μοσγά δπὰ Ομγῖβι "). Ηε 
τοας Οοάς 8οη ἰῃ (6 δλγίν βίδϊε 
θεοᾶυβϑὲ Ης νν8 Ἴοηβοίουβ οὔ αοάδβ 
Ῥεουϊας ἴονε δἀηά οὗ ἃ Μεβϑβίδπὶς Ἵοπι- 
τιϊϑδίοη. 80 δεῖε: 9}|εβ808 15 ἐο δέξονιε 
(ἔσται) Μεβδβίδηϊς ὅοὴ οὔ Μᾶπ ἢ 
ΕἴοτΥ ἂηὰ ροννεσ (δόξα πᾶ δύναμις) : 
Ἡς ἐς ϑοη οἵ ἀοά (ἐγώ εἰμι). Οπ τμῖ5 
νίενν ϑοπβῃΐρ 15 ἴοννεσ ἔπδη ΟἸμτιβιδοοά. 
88 τμαῖ 1,Κ.᾿8 ἰάθα ὃ Οη ἴδε σοπίγαδγυ, 
δε εν ἀεπεὶν {τεδῖβ της ΟἸτῖβὲ ᾳυεβιοα 
88 οπα οὗ βυδοτάϊηδλίς ἱπιρογίδῃος οἱ 
ΜΏΪΟΒ [ὃ ννὰ8 Πασάϊν ψόσῖῃ ἀεδαιίης. 
Τπε νἱάεσ, Ιασρεσ χιεβιίοη ψνᾷ5 ἰῃδὶ ἃ5 
ἴο ϑοπβῆϊρ, ῃῖςἢ, οπςς βειεὰ, βειϊὶεὰ 
αἶβο [6 πδγγοννεσ αυςβίίοη. 1 ὅοη, πε η 
ΟἸὨγῖβὲ δηὰ πιοσε; τοὶ οἷν ἴδε [εἰν ῖϑ ἢ 
Μεεβείδῃ, θυϊ ϑανίουτς οἱ {1Π|6 ννοσϊὰ. 86 



ΧΧΙΠΙ. 1-ὁ. 

ΧΧΊΙΠ. 

ΕὙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 6ς 

1. ΚΑΙ ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος αὐτῶν, ἤγαγεν: αὐτὸν 
ἐπὶ τὸν Πιλάτον. 2. ἤρξαντο δὲ κατηγορεῖν αὐτοῦ, λέγοντες, ““ Τοῦτον 

εὕρομεν διαστρέφοντα τὸ ἔθνος,;2 καὶ κωλύοντα Καίσαρι φόρους ὃ 
διδόναι, λέγοντα ἑαυτὸν ὁ Χριστὸν βασιλέα εἶναι.᾽ 3. Ὁ δὲ Πιλά- 
τὸς ἐπηρώτησεν ὅ αὐτόν, λέγων, “Σὺ εἴ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων ; ̓  
Ὁ δὲ ἀποκριθεὶς αὐτῷ ἔφη, “Σὺ λέγεις. 4. Ὁ δὲ Πιλάτος εἶπε 
πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ὄχλους, “ Οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ 
ἀνθρώπῳ τούτῳ. 

5. Οἱ δὲ ἐπίσχυον, λέγοντες, “ Ὅτι " ἀνασείει τὸν λαόν, διδάσκων δα ΟΩΙΥ 
καθ᾽ ὅλης τῆς Ἰουδαίας,ὁ ἀρξάμενος ἀπὸ τῆς Γαλιλαίας ἕως ὧδε." (διασ. ἰα 
6. Πιλάτος δὲ ἀκούσας Γαλιλαίαν ἐπηρώτησεν εἰ ὁ ὃ ἄνθρωπος 

1 ηγαγον ἴῃ υποΐα͵5, ἡγαγεν ἴῃ τηΐηυδο, 

3 Αἀδὰ ἡμῶν το εθνος  ΒΌΙΓΤ, εἰς. 

ΟἈ. ἐϊ. 14). 

5 φορους Κ. ἰῃ ΜΙ ΒΙ,Τ, ννϑίοἢ αἷβο πᾶνε και Ῥείογε λεγοντα, 

480 ἰη ΜΑΌΙ, (Τίβο.). αντον ἱἰπ ΒαΤ. 

δ ηρωτησεν ἴῃ ΜΒΕΤ. ΤΕ. - ὈῚ,͵ εἴς. 

δ και Ὀείοτε ἀρξαμενος ἰπ ΙΝ ΒΙ,Τ, ποῖ ἱπ Ὁ, δἴς., ὑγοῦδῦϊυ οπιίειεὰ δεοαυβα 
ἀπῆουϊι. 

7 Οπιῖξ Γαλ.  ΒΙΤ. 

δοοουηξ οὗ ἴῃς (τ8] τὰβ οὔ ἴῃς βδτηδ 
Ἰίπεβ δ8 τῇς ρεπβδίορυ, ἱπ Ὡς αυϊάϊς 
ἀεδβοςπὶ ἰ8 ἀννασίεά ἱπίο ἱπβίρηϊποδηοα ὉῪ 
Δὶυΐηε ἀεβοεπὶ (νἱὸς ... τοῦ θεοῦ). 
ΟἬΔΡΤΕΒ ΧΧΙΠ]. ΤῊΞ ΡΆβ581ῸΝ 

Ηιβτοκὺ Οοντινυξῃ.-- ν. 1-5. Βεΐογε 
Ῥιαίε (Μι. χχνὶϊ. 1, 2, 11-14, ΜΚ. χν. 
1-5). Αἱ τῆς τηογπίηρ τηεεϊπρ οὗ ἔπε 
ϑαπμεάσίιτη (1π Με. δηὰ Μκ.) ἴτ μπαὰ 
ἄουδθι]εβ8 Ὀδδ τγεβοϊνεὰ ἴὸ ρυὶ ἴπε σοη- 
ζεβϑίοη οὗ [658 τμαῖ Ης νγὰβ ἔπε Ὁ γῖβι 
ἱπῖο ἃ βδβαρε ἢϊ ἴο Ῥὲ Ἰαἱὰ θεΐοτε Ριϊδίῖες, 
ἧνδ.,. ἴο ρῖνε ἰξ ἃ ροϊ]εἰςαὶ οἰϊδτδοῖεσ, δηὰ 
οδαᾶγρε Ηἰπὶ νυν δϑρίγηρ το ὃς ἃ Κίπρ. 
Τὸ τΠ΄ῖὶ8 οἴδτρε 1. δάάβ οἴποσ ἵνο, 
τηεληὶ ἴο ρῖνα 118 δϑρίγατίοη ἃ βἰπίβίεσ 
ομαγδοῖεσ.--- εσ, :. ἅπαν τὸ πλῆθος, {πε 
σοῖς πυσῆρεσ, Τῆς }εννῖβῃ δυιπογίτε8 
ξο ἴο Ριϊαῖε π᾿ 11 βιγεηρίῃ ἴο πιᾶκς δ5 
ἱπηροβίπρ' Δῃὴ ἀρρεάσδηςε 8ἃ8 ροβϑβίδῖε δηὰ 
οτεαῖς ἴπῈ ἱτηργαβϑίοη ἴπδὶ βοιῃθιπίηρ 
δοσίουβ 88 οπ μδπά.---ἤγαγεν : ποιπίηρ 
5 βαϊὰ δϑουὶ Ἰεδάϊπρ [εβὺ8 δοιηπά, 5 ἴῃ 
Με. δηὰ Μκ.--νεῖ. 2. διαστρέφοντα, 
ξέν ΠΙΙΕῚ οδυβίπρ ἀἰβαβεςιίοη δπὰ ἀϊ8- 
οὐδεν ἴο ἘΚοπλα.---κωλύοντα, ἀοΐης Ηἰ5 
Ῥεβὲ ἴο ργενεπὲ (ρεορίες ἔγοπὶ ραγίηρ 
αἰδυῖς ἴο Οδεβατ) ; ἴα]βε, ἀπὰ πεν ργο- 
ῬΔΡΙΥ Κπενν ἴὲ ἴο ὃς 80, δυὲ ἰξ νγὲ8 ἃ 
βεσνίοεδθϊε 11ς.---βασιλέα : ἰπ ἀρροβίτίοῃ 
ἢ Χριστὸν - βαγίηρ ἰδαὶ Ηδ ννᾶβ8 
ΟἸγίϑι--τα Κίηρ ἰ--ν ες. 3. σὺ εἶ, εἰς.: 
ῬιϊαῖοΒ φυσδβίίομ Ἐχδοῖν 48 ἱπ Μί. δηὰ 
Μικ.---σὺ λέγεις : (]5 ΤΕΡῚΥ πεεάβ βοῃγα 

8. Β ἂπά ἃ ἔδυν οἴδεγβ οπη ο (ἿΝ.Η. Ὀγδοῖεῖδ). 

Βυςο ἢ εχρίδηδιίοη 88 ἰβ ρίνδεῃ ἰῃ Ιοδπ; 
υἱάφ τποῖεβ οὐ Μι.---ννεσ. 4. αἴτιον, 
ὈΙΑπιευνοσῖθυ, ρυπίβῃαδὶς (πευῖϊες οἵ 
αἴτιος) -- αἰτία. ΡιΪαῖα ατγίνεὰ δἱ ἢἰ8 
ςοποϊιϑίοη νεσὺ δυνῖ]γ. Α ρίδηςε βυβῆςεά 
ἴο 5δτἰϑέν ἢἰπὶ τπαῖ [6808 νγ88 πΠῸ ἀδηρεσζοιιβ 
οδμαζδοίοσ, Ῥγοῦδοὶν 6 τπουρῆι Ὠϊπὶ ἃ 
τηδῇ ὑν ἢ ἃ ἤχεά ἰάεδ.---  εσ. 5. ἐπίσχνον 
(Πεσε οὐἱγν ἰπ Ν.Τ.), τπαν Κερί ἰπβίβιϊηρ, 
υδεὰ ΔΌΞοΟΙυἱεῖν τε Ἰηνδὶ εβοεῦδης," Νυϊρ. 
--ἀνασείει, 5ιϊγΒ ὑὉΡ, ἃ βίσοηρες ψνοσζά 
ἴπδπ διαστρέφειν.---διδάσκων, τεδοπίπρ, 
1Π6 ἰπβίγυπιεης οἵ εχοϊϊεπιεπῖ, [|6δι8 
ἀϊά, ἰῃ ἕδος, ργοάυοβ ἃ ρτεᾶὶ ἱγῃργεββίοῃ 
οη ἴῃς ρεορῖὶς ὉγῪ Ηἰβ τϑδοπίπρ, δηὰ οπα 
ποῖ ἔδνουγδϊα ἴο πε Ῥῃασγίβθοβ, δι Ηδ 
ἀϊὰ ποῖ βεῖ Ηἰπιβ6} 7 το βεὶς ἂρ τῇς βεορὶβ8 
ἐνδὴ δραίηβϑε {8 6π|.---καθ᾽ ὅλης τ. .: 
κατὰ ἢ τπὰ ρεηλῖνε οὗ ρίδςε 48 ἰπ ἰν. 
14 -Ξ ἰῃ δε ψῇο]ς οὗ ̓ υάλεα. Τἢΐ8, οοη- 
δἰδετίηρ ἴδε ρυτζροβεα, δῃουϊὰ τηθδηῃ 
7υάδεα κιγίςεγ, ΡΠ] ς᾽ Β ργονίποθ, δηὰ 80 
ἸΑκεη ἰξ Ῥε6δῖβΒ Ὁ Π688 ἴὸ πῖοσς ννογὶς 
ἄοπς ὃν [6808 ἰῃ ἰῆς δβδουϊῃ τῆδη ἰδ γθ- 
ςοσάεὰ ἴῃ {πὸ ϑυποριϊΞι5β.ἁ. Βυῖϊ τῆς 
τοΒΕΪ ΠΊΟΠΥ ἰ8 οὗ 1{{{|6 νας. Τἢε δοουβεῖβ 
βαϊὰ ννῆδὶ βιὰ {πεῖς ρύγροθα, ἴσας οἵ 
[α͵56.---κ᾿αὶ ἀρξάμενος: τῇς καὶ 18 α 
ἀϊδου τεδάϊηρ, πὰ 7.81 οη πὲ δοοουπὲ 
ῬΙΟΌΔΟΪΥ σοτγεςῖ. [τ ρίνεϑβ {πε ἱπιργεββίοῃ 
οἵ δῃ υπβηίβῃεὰ βεηΐεποα, βοπηει]ηρ Ἰεΐς 
οὔϊ ΞΞξ ἀηά Ὀερίὶπηΐηρ ἴτοσχ Οδίες Ηδ 
[48 βργτεδά Ηἰ5 πηϊδοῃίενουβ ἀοοίγπε ονοσ 
τῆς ἰαπὰ ἐνεπ ἴὸ {π|8 ΠΟΙ οἰϊγι ΤΠ 



6η6 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙΠΙ. 

Γαλιλαῖός ἐστι 7. καὶ ἐπιγνοὺς ὅτι ἐκ τῆς ἐξουσίας Ἡρώδου ἐστίν, 
5 Αεἰ σεν." ἀνέπεμψεν αὐτὸν πρὸς Ἡρώδην, ὄντα καὶ αὐτὸν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν 

κα ῬΗ͂ΣῚν ραύταις ταῖς ἡμέραις. 8. ὁ δὲ Ἡρώδης ἰδὼν τὸν Ἰησοῦν ἐχάρη λίαν - 
ἣν γὰρ θέλων ἐξ ἱκανοῦ ἰδεῖν αὐτόν, διὰ τὸ ἀκούειν πολλὰ 32 περὶ 
αὐτοῦ - καὶ ἤλπιζέ τι σημεῖον ἰδεῖν ὑπ᾽ αὐτοῦ γινόμενον. 9. ἐπηρ- 
ὦτα δὲ αὐτὸν ἐν λόγοις ἱκανοῖς “ αὐτὸς δὲ οὐδὲν ἀπεκρίνατο αὐτῷ. 
10. εἱστήκεισαν δὲ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ γραμματεῖς, εὐτόνως κατη- 
γοροῦντες αὐτοῦ. 11. ἐξουθενήσας δὲ αὐτὸν ὃ ὁ Ἡρώδης σὺν τοῖς 
στρατεύμασιν αὐτοῦ, καὶ ἐμπαίξας, περιβαλὼν αὐτὸν 4 ἐσθῆτα λαμ- 
πράν, ἀνέπεμψεν αὐτὸν τῷ Πιλάτῳ. 12. ἐγένοντο δὲ φίλοι ὅ τε 
Πιλάτος καὶ ὁ Ἡρώδης ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ μετ᾽ ἀλλήλων - προῦ- 

κῆρχον γὰρ ἐν ἔχθρᾳ ὄντες πρὸς ἑαυτούς.5 13. Πιλάτος δὲ συγ- 

1 ἐξ ικανων χρονων θελων ἰπ ΒΤ. Ὁ], δἷδο δᾶνς εξ ικανων χρ., Ὀυΐ θελων ἰῃ ἃ 
ἀϊβετεηι ροβίτίοη. 

3 Οπιῖς πολλα ΜΒΌΓΤ 1, 1:31 αἱ. 

5 και Ῥείοτς ο Ἡ. ἱπ ΜΓΤΧ 13, 69 (Τίεοξ., ΝΝ.Η., πιασρ.). ΒῸ οπιῖὲ, 
4 Οπιῖξ αντον ΒΤ. 

δΉρ. δηὰ Πιλ. οδδηζο ρίδοςβ ἰπ ΒΤ. 

νοσὰβ ἔτοπὶ καὶ ἰο Γαλιλαίας τε οπιϊιτεὰ 
ἰπ βοπὶς Μ99., δηὰ [ἰ ἰβ ποῖ ἱποοηςείναδι!ς 
παῖ ἸΟῪ ἅτε ἃπ ΘαΪν ρῖοββ ἴο ἐχρί αὶῃ 
νεῖ. 6 (50 ΝΥ εἶβ8 πῃ Μεγει). 

γν. δ-12. Βεΐονε Ἡεγοά, ρεουϊίαγ ἴὸ 
1κι-ῆνει. 7. ἀνέπεμψεν, τεπιϊττεὰ Η πῈ 
ΞΞ- γερεὶσὶἑ, βεηῖ Ηἰπὶ ἴο, ποῖ τῆς πίριες 
(Δεν ετ), ὉὰῈ τῆς ρζορεσ {τἰδυπαὶ: ἃ 
Τα ]εαπ, το τῆς ἰεἰγαγοῆ οὗ αδ1Πεὰ; ἃ 
τεσῃπίςδὶ ἴεγπ.---ν Ἵεροσ. Ηετοὰ νου]ά 
ὃς ἴῃ Ϊεγαξαῖεπὶ ἰο Κοαρ ἴπε Ῥάδββονεσ, 
1πουρῇ δὲ [5 ποὶ βίδιβά.---Ν ἐσ. 8. ἐχάρη 
λίαν, 88 πιυοῦ ρἱεαβεά, “" ἐεχοεεάϊηρσ 
εἰδὰ " (ΑΝ. δαπὰ Ἐιν.) ἰβ ἴοο ρτῖᾶνε ἃ 
ἢγαϑε ἴο ὄχργαββῖῃης {εἰσ οὔ {15 νοσιῃ- 
688 πηᾶῃ, ννῆο 5 τηρ'γ εχρεςιςὰ ἔγοπι ἴῃς 
τηεεϊτίηρ νυ τἢ [ε808 ἃ “ πεν ἀιηυβεπηθηῖ ᾿᾿ 
(5. δη 2), βυσῃ δ8 πηὶρῆς Ὀς οὶ ἔγοπι ἃ 
σοηἼυτεσ ννῆο οουὰ ρετίοσπι βοπὶς οἷενες 
τίς 8 (τι σημεῖον).--Νετ. 9. ἐν λόγοις 
ἱκανοῖς : δυρρεβιίπρ ἰῃς ἰάεα οἵ ἃ ἀς- 
ΒΌΠῸΟγν οοηνεγβδιίοπ, ἱπ ννῆϊοῃ τμ6 Κίηρ 
ἰπιγοάυςεά ἰορὶς αἴες τορὶς ἴῃ ἃ γαπάοπι, 
ἱποοπεγεπῖὶ τηᾶππεσ, βῃοννίηρ πὸ βετίουβ 
ἱπίθγεδὲ ἰπ δΔῃγ οὗ Βίβ φυεβιίοηβ.--- οὐδὲν 
ἀπεκρίνατο, ἀπδννετοά ποιδίηρ, νὩϊο ἢ 
ψουὰ ρτεδιὶν δβίοηἰβῃ πὰ ρίφυς τἢὶ8 
Κίπρ!πρ, δἼοουβιοπημεά ἴο σουγίίετ-8εσ- 
νἱν. ὙῊὴΕ ἕδςϊ {πᾶὶ [6508 βαϊ 4 ποιῃίηρ, 
δηὰ τῃδὲ ποιῃὶπρ οὗἨ ἱπιροτίδπεος σᾶπ)α 
οὐ οὗ ἴῃς ἀρρεάγαπος Ὀείοτε Ηετγοά, 
πιᾶν δχρί δίῃ 118 οπιϊββίοη Ὁ 1Π6 οἵμοσ 
ἐνδηρε  βίβ.---τ ες, το. οἱ ἀρχιερεῖς, εἰς., 
ῬΠεεῖδ Δηὰ βογίρεβ, ἴδετε ἴοο, Πανίπρ 
Ὁ] οννεά [9!εβ808, αἰγαϊά ἰβαὲὶ ἴπ6 οδβα 

Φαντους ἴῃ Δ ΒΙΤ. 

ταἰξδς ἕακα δῃ ἀπέλνουτδθίς ἔτη ἰπ {πεῖς 
ΔὌΞεηςε.---αὐτόνως, εἀρειὶν (Αςῖδ αν. 
28). --ονετ. τσ. ἐξ σας: οἡ (ἢϊ9 
νοῦ δηὰ κἰίπάσεά ἔογηβ, υἱάς αὲ ΜΚ. ἰχ. 
12. Ἡετοὰ, {δεϊϊης δἰἰρμιοά Ὁγ [εβ08, 
εἰ ἰρῆϊβ Ηἰπὶ ἰπ τυγη, ἱποιτίηρ 18 Ὀοάγ- 
ξυμ (τοῖς στρατεύμασιν, »»Ὡϊς ἢ σΔηποὶ 
εἰς πιεᾶῃ ἃγπιίς8) ἴο πιοςκ Ηἰπι, ἀπά 

δανίπρ Ηἰπὶ ἱπνεβίεὰ νυ ἃ σΟβεΎ τοῦς, 
ΡΙΟΌΔΟΙΥ ἃ οδβί- ο᾽ τουδὶ τηδπεῖς οὗ ἢἰδ 
ονγῃ, ἀπ 80 βεπάΐπρ Ηΐπι Ῥαοῖὶς ἃ τίοςκ 
Κίηρ ἴο Ριϊδῖα, ἃ πῆδη ἴο ὃὈς ἰδυρῃςὰ αἵ, 
ποῖ ἴο Ὀς ἐεαγεὰ οἵ βοοομεά τ ἐσθῆτα 
λαμπρὰν, ἃ δρἰεπάϊά τοῦε; οὗἨὨ νδδὶ 
οοϊους, Ρυγρῖε οσς ννῃϊῖς, ςοτπηπηοπίδίοτα 
νδίπΥ ἴπαυῖτς.--ἀάὥνέπεμψεν, “ 8εηῖ Ηἰπι 
δραῖη " (Α.Ν.), οὐ “Ῥδοὶς " (ΚΙΝ.. 
Τῆς νεῖ πιᾶν πιεᾶῃ Ὦεῖα, 88 ἰῃ νοῦ. 7, 
δβεπὶ Ηἰπὶ ἴο ΡιΪαῖς 28 τῇς ὑγορεσ ρβεζβοῃ 
ἴο ἴγγ ἴῃς οῶβδε. Τῆα ἔνο πιδρτιδῖεβ οΟπΠι- 
ΡΙπιεπὶ Ἔβδοῦ οἴδετ, ἀπὰ βῃϊσκ ἀηρὶςαβαπε 
ψοτκ ὃῪ βεπαάϊηρ 1εβι8 μίεμετ ἀπά τ ἘΠ ες 
ἔγοτα τα πΑ] ἰο ἐγίθαπαὶ, ἰμς ῥ᾽ αυιῃίηρσ 
ἀηὰ βροζτὲ οἵ υηργίποὶρὶεὰ πηεῃ.---ν ετ. 
12. ἐγένοντο φίλοι : [πὶ ἴῆς οπς ροϑβὶ- 
εἶνα ταβυῖς οὐ τῆς τγαπβδοιίου---ῖννο γυ]ογϑ, 
ξεν που οη δά (εγπι8, γοσοποιὶεά, δὲ 
ελβὲ ἴοσ ἴδε {τἰπὲ. ϑεπάϊηρ |]εβι5 ἴὸ 
Ἡετοὰ ννῶᾶβ ἃ ροϊϊεὶς δοῖ οὐ Ριϊδίς 8 
Ῥασῖ, [« πιῖρῃς πᾶνε ἊἽπάεά ἰῃς οᾶβε 50 
ἴλι 88 ἢς ψῶ8 Ἴοοποετπεὰ; ἱξ ρ᾽εδβεὰ ἃ 
Ἰεαίουβ ργίηος, ἀπά ἰξ γᾶνε δϊπὶ ἃ ἔγες 
δηὰ ἰπ ἀθαϊ πρὶ νντἢ τῆς ταδῖϊεσ : ποι πίπηρ 

ἴο ἴδαγ ἴῃ ἴπᾶὶ αυδτῖοτ.---μετ᾽ ἀλλήλων 
ἴος ἀλλήλοις (Εὐϊῃγ. Ζίρ.ν γ»ῆο α'8ο βυδ- 
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καλεσάμενος τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ τοὺς ἄρχοντας καὶ τὸν λαὸν, 14. 
εἶπε πρὸς αὐτούς, “Προσηνέγκατέ μοι τὸν ἄνθρωπον τοῦτον, ὡς 
ἀποστρέφοντα τὸν λαόν. καὶ ἰδού, ἐγὼ ἐνώπιον ὑμῶν ἀνακρίνας 
οὐδὲν εὗρον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ αἴτιον, ὧν κατηγορεῖτε κατ᾽. 
αὐτοῦ 15. ἀλλ᾽ οὐδὲ Ἡρώδης " ἀνέπεμψα γὰρ ὑμᾶς πρὸς αὐτόν, 
καὶ ἰδού, οὐδὲν ἄξιον θανάτου ἐστὶ πεπραγμένον αὐτῷ. 16. παι- 
δεύσας οὖν αὐτὸν ἀπολύσω." 

αὐτοῖς κατὰ ἑορτὴν ἕνα. 
17. ᾿Ανάγκην δὲ εἶχεν ἀπολύειν 

18. ἀνέκραξαν ὁ δὲ παμπληθεί, λέγοντες, 

“Αἶρε τοῦτον, ἀπόλυσον δὲ ἡμῖν τὸν Βαραββᾶν -" 10. ὅστις ἦν διὰ 

στάσιν τινὰ γενομένην ἐν τῇ πόλει καὶ φόνον βεβλημένος εἰς 
φυλακήν.δ 

Δ ουθεν ἴῃ ΒΤ τ᾿. 

20. Πάλιν οὖν ὁ Πιλάτος προσεφώνησε, θέλων ἀπολῦσαι 

Ξανεπεμψε γαρ αὐτὸν προᾷ ἡμας ἰπ ΜΜΒΚΙΜΤ, ΤΙΕ, Ξ ΑΌΧ ἰβ ρεῆδρβ ἃ 
ςοτγεοίίοη Ὁγ τῆς δοσῖρεβ. 

δ΄ γετ. 17 ἰδ οπιϊτἰςά ἴῃ ΑΒΚΙΤΠ (Τίβοῃ. νν.Η.). 

4 ἀνεκραγον ἴῃ Δ ΒΙΓΨΤ' 124,157. ΤΙΕ, - ΑΧ, εἰς. 

δ βληθεις ἐν τη φυλακὴ ἴῃ ΒΓΤ' (Τίβοἢ., ΜΝ.Η.). Νὴ Πᾶ8 βεβλ. εν τ᾿ φνλ, 

ΦΊΦΒΙΤ ἤᾶνε παλιν δε ο Π. προσεφ. αντοιε. 

διἰτυῖεβ πρὸς ἀλλήλους οτ πρὸς ἑαυτούς). 
-π-ὄντες ἀῆἥες προὐπῆρχον πιὶρῃξ Βᾶνε 
Ὀεεδη οτηϊεά, 485 ἰῃ Αςἰβ νἱϊ. 9, δὰὲ ἱξ 
δεῖνεδ ἴ0ὼ ΤΟΥ ἴδε ἰάδα οἵ ᾿οπεϊπυςεὰ 
δά τεϊδιίοηβ. 

νν. 13-16. Ῥ ϊαίε ῥγοῤοΞξέ5 ἐο γεΐδαϑε 
45μ5.--- ει. 14. ἀποστρέφοντα, ἰυτη- 

ἴῃρ ΑΑΥ (16 ρεορίς ἤτοπὶ {πεὶς 
ΔΙΙερίδηςε). [πὶ Αςῖβ εἰ]. 26, οὗὨἩ « τυτηΐη 
τῆεῃ ἥἤσοσῃ {πεὶς ἱπίαυ ἰε8.---νώπιον 
ἀνακρίνας, Βανίπρ τηδάς δἃη ἰπαυίυ ἐπ 
γομν ῥγέδεμοθ. Ιῃ ]οβη, ΡιΪδῖεθ᾽ 5 ἱπαυΐτν 
185 ὑγιναῖδθδι. “ΗἜδ βδγβ [ἢϊ8," σγαγηδγκβ 
Ῥχγίςαθυβ, “"Ἰεβὲ πον βῃουϊὰ τπῖπκ με 
Ὑ»Ὲ8 βα[(ἰῆρ [ςδ8 τες ὈῪ ἔδνουσ οἵ ἰῃ- 
ἀείρας " (ργαξά αμὲ απιδἰἐμ). ἀνακρίνας 
8 υϑεὰ Δὐβοϊυτεἶν Πετε 88 ἰη Αςίβ χχὶν. 8. 
-πτνεσ. 15. αὐτῷ : βοπιεὲ ὃδνςε ἰδκεπ [18 
85 τείεισίηρ ἴοὸ Ηετοά --Ὁ Ηετοὰ ἀϊὰ 
ποῖπίπρ ἴθ ἐπα σα86, ἱπιρί γίπρ ἴπδὲ 
ΨΆΒ Οὗ ἃ βεζίουβ, σαρὶϊδ] πδῖυσε. Μοβὲ 
ἴδκα ἰξ δ8 σείεγσίῃρ ἴο [6818 ΞΞ- δεβοίά, 
δε ταβυΐὶ οὗ βεπάϊπρ ἰο Ἡετσζοὰ ἰβ τπαὶ ἴῃ 
85. ἡυάρτηεπε ποιῃίηρ πᾶβ Ῥεεη ἄοῃς 
ἀεβεγνίπρ ἀδδῖῃ ὈΥ τπε δοουβεά.--- αὐτῷ 
ἰπβιεδὰ οὗ ὑπ᾽ αὐτοῦ ; υἱάς οπ {π|8 οοη- 
ϑιγυςστίοη Ὑγίποσ, ὃ χχχὶ., 1ο.---ν ες. σό. 
παιδεύσας: ἀοιυδεῖε58 υϑεὰ ἤετε ἰπ [88 
Ἡεϊ]επίβεῖς βεηβα οὗ Ἵδβαδϑβίίβε, βοοῦγροςς 
ἃ ταιὰ παπὶὲ ἴοσ δη υρἷὶγν ἰηρ. ΤΒς 
ῬοΪΐοΥ οὗ πε ργοροβαὶ Ἐδιαν. ἴδ εχ- 
Ῥίαῖπβ: “ ἃ τηοάεγαῖς ἢδρεϊϊδέίοη (μετρίαν 
μαστίγωσιν) ἴο πϊῖραῖς {πεῖς ψγδίῃ, 
ἴπας (πη κίηρ δὲν δαά γσαϊηεὰ ἐπεὶγ 
Ῥοΐπε πο τηῖρῃς οεαβε ἰτοπὶ δασῖ μοῦ 

ταδάπεββ ". Α γαῖ, 11 ροϊΐογ. ““ Ηἰς 
Ἄοοερῖς πίηνίαπη σοποεάετε" (Βεπρεῖ). 
Ἑδηαδιϊοϊβπι στοννβ Ὁγ σοποεββίοη (ϑο ἢ δη Ζ). 

νν. 1γ-25. Ριϊαίε βηναϊϊν φτμεομριὸς 
(Με. χχνῖϊ. 15-26, ΜΙκ. χν. 6-14).---ν ες. 
17, ΜΝ Ὠϊοἢ βίδίεβ (πὲ Ῥ᾽]δὲθ τνδβ ὑπάοσ ἃ 
πεςαβϑίν (ννγ, ποὶ Ὄχρίαἰπεά) τὸ γεΐεαβε 
οης (ρτιβοηθγ) δὲ ἔεαβὲ εἴπῃς, 8 αἰπιοβὲ 
ςεγίδί ΠΥ ἱπιροτίεἀ ἔτοπι πε ρᾶγα  !εῖβ Ὁ 
ἃ ἰαῖες παπᾶ, ἱπουρῇ ἰ 8118 Ὁρ δὴ οὔ- 
νίουβ δίαϊιβ ἴῃ ΓΚ. 5 γεᾶρτε πατγαίϊνα. --- 
γετ. 8. παμπληθεί : δἄνετῃ, ἔγοπι παμ- 
πληθής (Πετε οη]γ ἱπ Ν.Τ.) ΞΞ ἰπ δε ψΠο]ς- 
ΠΊΟΡ βίγϊε, ρίνίῃρ ἃ νἱνὰ ἰάθα οἵ ἴῃς 
ονετγροννεσίπρ που γαϊβεά.---αἶρε τοῦτον, 
τῶκε νΑῪ (ἢ 8. οπς, ἐ.6.,) ἴο {1Π6 ογοΒ8.--- 
ἀπόλυσον, τεΐεαβϑε; ἰζγε νν1]} γεϊεαβε βοπης 
οπε (νες. τ6, ἀπολύσω) ἰεἰ [ Ῥὲ Βατδδῦαδβ. 
1. τπλλκεβ {818 ἀετηδηὰ τε νοϊυπίαγυ 
δεῖ οὔ πὸ ρεορίβ. ἴῃ (Π6 ρδγδί!εἶβ (υἱάδ 
{Ππεγα) ἰξ ἰ8 δυρρεβίςα ἴο πεῖ Ὀγ ΡΙΪαίς 
(Με), ἀπά υτρεὰ οῃ ἴπαπὶ ὈΥ {Π6 ρῥγίθβίβ. 
1π 1Κ. 5. πατγδίιίνς (ἢ Ὀεπανίους οὗἩ (δα 
Ῥεορῖε ἴβ βεῖ ἰπ ἃ ἀδγκ ᾿ἰρῃϊ, ννἢ]]ς Βοιἢ 
Ῥῃδῖς δἀηὰ πε ργίεβῖβ ἀσὰὲ ἱγεδίεἁ ἢ 
ςοπηραγδῖῖνε πιϊάπεββ.Ό [ἴῃ νίεν οἵ 
Ιβγδεῖ 5 αυνέωὶ ἄοοτι, [,.Κ. βᾶγβ ἴῃ εβεοι: 
ἴῃς ρΡεορῖς ἢδνε διβεγεὰ ἴος ἐλεὶγ οῦνι 
δὶη.--- εῖ. το. ὅστις 5εεπ|85 ἴο δὲ -- ὅς 
δα, [0] ονηρ ὑἰδς στονίηρ ὑβᾶρε οἱ 
Ἰλίες ατοοκ (ϑοβδηζ, υἱάς Βαυϊιπηδηη, 
Οτγανι., Ὁ. 115).--διὰ στάσιν... καὶ 
φόνον -- διὰ φόνον ἐν στάσει πεποι- 
ἡμένον, ΡτίςΔει!8.---ἣν βληθείς : ἰπϑιεδλὰ 
οὗ ἔβληθη, {πε ἀπαϊγεῖς ἔοσπὶ ἰβ ἀπυβυδὶ 
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τὸν Ἰησοῦν. 21. οἱ δὲ ἐπεφώνουν, λέγοντες, “ Σταύρωσον, σταύρω- 

σονὶ αὐτόν." 22. Ὁ δὲ τρίτον εἶπε πρὸς αὐτούς, ““Τί γὰρ κακὸν 
ἐποίησεν οὗτος ; οὐδὲν αἴτιον θανάτου εὗρον ἐν αὐτῷ - παιδεύσας οὖν 
αὐτὸν ἀπολύσω." 23. Οἱ δὲ ἐπέκειντο φωναῖς μεγάλαις, αἰτούμενοι 
αὐτὸν σταυρωθῆναι: καὶ κατίσχυον αἱ φωναὶ αὐτῶν καὶ τῶν ἀρχιερ- 
ἐων.2 24. Ὁ δὲϑ Πιλάτος ἐπέκρινε γενέσθαι τὸ αἴτημα αὐτῶν" 
25. ἀπέλυσε δὲ αὐτοῖς ὁ τὸν διὰ στάσιν καὶ φόνον βεβλημένον εἰς 

τὴν δ φυλακήν, ὃν ἠτοῦντο" τὸν δὲ Ἰησοῦν παρέδωκε τῷ θελήματι 

αὐτῶν. 

26. Καὶ ὡς ἀπήγαγον δ αὐτόν, ἐπιλαβόμενοι Σίμωνός τινος Κυρη- 
ναίου τοῦ ἐρχομένου ἴ ἀπ᾽ ἀγροῦ, ἐπέθηκαν αὐτῷ τὸν σταυρόν, φέρειν 
ὄπισθεν τοῦ Ἰησοῦ. 27. Ἠκολούθει δὲ αὐτῷ πολὺ πλῆθος τοῦ λαοῦ, 

Ἰστανρουν, στανρου ἰῃ ΜΒΌ. ΤΑ. Ξ ΑΙ͂Χ, εἴς. 

3 Οπεῖ καὶ των ἀρχ. ΝΜ ΒΙ, (Τίβοι., νΝ.Η.). 

8 Ἐρτ ο δε ΜΝ ΒΙ, Βᾶνε και. 4 Οπὲ αὐτοῖς ΦΑΒΌΧ, εἰς 

5 Οηξ τὴν 9 ΒΌ 60 αἱ. 4 απηγον ἴῃ Β (ΥΝ.Η. πιατρ.). 

Ἷ Σιμωνα τινα Κ--ον ερχ--ον ἰπ  ΒΟΌΙΧ 13,33 αἱ. (Τίϑοι., νν.Η.). 

ΜΠ 186 δογίβε (πεσε ΟἿΪΥ ἱπ Ν.Τ.), 
Βεποθ ρῥγοῦδοϊν (ἢς τεϑάϊηρ οὗ Τ. Ε., 
βεβλημένος.---Νες. 206. πάλιν, ἀραίη, ἃ 
βεςοηά της. [Κ΄ γα ΠΥ ἐπυπηογδῖο8 
τε δἰεπάϊγ δἰϊεπιρί8 οὗ Ρι]αῖς, πεηςα 
τρίτον ἴῃ νεῖ. 22. Τῆς ἢγβί ἰ8 ἴῃ νεῖ. 
τ6.---Ν ες. 2:1. ἐπεφώνουν, βῃουϊεά (βοᾷ 
κράζει, Ἠεδγο.), ἱπ ΓΚ. ΟὨἱγ, δπά ἴῃ 
τοίεσεπος ἴο ἴΠ6 ρεορὶς (Αςίβ χίϊ, 22) .-- 
σταύρον (εςῖϊνε, ἠοῖ πικίἀἀ]6 -Ξ- σταυ- 
ροῦ), ““ογυςτῖν,᾽" τερεδῖεά, ν τ Ρδββίοη ; 
τπουρδι1658, ἰοο βῃ, ἱπιρυϊβῖνε τοῦ |--- 
γει. 22. τρίτον: [Ὠϊγὰ ἀηὰ ἢπ8] δἰτετηρί, 
Βῃον τη, Βοπὶδ πλδάβιγε οὗ βαγῃθβίῃθββ οα 
Ριϊαῖε᾽8 ραγι.---τί γὰρ κακόν: {πε γὰρ 
ΔΉΒΊΜΕΙΒ ἴο ἴῃς Ποβί|]6 τηοοά οὗ τ ρβεορὶε 
Ξε [ οςδηποῖ γεβροηὰ ἴο γοὺσ ἀεπιαπὰ ἴοσ, 
εἰς. ; 6 “ΨΥ, ννῆδῖ εν]],᾿" εἴς., οὗ τπ6 
ἘΟΝ. ἰ8 ἃ ΠΑΡΡΥῪ τεπάεγιπρ. [}π τη ϊ58 
βηδὶ δρρεδὶ, Ρι]αῖς βιδίεβ τηοϑὶ ἀἰβει πο ον 
δὶβ ορίπίοη παῖ [ἐβὺ8 [8 ἱπποςεηΐ.--- ἐσ. 
23. ἐπέκειντο, “(ΠΟΥ ψνογα ἰπβίδπι,᾽" 
ΑΟΙΝ. ὙΤῇοε νετῦ ἰ8 υδεὰ Δρβοϊυϊεῖγ.--- 
κατίσχνον, ννοτε Ονεγρον ΠΡ ; “ Ἔοςα 
Βεητβ ἱηροηίατη ἱ᾽ Ῥχίσδθιβ.---  εσ. 24. 
ἐπέκρινεν, ἀεοϊἀεά, ρανε Ἰυάσταεπε; ποτα 
ΟΠΪΥ ἱῃ Ν.Τ. δπὰ ἴῃ 2 Μδοοδῦ. ἵν. 47, 
3 Μαδροδῦ. ἵν. 2. [τ νᾶβ ποῖ ἃ Ἴοη- 
ἀεπιηδίίοη Ὀυΐϊ ΒΙΠΊΡΙΥ ἃ δεπίθηοα ἴὸ 
ἀδαὶῃ ὑπάες ρῥγεββυγε.- --αἴτημα, ἀεβίτε, 
Βεῖς δηὰά ἱπ ΡΏ]]. ἱν. 6 ἴῃ {18 56η56.--- 
ες. 25. τὸν διὰ σ΄: 16 τερειτίοπ οὗ 
1ηϊ18 ἀεβοσγίρείοπ, ἱπϑίεδα οἵ ρίνίπρ ἴΠ6 
πϑτηθ, ἰ8 ΝΕΥΥ δχργεββῖνε.---τῷ θελήματι 
α-, ἴο (πεῖς Ψ}1, Ὑνεαὶς τη δηὰ ψιοκεὰ 
ῬιορΙεὶ 

ν. 26-32. Οκ ἐπε τοαν ἰο ἐΐδπ εγος5 
(Με. χχνῖϊ, 31-34,), ΜΚ. χν. 21).--- ἐσ. 
26. ἀπήγαγον: ΨῈΟ ἰεά [ε5118 ΑἸΥΝΔΥ ἰ8 
ποῖ ἱπάϊοδιεά. [ἰ τηῖρῃς βεεέσὴ ἰδ ν 88 [86 
τοοῦ, ἴο ννῆοβε ΨἹ1}1} ]εἐβι8 πὰ 7υ8ὲ Ῥδθη 
ἀε!νετεά, Βυι 1 Κ. ἀοεβ ποῖ πχεδη τῃδξ, 
Ηξε 5βἰ πρὶν σοηείπιεϑ ἴπε βίοσυ, 88 ἰη ΜΚ., 
οπλτπρ (πῃ πιοοκεσν οὗ ἴπ6 βοϊΐεγβ 
(ΜΚ. χν. 1τ6-20), ννο, ἴπαὶ Ὀγυϊαὶ βροζὲ 
επάςά, Ιεὰ Ηἰπι ουξ (ἐξάγουσιν, ΜΚ. χν. 
20). [Κ΄ οπτῖβ 3150 {πε βοουγρίηρ, ΒΟ ἢ 
Ἔνεη Μί. δπὰ ΜΙ. ἔυγγυ ονεσ (φραγελλ- 
ὥὡσα).---ἐπιλαβόμενοι; 4 Οτεεῖς ψοτὰ 
δυρδιτυϊαὰ ἔοσς {πε Τοτγεῖρῃ τες πὶς 4] ἄγγα- 
ρεύειν 'ἰπ ἰῃε ράγα}]ε}8 ἀὐβυεῖν τᾶ Κε5 τῆς 
οηΐνε ἰπ (ἢ6 αοβρεῖ, πεῖὲ αἷβο ἱπ 
Ἑ., δοουδαῖίναε ἰῃ Ν. δηὰ Η.᾽5 ἰεχῖ, 

Αἶδο ἴῃ Αςῖβ χνἱΐ. το, χυϊὶ. ᾿γ).---ὄπισθεν 
τοῦ Ἰησοῦ ἄοεβ ποῖ πχεᾶπ πὶ ϑἰπΊοη 
λειῥεά Πεβὰβ ἴο Ῥδαγ ἴΠ6 σγοϑβ, σαγγγίπρ 
{πὲ επὰ Ὀεπίπά ]ε58ι5. ὙΠΟ ἰαἱά τς 
ΨΠΟΙς. οτοβ8 οἢ ἘΠΊ. 

Ψ. 271. Ὑῖβ ἱποίάεπε οὗ τῆς. Ψψοπηεπ 
ζοϊ]ονίηρ ἵπ τπ6 Ἴσον ἀ ἰ8 ρεουλίαγ το 1.Κ. 
---ὠκαὶ γυναικῶν, δΔηὰ οἵἁ τσον!δηι ; {ΠΕΥ ἅτ 
τῆς ραγὶ οὗ {πε ογοννὰ ἰπ ᾿νοῦ τῆς βἴοσΥ 
18 ἱπιεγεβίεά. ὙΒΘΥ ἵναγα πΊδΙ ΠΥ ὑνοπΊθη 
οὗ ]εγυβαίεπὶ (νεσ. 28). --- αἰ ἐκόπτοντο, 
εἰς. : πον ἱπάυϊρεά ἱπ ἀεπιοηϑίτδιῖνα 
δτίεῦ ὉΥ ρεβέυσε δηὰ νοῖος (ἐθρήνουν), 
Ποπίγασυ ἴο γυῖα ἐξ ὑνουἱὰ ἀρρεᾶγ (“πο 
Ἰδηχεγαπὶ εἀυςταπὶ δὰ βυρρὶ οΐυπι, βεὰ 

τηϊογίιι8 ἰυχαγαπὶ ἰῃ οοτάς,᾽ Γιἱρπιίοος οα 
Με. χχνϊ. 31), θυξ στεδὶ στίεξ μεεὰβ ποῖ 
τα] ε8.-- τ. 28. ἐπ᾽ ἐμέ, ἐφ᾽ ἑαντὰς Δτα 
Ῥγουρπε οἷοβε τορεῖπος ἴο ἐπιρῃδϑβίςς [86 
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καὶ γυναικῶν, αἷ καὶ ; ἐκόπτοντο καὶ ἐθρήνουν αὐτόν. 
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28. στραφεὶς 
δὲ πρὸς αὐτὰς ὁ 3 Ἰησοῦς εἶπε, “Θυγατέρες Ἱερουσαλήμ, μὴ κλαίετε 
ἐπ᾽ ἐμέ, πλὴν ἐφ᾽ ἑαυτὰς κλαίετε καὶ ἐπὶ τὰ τέκνα ὑμῶν. 29. ὅτι 
ἰδού, ἔρχονται ἡμέραι ἐν αἷς ἐροῦσι, Μακάριαι αἱ στεῖραι, καὶ 

κοιλίαι ὃ αἵ οὐκ ἐγέννησαν, καὶ μαστοὶ οἷ οὐκ ἐθήλασαν.“ 0. τότε 

ἄρξονται λέγειν τοῖς ὄρεσι, Πέσετε ἐφ᾽ ἡμᾶς καὶ τοῖς “ βουνοῖς, εἼ. 1. 5 
Καλύψατε ἡμᾶς. (αἱ α:.). 31. ὅτι, εἰ ἐν τῷ ὅ 4 ὑγρῷ ξύλῳ ταῦτα ποιοῦσιν, ἐν ἀ μετε οεἱν 
τῷ ξηρῷ τί γένηται; 32. Ἤγοντο δὲ καὶ ἕτεροι, δύο “ κακοῦργοι σὺνς ΝΣ 

αὐτῷ ἀναιρεθῆναι. 
ν»ᾳ« 

. 39, δηὰ 
ὐδιάν ιν ο. 

33. Καὶ ὅτε ἀπῆλθον δ ἐπὶ τὸν τόπον τὸν καλούμενον Κρανίον, ἐκεῖ 

ἐσταύρωσαν αὐτόν, καὶ τοὺς κακούργους, ὃν μὲν ἐκ δεξιῶν, ὃν δὲ ἐξ 

ἀριστερῶν. 34. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς ἔλεγε, “Πάτερ, ἄφες αὐτοῖς - οὐ γὰρ 

οἴδασι τί ποιοῦσι." 7 Διαμεριζόμενοι δὲ τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ἔβαλον 

1 Οπΐξ καὶ ΑΒΟΌΙΧ 28. 

8 αἱ κοιλιαι ἰπ Φ ΒΟΧΊΙ, 28, 69, εἰς, 

4 εθρεψαν ἰη ΒΟΙ, 131. 

δ Οπΐξ τ ΒΟ (ΥΝ.Η. εχ. 

3 Ομ ο ΜΒΙ,. 

Ὁ 848 εξεθρεψαν. 

ὁ ηλθον (-αν) ἴῃ ΜΒΟΙ, (Υ.Η. 
Τ Ψετ, 34, ἴοτλ ο δε]. ἴο ποιουσι, ἰ8 οι ἰεἃ ἴῃ ΑΒ πγίπυδο. (3) 4 Ὁ ἅ Εργρε. 

νεΓΒ5. δυτ. δίῃ, ΤΊΒΟΒ. σεϊδίπϑβ, διὰ ΝΝ. Η. οπὶγ ἱπ ἄουδ]ς Ὀσδοκεῖβ, τεραζάϊηρ 1818 88 
οης οὗ Ὀ᾽8 ποη-ἰπιεγροϊδείοηβ, ἱ.ς., νΒεσς τῆς ἱπιεγροϊδείοη ἰ8 ου τῆς 846 οὗ ἴβοβα 
Ψ 80 δᾶνε ἴδε οἶδυβε. Κὲά4ε τοῖς ἀρρεπάϊχ. 

οοπίγαϑε Ξξὸ εερ ποὶ ἔοσ ρῶ,) ὃδυΐ ἴος 
γοηγϑεῖυες ΘΘΡ, Ὠἰπεῖπρ δὲ ἴπε ἰγαρεάϊε8 
οὗ εγυβδίαπι᾿ Β ἴδια] ἀδγ. Αἵ βυςἢ εἰπιε8 
τῆς ρτγεαῖεβι ἴου, ἴδαξ οὗ πιοιπεγῃοοά, 18 
τυτηδά ἱηίο (ῃ6 Βτεδῖξθε τοαΐβειυ (ΗοἱΖ- 
ταᾶπῃ, Η. Ο.). Ὧς πιοίβεσβ ὄνοσ ἢανα 
τῆς ψοσβῖ οὗ ἱξ (1. ΝΥ εἶβ8 ἐπ Μογετ).-- 
Ψψεσ. 29. μακάρια, εἰς. : Ὀἰεδβεεὰ τῃε 
νοπηεη ἰΠδῖ πᾶνε πὸ δ] άγεπ, θαγσζθη, οὐ 
πητηδττζίεὰ : ποδοάν ἴο στα ἴοσ Ὀυϊ {Ποτη- 
βεῖνεβ':. Τῆε τοδεοιίοα ἱπιρ ϊε8 Κεθη 
ΒΥΤΊΡΔΊΩΥ 8 Ὠυπίδη ἐοεἸίηρ,.---Ν ες. 30. 
τοῖς ὄρεσι, τοῖς βουνοῖς : πε τείετεποε 
5 ἴο Ῥαϊεβιϊπα, ἃ ἰδπά οὗ πηουπίδίηβ δπὰ 
8115, δἀπὰ (πῈὸ ῥγάγεζ οὗ ἴπ6 πιίβεγαθ]ς 
{παῖ ἃ ΠῚ τᾶν 1411 οὐ ἰμθτλ ἂπὰ ὈυγῪ 
1πεπὶ ὑπάθσ 118. συ ΐπ5 (αμοιοά ἴτοπὶ 
Ηοββᾶ χ. 8).---Νεσ. 31. ὙΠὲ βεῆδβε οὗ 
1815 Ῥγονεγρὶδὶ ρῆγαβε ἰβ οὔβουγε, δυῖ 
ἴῃς οοπποοίίΐοη ἀεπηαπάβ (πϊβ ροπεγαὶ 
ἰἄεα : πδὲ ἰβ Βαρρεπίηρ (0 πὶὲ πον ἰ5 
ποιβίπρ ἴο ννῆδῖ 15 ροίπρ ἴο ἢᾶρρεὴ ἴο 
τηῖβ ρεορῖίβ. ὙὉὙῇῆθ ργεδθη γε γεργεβεηίβ 
ἴπποοδηςεα, {πε ἄτγ ἴγεε ρας, τῖρε ἔοσ {πε 
ἢτε οὗ Ἰπάρτπεπι. γι6 ἘΖεκίεϊ χχ. 47, 
Χχὶ. 3. Ῥγσδοὺβ οἰϊεβ 85 ἃ ρᾶσδί!εὶ ἔγοηι 
Οδίυ!υβ: “αυἱά ἔδοϊεπε ογίπεβ αυὰπὶ 
ἥεσσο 8114 οεάδης δ᾽ τῳΤτῆς ΒΑΡ πίςΑ] 
Ῥιονογρ, ““8ὶ ἄυο διογὶπε Ἰρπα αγάδ εἰ 
ὑπὰπὶ νἱτί 6, ατίἀα 1υ ἃ Ἰἰρπαπὶ νιτίὰς 
δχυσαηῖ,᾽" ἄοεβ ποῖ βδεεπὶ ἴο ὕεας ἴδε 

88 Π|ς πιεδπίηρ.---ν ὑγρῷ ξύλῳ, ἱπ [π6 
τοεέ ἴτεε, ἐπὶ ἰἶσπο πιρπίάο, ατοῖῖιβ. ξύλον 
χλωρὸν -- ἰΐρπηπι υἱγὶ ἀφ, ἴὰ ἘΖΕΚΙΕΙ, -- 
ες. 32. ἕτεροι δύο κακοῦργοι, οἴποῖ 
ἵννο τηδ᾽εἴδοίοτβ, 88 ἰξ [6818 τγᾶ8β ὁπ6 
αἶδο. Βαϊ {Πἰ8 ἰ8 ποῖ τηεδαπέ. “"Ἴξ ἰβ ἃ 
περ]ίσεηξ ςοπβίσυςείοη, σοτηπιοη ἴο 81] 
Ἰδηριιαρεβ, δηὰ ποῖ 11δδ]ε ἴο θς τηΐβ8- 
υηδετγεοῖοοά,᾽" ταπηδσκβ ΕἸ] ά (Οὐ, Νον.), 
ΠΟ ρῖνεβ 8Δῃ ΘχϑπΊρῖς ἔγοπλ ἴπ6 Οοπλ- 
τηυηΐοη βεσνίσα. “1 Πα τεαυῖγε διγῖβοῦ 
ςοπιοτῖ οσς σουπ8ε} ἰεὶ ἢἰπὶ σοπς ἴο πηδ, 
ος ἴο ϑδοριό οὐδε αἰϊδεγεείέ απᾶ ἰεαγπεά 
τιϊη σέο οὗ Οοά"ς τοογά.᾽" 1 κακοῦργοι 
ψνεγα πηεᾶπ ἴο ἱποϊυάδε 6508 νου 4 δὲ 
υβοά ἱπ τεΐδγεπος ἰὸ ννῆδϊ πιθῃ 1βουρῆι, 
δοξαστικῶς (ΚΥρΚΕ) ΞΞ ῥγο ἑαϊΐ καδίέμς 
ἰῃ τοίθσεηςε ἴο Γεβὺ8 (Κυΐποοὺῖ). Οἱ καῖ 
56 οἵ ἕτερος ἀπά ἄλλος, υἱάε ὙΝ'πετ, Ρ. 
δός. 

γν. 33-38. Ογπμοϊαίοη (Μι. χχνῖϊ. 35- 
38, ΜΚ. χν. 24-27).---κρανίον, 4 ΒΚ], 
ἴος τῆς Ηεῦτγεν Γολγοθά ἰη Με. αηὰ ΜΚ. 
-τνεν. 34. Πάτερ, εἰς.: ἃ ργᾶγεσγ 
δἰϊορεῖμες ἔγις ἴο τῇς 5ρίγιξ οὗ [εϑβ0.5, 
τπετείογε, (που ρἢ τεροζίεὰ ὃν ΓΚ. δίοης, 
ἱπεγι βίςα!ν ογθά!δ]6. Ιε ἰ8β ἢ βίποεγα 
τερτεῖ ἰδὲ οὴς ἴ8 οοπιρεϊϊεὰ, ὉΥ [18 
οπἰββίοη ἰπ ἱπηρογίδπι Μ55., ἴο τερατγὰ 18 
δεηυΐπεπεββ 848 βδυῦ͵]εςὶ ἰο ἃ ςοτγίδίπ 
διλουηΐ οὐ ἀουδι. [πη ίανουτ οὗ [ἰ ἰδ [18 
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ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙΠ. 

45. καὶ εἱστήκει ὁ λαὸς θεωρῶν. “᾿Ἐξεμυκτήριζον δὲ καὶ 
:4. οἱ ἄρχοντες σὺν αὐτοῖς,2 λέγοντες, “Ἄλλους ἔσωσε, σωσάτω ἑαυτόν, 

εἰ οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός, ὁ τοῦ Θεοῦ ἐκλεκτός." 5 46. ᾿Ενέπαιζον ὁ 
δὲ αὐτῷ καὶ οἱ στρατιῶται, προσερχόμενοι καὶ δ ὄξος προσφέροντες 
αὐτῷ, 37. καὶ λέγοντες, “Εἰ σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων, σῶσον 

σεαυτόν." 38. Ἣν δὲ καὶ ἐπιγραφὴ γεγραμμένη 5 ἐπ᾽ αὐτῷ γράμ- 
μασιν Ἑλληνικοῖς καὶ Ῥωμαϊκοῖς καὶ Ἑβραϊκοῖς,7 “Οὗτός ἐστιν ὁ 
βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων.᾽" ὃ 

39. Εἷς δὲ τῶν κρεμασθέντων κακούργων ἐβλασφήμει αὐτόν, 
λέγων,» ““Εἰ10 σὺ εἴ ὁ Χριστός, σῶσον σεαυτὸν καὶ ἡμᾶς." 4ο. 
"Ἀποκριθεὶς δὲ ὁ ἕτερος ἐπετίμα αὐτῷ, λέγων,11 “ Οὐδὲ φοβῇ σὺ τὸν 

1 κληρονς ἰῃ ΑΧ τ, 33 αἱ. (ΤίδοΒ., ψῇο τίη κλῆρον δπ δβδι πη] διίοη το ραγδ]].). 

3 Ομ σνν ἀντοις ΘΙ ΒΟΌΙΟΧ 33, 69, εἰς. (Τίδο;., ΝΝ.Η.). 

δΊΩ ΜΒΙ,Σ, 1σϑ, 200 ἴδε 5. οἶδλυδε δίδπάβ ἴμι18 : εἰ ονυτοξ στιν ο Χ, του Θεον ο 
ΤΟ. 

4 ἐενεπαιζαν ἴῃ ΝΜ ΒΙ,. 8 Οχΐξ καὶ ΜΑΒΟΙ,. 4 Οπΐξ γεγρ. 3 Β1,. 
7 ΑΙ! αὔοι ἐπ᾿ αντω ἰδ οἰ ἰεὰ ἱπ ΒΟΙ, ἃ βδῇ. ᾿ορ. βυτσ. συγ. οἷ, 1 οοπηο8 τοῖα 

]ομη (Τίδοδ., ΝΝ. Η. οπι). 

8. ο βασ. των |. οντος ἰῃ δ᾽ ΒΙ, 8. 3 Οπΐξ λέγων ΒΙ.. 

10 ονχι ἱπ ΜΙ ΒΟΙ,. Ἵ φαιτιμων ἀντω ἐφη ἰπ  ΒΟΙΧ, 

ςοηέοττην τὰ τ86 ψΠοῖς αἱπὶ οὗ ΓΚ. 
ἰῃ δῖἷ8 Θοβρεῖ, νος ἰ8 ἴο ἐχῃ δῖε ἴῃς 
ξτδοϊουδηεββ οὗ 7ε8ι118.---διαμεριζόμενοι, 
εἰς., δΔηὰ ρατιϊπρ Ηἰβ ΕΈΣΤΡΡΗΙΕ {Πὲν οδβὲ 
Ἰοῖβ τῷἨ [δον ἀϊνιάεά ΗἨΐδ ρδγπγεπίβ ὉῪ 
οδϑβεϊπρ ἰοῖβ.--νετ. 35. θεωρῶν: [τΠε 
Ῥεδορὶε ἅσα ποὺν πῆεγε βρεοϊδίοσβ. Ηδλνε 
ἴδον Ῥερυπ ἴἰο τὰς δἰτεδλάν ψνπεπ πον 
δες ννῆδὶ {εὶς ἀςπηαηὰ Ὧδ5 σοπὶς ἴο ἡ 
Οὔβεινε (ες ννογάβ θεωρίαν πὰ θεωρή- 
σαντες ἷπ νεῖ. 48. ὕγβεη πον πα 
ξασεὰ Ἰοηρ ἊἽπουρῇ ἰξ οάτης ἴο ἀεοϊἀοὰ 

ἱσηᾶπὲ ταρτεὶ. ΕἸἰοκὶς πιοῦ [---οἰ 
͵οντες: ἴπεν δἴοης, τῇς τυΐοτα οὗ (δε 

Ῥεορίε, τηοοῖκ δηᾶ βηεες. Τῆς σὺν αὐτοῖς 
[5 Ὲ} ἰδ ἃ Ὀδάϊν δἰἰεϑιεὰ τεδάϊηρ δπὰ 
Οἰεαῦῖν σΟΠΊΓΑΣΥ ἴο ἴῃς βρίσγί: οὐ {πα 
πδισαῖϊνο.--- ἐκλεκτός, (ἢς ΕἸεοῖ Οης, 
δηὰ οοπὶς ἴο (ἢϊ5 ἢ [ποτεάϊ]ε ) Νοΐ 
188 411 τῆς ἔγυεβὲ 8οπ8 δηά εἰεςὶ οὗ αοά 
ανε ἰλγεὰ ἰπ τῃϊ8 εν] ννοζὶ ἁ.-- -Ψ τσ. 36. 
οἱ στρατιῶται, ἴῃς δοϊϊετ ; ἢτγβὲ πηεπίίοῃ 
οὗ ἴμεπὶ, ννμεῖπες Ἐμοσα 88 Ἔχεους ποτ 
τ 85 Κεερίηρ ογάεγ ἄοεβ ποῖ Ἄρρεᾶσ ἴῃ 
1 Κ.᾽ 8 πατγαῖῖνα. ΤἼΘΥ ἴοο τηοοῖς τη τπεΐσς 
οὟη τουρἢ ΨΥ, οβετίηρ ἰδς βυδετοι 
νίπερας ὉΥ ΨΥ ΟὗὨ ρτίγτη ἰοκε (Μεγεη). 
50 [κ. υπάἀετβίδηάβ ἴπε τηδίζετ. Νοῖς 
ἴον ἢς Ὠυττίεβ νος ἴδπεϑε Ὀγυίαὶ τε 8. 
Ψ΄. Μι. δπὰ Μιῖκ.---Ν τ. 37. Τῆς ἴδυπὶ 
Ρυΐ ἱπῖο δε τπιουτἢ οὗἉ (ἢς βοϊάϊεγβ ἰβ. ἃ 

ἰπ|1ε88 ες ῆο οὗ τῆς βηεεῖβ οἵ ἴπε συ ΐεσβ. 
ς ογυς δεά οης τηῖρπὶ Ῥε ἃ Κίηρ, γεῖ Ὀε 

Ὁπδῦὶς ἴο βανεὲ ΗϊπΊβεὶξζ. Τῆς ΟὨτίεῖ, 
εἰεςι οἵ αοά, πιρῃε Ὀὲ οοποείνεά 6η- 
ἀοννεὰ νἱἢ δυρεγηδέυγαὶ ροόννες.---Ν ἐγ. 
38. ἐπ᾽ αὐτῷ, ονεῖ πὶ, ἑ.6., ἀρονε Ηἰβ8 
δεδλά; οἵ ἰπ γϑἔεγεηος ἴο Ηἰπὶ (Β] εεῖω). 
Τῆς ἐπιγραφὴ ἰδ νἱεννοα Όγ 1,ἰκ. 25 α͵5ο δῃ 
ἰηβυΐε, σσοννηίηρ ἴῃς οἴπεῖβ (ἦν δὲ καὶ), 
ἴο ννῃϊς ἢ ΔΠΒΜΕΙΒ ἰ[8 ἔογΠΊ 88 ἴῃ ὟΝ. δῃ' 
Η.: ὁ βασιλεὺς τ. Ἰ. οὗτος -- ιῃε Κίηρ 
οὗ τιΒε Ϊεννβ ἐλὶς (ογυς!βεά ρεγβοη). 

νν. 39-3. Τῆς ῥεπίέεπε νιαϊεξαείον, 
Ρεου αν το 1,Κ. ἀπά σοηρεηῖαὶ ἴο τ8Π6 
δρ γι: οὗ {πε αοβρεὶ οἵ [ῃς βἰπδι).--νεσ. 
30. ἐβλασφήμει: ἴῃς ντεϊοπεὰ τηδλη 
οδυρῆξ ὰρ ἴ86 ἰδπὶ οὗ ἴπς τυϊογθ ἀπά, 
δια! ἰη οοᾶζβε Ἴοπίεπιρξ, Πα] ὈΥ ψΑῪ οὗ 
Ρειείοη, τερεδλιεὰ ἴἴ, ψἢ καὶ ἡμᾶς 
δάἀάεά, ννῆϊςἢ τεἀεδεηχοά 86 υἵζετᾶπος 
ἥτοτὴ Ὀεὶπρ ἃ σταίυϊουβ ἰπβυῖ.---νεσ. 40. 
οὐδὲ φοβῇ σὺ τ. θ.: οὐδὲ πιὰγ Ὀε ςοη- 
πεοῖεά νἱἢ, ἀπά {Ππ Ἔα ρἢ Δ818 τδν [2]] ου, 
εἰϊπες φοβῇ, σὺ, ογ θεόν -- (1) ἄοβι δου 
οὶ ὄνθῃ ΤΣ ασοά, ποῖ ἴο Βρεὰκ οὗ δὴν 
Βίρμει ταὶ! ρίουβ ἐξα! ηρ ἡ (2) ἄοβε ποῖ 
Ἔνδη ἕλοι, ἰπ οοηίγαβὲ ἴο ἴδδβε το Κοῦ8 
οὗἉ πιίΐίϑετυ, ἔεασ, εἴς. ὃ (3) ἄοβε ἴδοι. ποῖ 
ἔεαι 6σοά, αἱ Ἰεδβὲ, {ζ ἰποὺ παϑὲ πο γεραγὰ 
ἴον τιεη ἢ Τῆς ροβίτίοη οἵ οὐδὲ [͵υδὲ 
Ῥείοσε φοβῇ, οα8ι8 τῇς 5β.δὶς ἱπ ἔδνουσ οὗ 
(1). --ον ες. 41. ἄτοπον (α ̓ ς. ἀπὰ τόπο): 
Ῥτίπλα ν οὐ οὗ ρίαςεβ, υηδεϊίπρ, αρβυσά, 
οἴῃ ἴῃ ΡΙαίο; ἱπ ἰδῖεγ υϑᾶρε Ὀεατίηρ ἃ 
πΊΟΓΑ] βεηβο---σοηρ, Μὶοκεὰ (ἄτοπα -- 

ποθ...» 



925-47. 

Θεόν, ὅτι ἐν τῷ αὐτῷ κρίματι εἴ; 41. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ ό4ι 

καὶ ἡμεῖς μὲν δικαίως. ἄξια 
γὰρ ὧν ἐπράξαμεν ἀπολαμβάνομεν - οὗτος δὲ οὐδὲν ἄτοπον ἔπραξε." 
42. Καὶ ἔλεγε τῷ 1 Ἰησοῦ, “ Μνήσθητί μου, Κύριε,; ὅταν ἔλθῃς ἐν 
τῇ βασιλείᾳ δ σου." 43. Καὶ εἶπεν αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς," ““᾿Αμὴν λέγω 
σοι, σήμερον μετ᾽ ἐμοῦ ἔσῃ ἐν τῷ παραδείσῳ." 

44. Ἣν δὲ δ ὁσεὶ ὥρα ἕκτη, καὶ σκότος ἐγένετο ἐφ᾽ ὅλην τὴν γῆν, 
ἕως ὥρας ἐννάτης. 

καταπέτασμα τοῦ ναοῦ μέσον᾽ 46. 
45. καὶ ἐσκοτίσθη ὃ ἥλιος, καὶ ἐσχίσθη Τ τὸ 

καὶ φωνήσας φωνῇ μεγάλῃ ὃ 
Ἰησοῦς εἶπε, “ Πάτερ, εἰς χεῖράς σου παραθήσομαι ὃ τὸ πνεῦμά μου." 
Καὶ ταῦτα εἰπὼν ἐξέπνευσεν. 47. ᾿ Ἰδὼν δὲ ὁ ἑκατόνταρχος 10 τὸ 
γενόμενον ἐδόξασε 11 τὸν Θεόν, λέγων, “Ὄντως ὁ ἄνθρωπος οὗτος 

ΤΊΜΒΟΙ, οι τω ; Ῥαβεὰ οἡ πρίδία κδη ἱπίεγργοϊδιίοῃ. 

3 Οχρὶξ κυριε ΜΒΟΌΓΜ. ὃ 

4 Οηξ ο}. ΒΓ, ἰς 

4 οὶ ἣν δε ΒΟ" ὮΌΙ, 255 ἢᾶνε καὶ ἣν, 

ἸἘρτ καὶ ἐσκ. ο λ. καὶ ἐεσχο ἢ ΒΟ᾿Ὶ, πχίπ 

8. παρατιθεμαι ἰη ΝΑΒΟ, εἴς. 
10 ξκατονταρχης ἴῃ δὴ ΒΊΙ, 131, 200. 

“πονηρὰ, αἰσχρὰ, ἨξεβΥοὮ.); οὗὁὨ ΡεΓβοῃβ 
2 τηρὰν ἴῃ. 2, ἰπ τῆς βεῆβε οὗ ρῃυβίο δὶ 
Βυτίδι] ἴῃ Αςῖβ χχνίϊ!. 6.--- ες. 42. καὶ 
ἔλεγεν" ᾿Ιησοῦ, ἀπὰ δες δβαἰὰ : [εδυ8] ἠοῖ 
ἔο Ϊεβιβ 485 Τ βρη ῆεβ. ῇ 
ασιλείᾳ σ΄ : ψῆςη Του Τοοπιεβὲ ἰῃ ΤῊΥ 
ἱπράοπι ΞΞ ἤδη ὙἼΒοι σοπιεβὲ 88 Κίῃρ 

ἴο εαγί!: ἀραὶη, τς ρει τίοη πηδδηίηρ: 
ΤΩΑΥῪ 1 Ὀε ἀπιοηρ ἴποβε νῃοσι Τ ΒΟ 5μδἷς 
Ταῖβε ἔγοπλ (ῃ6 ἀεδὰ ἴο βῆδζε 1ϊ8 ἰουβὶ 
ὝΒε τεδάϊηρ οὗ ΒΙ, εἰς τὴν β. σ΄, πιῖρδι 
Ὑε|δι ἴο δη ἱπιπιχεάϊαιϊς Ἂπίεγιηρ ἱπίο ἴπ6 

ἰηράοπι οὗ Ηεανεη, ἴῃς ργᾶγεσ τηδδῃ- 
ἰῃρ: τῇδ 1 ρὸ ἴβεῖα ἴο Ὀς νὴ ΤΒες 
ΜΏΘΩ 1 ἀϊς1--Ν τ. 43. ρον: ἴο ΡῈ 
'σοηπεοῖεά ννἱἱῖἢ ννῆδὲ (Ό]]οννβ, ποῖ στ 
λέγω -Ξ ἐο-αγ, 48 ορροβεά ἴο 4 ὕοοῃ ὃχ- 
Ῥεοιεὰ δ βογηδ διΐαγα τἰπλε (ν ἰ ςἢ τα κεβ 
ἴοτ με τεδάϊηρ ἐν τῇ β. ἱπ νεσ. 42. ΟΣ 
Ἴδε ρΡοΐηξϊ τῶδυ δε: [ἢ18 νθῖγ ἀδυ, ποῖ ἴο- 
Τάοσσονν ΟΥΓὁἠἨὁ ἴπ6 Ὡεχὶ ἀδυ, 88 ἱπηρὶ γίπῷ 
δρεεάν τγείΐεδβε ὈῪ ἀδαϊῃ, ἱπβίεδά οὗ ἃ 
δἷονν ᾿ἰηρετγίπρ' Ῥγοςαββ οὗ ἁγίωρ, δ5 οἴῃ 
ἴῃ οΆ868 οἵ σγυοιηχίοῃ.---ν τῷ παραδείσῳ, 
ἴῃ ραγδάϊβε ; εἰτπογ με ἀϊνίβοη οὗ Ηδάςεβ 
πῃ ψ ΒΙςἢ τ8ς δ᾽εββοὰ ἀννεῖ!, ννμίς ἢ νου]ὰ 
ΤΆᾶκα ἴοσ ἴδε ἀἀδδοεμδμς αὐ ἱηζεγος, οἵ 
Ἔεανεη ; υἱάς αἱ χνὶ. 23, δῃὰ ο΄. 2 Ὅοσ. 
αὶ! 4, ψνῃεῖς ἰξ ἰ8 ἃ ΒΥποηντῃ ἔοσ πεᾶνθῃ, 
δηὰ Βδν. ἱϊ, 7, μετα ἰεὲ ἀεξηοῖεβ τπς 
Ῥεγϊεοιεὰ Κίπράοπι οὗ αοά, ἴδε ἰάεαὶ 
βίαϊε οἵ [1858 τεαϊἰβεὰ. Ὑπὲ υδ6 οὗ 
“φασγδάϊδβα ᾿" ἴῃ 1818 βεῆβ6 8 Ἀπδίορουβ ἴο 
4Βς νασίοιιβ γεργεβεηϊδιίοπα ἰῃ Ηδῦγενβ 

Μνί46 Ὀεῖον. 

εἰς τὴν β. ἰῃ ΒΙ, (ΛΝ. Η. τεχὲ). 

σοι λεγω ἰη ΒΟΙ,. 

το νιδίοα ΒΟΡῚ, δδά ηδη. 
8ς. ἢᾶνε του ἡλίου ἐκλιποντος ἐσχισθη δε. 
9 Ἐοτ καὶ ταντα ΒΟ" Ὦ δᾶνε τουτο δε. 

Ἃ εδοξαζεν ἰη  ΒΌΙ,. 

οὗ τς ρῬεζίεοξ διΐζυσε ἄγατνῃ δοπ δ 
Ῥείπιεναι οοπάϊεοη οὗἩ τηδη : Ἰογάβῃΐρ ἰῃ 
τῆς ψογί ἃ ἕο οοπια, ἀεἸϊνεγαηςς ἔσοπι [86 
ἴεαι οὗ ἀδαῖμ, ἃ ϑαρθδιίβηα (Ηςῦ. ἰϊ. 8, 
14: ἷν. 9. Τῃςε υ8ὲ οὗ ἴδε ἰοσῆὶ 
παράδεισος Ὁγ 81. Ραυ] τηᾶκε8 [8 186 ὈΥ 
ουγ 1οτγά οτγεάϊδϊε. 

44:40. 

-τ-νε τ. 45. τοῦ ἡλίον ἐκλιπόντος : 1 ϊ8 
Ρῆγδβε (8 ννεὶ]- διτεβιεὰ γεδάϊῃρ 48 δραίηβε 
ἴδε Τ.Ε. ἐσκοτίσθη ὁ ἥ.) ουρΐῶς ἴο τηεδᾶπ 
τῆς δὰη Ὀεΐηρ εοἰ ρβοᾶ, ἂπ' ᾿προββί Ὁ: ἐν 
ψΠεη πε πιοοῃ ἰ8 [1]. ΙΖ 411 τἰπαὲὶ νᾷ8 
τηεδηΐ ννᾶ8 ἴΠ6 8.1᾿8 ᾿ἰρβξ τοί }}ν ἔα την, 
ἁἀδικεηεά, 9“... ὈΥ ἃ βδηὰ είογπι, ἴῃ6 
πϑῖυταὶ ἐχργεββίοῃ οι ὃς ἐσκοτίσθη. 
-- νες. 46. φωνῇ μεγάλῃ : [δ᾽5 ἐχρτεδδβίοῃ 
8 υδεὰ ἱἰπ Μι. ἀπὰ Μὶκ. ἰῃ σοῃπεοῖίοι 
ψ ἢ τ86 ΜΥ αοά, ΜγΥ Θοά,᾽"" ψδιοι 
1. οπιϊῖβ. [π [8 ῥίδοβ Ἷοπιδὲα 86 
“ Ἑδίῃοῦ, ἱπῖο ΤΥ δαῃπάβ"Ἁ, Ηετζε 88 ἰῃ 
ἴῃς ἀροὴν ἴῃ ἔπε ραγάεπ 1,1. 8 δοσουηξ 
1118. ἰο βουπὰ τῇς ἀερὶδβ οὐ Οσγίβιβ 
δΒυπλ]διίοη. [Ιτ πλυδὲ ποῖ ὕες ἱηίεσγοά 
τῆδι ἢς ἀϊὰά ποῖ κπον οὗἩ τς “ ΕἸΪ, ΕἸΙ}»0 
ΕΠῚΒεσ Βς Ῥεσβοῃδιυ, ΟΓΥ Ὦΐβ δουζοθ, οσ 
ἡξπε βτοι τελεῖ; ΠΑ Ὰ τοὶ ὕεὰσ [πὰ 

οὐρθὶ οἵ 11.--παρατ ὁ Τὸ π᾿. μο: δ 
δοἤο οὗἩ Ῥβαϊηὶ χχχὶ. 6, ἈΡϑῚ ἴο ΤΣ μπβεις 
δβίοοὰἁ ἴῃ ἃ δἰ ΠΊ 1 ]δσ βεπβο, ἃ8 ἃη Ἔχργεββίοῃ 

41: 
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δίκαιος ἦν." 48. Καὶ πάντες οἱ συμπαραγενόμενοι ὄχλοι ἐπὶ τὴν 
θεωρίαν ταύτην, θεωροῦντες 1 τὰ γενόμενα, τύπτοντες ἑαυτῶν 3 τὰ 
στήθη ὑπέστρεφον. 409. εἱστήκεισαν δὲ πάντες οἱ γνωστοὶ αὐτοῦ ὃ 
μακρόθεν," καὶ γυναῖκες αἱ συνακολουθήσασαι ὃ αὐτῷ ἀπὸ τῆς Γαλι- 
λαίας, ὁρῶσαι ταῦτα. 

5ο. Καὶ ἰδού, ἀνὴρ ὀνόματι ᾿Ιωσήφ, βουλευτὴς ὑπάρχων, ἀνὴρ 

ἀγαθὸς καὶ δίκαιος, 51. (οὗτος οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος τῇ βουλῇ 
καὶ τῇ πράξει αὐτῶν,) ἀπὸ ᾿Αριμαθαίας πόλεως τῶν Ἰουδαίων, ὃς καὶ 
προσεδέχετο καὶ αὐτὸς ὁ τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ, 52. οὗτος προσ- 
ἐλθὼν τῷ Πιλάτῳ ἠἡτήσατο τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ. 53. καὶ καθελὼν 
αὐτὸ Ἷ ἐνετύλιξεν αὐτὸ σινδόνι, καὶ ἔθηκεν αὐτὸ ὃ ἐν μνήματι λαξευτῷ, 

1 θοωρησαντες ἰπ  ΒΟΌΙ, 33. 
δ αυτω ἴῃ ΜΝ ΒΙΡ 33, 64. 

3 Ογηϊξ εαντων ΑΒΟΌΣΙ, πιίηυδο. 
4 απὸ μακ. ἴῃ ΑΘ ΒΌΙ, αἱ. 

8 σνυνακολονθονσαι ἰη Μ ΒΟΙῈΧ αἱ. ΤΙΝ. -- ΑὉ, εἴς. Β δλ8 αι δείοτε γυναικεῃ. 

ΦΊΦΒΟΌΙ, ὅο νετῖεβ. δδνε ος προσεδέχετο ἱΠπουϊ καὶ Ὀείοτε προσεδι,; ος και 
ἄντος αῆος ἰϊ. 

Ἵ ἀντο οτηϊτιεά ἴῃ ΒΟΌΣΙ, 13, 33, 69, εἰς. 

οὗ ττυδὲ ἰῃ αοὰ ἐκ οαχέγεμεῖσ. ΜΝ ατὶοῦβ 
βδάς8 οὗ πιεδπίπρ' δᾶνε Ῥδεη ρὰῖϊ οη τῆς 
Ψογάβ, ἀπο ὙΠΟ ἢ 18 ἴπαὶ Ϊεβυδ ἀϊεά 
ῬΥ ἃ ἴεε δοῖ οὗ ν»"]}, παπάϊπρ ονες Ηἰβ 
βου] ἰο αοἀἁ 25 ἃ ἀεροξὶϊ το Ὀς Κερὶ βαΐε 
ατοίδ, Βεηρεὶ, Ηδδη, εἰς.).---Ν ἐσ. 47. 
ἑκατοντάρχης, ἴῃς Ἄοεπίυτίοπ, ἴῃ ΓςοπΊ- 

τηληὰ οἵ ἴῃς βοϊἀΐεγβ παπιεὰ ἰῇ νεσ. 36.--- 
δίκαιος, τἰρῃίεουδβ, ἱπποςεπῖ; ἱπ τῆς 

411ε15 ἢς ςοπίεβϑεβ (ῃδι [εϑὺ5 15 ἃ ϑοῃ 
οὗ αοά. [{κ. ἰδ σἄγεξιϊ ἴο δοσιηιυϊαῖς 
τεβεϊπιοπῖεβ ἴο ΟἸγίβι᾽ 5 ἑἱμποζφηος: δσδὶ 
τῆς τοῦδεῖ, ἴδ τ86 οεπιυτίοη, πδη ἴδ 6 
ταυϊεϊτυάδα (νας. 48) Ῥεᾶσβ νν]πεβ8.--- ες. 
48. θεωρίαν, 5ἰρῆι, μετα ον (3 Μᾶςο. 
ν. 24).---τὰ γενόμενα, ἴδε (πΐπρΒβ1Βαὶ πὰ 
δΒαρρεηςᾶ ; σοπηργεβεπβίνεϊ ν, ἱποϊυάϊης 
τῆς οτυςίπχίοα ἀηὰ 411 [18 δοσοπιρδηί- 
τηεπίβ. ΤΒΟΥ πδὰ Ἰοοϊκεά οἡ ἂπὰ ᾿ἰδίεπεά, 
ἃπὰ {86 τοϑυῖῖ ννὰ8 τερτεῖ πὶ {πεν δά 
δά δηγιῃίηρ ἰο ἀο ἢ Ὀτίπρίπρ βυο ἢ ἃ 
ξαϊς οἡ ϑυςἢ ἃ τηδη.---τύπτοντες τ. σ', 
Ῥεδιϊηρ τπεὶς Ὀγεαβδίδ. 1κ. ἢδβ ἰπ πλϊπὰ 
Ζεςομαγίαῃ ΒΒ “ΠΟΥ 5.41} ἰοοκ οπ πὶς 
νυ Ποπὶ ἴΠ αν Πᾶνα ρίεγοεά δηὰ τηοῦγῃ " (χϊ. 
16). ἐῤπεέσερεφον; Κερὶ ροίπρ ἀναγ, ἰῇ 
1π||ὸ στουρβ, βαά-πεατιεὰ.---  εγ. 40. οἱ 
γνωστοὶ, Ηἷ8 ἀςοαιαίπιδηςεβ, ΘΔ} }|εᾶπ8 
τοῖν, ΜΏΟ 5: 111 τῆς ἐπά, Ῥαῖ δγ 
ΑΝ Υ. Μι. δηὰ ΜΚ. ἀο ποὶ πηεπιίοη {Πί8. 
Νο ψογὰ οἵ τῆς εἰενεη.---καὶ γνναῖκες : 
ννδστη-βεαγιεά ΟἿ᾽ Π]εαπ8 πεν ἴοο, δηὰ 
τοογρῖόη, τἰπογεΐοστς Ὀοϊάοσ νῆεσς (ἢ Ὠδασῖ 
88 (οποοίποᾶ; ΠΘΆΓΕΣ ΡῬγεβΊΔΌΪΥ, 
τπεσείοτε “" βεείηρ " ργεάίοιδὰ οἵ τῃεπὶ 
δρεςίδιν (ὁρῶσαι). Τῆε πιεπ βίοοά αδἱ ἃ 

δαντον ἰπ  ΒΟΌ. 

ΞαὔΖ ἀϊϑίδληςε, (ῃς ᾿νοπιθη οαγεᾶ τροσζα ἔοσς 
Ξεεὶπρ ἰμλπ ἴοσ σαϊείγ. 

γν. 50-56. Τἀε δεγίαὶ (Μι. χχνίϊ. 57- 
δι᾽, ΜΚ. χν. 42-47).---Ν εσ. 5ο. καὶ ἰδοῦ: 
ἱπιγσοάυσίηρ ἴπε Ὀτίρῃε βἰάε οὗ τῆε τγσαρὶς 
ἰσίυσχε, ἃ ψεϊςοπὶς σεϊϊεῦ δε τῆς 
διτονηηρ ἱποίἀεπίβ ργενι ουβυ τεϊδίςὰ : 

ἴδε Ν]ἱςεῖπι οὗὨ ἱπ) υϑεῖος Βοπουσγαθὶν Ὀυτὶεά 
ὉΥ ἃ ξοοά πιδη, ννῆο 18 ἀεβοσ δὰ ἢ 
᾿δὶρὰν υ]πε88 οὗ ἀδίδὶ! ἐῆδη ἰπ Μι. απὰ 
ἱ. --νὴρ ἀγαϑὸς καὶ δίκαιος, ἃ πιᾶῃ 

ξεπεσζουβ οσ ποῦϊες δπὰ 78. [Ιπειεδά οὗ 
τῆς ερίτπεῖβ εὐσχήμων (Μίκ. χν. 43) ἀπά 
πλούσιος (Μι. χχνὶϊ. 57), ἱπάϊςαῖῖνε οἱ 
βοοὶϑ! ροβιτίοη, {κι επιρίουβ Ψοσάβ 
ἀεβοτίριιν ΟΥἨ πιογαὶ οδαγαςίεσς, ἰεανίπρ 

εντὴς ἴο δεῖνα ἴΠ6 ἴοττηεσ ρύυγροβε. 
ἀγαθὸς Πα8 τείδεγεηςς ἴο ἰῇς ρεπεουδ 
δοῖ ἢε 18 ροίπρ ἴο Ρεγίογπι, δίκαιος ἰο ἢ᾽8 
Ρϑβῖ σοπάυςϊ ἴῃ σοηπεοϊίοη ΙΗ τἢς ἐπὶ 
οὗ 1685; δεῆςε ἴῃς βίδιεπιεηι ΣΟ] ουνπρ : 
οὗτος οὐκ ἦν, εἰς., ννΠΐ ἢ ἴογπιδ ἃ κίπᾶ 
οΥὗἩἨ ρᾶζεπίμεδὶβ ἴῃ ἴῃς ἰοὴρ βεηίεηςε.--- 
Ψες. 51. οὐκ ἦν συγκατατεθειμένος, τν88 
ποῖ ἃ σοπδεητπρ ρΡᾶγίν, πεῖς οὐἱγ ἰπ Ν. 
Τ. Αἰοσγὰ τΐπκβ ἴῃς πηδαπίηρ 'ἰβ ἴμαὶ Βα 
αὐβεηϊςά ὨΙπΊ5ε} ἔγοτι πε πιεεῖίης. [εξ 
15 ΠΟρΕ ἰΐ πηεδη8 τηοτε ἴπδη (παῖ: ργεβεης 
δἵ {πε πιεεῖίηρ, πὰ ἀϊδββεπείηρ ἔτοσῃ ἰϊβ 
Ῥιοοσεεάϊηρβ.---τ. βουλῇ καὶ τ. πράξει, 
τθεῖγ σου η 56} δηὰ ἐπεὶς δα θβεαυεπὶ δοιϊίοα 
ἷπ οατγγίηρ τπδὲ οουπβεὶ ἱπῖο εῆξκεοι.--- 
ὃς προσεδέχετο, εἰς. : (Π|8 ἀεδοτίδεβ Βΐ8 
γεϊϊριομς ςὨαταοῖετ. Ὑμὰβ νὰ ανα ἄσεῖ 
βοςίαὶ ροπιτίοη, 8 Οσουπδεῖῖου ; ποχι 
φἰλιίεαὶ ςπαταςίεσς, φεπόσουβ δηά ἴυβῖ: 
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οὗ οὐκ ἦν οὐδέπω οὐδεὶς 1 κείμενος. 54. καὶ ἡμέρα ἣν παρασκευή, 
καὶ σάββατον ἐπέφωσκε. 

55. Κατακολουθήσασαι δὲ καὶ ὃ γυναῖκες, αἵτινες ἦσαν συνεληλυ- 
θυῖαι αὐτῷ ἐκ τῆς Γαλιλαίας," ἐθεάσαντο τὸ μνημεῖον, καὶ ὡς ἐτέθη 
τὸ σῶμα αὐτοῦ. ς6. ὑποστρέψασαι δὲ ἡτοίμασαν ἀρώματα καὶ 
μύρα" καὶ τὸ μὲν σάββατον ἡσύχασαν κατὰ τὴν ἐντολήν, ΧΧΙΨΝ. 
1. τῇ δὲ μιᾷ τῶν σαββάτων "ὄρθρου βαθέος, ἦλθον ἐπὶ τὸ μνῆμα," « Δεῖ ν. οἱ, 
φέρουσαι ἃ ἡτοίμασαν ἀρώματα, καί τινες σὺν αὐταῖς. ἴ 

2. ΕΥΡΟΝ δὲ τὸν λίθον ἀποκεκυλισμένον ἀπὸ τοῦ μνημείου, 3. καὶ 

1 ουδεὶς ονδεπω ἴπ ΝΟ (Τίδοἢ.); ονδεις ονπω ἴῃ 481, (ΥΝ.Η.). 

3 παρασκενὴης ἴῃ  ΒΟΡῚ, 13, 346. 

8 Οπιξ και 'ΑΟ αἱ. 5. }.). Εοτ δεκαὶ ΒΙΡΧ 33 αἱ. ἢανε δε αἱ (ΝΗ. ἰεχι). {ἱ 
Ὁ οοἀά. [,ἀἱ. νεῖ. πᾶνε δε δνο (ΥΝ.Η. τηᾶτρ.). 

4 ἀντω ἴοι Γαλ. ἴῃ ΜΝ ΒΙ,. 

4 φπι τὸ μνημα ηλθαν ἰπ 381, 

5 βαθεως ἰη ΒΑΒΟΌῚ, εἴς, 

Ἴ και τ᾿ συν ανταις οπιἰτἰεὰ ἰη ΦΒΟΙ, 33 [,δἷ. νεῖ, νυἱζ. οΟΡ. 

βπαῖν γα σίονς οματδοῖεσ, μα ὙὯΟ ννᾶβ 
νναϊείπρ ἴος τὰς Κίπράοπι οὗ Οοά.--Ν ἐσ. 
53. λαξεντῷ, ουἱ οὔ οἴ βίοπα, ἢεΓΕ ΟΠΪΥ, 
δηὰ ἰη Πευῖ. ἵν.40.---οὐκ, οὐδέπω, οὐδεὶς, 
δη δοουπγυϊδιίοη οἴπερϑῖνεβο ἐπλρῃαβῖβα 
τῆς Βοπους ἄοπα ἰο ἥξει Ὀγ ἀεροξιείηρ 
Ηἰβ Ῥοάγν ἴῃ ἃ ργενίουβίν ὑυπυβεά ἰοπιῦ. 
πτν ες. 54. ἐπέφωσκε, νγ48 αδουΐ ἰὸ 
ἄδντι, ἐϊἰμεεσεεδαί, Νυϊραῖς. ΤῊς ἐνεη- 
ἱῃρ 18 πιδδηΐῖ, ἀπὰ τῆς ννοσά βεθπὶβ ἰῃ- 
ΔΡριορείδίθ. 1κ. πιᾶῪ ἢανς υβεά [ϊ 88 ἰξ 
Ὡς Βαά Ῥεεη βρεβκίηρ οἵ ἃ πδῖιγαὶ ἀδὺ 
(45 ἰῃ Μι. χχνιϊ. τὴ ὃν ἃ κίπά οὗἉ ἱπδὰ- 
νεγίεηςς, οὐ ἰΐ πδὺ πᾶνε Ὀδεη υϑεὰ ἢ 
τείεσεηοε ἴο ἴῃς οδηΐϊεβ 11 ἴπ Βοποὺς οὗ 
τῃς ἄδγ, οὐ ἐο]ονίπρ τς 1 εὐν 8 ουβίοτῃ 
οὗ οδΠΠππρ τς πῖρδε ἑρλέ απ βεὰ Ὀγ τς 
εχ, Ρ5. οχὶνἧϊ!. 3, ““ Ῥσαῖβε Ηἰπὶ, 411 γα 
δίδιβ οὗ ἰΐρλέ" (υἱάς 1ιὶρμοος, Ηον. 
Ηεδ.). ΟΥ ἴϊ πιᾶὺ 6 ἃ ἰοις ἢ οἵ ροεΐσυ, 
ἸΚοηῖηρ 186 τἰβίηρ οὗ τῆς "ποοθ ἴο ἃ 
ἄανῃ. 8ὃ0ο Οαδβαυροη, Ἐχογεὶέ. απμπέϊ- 
Βαγοπίαηας, Ὁ. 416.---Ν ες. 55. αἵτινες: 
ῬΟΒΒΙΡΙΥ - αἴ, Ὀὰϊ ροβϑιΙΥῪ πιρᾶπὶ ἴὸ 
βυρρεβὲ τῃς ἰά68 οἵ ἀϊδιϊηοτίοη : ΘΔ] 16 δπ 
ΨΜογήεη, ἃπὰ δυο ἰπ οπδγαοῖοσ 48 νοῦ 
ΨΟῦΪἃ ἐχρεοὶ ἴδοπ ἴο Ὁς: ᾿ς4]-Πεατγίςά, 
ΒΉΙΟΒΑΕΙν ἁἀενοιεὰᾶ το ἰδεῖς ἀεδὰ 

τεηάᾶ.---Οὀἀὀδἀρώματα, 8ρίςεβ, ἀτγ.--μύρα, 
οἰπίγηεηΐβ, ᾿ἰχυϊά.--- ες. 56. ἐδτα, τὴν 
ἐντολήν: [πεν ταβρεοϊεὰ {μ6Ὲ ϑαδδαιῃ 
ἴδνν ἃ8 ᾿οσῃπιοηΐν υπάετβίοοά. Τα 
Ῥύυγοῆδβε οὗ βρίςεϑ δπὰ οἰπίπιεπιβ ἰβ 
νἱεννεά ὉΥ δοπῖε ἃ8 ἃ ῥσοοῦ ἵπαὶ ἴῃς ὅδ 
οἵ ΟἸγίβι 8 οσυςιῆχίοη νν88 ἃη ογάϊπασυ 
ψοσκίηρ ἄδγ. 
ΟΗΆΡΤΕΕ ΧΧΙΝ. ΤῊΞ ΚΕΒΌΚΒΕΟ 

ΤΙΟΝ. [πὸ τ8ῖ5 παγγδιῖνς [ἰκ, ἀϊνεγραεβ 

νά εἶν το Μι. δηὰ Μί|ς, δοῖδ 85 ἴο ἔμ6 
ΔΡΡΕεδζδῶςδβ οὗ ἴῃς Εἴβεπ Οἤσγίδὲ 6 στε - 
Ροσίβ δἂπὰ δ8 ἴο ἴμε βδοεπθ οἵ ἔδεβα. 
ϑρδοία!ν ποιῖςεδθὶς ἰ8 τμς 1ἰπιϊταξίοη οὗ 
πε ΟΒ τ βίορμδηΐςβ ἴο ἴδς πεὶρῃθουτμοο 
οὗ ]εγιβαίθσα, σ411|ε 6 Ῥείη ἰεῖς οὖ οὗ 
δοοουηΐ, 

Ὗν. 1-ἰτ. Τὰδ τοοηῖδη αἱ ἐλ ἑονδ (Μι. 
ΧΧν, 1-8, ΜΚ. χνί. 1-8).---Ν ἐσ. τ. τῇ δὲ 
μο το σι: [6 δὲ ἀπδινεῖϑ (0 τῆς μὲν ἰπ ἴπ6 
Ρτεοδάϊηρ οἴδιιβε (χχί᾿ϊ, 56) πιὰ οαττίεβ ἴῃ 8 
ΒίΟΙΥ οπἡ νϑητπουϊ Δην Ὀγοακ. Τῆς ΤΕ. 
Ἂν ἜΡΑ Ῥεὶπεβ τῆς οἴδυβε ἱπισοάυπςεά ὉῪ 
τῇ δὲ 48 ρατί οὗ τῃπ βεπίεπος θερίπηΐης 
ΜΠ καὶ τὸ μὲν, ἀϊνίάϊπρ ἴῃς ἔννο οἴδιιβεβ 
ὃγ ἃ οοτωπηᾶ.---ὄρθρου βαθέως (βαθέος, Τ. 
Κ., ἃ οσοττεοίοπ), ἂὲ ἄδερ ἀδννῃ -- νεΥ 
ΕΑεγ. βαθέως ἴ8 οἰἴπεῖ δῃ δάνεγθ οσ δἃπ 
τπυ50.81 ἔογπη οὗ {πε ρεηϊείνε οἵ βαθύς. 
ΤῊΐ8 δάϊεοεῖνε 18 ἔγεαυεπε υδεὰ ἴῃ τεῖετ- 
εῆος ἴο ἔϊπι6. ὙΠυβ ῬΠΪΟ βᾶαγβ τμαὶ ἴπ6 
Ιβγϑεὶξεβ σσοββεά ἐπε Βεὰ 8ε8 περὶ βαθὺν 
ὄρθρον. Τῆε επά οὗ ἐς ἄαννῃ νγ88 οαἱεά 
ὄρθρος ἔσχατος, 48 ἴῃ [ἢς [πὸ οἵ ΤΒεο- 
οτίτυ8: ὄρνιχες τρίτον ἄρτι τὸν ἔσχατον 
ὄρθρον ἄειδον (1 ν]1 χχίν., ν., 63).---Οοὀρώ- 
ατα; ἴῃς μύρα οπεά ἕοτ Ὀσανὶιγ.--- 
ΕἾ. 2. τὸν λίθον, πε βἴοπε, ποῖ ρσγενὶ- 
Οὐ ν πιεπιϊοηεδ ὃν 1,Κ., 28 ἱπ Μί. δπὰ 
ΜΚ. ; ἢοσ ἀοεβ ἢς (485 ἱπ ΜΚ.) δβογίθε ἴο 
πε νοσηεπ ΔηΥ δβοϊϊοίτυδα 848 ἴο ἰϊβ8 σὰ - 
ΤΏΟΝΔ] : δμουϑῃ ἴοσ πΐπι ἴπδι ἴμεν ἰουπά 
ἴϊ το!εὰ ἀυναν.---ν τ. 3. εἰσελθοῦσαι δὲ: 
1} 18 ἰ8 οὈνίουϑῖν ἃ Ὀεϊίεσ γεδάϊηρ (ἴδῃ καὶ 
εἰσ. (Τ.Ε.)}, νΒΐοΒ ἱπιρὶεβ τῆδῖ μα ν 
Ἰουηᾶ ψνῆδὲ {πεν ἐχρεοῖεά, νΒασααβ 88 
ΕΙΩΡΕΥ ρτᾶνθ ννβ ἃ βιγρείβε.-- τεσ. 4. 
ἄνδρες, ἴννο »ιδη ἴῃ ἀρρεᾶσαηςς, Ὀὰὲ τ ὐτα 



644 ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙΝ. 

εἰσελθοῦσαι 1 οὐχ εὗρον τὸ σῶμα τοῦ κυρίου Ἰησοῦ.2 4. καὶ ἐγένετο 
ἐν τῷ διαπορεῖσθαι ὃ αὐτὰς περὶ τούτου, καὶ ἰδού, δύο ἄνδρες ὁ ἐπέσ- 

ΒΑκ κ᾿ ς; τησαν αὐταῖς ἐν ἐσθήσεσιν ἀστραπτούσαις.δ 5. ἢ ἐμφόβων δὲ 
ΠΟ γενομένων αὐτῶν, καὶ κλινουσῶν τὸ πρόσωπον ὁ εἰς τὴν γῆν, εἶπον 

πρὸς αὐτάς, “ Τί ζητεῖτε τὸν ζῶντα μετὰ τῶν νεκρῶν ; 6. οὐκ ἔστιν 
ὧδε, ἀλλ᾽ ἠγέρθη 7: μνήσθητε ὡς ἔλάλησεν ὑμῖν, ἔτι ὧν ἐν τῇ Γαλι- 
λαίᾳ, 7. λέγων, Ὅτι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ὃ παραδοθῆναι εἰς 
χεῖρας ἀνθρώπων ἀμαρτωλῶν, καὶ σταυρωθῆναι, καὶ τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ 
ἀναστῆναι." 8. Καὶ ἐμνήσθησαν τῶν ῥημάτων αὐτοῦ " 9. καὶ ὅπο- 
στρέψασαι ἀπὸ τοῦ μνημείου,» ἀπήγγειλαν ταῦτα πάντα 10 τοῖς ἔνδεκα 
καὶ πᾶσι τοῖς λοιποῖς. 10. ἦσαν δὲ ἡ Μαγδαληνὴ Μαρία καὶ 
᾿Ιωάννα καὶ Μαρία ᾿Ιακώβου,11 καὶ αἱ λοιπαὶ σὺν αὐταῖς, αἱ 13 ἔλεγον 

1 εισελθ. δε ἴῃ ΘΙ ΒΟΏΌΙ, 1, 33 αἱ. 

3 τον κυριου Ι. 8 ἰουπὰ ἴῃ ΑΒΟΙ, αἱ. δῖ. (Υἱδο8.). 
. ΟἿΣ, βία, οπιῖς κυριον. οτηϊε τπ6 ΨΒοΐο; ἢ 

Ὁ αηά εοτις οοὐά. νεῖ, Τ,δἴ. 
Η. εουπὶ τ οπα οὗ δα 

“ ννεβίεσῃ δι ἐαϑεεροίλ σπου" τετηδεκίηρ ἴπδι ἴΠ6 οοπιδίπδιίίοῃ ο κυριος ἴησους ἱδ 
ποῖ ουπὰ ἴῃ ἴδε ρεπυΐπε ἰεχὲ οὗ τῆς ΘοΒβρεἶβ. 

8 αἀπορεισθαι ἰῃ ΘΙ ΒΟΌΙ, 

δαν ἐσθητι αστραπτουση ἰη 3 ΒΌ. 
4 ανδρες ὄὃνο ἴῃ ΑΒΟΙ,. ΤΑΚ. Ξ Ὁ. 

4 τὰ προσωπα ἴπ ΜΙ ΒΟΌΙ,, 33, εἰς. 

Ἴσρνκ ἐστιν ὧδε ἀλλα ἡγερθη τννληξίπρ ἱπ Ὁ ἃ Ὁ ς ἢ, ἃ “ ὙΝ εβίεσῃι ποῃ-ἰπιεσροῖα- 
εἴοη ᾿; “σοπιεβ ἔτοπὶ Μί. χχνιῖϊ. 6 τ ΜΚ. χνΐ, 6 τῆγοννῃ ἱπίο δὴ δηζιμειὶς ἔοσω,"» 
ΝΗ. Αρρ. 

δ οτι δει ἤει αγνθρωπον ἴῃ δ ΒΟ Ὶ, (Τίβο!., ΝΗ). 
ϑΏΔδδς- - Η5] οί απο. τ΄ μν. (Υ.Η. Ὀγδςοκειδ). 

10 850 ἴῃ ΒΙ, (Ν.Η.). παντα ταντα ἴῃ ἐδ Ὁ (Τί Βοἢ.). 

Δ  Ιακ, ἴῃ ΦΑΒΌ αἱ. ῤὶ. 

δηρεῖϊς γαϊτηεηι (ἐν ἐσθῆτι ἀστραπτούση). 
πτνες. 5. ἐμφόβων, (εατ-ϑιγίοκεη, ἔγοπι 
ἔμφοβος, οἰ! ἰπ Δῖ6 νυτίτετθ, ἴοσ ἐν 

εἶναι. Μί4ε Ἡεττηδπη, αὐ Ψίρεν.ν 
Ῥ. 607.--- τὸν ζῶντα, τ ᾿ἰνίπρ' Οης, ΒΙΓΙΡΙῪ 
Ῥοϊπιίηρ ἴο τῆς ἕλοι ἰπδὶ }εϑ118 ννᾶβ τίβεη: 
πο ἰοηβεσ δπιοηρ {με ἀςαά.---μετὰ τῶν 
γεκρῶν, Δηοηρ ἴδε ἀεδά. Τῆς υδε οὗ 

ἰπ τε βεῆβε οὗ δπιοηρ, ἢ τΠ6 
δηϊῖνο, ἰ5 οοπιτήοη ἴῃ ατεεῖς αυΐμοῦβ, 85 

ἴῃ Ρίπάατ᾽ 5 "πὸ (γέλια, ν., ταῦ): μάκαρ 
μὲν ἀνδρῶν μέτα ἕναιεν. ΜοΪ  πχεπιίοηβ 
φεσιδίπ βομοίδτβ Ψῆο βυρρεδβίεά [δὶ μετὰ 
το γεκρῶν Βῃου]ά Ρὲ τεπάεγοά “νι τῆς 
τοῖπρβ ἕοσ {πε ἀεδά,᾽" ἐ.ε., δε βρίςςβ δηὰά 
νιογίμαγία. Βαϊ οἵὗἉ [δῖΒ Βεῆβε Π0 ἌἼχδσηρῖς 
8ια8 Ὀεεη οἰϊεά.---Ν ἐγ. 6, μνήσθητε, εἴς.: 
ἴῃς τείδγεπος ἰδ ἰο δὲ [6ϑὺ8 ἰοἱὰ {86 
ἀϊδείρίεβ ἰπ {π6 πεὶρῃθουτποοά οὗ Οδ86- 
βᾶτελ Ρῃΐρρὶ (1χ.). ὙὝΠεγε 18 πο ἱπάϊςδ- 
ἤοη εἴβενθεγε ἴπαὶ ὑνοσηθη γεσα ὑγεβεηΐς 
Οὐ ἴδαι οκολβίοη.---ς : ποῖ πΊΘΓΕΪῪ 
“δι, θαῖ “ον, ἐπ ψνβδῖ ἰεγῃη8.---ἐν 
τῇ Γαλιλαίᾳ: τΠἷ58 τεΐδτεπος ἴὸ Ο411ες 
δυρρεκία τδαὶ 1ἷκς. ννὰ8 ἀννᾶσε οὗ δποῖμεγ 

12 Ογγῖξ αἱ ΦΑΒΌΙ, εἰς. 

τείεσγεποα ἴο Οαΐϊϊεε δα ἐς ρῖδος οὗ 
τεπάεζνουβ ἴοσς ἴῃς πιεεϊίηρ Ὀεΐννδδη τῆς 
ἀϊβοῖρ!εβ δπὰ ἐβεὶγ γίβεη Μδβίεσ (Μι. χχνΐ. 
32, ΜΚ. χίν. 28, ἴο νυνὶ τῃεγα ἰδ ποιϊμίπα 
Τοτγεβροπάϊπρ ἰπ [1κ.).--νετ. 7. τὸν υἱὸν 
το αν: βιδηάϊπρ Ὀείοτε ὅτι [ἢ ΤΏΔΥ 6 
Δ κεη 88 δἂπ δοσυδαῖϊνα οὗ τείδγεηςς τὸ 
βαυΐπρ' 88 ἴο ἴ86 ὅοη οὗ Μδη δαὶ, εἰἴς.-- 
ἀνθρώπων ἁμαρτωλῶν, βίη πεη, ηοῖ 
ὨΘΟΟββαγν Οεπεϊεβ οἷν (Μεγνεσ, . 
ΜΝ εἰἶββ, εἴς.), Ὀυϊ πιδῇ ρεπογαν (ΗΔΠπη). 
7εβὺ8 δοῖυ ᾽ν ἐχργεβϑεὰ Ηἑπηβεῖζ τ τηυς ἢ 
τῆοσς ἀεῆπίῖς (εσσηβ.---Ἶ τ. 9θ. ἀπήγγει- 
λαν, εἰς. : οὐ δε βἰαιεπιεηὶ ἱπ ΜΚ. χνὶ. 
8, δοοοζσάϊηρ ἴο νηοῦ ἴδε ψνοπιθη βαϊὰ 
ποίπίης ἴο ΔΩ Ῥεγβοῆ.---νιεσ. το: ἤοΊα 
ἴου τῆς ἤγβε εἰπιε [Κ. ρῖνεβ πᾶπιεβ, αὐ δϊηρ 
ἴο ἵνο οὗ ἴμοβε παπιδὰ ὃν ΜΚ. (χν. 47» 
χνΐ. 1) [οδππᾶ, πιεπιοπεὰ ἴῃ νι. 3. ΜᾶγΥ 
Μαράλδίεπε ἰβ ἤεσβ Ἷοδι᾽οὰ τῆς Μαράδίεπθ 
Μαΐιγ.---καὶ αἱ λοιπαὶ, εἴς., 415ο ἴῃς οἴπες 
Μοδη ἢ τπε. ὙὍῊς δπιρμδβὶβ πλυβὲ 
Ἶϊε οὔ ἴῃς ρεγβδοῃβ πδπηοὰ δ8 ἴοβε ΨῇΟ 
τοοῖς ἴδε «οἰίεῖ Παπὰ ἴῃ ἱπίογηγίηρ ἴδ 
Αροβἕεβ.---σὺν αὐταῖς ἀεϑοτῖρε8β με οἵμες 



“--15. 

πρὸς τοὺς ἀποστόλους ταῦτα. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ όᾳς 

11. Καὶ ἐφάνησαν ἐνώπιον αὐτῶν 
ὡσεὶ λῆρος τὰ ῥήματα αὐτῶν, καὶ ἠπίστουν αὐταῖς. 12. ὃ δὲ 

Πέτῤος ἀναστὰς ἔδραμεν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ " παρακύψας βλέπει Φ]ομα τα. ἢ 
τὰ ἃ ὀθόνια κείμενα μόνα - καὶ ἀπῆλθε πρὸς ἑαυτὸν θαυμάζων τὸ 55. 

γεγονός. 3 

χι. ] 

ἃ Ἰόβα χίχ. 
40; χχ. 5, 

13. Καὶ ἰδού, δύο ἐξ αὐτῶν ἦσαν πορευόμενοι ἐν αὐτῇ τῇ ἡμέρᾳ ὃ 5.7: 
εἰς κώμην ἀπέχουσαν σταδίους ἑξήκοντα ἀπὸ Ἱερουσαλήμ, ἢ ὄνομα 
Ἐμμαούς - 14. καὶ αὐτοὶ "ὡμίλουν πρὸς ἀλλήλους περὶ πάντων τῶν ς Αεἰε χχ. 

συμβεβηκότων τούτων. 15. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ ὁμιλεῖν αὐτοὺς καὶ 
11; χχὶν. 
46. 

1 ταντα ἴο᾽ αντων ἰῃ ΜΒΌῚΙ, οοἀά. νεξ, 1,84ξ, 
3 Ψ ες, 12 ἰδ Δποῖποσ “ Υεβίεσῃ ποη-ἰπιεγροϊδιίοη," ναπεπρ ἰπ Ὁ ἃ Ὁ ες] (Τίβοῃ. 

οτηϊξβ, ὟΝ. Η. ἀουδ]ς Ὀσαοκεῖβ). 3 Β οπιῖὲ κειμενα, ἀπά ΒΙ, δανε προς αντον ἴοι π᾿ 
εαντον. 

3 ῃσὰν πορ. δῆεῖ ἐν α- τ΄. ημ. ἰῃ 3 Β. 

ΜΟτοΘη 48, ἰῃ ἃ βυδογάϊηδεες τᾶν, 7οἰπί- 
ἱπίοστηδηῖϊβ. Τῆς αἷ Ῥείοτε ἔλεγον ἴῃ Τ. 
Ε. πιᾶκεβ [πα σοηδβισυςσιίοη εαβίες, δηὰ 718 
οπ ἴδαϊ δοσοουπὲ πᾶν δε τερατάθά 848 ἃ 
ςοτγεοιίοη ὉΥ ἐμε βοσῖδεβ.--- εσ. τ᾿. ἐφά- 

σαν: Ρ'υζαὶ ψἰτἢ ἃ πδαυΐεῦ οἱ. που. (τὰ 
ματα), ἀεποῖίπρ τπῖπρ8 νἱίπους Πδ, 88 

ἴῃ ]ομη χίχ. 31, δεοᾶυβε πε “ ψογάβ," 
τϑροσίβ, ἃσε ἐπουρᾷῆε οὗ ἰπ {πεῖς βεραγαΐε- 
π688 (υἱάς ΝΝΊπεσ, ἃ ἵν 111.) 3. 4).--λῆρος : 
Βαῖα οὐΐν ἱπ Ν.Τ. τ [416 ἐαὶκ, ποξῖ ἴο Ὀ6 
τΆΚϑη βεγίουβὶν. 

νεῖ. 12, Ῥείερ γμης ο ἐΐλδ ϑεῤμίοἶγε. 
ὙΠβ νετβα, οτος 'π Ὁ δπὰ βοπὶα οορῖεβ8 
οὗ τδς οἷά 1,ατἷπ νετγβίομ, 18 τεραζγάεά ὉῪ 
ΒΟΠΊ6 88 8η ἱπιεγροϊδίίου. Ἐοὸσ ΒΟἢτ- 
ὉΔΟ ἢ Β ἸΠΘΟΙΥ υἱάς ποῖεβ ου ἴῃς δρρεπάϊχ 
το Μαδικ᾽8 αοβρεὶ (χνὶ. 9-20).--αἀναστὰς, 
τίβίπρ ὑρ, δυββοϑῖπρ τοτηρί δοιίοη, Κα 
ἴῃς πη; 881} δῆτεσ 1] Βα δ ἴδϑὲ τπουρῆϊ 
ἀδεγα πιρδξ Ὀε βοπιειίπρ ἰπ [ἢ ς τνοτηεη 5 
βίου. -- παρακύψας τηδν τηεᾶη : βίοορίπρ 
ἄονῃ 80 88 ἴο ἴοοῖκ ἱπ, δυιξ ἰῃ ΠΊΔΩΥ͂ 
ΒΒΑρ68 ἴῃ ΜΗΪΟΝ τδ6 νεγὺ ἰ8 υβεὰ τῇς 

Ἰάθα οὗ βίοορίπξ ἰ8β ποῖ βιρρεβίεά, Ὀυὲ 
ταῖμες ἰπδὶ οὗ τακίηρ 4 βίοϊθδῃ ἢδβίυ 
ίδπος τ ουϊδίγειοπμδὦ πεοκ. Κυρκα 
Εἶνεβϑ 88 ἰϊ8 τηδαπίπρ ἱπ ὑγοίδηβ ννυγιῖθγβ 
ἐχϑεγίο εαῤὶέε ῥγοσῥίοεγε (ΕΧΑτῚρ]68 {Πετα). 
Εἰεϊά (Οὐ. Νον.) υοῖε5. νυ ἀρρτονδὶ 
τῆεδε ψογάβ οἵ Οδβαυῦοη δραϊπδὲ Βαζοπ- 
ἴω (ρ. 693): “Μα]ε εἰἴδπι ργοῦδὲ ἀμρεὶ- 
ἑαίεηι βερυ ]οτὶ εχ εὸ αυοά ἀϊοίτυτ Ἰοάππε8 
86 Ἱποϊϊπαϑ56; Ὡᾶτὰ ατζδθοδ νεγὶϊδ8 μαρθεῖ 
παρακύψαι, αυοά βῖνε ἀε Τεπαδίγα βυπιδῖυσ 
εἶνε ἂς ἴδηιια, π0114π| ἱπο! πδιϊοπεπὶ οοτ- 
Ῥοτίβ ἀδϑίρπαι, συιδίετη βδ᾽ βηχὶς Β., βεά 
Ῥτοϊεηβίοπεπι (ΟἿ ροκίυ8 οὰπὶ τηοάϊοα 
φοτροσίβ ἱπουγνδιίοπε ᾿᾿.--μόνα, αἴοπα, 
νἰέπους τς Ὀοάν.---πρὸς ἑαυτὸν (οτ αὖ- 
τὸν) : τιοβί ςοππεοῖ [π|5 ἢ} ἀπῆλθεν «- 

ΜΕΠΣ ΔΊΨΔΥ 0 δὶ Ποπε, 88 ἱπ [Ὁἤη ΧΧ, 
10 (πρὸς τὴν ἑαντοῦ διαγωγήν, Ευτῆγ. 
Ζ'ρ.). Ὑδε Νυϊραῖς σοηπεοὶβ στη θανυ- 

ων -ὁ ζϑονῆε ηιγαμς, ἀπὰ ἰβ (ο]οννεὰ 
Υ ποῖ ἃ ἔενν, ἱποϊυάϊπρ ΤἈΘΟΡΕΥΪ. ἀπά 

Οτοῖκίαβ; ΝΟ αἰβο, ψν)ο ἴδγβ βϑίγεββ. οα 
τμε ἕδος δῖ τμς δηςίεης νεγϑίομβ ἜἼχοθρὲ 
ἴδε Οορεῖς 80 τεπάεσ.---θαυμάζων, ννοπάετ- 
ἰῃρ; ἴογ, τελδγκβ Επὺέμγ., ἢς Κπὸν ἴπδὲ 
τῆς Ὀοάγν δαά ποὲ ὕδεῃ οδισίε ομδ, ἔοσ 
τθεπ τῆς οΙοΥμ 65 ννουἹὰ ἢανε ὕεεη οαττίεά 
ΟΗ͂ αἰβο. 

γν. 13-35. ΟΝ ἐδ τοαν ἰο Ἐηυπαμς: 
ἴῃ 1. ΟὨΪΥ, δῃὰ οὔς οἵ [6 πιοβὲ Ῥεδυῖὶ- 
ἔα] ἀπά ἐε]Ἰοϊτουβ παγγαξῖνεβ 'π ἢἰ8 αοβρεὶῖ, 
ἴδ κθη, δοοογάϊηρ ἴο 1. Ν εἰ58 (1π Μεγεῖ), 
ἴτοπὶ Ἐδὶπθ᾽᾿ 8 ργεοδηοηΐοαδαὶ κα. Ἐείης, 
αῆες Ηοϊἐζπιαπη, τοπηατῖκβ οἡ ἴπ6 δϑβηϊίες 
ἰῃ βέγὶς πὰ σχεϊϊρίουβ ἴοπς δεΐνγεδη ἰξ δηὰ 
1. 1. δηά ἰϊ. 

γν. 13 Η΄. δύο ἐξ αὐτῶν, ἔννο οὗὨ ἑἐλέη:. 
ὙΒε γεΐδσεποα ουρδξ ἡδίυσδι!ν ἴο ὃς ἴο ἴῃ 6 
1αϑι-παπηεά βδυῦ͵εοῖ, {πὸ Αροβεῖεβ (νεσ. 
10); γεῖ που ψεσα εν ἄθπεῖν ποῖ Αροβίίεβ. 
Ἡξεηὸος ἰὲ ἰβ ἱπέεσγεά ἐπὶ ἴῃς τεΐεγεπος 18 
ἴο τοῖς λοιποῖς ἴῃ νεῖ. 9. Εεΐπα (480 
1]. ΜΝ εἰ88) τοῖπκβ ἴῃς βίου μιδά Ὥ 
οτἱρίπδιν ρίνεη ἴῃ ἃ ἀϊβεγθης οοππεοιίοη. 
--Εμμαούφ: πο ραηογα! ν ἰάεπεβεά 
1 Καϊοιίεῦ, της Ετηπλαυβ οὗ ̓ οβερθυ8, 
Β. 1.» νἱϊ. 6, 6, ἰγίπρ το τῆς πογίῃοννεβὲ οὗ 
7εγυβδίε (υἱάς ϑοδῦτεσ, Ὠϊν. 1., νοΐ. 1.» 
Ῥ. 253, ποῖε 138, δαπὰ Εστγεσ, ὕγαη- 
ἀογμηρέη, ῬΡ. τ68-0).---Ν εἴ. 15. συζητεῖν. 
ΤΒῖ8 Ψογά, δάάδεά το ὁμιλεῖν (ο ἀεδοτῖρα 
τδε σοηνεγβα οὔ ῆς το ἀϊβοῖ 168, διιρρεϑῖδ 
Ἰἰνεῖν ἀϊβοιιββίοπ, ρεγῆδρβ δοςοπιραηίεά 
ὉΥ δοπὶα ἢεδῖ, Οοπε πιὶρῃξ Ὀς βοεριϊςαὶ, 
τῆς οἵπες τόσα ἱποιϊϊπεά τὸ Ὀεϊΐενα ἴπ6 
βίοσυ οὔ τἢς ταβυσγεοϊίοη.---νες. τό. 
ἐκρατοῦντο, ἰπεὶς εγδ8 το276 ἡισἰά, ποτὰ 



6.6 ΚΑΤᾺ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙΝ. 

συζητεῖν, καὶ αὐτὸς ὁ 1 Ἰησοῦς ἐγγίσας συνεπορεύετο αὐτοῖς - 16. οἱ 
δὲ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ἐκρατοῦντο τοῦ μὴ ἐπιγνῶναι αὐτόν. 17. Εἶπε 

δὲ πρὸς αὐτούς, “Τίνες οἱ λόγοι οὗτοι, οὖς ἀντιβάλλετε πρὸς ἀλλή- 
λους περιπατοῦντες, καί ἐστε σκυθρωποί; 18. ᾿Αποκριθεὶς δὲ ὁ 
εἷς,5 ᾧ ὄνομα ὁ Κλεόπας, εἶπε πρὸς αὐτόν, “ Σὺ μόνος παροικεῖς ἐν δ 
Ἱερουσαλήμ, καὶ οὐκ ἔγνως τὰ γενόμενα ἐν αὐτῇ ἐν ταῖς ἡμέραις 

, : 

ταύταις ; 19. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Ποῖα; " Οἱ δὲ εἶπον , “Τὰ 9 
περὶ Ἰησου τοῦ Ναζωραίου, ὃς ἐγένετο ἀνὴρ προφήτης, δυνατὸς ἐν 
ἔργῳ καὶ λόγῳ ἐναντίον τοῦ Θεοῦ καὶ παντὸς τοῦ λαοῦ - 20. ὅπως τε 
παρέδωκαν αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ἄρχοντες ἡμῶν εἰς κρίμα 
θανάτου, καὶ ἐσταύρωσαν αὐτόν 21. ἡμεῖς δὲ ἠλπίζομεν ὅτι αὐτός 

ἐστιν ὁ μέλλων λυτροῦσθαι τὸν Ἰσραήλ. ἀλλά γε σὺν πᾶσι τούτοις 

ΤΜΑΒΙ, οπιΐ ὁ. 

8 Ἐοσ ὁ εἰ ΒΌ1, 1, 13 αἱ. ᾶνα εἰς. 

Ὁ τεϊδίπβ ο Ὀυξ οπηῖῖ8 αντος. 

3 και ἐσταθησαν σκ. ἰῃ 38 ε 88}. οορ. Ὁ 888 βἰπιηρὶν σκνθρωποι. 

4 Ἐοὸσ ὦ ὄνομα (ΑἸ, εἰς., Τί8.}.) Φ ΒΙ,ΝΧ Βᾶνε ονοματι (ΥΝ.Η.). 

δ πε ἐν ΑΒΌΙ, δηά πλδην οἴδεγβ. 5 Ναζαρηνον ἴῃ ΒΙ1,. 

Ἶ αλλα γε και ἰπ ΑΙ ΒΌΙ, τ, 33 (ΤίβοΒ., ΝΝ.Η.). 

τεοορτι βίη Ηἱΐπὶ (Ππεῖεὲ Οὐ ἰῃ τη ϊ8 
8εη86). ἱπβίδποαβ οὗ ἴπε υ8ε οὗ ἴῃς νεζγὺ 
ἴῃ 1Π18 βεῆβε ἱπ σείεσγεποες ἴο ἴῃς Ῥοάΐν 
Οτδϑῃβ ἃῖὲ ρίνεη ὉνΥ Κυρκε. [Ιξ ἰβ ποῖ 
Ποραβϑᾶγυ, ἢ Μαγοσ, ἴο Βυρροβα ΔΠΥ 
Βρεςίαὶ υἱνίπε δοιίοῃ οὐ ρύγροβε ἴο ῥὕσγαῈ- 
νεπὶ Κηον]εάρε οὗ 7650}8.--ἶετ. 17. 
ἀντι ετε : Δῃ δἼχργεβϑβίνε ννογὰ (ῃεῖς 
οηἷγ ἰῃ Ν.Τ.), οοπῆττηίηρ ἴῃς ἱπιρτεββίομ 
οἵ δηϊπιδαίεὰ δπὰ ὄἜνεη πεαϊεά οοηνεῖβαᾶ- 
τἴοη πιδάς ὃν συζητεῖν. Ιἐ ροϊπῖβ ἴο δῃ 
Ἔχοῆδηρε οἵ ννογάβ, ποῖ βίη ρὶγν, δυι ἢ 
ἃ οετγίδιη τηδᾶϑυγε οὗ εχοϊϊεπεπ. Α8 
Ῥτίσδειιβεχργεββεβῖς: “ ἔεγν 15 δἰ χυδπίο 
εἰ σοπηπιοίϊι8, αἱ βοσὶ ἀπηδὶ υδὶ ἀθ γοῦυβ 
τονὶ8 τηϊγίβαθς ἀϊββεεηΐεθ πα]]δπηαυδ 
ἐχρεάϊεπάϊ πο8 νίδπιὶ ἱηνεηϊεπῖαβ, δἰτοτ- 
οδηλυς ᾿ς. ὙΠε αυσβιίοη οὗ {πε βίγσδηρεσ 
αυϊοιον ρυὶ ἴο τῆς ἔνο νναγίδσγεγβ ἰ8 ποῖ 
ννπουῖξ ἃ τους οἵ Κἰπάϊνγ πυπιουτ.--- 
καὶ ἐστάθησαν, σκνθρωποί: τ[:8 ννε}]- 
αἰϊεβιθὰ στεδάϊπρ ρίνεβ 4 ροοά ργδρῃϊς 
Βεη86 -ο,ὄ κ᾿" {ΠῈῪ βίοοά 8111}, Ἰοοκίηρ 5δὰ ᾽" 
Ἐ.Ν.). ΑΔ παῖυταὶ διττὰς ἀυγίηρ ἴῃς 
τοῖ πιοπιεηΐϊβ οὗἩ βυγρτίβε δ [6 ἰῃ- 

«ετγυρτίοη οὗ ἐμεῖς τ1κ ὈῪΥ δὴ ὑπκποννῃ 
Ῥεζβοπ, ἂδπὰ ἰπ ἃ ερυσεῖης τοπς.---  ετ, 
18. ἀποκριθεὶς δὲ: αἱ ἰδ Αἴξῖ τε- 
φονετίηρ ἔτοπὶ βυγρεῖίδβε οὔθ οἵ {πεπὶ, 
ΟΙεοραβ, ἤπάβ δἰ8 ἴοηραε, δηὰ Ἵχρίδηβ 
ΠΥ ἴμ6 βυδ]εοὶ οὗἩἉ τπεῖγ σοηνεοσβδίιο..--- 
Σὺ μόνος, εἴς.: ἢς ὈερίπΒ ὈΥ ἐχργεβδίπρ 
8 βυγργίβε ἴπᾶῖ ἴῃς βίγδηρεσ 5πουϊὰ 
περά ἴο ὃε ἰοϊά, ΜΝ δὶ οουϊά {πεν ὃς 

ταὶϊκίπρ δρουὲ δυὲ τῇς οπς βυργοπια ἱορὶς 
οὔ τπε πους ὃ ὙΤΒε νετῦ παροικεῖς πχῖρδὲ 
τῆθδῃ : ̓ἷἵνα πϑᾶγ, δηὰ ἔπε ροϊπὶ οὗ ἴδε 
υεδίίοπ θεὲ: ἀἄοβὲ ἔμοι ᾿ἷνε πᾶσ 
Ἡκι βαϊδῆν (Ϊπ τὲ πεὶρῃρουτποοά οὗ 
Ἐτητηδυβ, ἃ ἴεν τι 11ε8 ἀϊβέδηι), ἀπά ποὲ 
Κπον,, εἴς. 80 Οτοιίβ, Ἐοβεησηῦιεσ, 
ΒΙεεκΚ, εἰς. ὙΤῆε υδυδὶ πιεδηίηρ οἵ ἴῃς 
νετῸ ἰπ ϑερῖ. δπά Ν.Υ. (Ηεδ. χί. 9) ἰβ ἴο 
δο͵ουσγῃ 88 ἃ βίγδησεσ, δπὰ πιοβὲ ἴδκε ἰξ ἴῃ 
ἴπδῖ βεῆβε ἤεῖὲ τῷ ἃτῖ ἴποιι ἃ βίγδηρεοσς 
βοϊουτηΐπρ ἱπ Ϊ]εγυβαῖθπὶ (4 ράββονεῦ 
τἰπιθ), δηὰ τπογείοσε ἱρπογδαης τς 
ἔζης ἰτηρ 68 ἰβοϊδιίοη ονεσ δπὰ αδονε 
εἴη ἃ βίζδηρεοι. ὙΠεγα ΨνΕσα ΤΏΔΩΥ 

δΙΓΔΠΡΟΙΒ ἰπ αγυβαῖεπ δὲ ράββονεσ 
Βεᾶβοῃ ; ἴδε ἔννο “τίεπάβ πηρῃς Ὀς Δπιοπ 
ἀπεηι; δυῖ ενδη νἱβίϊογ ἴτοπὶ (]}|6 6 
δηὰ οἵπες ρίδοθβ Κπενν 411 δῦουϊ ψνῃδὲ 
δὰ πδρρεπεά -Ὃ-. ἀἄο γουὺ ἰἷνε δίοπε, 
Βανίηρ πο σοπηπχυηίςδίίοη τνἰτῇ οἴπεγθ--- 
8 βίγδηροσ ἰῃ [αγυβαὶ απ 50 88 ἴο ὃς ἴΠ8 
ΟΥΪΥ πῆᾶῃ ΨΏΟ ἄοεβ ποῖ πον ὃ (μόνος 
408118ῆ.ε8 ἔγνως 45 ννῈ}} 48 παροικεῖε).-- 
ψεσ. 19. ποῖα, ννῆδξ βοζτὶ οὗ {πίηρϑὴ 
τυ] δὴ δθεςιεὰ ἱπάϊβετγεπος, τῆς ἔεὶρη- 
ἱπρ οὗ Ἰονε--οἱ δὲ εἶπον: Ὀοῖῃ ϑρεαὶς 
πον, ἀϊδβετιδυϊίπσς ἴῃς βίογν δείνεεῃ 
τΠ6π|.---ἀνὴρ π' τῆς, ἃ Ρτορῃεῖὶς πηδῃ, 
ἃ ἰρἢ εβεϊπηδῖθ, δας ποῖ τῆς ἢίρμεβι.--- 
ἀνὴρ πιᾶγ ὃς νἱεννεά 45 τεάδυηάδηϊ--- 
“ὁ οΙεραηΐεγ δϑυπάδι," Κυρᾷε.--- ἐσ. 20. 
ὅπως τε, ἀπά ἴον ; ὅπως Πεῖα -- πῶς, 
υδεὰ δἀνεγθῖδ!!γ νυν ἢ τῆς ἱπάϊςαιῖνα, Πέτα 
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τρίτην ταύτην ἡμέραν ἄγει σήμερον, ἀφ᾽ οὗ ταῦτα ἐγένετο. 22. 
ἀλλὰ καὶ γυναῖκές τινες ἐξ ἡμῶν ἐξέστησαν ἡμᾶς, γενόμεναι ὄρθριαι 2 
ἐπὶ τὸ μνημεῖον - 23. καὶ μὴ εὑροῦσαι τὸ σῶμα αὐτοῦ, ἦλθον, λέγου- 
σαι καὶ ὀπτασίαν ἀγγέλων ἑωρακέναι, οἱ λέγουσιν αὐτὸν ζῇν. 24. 
καὶ ἀπῆλθόν τινες τῶν σὺν ἡμῖν ἐπὶ τὸ μνημεῖον, καὶ εὗρον οὕτω 
καθὼς καὶ ὃ αἱ γυναῖκες εἶπον ᾿ αὐτὸν δὲ οὐκ εἶδον." 25. Καὶ αὐτὸς 
εἶπε πρὸς αὐτούς, ““Ὦ “ἀνόητοι καὶ “ βραδεῖς τῇ καρδίᾳ τοῦ πισ- ( μετε οπῖν 
τεύειν ἐπὶ πᾶσιν οἷς ἐλάλησαν οἱ προφῆται 26. οὐχὶ ταῦτα ἔδει «1 Οοερεῖε: 

1 Οὐε σημέρον 381, 1. 

Οἠΐγ ἴῃ ΝΙ͂Τ. Ὄδὲε τε Ἴοοππεοῖὶβ ψῆδὲ 
ἔο!]ονν8 τ νΒδὶ ροεβ Ὀεΐοτε 48 ἱορεῖμεσς 
ςοπϑιϊεατίπρ οπς σοπηρίεῖς ἱγαρὶς βἴογυ : 
δε Ὀεβὲ οὗ τίεῃ ἰγεαϊεὰ 45 ἴἢε ννογβῖ ὃν 
ἔπε 5.1 ϑιγ]εὰ ροοά.---καὶ ἐσταύρωσαν: 
τ ῖ8 σοπῆγπιβ δε ἰάθα βυρρεβίεά ἰπ τ8Ὲ 
τγανίουβ πασταῖϊνε οὗ [πε σσυοϊβχίοη (πὶ 
Κι τεραγἄεά ἐπαὶ ἀεεά 48 ἴδε ογίπι)ς οὗ 

τῆς 7 εν ἢ ρεορῖε, δηὰ ὄἼνεπ δ5 ἐχεουϊεὰ 
ὉΥ τῃεπ1.---νεσ. 21. ἡμεῖς δὲ, Ὀιι τσδ, ὁπ 
τῆε οἴδεσ μαπὰ, 45 ορροβεά ἴο [δε ργίεβϑίβ 
δηά τσυϊετβ.---ἠλπίζομεν, ψγετε Πορίπρ; 
πε Πορὲε ἀεδά οσ ἰπ αρεγᾶῆος πο. Βυῖ 
πον νῖάθ αβϑυπάδθγ πεβε ἀϊξαρροϊπιεά 
πε ἔγτοπὶ {πε τυ εσβ, οἰ βίο δΙν, ἴθ τπδὶ 
δεν οουἹά τεραγὰ βυσῃ ἂπ οπὲ 85 [ε805 
45 ἴπε Κεάξβεπιεσ οἵ ϑγαεὶ 1 λυτροῦσθαι 
ἰθ το θὲ ἴδκεβη ἰπ {πε βεῆβε οὗ ἱ. 68, 74.-- 
ἀλλά γε: ἴπεβε ννο ραγίίοϊεβ βίδπὰ 
τορεῖποσ ἤδτα ΘΟΠΊΓΑΙΥ ἴο ἴῃς ογάϊπαγυ 
ἀϑᾶρε οὗ Οτεακ ντίϊεσβ, πο βεραγαίες 
τῆ πὶ ὈΥ͂ ἃπ ἱπίεγνεηίηρ νοσά. [Ιἐ 15 ποῖ 
ΕΑΒΥ ἴο Ἔχρῦεββ ἴπ6 ἴυγη οἵ ξεεϊίπρ' [ΠΕΥῪ 
τερτεβεπῖ. ἢ αβ ἴδε ἐστιν ἰπ ἴῃς ρτε- 
νίοιιβ οἴδυβα πιδᾶπ ἰπδὲὶ {ΠΕῪ τπῖηκ οὗ 
Η πὶ 88 51}}]1 1ἰνΐπρ, πορίηρ δραϊπβϑὲ ἤορε 
οὐ ἴδε ρστουπὰ οὗἩΧΪῆς 'νογηεπβ τεροσῖ, 
τηεπιϊοπεά ἴῃ πε (οἱ ]οννπρ οἴδυβε, δηὰ 
ἄοεβ ἴπε ἀλλά γε ἐχρτεβ8 ἃ ϑυίηρ οὗ 
ξεοϊπρ ἀὐνᾶν ἴῃ ἴπε6 ορροϑβίϊε ἀϊγεςτίοπ οὗἵὨ 
Βορεΐεββηβββ ὃ τὸ γε πορεά, ψεὲ ψνουά 
κα το ἕορε 511}; γεῖ ἤονν σᾶπ ψε ὃ Ηδ 
ἰ5 ἀεδὰ ἴἴγες ἄδυϑβ, ἀπά γεῖ δραὶπ οἡ ἴπε 
οἵπες μαπά (ἀλλὰ καὶ, νετ, 22) ἴπετα 18 
ἃ ἴοσυ ρμοΐηρ πὲ ἰοοκβ {|ΚῈ ἃ στε - 
βυττεοϊίοπ. Ηον ἴτὺς ἴο [πὸ {Π|8 
αἰτεγπδιίοη Ὀεΐννεεπ πόρε δἀπά ἀεβραίγὶ 
σὺν πᾶσι τούτοις, ἰῃ δἀάϊιίοπ 0 41] 
1688. {πίπρβ, ἐ.4., 11 τπδὲ οαυβεά {πεπὶ 
ἴο Βορε: ρτγορδεῖὶς γίἣβ, τηδνεϊουβ 
Ῥονασ ἰη ψογὰ δηά ννοσκ, ἕδνουσ νυν ἢ 
ἴδε ρεορῖίε: ἔπεα ἰδ ἴπε παγά ἔδοϊ 
τοακίηρ πορε ἐοροϑεῖδις, -- ἄγεν: Ῥῖο- 
ὈΔΌΪΥ ἴο ὃς ἢ ἱπγρεοιβοη δ Ϊν τα 
αρίέμν, οτς ἴνε8 1818 τπἰγά ἀδν βίποβ. 50 
ατοιίυβ ἀπᾶ πιᾶὴυ οἴπειβ. Οπεσ βὰρ- 
Βεϑεουβ τα ἐμαὶ χρόνος οἵ ὁ Ἰησοῦς 15 

3 ὀορθριναι ἰῃ ΑΒΌΙ, 

ε 7.4.1. 19. 

8 Οπιΐε και ΒῸ (ΥΝ.Η.). 

ἴο Ῥ6 υπάετϑιοοά τὰ Αοἴβ χίχ, 38).-- 
γεῖ. 22. ἀλλὰ καὶ γ. τ΄ : ἱπιτοδυσίηρ 
Δηοῖβεσ Πορε-ἰπϑρίσίπς ρῆαβε οὗ πὰ 
βίοσυ.- --ἐξέστησαν ἡ., δϑιοπίΞῃεα 8.--- 
ὀρθριναὶ: ὀρθρινός ἰ8 ἃ ἰδΔῖε ἴοτπι ἴος 
ὄρθριος, ἀηὰ ςοηδετηπεά Ὀγ ΡΈτγπ.; τ86 
δἀ]εςῖίνε ἰηβίεδά οὗ ἴπε δάνεγ -ῷῷ βαῦὶν 
ΟΠ68, ἃ σοτηπίοη οἰαϑβϑίσαὶ υ8δρε.--- ἐγ. 
23. μὴ εὑροῦσαι, εἰς. : (πὲ ρατῖ οὗ ἴῃ 6 
ΟΠ ἢ 8 βίοσυ--ἰῇς δοὰν ροπο---ἰ 
δοςερίεά 85 ἃ ἴδοῖϊ ; πεῖς Ἔχρδηδίίοῃ οὐ 
πε ἕδος ἰ8 τεραγάθβά δ8 ἀουδίξιϊ!, 88 
ἌΡΡΘδγϑ ἕγοπι ἴῃς σδυϊίουβ τλᾶπηοῖ οὗ δχ- 
Ῥτεββίοῃ, --λέγουσαι, εἴς., ἴπεγ οᾶπια 
ϑβαγίπρ τλδῖ πεν μιδὰ 4150 ββϑη ἃ υἱξίομ οὗ 
Δηρεὶβ πο “αγ. Υεῖ τῆς υδ6 οὗ ἴῃ6 
Ῥτεβεηῖ ἰηἀϊςδῖῖνε, λέγουσιν, ἱπ τεροτιϊηρ 
ψν δὲ ([ΠῈ ἀπροῖβ βαἱά, βῆονβ ἃ νυ 18} ἴο 
Βεϊϊενε ἴῃς τεροσί.---ν εσ. 24. τινες τῶν 
σὺν ἡμῖν : ἃ ρεπεῖδὶ τείεσσοποα ἴὸ ἴδ8 
Αροβεῖθβ, ἐπουρῇ ἴῃς ρῆγαβε σονϑσβ 41] 
πὸ ἴονετθ οὔ ἴεβϑῃ8. ΤῆςἪ τινὲς ὑνεσα 
Ῥεῖεσ δπά οβπ (]οὔπ χχ. 3).---οΟὐτὸν δὲ 
οὐκ εἶδον, θυ Ηἰπι πεν δᾶνν ποῖ, 88 
βΒυγεῖγ, {πὶ πΚ ἐπε τνὸ ἔπἰεη 8, ἔπε  ουρπὶ 
ἴο πᾶνε ἀοπε παὰ Ηδβ σε ]!ν Ὀεεπ αἷϊνα 
ἴτοῦῃ ἴδε ἀεαδά. 

Ψεῖ. 25 ἢ. Ῥἔεςμς τῤεακς.---ἀνόητοι, 
“ε [ροἷ8᾽ (Α.Ν.) 18. ἴοο βίγοηρ, “Ἷ00] 158 
τααπ᾿ (Ε.Ν.) 8 θεϊίεσ. [6585 βρεᾶκβ ποῖ 
80 ΤΟΝ ἴο ΤΕρτΌδΟἢ 88 ὉΥ ννᾶὺ οὗ εἢ- 
σουγταρεπιεηῖ. ΑΒ υϑεά ὃν Ρ4ι] ἰη Δ]. 
{πν τ ἐπε χνοτγά ἰβ βασάεσ. “ϑιυρίά " πλίρῃςὶ 
Ὅε ἃ ροοά ςοἸ]]οαυΐαὶ εφυΐϊναϊεπι ἔοτ ἰξ Βοσγα. 
-πιστεύειν ἐπὶ π.: ἐπὶ νἰὩ ἀδεῖνε οὗ 
Ῥεγβοη δἴτεσ πιστεύειν ἰ8 σοτηπιοη, ΨἱὮ 
ἄδιϊνε οἵ τῃς τηϊηρ ΟΠΪΥ ἤδγα.--τνεσ. 26. 
ἔδει: Πεῖε 458 δἰννᾶγβ ἴῃ ἴζκ. ροϊπείηρ ἴο 
1π6 πδοδββιῖν τμαὶ Οὐ Τ. ρτόρῆεου βῃουϊά 
Ὀε [Ὁ1811εἐ4, Ασςςοτγάϊηρ!]νΥ [6818 18 ταργθ- 
δεηϊεὰ ἴῃ {πε πεχὲ νεζβὲ 88 ροὶπρ οἡ ἴο 
βῆονν ἐπαΐὶ ργορῆεου ἀεπιδπάεά {πε σουγδα 
οἔεχρετίεποε ἀδϑογίρεά : ἢγβε τῆς ραβϑίοῃ, 
τῆςη δηΐγδηος ἱπῖο ρίοτν.---καὶ εἰσελθεῖν : 
πα ραββίοῃ 18 ραδῖ, ἴῃς επίεγίπρ ἱπῖο 
ΒΊΟΣΥ ἴ8 5111} ἕο οοσηθ, ἱπογείογε ἰξ βεατη8 
ὑπῆϊ τὸ τηακε εἶσελ, ἀερεπάεηε 8 
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παθεῖν τὸν Χριστόν, καὶ εἰσελθεῖν εἰς τὴν δόξαν αὐτοῦ; 2]. Καὶ 

ἀρξάμενος ἀπὸ Μωσέως καὶ ἀπὸ πάντων τῶν προφητῶν, διηρμήνευεν 1 
αὐτοῖς ἐν πάσαις ταῖς γραφαῖς τὰ περὶ ἑαυτοῦ. 
εἰς τὴν κώμην οὗ ἐπορεύοντο " 

29. καὶ παρεβιάσαντο αὐτόν, λέγοντες, “Μεῖνον μεθ᾽ πορεύεσθαι. 

28. Καὶ ἤγγισαν 
καὶ αὐτὸς προσεποιεῖτο 52 πορρωτέρω 

. ἡμῶν, ὅτι πρὸς ἑσπέραν ἐστί, καὶ κέκλικεν ἡ ἡμέρα." 8 Καὶ εἰσῆλθε 
τοῦ μεῖναι σὺν αὐτοῖς. 30. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ κατακλιθῆναι αὐτὸν 
μετ᾽ αὐτῶν, λαβὼν τὸν ἄρτον εὐλόγησε, καὶ κλάσας ἐπεδίδου αὐτοῖς. 
31. αὐτῶν δὲ διηνοίχθησαν οἱ ὀφθαλμοί, καὶ ἐπέγνωσαν αὐτόν καὶ 
αὐτὸς ἄφαντος ἐγένετο ἀπ᾽ αὐτῶν. 32. Καὶ εἶπον πρὸς ἀλλήλους, 

“Οὐχὶ ἡ καρδία ἡμῶν καιομένη ἦν ἐν ἡμῖν," ὡς ἐλάλει ἡμῖν ἐν τῇ 

Ὁ διερμηνευσεν ἰῃ ΒΙ, (Τίδοι., ΚΝ. Η. τεχι). 
ἐρμήνενειν (ΛΝ. Η. πηᾶτρ.). 

35 
πορρώτερον (ὟΝ. Η.). 

8 ηδὴ Ὀείοτα ἡ ἡμ-. ἴῃ 81, 1, 33 αἱ. 

Ὁ δια5 ἣν Ῥείοτες ἀρξαμενος 8 

ἰησατο ἰῃ ΑΒΌΙ, σ; ἔος πορρωτερω (ἰπ 401) ΑΒ 382 δᾶνο 

480 ἴῃ ΦΑΙΧ αἱ. '. ΒΌ οπιίξ εν ἡμ. (ὟΝ.Η.). Ἐοτ καιομένη Ὁ 8:48 κεκαλυμ- 
μενη (ὟΝ. ἢ. πιδγρ.). 

παθεῖν οὐ ἔδει. Μεγεὶ διρρίϊεβ δεῖ, 
Βοτσποπιδηῃ ταῦτα παθόντα, ἰῃς Νυϊραῖα 
οὕτω -- οὲ ἰέα ἱπέγαγε.---Ψεῖ. 27. καὶ 
ἀρξάμενος ἀπὸ, εἴς.: πεῖς ἰδ ἃ 
δτατητλδιῖςαὶ αἰ βου εν μετα αἷδο. Ης 
ταῖσδε Βερίη ἔσοπι Μοβεβ, θυ μον οου]ά 
Ἡς δερίῃ ἴτοπθ, Μοβεβ δηὰ 411] τὰς 
ΡῬιοριιεῖδὺ Ἡδμη, δἣεγ Ἡοΐηλπη, 
βυξρεβίϑ ἐμαὶ Μοβεβ δηὰ ἴῃς ργορῃεῖβ 
τορεῖδες γα βεῖ ἰη οοπίγαβί ἴο ἴδε τγεβὲ οὗ 
τῆς ΟΥ. Βυῖ [,Κ- βδεπὶ8 ἴο δᾶνε ἴῃ 
τηϊπὰ ποῖ δο πιυςἢ τολεγε [ε58 Ὀεζϑη 88 
τολαὶ ες Ὀερδη ἴο ἄο, υἱς., ἴοδοῦ -ὸὌ 
δεφίππίηρ (ἴο ἱπβίσυςξ [Ππ6πι) ἔγοτλ Μοβεβ, 
εἴς, νεῖ. 28. προσεποιήσατο, ἨΞς 
δϑϑυϊηεᾶ ἴῃς αἷἱγ οἵ οπα ροίῃρ ἕαγίβεσ, 
ὙΠ6 νετῦ ἴῃ δα δοῖϊνα τηεδπβ (0 Ὀγίηρ 
δῦους πδὲ βοπιεϊπίηρ 58.811 ὃὉς δοαυϊγεὰ 
ὉΥ Δποίμεγ, ἱπ τηϊάάϊθ, ὉῪ οπαβεϊῇ - 
“ἐτηδὰπὶ δ᾽ίᾳυϊά ἐδοῖο᾽" (ΑἸΡεγίὶ, Οὗϑεγυ. 
ΡλΙϊ., αἂ ἴος.). Ἰεβὺβ νυ ἰβῃεά το ὃδ ἰη- 
νἱιεὰ ἴο δἴαγ.--- νεῖ. 296. παρεβιάσαντο, 
δον οοηδβιγαίπεά ὉΥ δπίγεδιυ, δραὶη πὶ 
Αοἰβ χνί. 15, ουπά ἴῃ 6εη. χίχ. 9.-- μεθ᾽ 
ἡμῶν, ἡ Ἰἢ υ8, ρτεβυτηδΌΥ ἴῃ τμεὶς Βόσης 
οὐ Ἰοάρίπρβ. Π ἴΠποῪ ψεσα δὰ σιυαϑίβ 
δεν οουἱὰ ποῖ νψνεἰϊ ἰηνίξες δηοίδετ.--- 
πρὸς ἑσπέραν, κέκλικεν ἡ ἧ.: ἔννῸ ρἢγΑβε8 
ὙΒετο πα ννᾺ8 σπου ρῇ, ὉΥ νΥΑΥ Οὗἁ ργεββ- 
ἱπρς {πεῖς {ε!]ονἴγανεῖεσ. ὙΠῸ τπλᾶκα 
{δε πιοβὲ οὗ τῆς ἰδῖς βουγ, νος ἰδ ποῖ 
τῃεῖτ ἮΝ ΤέΆβοΠ ΤΟ εἶ 30. λαβὼν τ. α., 
εἴς. : [6808 Ῥοββί ΕΪΥῪ Ὁ τεαυσϑὶ ἀβ8Β.Π|68 
τδς ροδίτίοη οὗ πμοβὲ, ργεραγεὰ ἔογ ὉῪ ἴῃς 
Ῥηενίοῦε Ἔχεγοίδβε οἱ ἴὔς ξυποιίοη οἵ 
Δίδδῖεσ, ΒΥ τΠ|5 εἶπιε ἃ βυβρίςίοη οὗ νν πο 

Ης ψὰβ μαὰ ἀανποᾶ ὑὕροη ἴῃς ἴνο 
ἀϊξοὶρίεβ. ὙΜΗΪς Ηξ ϑροῖκς οἷά ἱπιρτεβ- 
βίοπβ οὗ Ηἰΐἴβ ἐεαςπίπρ ψγεσα τανϊνοὰ 
Ῥείςδει8).--- εσ. 31. διηνοίχθησαν οἱ 

.» Ἐμεῖς ἐγεβ ψγετε δὲ ἰεηρίῃ ορεπεά, ἃ 
Ὀϊνίπε εἴες!ξ, μὰ μανίηρ [15 ρβυοποϊορίςδὶ 
οᾶιι868. Εὐζῆν. ϑυρρεβῖβ (Π6 86 οὗ 86 
ΜΕ] Κπονγη ὈΪεβϑίηρ ΌὉΥ 7εϑὺ8 85 αἰάϊη, 
τεσορηϊίοη. Τῆς ορεηίηρ οὗ (ῃ8 τοῖπά 
ἴο ἴδε ργορμείϊς ἰθδοῃίηρ οοποεγπὶης 
Μεββίδἢ 8 βιβεγίπρ ννὰβ δα τηδίῃ ῥγα- 
᾿απόσ μὰ ἴος τῆς ορεπίπα οὗ τῆς εγεβ 
8 ψοπάεσ ἰβ {μεν ἀϊὰά ποῖ τεοορτΐϑα 

7εδὺβ δβοοπεῖ.--ἄφαντος:; δὴ δδεὶν 
Ῥοειίςαὶ δηὰᾶ ἰδίβ ὑγσοβε '᾿νοτά Ξ- ἀφανής, 
ποῖ ἰῃ ϑερῖ., πεδῖα οπἷἶγ ἱπ ΝΙΤ. Αὔες 
Ῥείπρ τεοορηΐβεά }ε808 Ὀδοᾶπιε ἰηνίβὶ δε, 
ἀπ᾽ αὐτῶν, ποῖ (ο {πεῖ (αὐτοῖς) Ὀυΐ τοπ 
1πεπὶ, ἱπιρ᾽ γίπρ ἀερασίαγε ἔσοπὶ ἴῃς Βουβ6. 
ϑοπιῖε ἴᾶκε ἄφαντος Δάνετγθ! 4} 85 φυδ]ν- 
ἱπς ἴῃς ἀεραγίυτε Ξ Ης ἀερ ποτὰ 
τπεπὶ ἰπ δη ᾿ην᾽ βι0]ς τηδπηεσ. 

γν. 32-35. Αὐίεν Ἅεδι5' ἀεῤαγέμγε.--- 
γες. 32. ἡ καρδία καιομένη, [με Βεατί 
Ὀυγηΐηρ, ἃ Ὀεαυε 1} Ἔχργεββιοη ἴοσ ἴδ 6 
ἐπιοίίοπαὶ εἤεοὶ οὗ πεν ἔστ ἀδινηίπς 
οη δε πιϊπὰ ; ςοτηπιοη ἴο βδοζεὰ υυτἰΐεσβ 
(υἱάα Ῥα. χχχῖχ, 4, ]εζεζ. χχ. 9) ψἱἢ 
Ῥιοίδηε. Ὑμεῖς πεατὶ ὃὲ το Ὀυγῃ 
ΜΏΠς τῆς βίγαηρες Ἔχρουηάεά ϑοτίρίυγα, 
δηὰ Κερὲ δυγηίηρ, ἀπά δυτγηΐὶη ὑΡ ἱπίο 
δνες οἷδοασος ἤδῃις, 88 Ηδ νεηὶ οἢ-- 
“ να]άς εἰ ἀϊυ.,᾽" Βεηρεῖ. [ἔ ἰ8 πες πεαγί 
τηδὲ 888 Ὀεεη ἀτίεὰ ὉΥ ετἰδυϊδιίοη τμαὲ 
Ὀυτπβ δο. Ταῖβ δθυγηΐης οἵὐἨ (πὸ Πεατὲ 
εχρεγίεποε ἃ ὉγΥ ἴδε ἴνὸ ἀϊδοὶρίεβ τνᾶς 



27--41, ἙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ὁδῷ, καὶ Σ ὡς διήνοιγεν ἡμῖν τὰς γραφάς ;" 433. Καὶ ἀναστάντες 
αὐτῇ τῇ ὥρᾳ, ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλήμ, καὶ εὗρον συνηθροισ- 
μένους 3 τοὺς ἕνδεκα καὶ τοὺς σὺν αὐτοῖς, 34. λέγοντας, “Ὅτι 
ἠγέρθη ὁ Κύριος ὄντως, καὶ ὥφθη Σίμωνι." 41ς. Καὶ αὐτοὶ ἐξη- 
γοῦντο τὰ ἐν τῇ ὁδῷ, καὶ ὡς ἐγνώσθη αὐτοῖς ἐν τῇ κλάσει τοῦ ἄρτου. 

36. Ταῦτα δὲ αὐτῶν λαλούντων, αὐτὸς ὁ Ἰησοῦς 4 ἔστη ἐν μέσῳ 
αὐτῶν, καὶ λέγει αὐτοῖς, “Εἰρήνη ὑμῖνδ 37. Πτοηθέντες ὁ δὲ καὶ 
ἔμφοβοι γενόμενοι ἐδόκουν πνεῦμα θεωρεῖν. 48. καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
“Τί τεταραγμένοι ἐστέ; καὶ διατί διαλογισμοὶ ἀναβαίνουσιν ἐν 
ταῖς καρδίαις ὑμῶν; 30. ἴδετε τὰς χεῖράς μου καὶ τοὺς πόδας 
μου, ὅτι αὐτὸς ἐγώ εἰμι. " ψηλαφήσατέ με καὶ ἴδετε" ὅτι πνεῦμα " Αεἰο χνί!, 
σάρκα καὶ ὀστέα οὐκ ἔχει, καθὼς ἐμὲ θεωρεῖτε ἔχοντα." 40. Καὶ Ξἴ, μὰς 
τοῦτο εἰπὼν ἐπέδειξεν αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τοὺς πόδας. 41. ἔτι 

δὲ ἀπιστούντων αὐτῶν ἀπὸ τῆς χαρᾶς καὶ θαυμαζόντων, εἶπεν αὐτοῖς, 
“Ἔχετέ τι βρώσιμον ἐνθάδε;" 42. Οἱ δὲ ἐπέδωκαν αὐτῷ ἰχθύος 

]οδα ἱ. σ. 

ΤΜΒΙ, 33 οτῖὶ καὶο 

3 ἡθροισμένους ἰη Ῥ. ΒῸ 33. 

4 Οπ ο |. ΜΙ ΒΌ]Ι,6ῚΣ αἱ. 

8 οντως ἡγερ. ο Κ, ἰῃ  ΒΌΙ, Σ, 131. 

5 και λέγει ἀαντοις ειρ. υμιν Δπτηρ ἴῃ Ὁ ἃ Ὁ ες Ε51; ἃ ““ Ὑν εβίεσῃ που.-ἰπίεγροῖδ- 
εἴοη, ΝΗ. Αρρ. Οπϑιεά αἴδο Ὁ Τίδβοϊ. ᾿ 

5 Β διὲ88 θροηθεντες (Ὁ. Η. πιᾶτρ.). 

7 τῇ καρδια ἴπ ΒΌ. 
ΦῸ αὖ ε 85 εγτ. οὐγ, οπιῖξ νεζ. 40. 

ἐγρίςδὶ οὗἩ ἐξς Ἴχρεγίεηςς οὗ ἴῃς ψ8ο]ς 
δαυν ΟΒυγοῖ ἤδη ἰξ ροὲ τἰῃς Κεγ ἴο ἴδε 
δυβετίηρδ οὗ ]εβυ8 (Ηοἱζπιαπη, Η. 6.). 
Ὑπεῖγ ἀουδὲ ἀηά ᾿ξ τεπιοναδὶ νγᾶ8 οοπιπιοη 
το ἔδεπι ν ἢ τηδηγ, ἀπὰ ἐπὶ 18 Ἐν ἴῃς 
ΒίΟΙΥ ἰ8 ἰο]Ϊά 80 Ἴδε Ὁ [.Κ.--ς 
ἐλάλει, ὡς διήνοιγεν (νἱίμους καὶ), 485 Ης 
ΒΡΟΙε, 88 ΗεἜ ορεπεά, εἰς. ; ἤτβὲ ἴδε 
Βέπεγαὶ τπεπ τῆς ποτε βρεοϊβς ἔογπὶ οὗ 
τῆς ἔδοϊ.---Νεσ. 33. αὐτῇ τῇ ὥρᾳ: πο 
εἴτις οβὲ, π|δ8] ρεσῃδρϑ ἰεἴς μι] ζ βηϊβπεά, 
ὯΟ ἤἔξαι οὗ ἃ πἰρῆϊ Ἰουγπου ; ἴῃς εἷενθῃ 
τηῦβὲ δε το] αἱ οπος ννῃδῖὶ 88 παρρεηςά. 
“ἼΠΕΥ τη ἴπ6 νῃοἷς τ ΑῪ ἴτοπὶ Ον ΕΣ) ΟΥ ᾿ 
(ὑπὸ περιχαρεία4), Ευζῆγ. Ζίρ.---Ν ες. 
34. ᾳφ: ἴῃς Δροβίοϊς σοπΊρϑΩΥ 
δανς δεῖς δίοσυ ἴο τ6]}: ἃ τίβεπ [οσά 
βεεῃ ὉΥ οἠα οὗ {πεῖς πυτθεῖ. Τῆς ἴνο 
ἔοτὴ Ἐπιθδυβ νουὰ ποῖ ὃς Βοσεγ παῖ 

. {πεν Πδά Ῥδεη ἐογεβιδι θά. [ὲ ψουἹά ὃ6 
ἃ Μείσοπηε οοπῆγπιδιίοη οὗ {πεῖς οὐνη Ἔχ- 
Ῥοτίεπος. Ου τε οἵπογ πδπά, {π6 φοπι- 
ῬΔΩΥ ἰπ ]ετυβαίεπι νουϊά Ὀς ρἰαὰ ἴο Βεᾶσ 
«μεῖς (αἷς ἕον [Ὡς βᾶπιε τεαᾶϑοθῦ. 80 ἴπεῈῪ 
τοϊὰ ἰξ οἰγουπιοιαπεία! γ (τὰ ἐν τῇ ὁδῷ, 
γεσ. 35). 

γν. 36-43. ζέξες σῤῥεαγς ἐο ἐπε εἰευεμ 
(τ΄. ΜΙκ, χνὶ. 14, ]ομη χχ. 10-23).---ν ἐσ. 

8 εγω εἰμι αντος ἴῃ ΒΙ, 33. 
Α ““ὙΜεβίεσῃ ηοη-ἰπιεγροϊδιίοη," ΝΗ. 

36. ἔστη ἐν μέσῳ α- διιρρεξίβ Δῃ ἀρρεᾶτ- 
8ΠΟ6 48 κυδάξη 88 δε ἀδρασγίιγε ἔγοπι ἴῃς 
ἔνο Ὀσγείῆσεη.--νεσ. 37. πνεῦμα, ἃ 8ρίτίξ, 
ἰ.4., ἃ ἴοττηῃ τεοορηίϊβαδὶς δ τῃαΐ οὗ [6δυ8, 
δυῖ οὗ [ε8ι18 ποῖ τίβεπ δας σοπὶα οτι [ἢ 6 
ννοσὶά οὐ της ἀεδὰ ἀϊδεπηροάϊε οὐ ΟὨΪΥ 
ΨΠ ἂπ ἀρράσγεηι θοὰν ; τπεγείοσς τῆς 
ψνεσα ἰεγτβεά δἵ ἴΠ 6 βἰσῃξ, ηοϊινν πβιδπά- 
πρὶ ναὶ {πεν Ππαὰ Πελτα.---ν ες. 38. 
τεταραγμένοι ἐστέ; ννὩγΥ τε γε ἀϊδιυγθεά 
οΥ αδομέ τολαὲ ἅτε γε ἀϊδιυτ εὰ ὃ ἑακίπρ 
τί 85 οδ)εςῖ οἵ τεταρ. (ϑς 812) .--- ετ. 30. 
τὰς χεῖράς μον, εἰς. : [ε8118 δῆοννΒ ΗΪ8 
βαπαν πὰ τὸ τς τῆς Ἀμὴρ ύνν (ο 
βδιβίν ἴΒετὴ οὗ Ηἰβ ἰάςπεῖςν ἦ εἰμι 
ῬΑΣΩΡΗ Τηϑὴ Ηε  ιἀ8 ὅκα ἀνδρνρνν ἐς 
(ψηλαφήσατέ με) ἴο παιϊξίν [Πεπηβεῖνεβ8 
ἡ ττα βδικ ξϑδο τς δεὲ6. ΨἹὩ 
τῆς πιϊπὰ ; ν᾽ πε ἐγς ἴῃ ο856 οὗἩ {86 
Ῥιοςοάϊοα ἴδετε.--ὅτι: εἰπεῖ ἐλαέ, ος 
ἐραιι56.--- εὐ. 40. ΝΕΙΥ πεδιὶν ΠΟ χχ. 

20 δἂπὰά ροββί Ὁ δὴ ἱπίεγροϊαίίοηυ. [Ιὲ 
866Π18 βυροτῆμπουβ δεῖ νεῖ. 39.---νεσ. 41. 
ἀπὸ τῆς χαρᾶς, ἃ ΡΒγομοϊορίοα! ἰους ἢ 
αυϊς ἰπ 1.5 πιᾶππεσ. ΟΥ̓ χχίϊ. 45: 
δεῖς δβίεερ ἔγοπι στίεῖ, πεγε ὑπρεϊΐθνογ 
ποτὶ Ιου. Ἠδδη τᾶκεβ χαρά δἠεςενει). 
ποτὶ βρώσιμον, Δηγιπίηρ δαϊδῦϊε, μοσα 



όξο ΚΑΤΑ ΛΟΥΚΑΝ ΧΧΙΝ. 

ὀπτοῦ μέρος, καὶ ἀπὸ μελισσίου κηρίου. 43. καὶ λαβὼν ἐνώπιον 
αὐτῶν ἔφαγεν. 44. Εἶπε δὲ αὐτοῖς,2 “Οὗτοι οἱ λόγοι, οὖς ἐλάλησα 
πρὸς ὑμᾶς ἔτι ὧν σὺν ὑμῖν, ὅτι δεῖ πληρωθῆναι πάντα τὰ γεγραμμένα 
ἐν τῷ νόμῳ Μωσέως καὶ προφήταις ὁ καὶ ψαλμοῖς περὶ ἐμοῦ." 4ς. 
Τότε διήνοιξεν αὐτῶν τὸν νοῦν, τοῦ συνιέναι τὰς γραφάς " 46. καὶ 

.» «α 
εἶπεν αὐτοῖς, “Ὅτι οὕτω γέγραπται, καὶ οὕτως ἔδει δ παθεῖν τὸν 
Χριστόν, καὶ ἀναστῆναι ἐκ νεκρῶν τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ, 47. καὶ κηρυχ- 

θῆναι ἐπὶ τῷ ὀνόματι αὐτοῦ μετάνοιαν καὶ δ ἄφεσιν ἀμαρτιῶν εἰς 

πάντα τὰ ἔθνη, ἀρξάμενον ἀπὸ Ἱερουσαλήμ. 48. ὑμεῖς δέ ἐστε 

Ἰ και απο φὸς κηρ. οπχϊετεὰ ἰῃ ΦΑΒΌΙ, (Τίθοξ. ; ΝΝ.Η,, ἰεχὲ, νει τς τγοσάβ ἰῃ 
τοᾶτρ.). Α ϑυτίδη δηὰ Ὑν εβίεσῃ ἱπέεγροϊβιίοη. 

3 πρὸς ἀντους ἰπ  ΒΙΧ 33. 
8 Αἀά μον ΑΒΌῚ, 33. 4Β 888 τοις προφ. (Ν. ἢ... 

δ καὶ οντως εδει οτϊτἰεά ἱπ  ΒΟΌΙ, ἃ ὃς ε 853; δὴ ἐχρίδηδίοσυ δά ἀϊείοη, 

δ εἰς ἴῃ 3 Β (Τίδβοϊ., ΝΝ.Η., (εχ). ΟἿ δᾶνε και (ΚΝ. Η. πιαγρ.). 
τ ἀρξαμενοι ἱπ ΜΒΟΙΝΧ 33 (Τίβοῃ,, ΝΝ.Η.). 
ΒΊΨΒΟΙ, μᾶνα ὑμεῖς ψνἱϊπουῖ δε, ἀηὰ ΒῸ οπιίς ἐστε. 

οἷν ἴῃ Ν.Τ.--- ες. 42. ἀπὸ μελισσίον 
κηρίου, οὗ ἃ Ὀεε-οοπΡ. ΤΒε δάϊεοϊῖνα 

οὐοῦζβ Πού Βοσα οἶδα. κηρίον ἰ8 ἴῃς 
αἰϊπιίϊπυϊίνα οὗ κηρός. Τς ψογὰβ δῖα 
ῬιοθδῦϊΪν ἃ ΕἸΟΒοΞ ὙΕΙ 43. Ὑπαῖ ]εδὺ8 
δῖε 5 φάγε ἢν βίδίεά. ὌὍδα πηδίθσίδ]ὶ 
08 ενϊποεά βεεπηβ ἱποοῃβίβίεηε νυνί 
δε ρπειμηδῖς παῖυτε οὗ ΟὨγίβι᾽β Ὀοὰν 88 
βυρρεβίεά ὉΥ βυάάξη δρρεαγίηρ δπά ἀς- 
Ῥατζίυτε, ἀπά ἢ τῆς ἱπηπιογίαὶ ἔογτ οὗ 
επιδοάϊεὰ [16 ζεηογαῖγ. Ηδἤπ βυρρεβῖβ 
τηδὲ ἴπε πιδίεγι!!ν Ψν88 δβδυπηεὰ ὉΥ 
]ε88 ἴογ (6 πιοπιεηξ ἴο βαιβίυ ἴῃς 
ἀἰβοῖρ᾽εβ παῖ Ης παά ἃ Ὀοάν, δπά παῖ 
Ἡς νν»ὰβ τίβεη. Εὐτῆγ. Ζὶρ. Ἔχργαββεβ ἃ 
δ᾽ πΉ118γ νίαν, βιδεπρ ἔπαὶ Ἐβι8 δίς δπὰ 
ἀϊρεβιίεά βιιρεγηδίυγα! ν (ὑπερφνῶς), δηὰ 
τπδὲ ψῆδὶ Ης ἀϊά το Βεῖρ τῆς (88 οὗ τς 
ἀϊδβοὶρ᾽εβ ννὰβ Ἔχοερίίοπδὶ πῃ γεΐεσγοηςς ἴο 
τῆς ἱπιταοσίαὶ Ἴοπάϊείοη οἵ τῆς ὉὈοάγ, 
ας ρα απο υμὴ ἢ ἴο ἄο μιὰν 
Μουπάϑ ΟΣ ε τερος 
τὴν ἀφθαρσίαν τοῦ αὐμῶτοῖ οὐ ταλὰς 
ἕξει, ἢ βρῶσιν προσήσεται). 

νν. 44-490ώ. Ῥαγέϊηρ τοογᾶς.--εἶπε δὲ 
αὐτοῖς : ἴἴ ἰβ δὲ {πΠ|8 ροϊπὲ, ἢ ἀηγνπετζε, 
παῖ τοοτὴ πιυβὲ Ὀ6 πιδάε ἴοσ Δη εχίεπάεά 

΄οά οὗ οσοδβίοηδὶ ἱπίδγοουσβε θεῖνεεῃ 
εδὺ8 ἀπά Ηἰβ ἀϊβοῖρ᾽εβ βυςοῆ 88 Αοῖβ. 3 

δρεδκ8 οὗ. [Ιἱ ἰ5 οοποαίνδοϊς ἐπδὲ ννμδὲ 
ἔο!ΠονΒ τοΐεσβ ἴὸ ἃποῖμοσ οοοαβίοθ. Βυΐ 
1. ἰΑκεθ πὸ μαΐπβ ἴο ροίπὶ ἐπδὲ ουΐ. 
Ηΐ5 παιγαῖῖνε γεαάβ 38 [ἢ ἢς Ψψεζε 8.1]] 
τεϊαιίηρ ἴῃς ἱποίάοπιβ οὗ ἴῃς βᾶτηδ τηδεῖ- 
ἴῃ. [πὶ δβ αοβρεὶ ἴδε ροϑβί-γεβυσγεοίίοῃ 
ΒοδηεΒ 866πὶ 8411 τὸ [411] νυν ίπ ἃ βίηρὶς 
αν, ἰμδὲ οἵ ἴδε τεβυτγγεοτίοη.---οὗτοι οἱ 

λόγοι, εἰς., ἴπ686 τε ἴπ6 τοσάβ. ἍΜ Σ 
ἙΕυϊῃγν. Ζίρ. ννὲ παίυγδα!!υ δὶς : Ὡς ἢ ὃ 
(οὗτοι ποῖοι; δηὰ ἔδετα Πα ἰεᾶνεβ [{). 
Ηαδνε νὲ ἤεγε πε οοποϊυάίϊηρ ἵταρτηεης 
οὗ ἃ ἴοπρες ἀΐβοουγβε ἠοῖ ρσίνεη Ὁ ἔκ, 

δ δῖν τῆς ἐπὰ οὗ ἃ ἀοουπιεπὲ ςοπέδίη- 
ἱπῷ ἃ τεροζτί οὔ ἴπε ννογάβ οὗ ]|ε80ὺ8 
ξδπεσαῖν (8ο 1]. ΝΥ εἶβ8 ἱπ Μεγε) δ Α8 
ἴμεν βιδηὰ ἱπ 1Κ.᾽8 πασγαῖϊνε ἴῃς βεπβ 
τηυϑὲ δε: ἴπεϑε δνεηῖβ (ἀδεαῖϊβ δηὰ 
ταβυγγεςτίοη) 18] {πὸ ᾿νοτάβ 1 βροῖα ἴο 
γοὺ Ὀεΐοσα τῶν ἀδαῖῃ. [{ ἐμαὶ ὃὈς δα 
τηεδηΐηρ ἴῃς πιοάς οὗ εχργεββίοη ἰβ 
Ἐου]ᾶτ.---ν τ᾿ ν. Μωσέως, εἴς. : Μοϑεβ, 
τορδεῖβ, Ῥβδίπιβ, ἃ πὶ (ηο0 δζγίίςϊα 

Ῥείοτε πι ος Ψψαλμοῖᾳ) -- τὴ 
ΜΠοΪς ΟἿ. σάποη. 80 σῇοβι. Οσ, {πεβ86 
ἴῆτες ῥαγές οὗ ἴῃς Ο.Τ. {πε πιαΐῃ ϑουτοαβ 
οὔτῃε Μεββίδηϊς ρεοοί(Μεγνεσ, Ηδῆη,εῖς.). 
Τῆς ἰαδΐϊεσ ἴῃς τῆογε {|Κεὶγ.--- νεῖ. 45 
Ῥοἰϊπίβ ἴο ἀεί! !εὰ ἐχροβίτίοη οὗ Μεβδβίδπις 
ἰεχίβ, ζθπεσαν ταίεσγε ἴο ἰπ νεσ. 44, 88 
ἐπ (8ς οδβεὲ οὗ τς νο Ὀσγείΐμτεη.---  εσ. 
46 ρῖνεβ ἴῃς ςοποϊυβίοη οὗ ἴπε ἐχροβίτοσυ 
ἀΐξοουτθα ἱπ ΟἾσίϑι ̓Β ονὴ ψογάβ (καὶ 
εἶπεν, ὅτι) -- (πε ρἰδὲ οὗ ρσορῆεου 18: ἴῃς 
Βυβετγίηρ δηὰ γεβυγγεοϊίοη οὗ ἴῃς ΟΠσὶβὲ, 
δηά τῆς ργεδοπίηρ ἰη ἴἢς πᾶπηε οὔτῃς Εἴβεη 
Οπε, ἴο 81] πδτίοῃβ, οὗ τερεηΐδηςε ὑπο ἴῃς 
τεπηϊββίοη οὗ βίῃβ.---  εσ. 47. ἀρξάμενοι: 
1818 ννε]!-αρργονεά τεδάϊηρ ψίνεβ ἃ βδῖϊ8- 
ΤΑΟΙΟΥΥ βεηβε. ὟΝ δαᾶνα ἴο βυρροεε ἃ 
Ῥᾶυδε δηὰ ἤδη 76βὺ8 σεβιιπηὶηρ Βᾶγ8 ἴὸ 
ἴῃς εἷενεη.---“ Βερίπηΐηρ," ἐπα ἱπιρ]εά 
1πουρῃ ποῖ εχρεεββεὰ ἰδουρῃὲ Ὀείηρ: 
1818. ῥσεδομίηρ οὗ τγερεπίδπος ἴο (δα 
πδιίίοῃβ ἰβ ἴὸ γοὰσ ΨΚ; οσ 9Ὸ γα 



43-.53. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ όςξι 

μάρτυρες τούτων. 40. καὶ ἰδού, ἐγὼ ἀποστέλλω τὴν ἐπαγγελίαν 
τοῦ πατρός μου ἐφ᾽ ὑμᾶς " ὑμεῖς δὲ καθίσατε ἐν τῇ πόλει Ἱερουσαλήμ,32 
ἕως οὗ ἐνδύσησθε δύναμιν ἐξ ὕψους." 5 

50. ᾿Εξήγαγε δὲ αὐτοὺς ἔξω 4 ἕως εἰς ὅ Βηθανίαν καὶ ἐπάρας τὰς 
Χεῖρας αὐτοῦ, εὐλόγησεν αὐτούς. 51. καὶ ἐγένετο ἐν τῷ εὐλογεῖν 
αὐτὸν αὐτούς, διέστη ἀπ᾽ αὐτῶν, καὶ ἀνεφέρετο εἰς τὸν οὐρανόν.6 
52. καὶ αὐτοὶ προσκυνήσαντες αὐτόν, ὑπέστρεψαν εἰς Ἱερουσαλὴμ 
μετὰ χαρᾶς μεγάλης 53. καὶ ἦσαν διαπαντὸς ἐν τῷ ἱερῷ, αἰνοῦντες 
καὶ εὐλογοῦντες ὃ τὸν Θεόν. ᾿Αμήν.» 

Ἀ και ιἰδον ἐγω ἱπ ΑΒΟ αἱ. ΗΝ οπἶε ιἰδον 01, (Τίθ..). ΟΒΙΙΧΔ 33 Βανα 
«ξαποστελλω (Τίδο;,, ΝΗ 

3 Οτΐς ἱερ. ' ΒΟΌῚΙ, οοδά, νεξ, 1,αὲ, 

4 Οπΐξ ἔξω ΜΙΒΟΙ, τ᾿, 33. 

8 εξ υψους δυναμιν ἰπ ΒΟΙ, 33. 

5 Ἐὸσ εἰς ΒΟΌΙ, 1, 33 πᾶνε προς. 

5 και ανεφ. εἰς τ. ουρ. Β νγαητίηρ ἴῃ ἐφ "Ὁ ἃ ὃς ες] 613... “" ὙΥ εβίεγη ποη-ἰπεογροῖα- 
τίου," ὙΝ.Η. Αρρ. 

Ἴπροσκυν. αντον ΨΔηϊΠρ ἰπ Ὁ ἃ Ὁ ε Ε5. 
ΜῊ. Αρρ. 

8 αἰνουντες ΟὨΪΥ ἰπ Ὁ ἃ Ὁ ες Η13 (Τίδς.Ἐ.). 
εχι). 

9 Αμὴν [5 νηί ἰπ ὮΙ, 1, 33 αἱ. 

δηά ἀο {ἰ8---Ὀερίπηίηρ δἵ 7εγυβα] 6η1.--- 
Ψψες, 48. μάρτυρες τι, ἴῃε υἱτηοβδίηρ 
διποιίοη ταίεγβ την το ἴῃς τοϑυστεο- 
τἴοη, ποὲ Ἵχοϊυβίνεϊυ 88 ἱ. 2 βῇοννβ.---- 
Μψεῖ. 49ς. τὴν ἐπαγγελίαν τ. π΄: {πε 
Ῥτογηἶβε ἰβ ἴπ6 ϑρίγιϊ βροκβη οὗ ἴῃ ρτο- 
ῬΠειῖς οτδοῖεβ (18. χἰὶΐν. ἱ., 1οδἱ 11. )δϑ, 
εἰς.).--καθίσατε, 511 58111}1, ραιίεπεἶν δι 
ΜΠ Πρ Βορε.-τ-ξως οὗ: νἱζπους ἄν, 
Ὀεσαυδα τΠ6 ῥόον 18 ἐχρεςίϊεά ἴο σογτηδ 
ψ πους [41].---νδύσησθε: {11 γε ὃς ἐπ- 
υδείεα, ἃ παῖυταὶ ἤρυτε, ἀπά πὸ τηεγε 
Ἡενγαῖβπι. ΟΛ Ἐοπι. χίϊ!. 14, Οδ]. {ϊ, 
27. ὙΠεζα τὴδῪ ὃς ἃ τεΐεγεπος ἴο νναῖ κα 
δτῆουν (δίκην πανοπλίας, Εὐυϊῆγ. Ζίρ.). 

γν. 50.53. Σαγετοεὶ (7. ΜΙ. χνὶ. 
10, 20, Αςΐϑ ἱ. 9-12).--- ες. 50. ἐξήγαγε: 
ἄοεβ τϊ8 ἱπηρὶν παὲ [6818 ναὶ κεά 
τπγουρα {πε βίγεεεβ οὗ [εἐγυβαὶεπὶ ἰονναγάβ 
Βειθδην νἰϑιῦ]ε το 4110 Αβδβυπιηρ ἴπδὲ 
ἦτ ἀοα8, βοπηδ (4.,΄., Ηοἷ(Ζ. ἴη Η. 0.) βπά 
Πετα ἃ οοηίγδάϊςκίοη οὗ ἴῃς βίδίειπεπε ἰπ 
Αοῖβ χ. 41 ἴμδὲ }εϑὺ8 ψ88 πηδηϊεϑιεὰ 
δῆεγ Ηἰβ τεβυγσεοιίοη οὐ ἴο οδοβεη 
τυϊπεββεβ.---ὄξω: ἴῃ δεβὲ Μ55. ἴεανε 
τηἷ8 ουἱ, ἀπά ἰξ βεεπὶβ βυρεγῆυουβ δες 
ἐξήγ. ; πὲ βυοῦ τερετιεἶοπϑ οἵ τῆς ῥτε- 
Ῥοβικίοῃ δσὲ ΌΥ πὸ τηεᾶπβ ὑποοτησηοη ἴῃ 
ἀτεεκ (εχαπηρῖεβ ἰπ Βογπεπ)βηη).-- -ὅως 
πρὸς (εἰς Τ. Ε.) : [818 τεδάϊπρ δάἀοριεὰ 
ὉΥ τῆς τανίβεσβ {ΠΕ σεπάεγ: “Ἢ ὉΠῚ] ἘΠΟῪ 
Ψεῖς ονοσ ἀραίηβε,᾽" νν ΠΙ ἢ Ὀτὶπρβ ἴῃς ἰη- 
ἀϊοδείοπ οὗ ρίδοε ἱπῖο παγτῆοην ΙΝ τ δὲ 
ἱπ Αςἰδβ ἴ. 12. ΟΒβίΌΙΥ Βαγπιοηϊβιῖς 

Α ““Μνεβίεγσῃ ποη-ἰπιεγροϊδείοω,᾽" 

Δ ΒΟΡῚ, βαᾶνὸ ενλογουντες οηἷγ (ΝΗ. 

ςοηϑί ἀετδεέίοηβ ἱπῆπδηοεά ἰγαηβοσρείοη, 
Ἰεδάϊηρ, 4... ἴο ἴῃς δάδοριίοη οἵ πρὸς 
ἰπβιβδά οἵ εἰς (1π ΑΟΡΧ, εἰς.). Βεΐβδην 
ἴΔῪ ου (ῃς δαβίεσῃ βίορε οὗ ΟἸΪϊνεῖ, δδουξ 
ἃ τοῦς Ὀεγοπά [πὸ δβυπιτηΐι.---  εσ. δὲ. 
διέστη, ρατίεὰ ; ἐΔκοη ὉΥ ἰἐβεῖζ (6 νεῖ 
ταῖρῃς ροΐϊπξ ΤΟΤΕ ἴο ἃ αΠΊΡΟΓΆΣΥ 
δεραγδίίοπ, Ὀὰϊ δνεῃ ἀραγί ἔτοπὶ ἴῃς πεχὶ 
οἴαυβε, τείεγσίπρ ἴο ἔπε δβοεηβίοπ, ἰδ 18 
εν  ἀςπεῖν πιεᾶπὲ ἴο ἄεποῖε ἃ ἤπαὶ ἰεᾶνε- 
τακίπρ.---καὶ ἀνεφέρετο, εἴς. : ἴῃς αὔδεηος 
οὗἩ τΠ|8 οδιιβε ἔγοτωη δ Ὁ δπά βοπιὲ οἷά 
1 Αιΐη οοἄά, τηᾶν ᾿υβειν βυβρίοίοπ οὗ ἃ 
Εἶοβ8, πιεᾶπὲ τὸ ὑτίηρ {πε οβρεῖ βίαϊθς- 
τηεπὶ ἱπῖο ᾽πε ννἢ Αςῖ8. Βυὲ οπ [πὰ 
οἴπεν παπᾶ, ἴπδὶ τῆς δυΐπος οἵ Ὀοιῆἢ 
ὈοΟκβ βῃουϊὰ πηᾶκε ἃ ἀϊβεῖίπες βιδίθπηεης 
ςοποετηΐπρ ἔπε ἤπαὶ ἀεραγίυγε οὗ [6808 
πτοτὴ πε ννοτὶὰ ἰῃ τῆ οὔα 848 ννῈ}]} 45 ἴῃ 
τε Ὅῖμεῖ ΨγᾺ8 ἰο ὃε εχρρειοῦ ονοτι 2. 

τ ἂς ἅληφ, ὙΠ ρτεδὶ ἴον, ἰπς 
τὰν δὲ ΣΘΝ εηνιπερά τπᾶῖ ἐμεῖς Ιμοτά 
ὙΔ5 τίβεη δπά ροπδ ὕΡ ἴο ρίοτυ, ἀπά ἐμαὶ 
ξτελὶ ἜἼνεηῖβ Ψεσα ἱπιρεπάϊηρ ἱπ σοπηθο- 
εἴοη υἱεῖ ἐπε Ρῥγοπιῖβε οὔ ἐπε ϑρίτίι.-- 
γετ. 53. διὰ παντὸς (χρόνον υπάοτδιοοά), 
ςοπείπυδιν, ἐ.σ., δὲ τῆς Πουγβ οὗὨ ᾿νοσβῃΐρ 
ΨΆοη ἴῃς τεπΊρῖε νν88 ορεῃ. ΒΥ ἐτευεηῖ- 
ἱπρ ἰῃς ἐδηήρὴς 1πὸ ἀϊδβοὶρ]εβ. τεπηδίπᾶ 
(αἰ τ .] ἐο ἔπε ργορτασηπια “" δερίπηίηρ δὲ 
7εγυβαίεη". Τὸ τῆε 7εν ἤτγβι, ἀπά τοίέᾷ 
ἴπε [εν 85 ἔα δπὰ 88 ἰοπρ 88 ροββίθϊ]ε : 
βύςοἢ νν88 11. 5 μαδίτυδὶ διεϊξυᾶε; τηδηϊεδὲ 
τῆτουρβουξ ἴῃ τς αοβρεῖ δηὰ ἰῃ Αςῖβ8. 





ΤΗΕ ΟΘΟΒΡΕῚ, 

ΔΟΟΟΒΡΙΝΟ ΤῸ 

ΙΟΗΝ 



ὈΙα Ζθα Ὀγ (οοοῖς 
---- 



ἹΝΤΕΟΠΟΌΟΤΙΟΝ. 

ΑὐτΗόοῆβηιῖρ. Τδε ἱπιρογίδηςε οὗ ἀβοογίαἰηίης ἔπ6 δυϊπογδῃίρ οὗ 
τε Βουγίῃ Οοβρεῖ σδῃ Παγαϊν ῬῈ ἐχασσογαῖεά. ἴῃ πὸ οἵδπεγ Οοβρεῖ 
δανε τὰ δε ἀΐϊγεςξ ἐεβεϊπιοην οἵ δὴ Ἔγε- νἰΐπεββ. [ὼΚὸ ἘΧργεββίν 
ἰπίογπιβ ἃ8 παῖ Πἰβ ἰηϊογπιδίίοη, δἰ πουσῇ σαγείμ!!ν βιἤεά, ἰβ δὲ 

βεςοηά πμαπά. [ἢ πη Μαγὶς νὲ πανε ἔπε γεπιηἰβοθποαβ οὗ πε Αροβέίε 
Ῥεῖεν, ἔδεβε αγὲ γεϊδίεά ἤοΐξ Ὁ. δἰπιβεῖξ Ῥαΐ ὉΚΥ δί8 σοπιρδηίοη δηὰ 
ἱπξεγργεῖογ θοῆη Μαγι. [Ι}ηἬ {πε θγεῖ Οοβρεῖ νὰ ργορδθὶν πᾶνε ἴῃ ἃ 
τῆογε ογ 688 ογίζίπαὶ ἔογπιλ ἴῃς Ἴοϊδοϊίοη οὗ οὖν [ογά᾿ 8 βαγίηρβ 
ψὩϊςἢ Ραρίαβ (6118 ἃ8 γγὰβ πιδάς ὃν Μίαϊίπεν ; Ῥυξ ςαγίδίηϊν πα 
ογίρίηδι σοῦ οἵ Νίατεπενν ἀϊά ποῖ Ἄχαςῖν οοἰποίάα τί οὐγ ργεβεηῖϊ 
Οοβρεῖ, ἀπά ἴο ψῆδέ ἐχίεπε δἰϊτεγαϊίοη ἢΔ8 Ὀδεη τιδάς ἀροη 1ξ, ἰξ ἰ8 

ποῖ ΘΑϑ8Υ ἴο βϑᾶὺυ. Βαῖξ ἴῃς Βουγίῃ Οοβρεῖ ργοΐεββεβ ἴο δε ἔπε πόογι 
οὗ δὴ εγε- νἰΐηεββ, ἀπά οὗ δῃ εγε- νυ ἱπθβ8 ῇο δη)ογεά δὴ ἱπεϊπιδον 
νυ ἢ οὖν [μογά δἱονεά ἴο ποτα Ὀεβίάθ8. [ἢ [8 οἷαί πὶ θ6 ἔγας, δπά [ἢ 

ἴδε Οοβρεῖ ΡῈ ἱπάεε τῆς σοῦ οὗ ἴῃς Αροϑβίίες Φοδη, ἔπδη νὰ δανα 
ποῖ οηἷγ ἔπε παγγδίϊνε οὗ οπαὲ ΠΟ βαὺν ἀπά ννὰβ ἃ ραγί οὗ νῇδξ δα 
τεοογάβ, Ῥαξ γε πᾶνε ἃ ρίςΐζυγε οὗ ουῦ [νογά ὉῪ οπα ψῆο πον Ηἰπὶ 
δεξζεγ ἔπδη δὴν οπε εἶβε ἀϊά,. 

Οη εχαηγπαίίοη πε σοηϊεηΐβ οὗ (Π|8 Οοβρεῖ γε ἔουπά ἴο Ῥς οὗ 
Βιυςἢ 4 οδμαγδοῖογ 48 ἴο πηδῖα ἰξ ἱπιρεγαῖίνε ἔπαξ τε βῃουϊά Κπον 
ψμεῖπορ τὰ οδη ἰγιδβὲ [18 βίδιοπηθηΐβ οσύ ποῖ. Τῆς διυΐπον οὗ ἰῃς 

Οοβρεῖ ποῖ οἠΐυ ὄὌχργεββεβ ἢἰβ οὐγη Ὀεϊϊεῦ ἴῃ ουγ 1 ,ογά᾽ 8 ἀϊνίηϊξγ, Ραξ 
δα ρυΐβ ψογάβ ἱπίο {πε πιουϊῃ οὗ δεβιβ ψῃ!οἢ ὄνεη οη οἷοβε βογαζίην 
ΒΕ66Π1 ἴο ΠΊΔΩΥ ἴο ἔογπι δῇ δχρὶἰοἱξ οἱαίπιὶ ἴο ργε-εχίϑίεησς δηά ἔπι ἴο 
ἱγαρίν ἃ οἷδίπι ἴο ἀϊνίπίγ. [ἢ {πεδ8ε οἷαί πηβ ἀπά βίαζεπιεηΐβ πΊεγεῖν 
ταῆεςξ πε Ὀεϊϊεῦ δηά ορίπίοη οὗ ἴῃς τηϊγὰ οὐ ἴουγίῃ σεηεγαξίοη δηά 
ποῖ {δε νεγνὺ πιπά οὗἩ Οἤτγίβε Η!ἰπηβε!ῇ, ἔπεη ἔμεν ἀγὰ ἱπιρογίαπε τηδίηἷν 

8.8 ᾿ἰβίογιοδὶ Ἔνίάεηςε οὗ ἃ σγονίωησς ἰγδάϊτίοη ἃπά ποΐ 88 φίνίης υβ τῆς 
βγη Ῥα5818 ου ψῃϊσῃ [ἢ ΟΠυγοῇ τὰν Ὀα]Ὰ4. ΒΒαξ ἰῥ δὴ δροβέῖε νγαβ 
τεβροπβίθίε ἔογ ἔπε Οο5ρεὶ, [Πδη ἴδ ργορδθ εν ἰ8 ἔμπας τς ἀαξξεγαποαβ 

ΜΠΙοἢ ἄγε γεΐεγγεά ἴο Ὁ γίβε περαγῖγ, [ὃ ποῖ αρϑβοίαξείγ, γεργεβθηῖ Ηἰ8 
νΕΓῪ ψογάβ, ἀπά ἴπδὶ {πε ἀοςίγίηαι ροϑβίτίοη οὗ ἐπα δαῖμον Ὠἰπηβ86 1} ἰ8 
Ὡοῖ οὔδ Μὰ οδῇ ἰἰρῃΕν δεῖ δϑίάθ. οσγ, δἰτπῃουσῇ ἀροβίοϊ!ς δυΐμογ- 



6ς6 [ΝΤΕΟΌΌΟΤΙΟΝ 

βῃϊρ ἄοεβ8 ποῖ ψυαγαηῖες δρβοίαἴε δοσύγαου ἴῃ ἀδξδί!, αηά αἰ πουρσῇ τὰ 
σδηηοὲ ἀεϊεγηγίης ἴδε τεϊδξίοη οὗ ἔπε γτεοογά ἴο ἔδε τψογάβ δοΐιδιν 

Βροίδθη ὈῪ δεβαβ ἀπὲ} τὰ ἢανε δβοογίδίηθαά ἔπε οδήεσξ ἀπά ροίωηςξ οὗ 
νίενν οὗ (ῃς πυυίζεγ, γεῖ ἀροβίο!ίς δυϊπογβῃίΐρ οοὲ οηἷν χε ἴῃς ἀδὶα 
συ ίη ςογίαίη [ἰπ||ῖ8, θαΣ Α'80 ἀεξζεγγηίπεβ ἴο ἃ σοηβίἀδγαδ!ε ἐσίεηξ 
{δε ργοόρδδίς βρίγίξ, δἰεἰξαάς, πιεδηβ, δηά οδ͵εςξ οὗ ἴῃς τυγίξεγ, 

Οτιεῖςβ ψῆο Βηά ἐπεπηβεῖνεβ ἀπδρ]ε ἕο δάπνκὶξ ἀροβίο!ς δυϊπογβῃὶρ 
ἴδ βέγεββ ὕροὴ ἔδε ναῖας οὗ ἴῃς Οοβρεῖ 48 ἜἌχῃϊδίείης ἔπε ξαϊεῃ οὔ (6 
ΟΠαγοῦ ἰπ ἔπε δαγῖν ραγὶ οὗ {πε βεσοηά σεπίυγν δηά ἴδε σγουηάβ οα 
νδ σῇ τῆδὲ ἕαὶ ἢ γεδῖεά, Τῆι ΝΝ εἰζβᾶςϊκεν ἀεοίαγεβ ἔδαΐς ἴπε ἀδραξαβ 
τερατάϊησς ἴῃς ἀϊνίηἰν οἵ ΟἾγίβε γε ἃ πιεγε γεῆσςχ οὔ τῆς εἰπια ἰῃ 
ψὨοἢ ἴῃς ἀνδησο θὲ [ἱνεά---α {{π|ὲὶ ψεη, δοοογαΐϊης ἴο ΡΙίων, 
ΟὨγίβείδῃϑ ννεγα δοσυβίοπγχεά ἕο βίης Ὠγπίηβ ἴο Οἢγίβε 48 Οοά δηά 
ψεγε σγεδίην ἃ ἔμ]Π6ν ἀορπια οὗ Η8 ἀϊνίηἰ ἐγ. Τῇς δΦομαηπηίης ΟΠ γίβε 
Οὐσυρίεβ 20 τεϊδίίοη ἴο δε ἴανν, Ὀεσαυβε ἔογ ἴῃς ΟΠυγοῦ οὗ ἴδε 
δνδησο 8. 8 ἄαν τπ6 [νὺν τγᾶ8 ὯΟ0 ἰοησεῦ οὗ ργεβϑεπέ ἰηϊογεβί 88 ἰξ παά 
Ὀεδη ἰῃ ἃ ἔογπιεγ σεπεγαίίοθ. Τα βέγίζε ἐχῃιὶριτεά ἴῃ ἔῃε Οοβρεῖ ἀϊά 
τοΐῖ Ῥείοηρς ἴο ἴδε 1{ξπ οὗ ΟἸγίδβε, θυ ἰΒ ἃ βεγίἔε οὗ {ῆε Ἐρίφοηί. 

Ηοϊεζηλαηη ἰδ οὗ ἴῃς βαπ)ε ορίηίοωυ Τῆς Οοβρεῖ ἢδ8 νϑίιας 88 ἃ 
ταΐγρονρ οὗ ἴδε {ἰπ|6ὲ8 ἰῃ πῃ ϊσἢ ἐς τυγίζον ᾿ἱνεά δηά οὗ ἔπε ἐχρεγίεηοαβ 
«Ὠγουσῇ πῃίοῃ τῆς ΟΠαγοῦ ἢδά γεοδοῃεά ἐμαί ρεγίοά ; Ῥαᾳξ ἤδη νὰ 

Ριοςεεά ἴο (86 ἔπε Οοβρεῖ 88 ἃ γεοογά οὗ οὖῦ [,ογά δβ [{{πὸ τὰ πιαβὲ 
Ὀεᾶγ ἰῃ πιϊπὰ τὲ ἴῃς δὐΐπον πιεδηξ ἴο ρογῖγαυ ἴδε ἱγῆασε οὗ ΟἸγίβε 
88 παῖ ἱπιασε ᾿ἰνεά ἴῃ 8 ουγῃ βουΐ δηά ἰῃ τῆς ΟΠαγοῦ ἴον ψῆίοἢ δε 
σψτοίο ; δηά 88, ἰῃ Ὦϊ8 νίονν, ἰξ βῃουϊά [ἰνα ἰὼ ἔπε ΟΠπυγοῇ οὗὨ κ]] {ἰπι6 8 

88 ἴῃς ἱπιασε οὗ πες Οοάπεαά. Οδβοδαν ΗἩοϊἐζπιαπη (ας )οπαηηξε- 
ἐυαηρείίμηι, 1887, ρ. 137) Ὀεϊΐενεβ ἐμαὶ ἕῆς τπυγίξεγ βουσῆς ἴο τγίϊε ἃ 
1ἴπ οὗ δεβὰβ πηι βῃουϊά Ὀς ἰῃ Κεερίης σι τῆς τπουσῆξ οὗ δἰβ 
εἰπε ; δηά πιῖτῃ (Π8 οδήεοσξ ἢς υδεά {πε πιδίεγίαὶ ἔαγηϊβῃεά Ὁν ἔδα 

Θγηορείδίβ δηά ὉΥ ἴδε ογαί ἰγδαϊξίοη οὗ ἢίβ ἀδυ, οογγεοϊίησς δηά 
Δι ρ γίης ἴο βαϊξ Πΐβ ρύγροβα. 

Θοπῦτεν (Μογέγαρε ἀ. ἐδιεοὶ. Ἰζοηζεγεπς κε Οἴδοσθη, 1889, δεν ἁ. 
φερεπισαγίέίρεηι ϑίαπά ἀ. ϑοπαηπηείδοδεη ΕΥαρΕ) τααϊηταὶπβ παξ δα 
ψοσίδ οὗ [ῃς ἔουγε Οοβρεῖ 1168, οὶ ἰῃ [8 Ὠἰβίογίςαὶ ἡδγγαῖίνε, Ὀαΐ ἱπ 

118 ἐχργεββίοη οὗ ἑῆς σοηνίςξίοη ἔδαξ ἰπ Φεβυβ ΟὨγίβε Οοά γενεαῖεά 
Ηἰπιβεῖ!ξ. Τϊΐβ 8 {πε εββεῆσα οὗ ΟΠ γί βείδηϊμν ; δά ἐῃΐ8 ἰ8 ἔῆε ξαηάα- 

ταεηΐαὶ ἐπουσῃὲ οὗ πε Οοβρεὶ. Νονπεγε ἴῃ ἔς Νὲν Τεβίαπςηξ ἰ8 
ἰξ ργεβεηῖϊθά σις βυςῇ οἰδάγηθββ, υἱ ἢ βυσῇ αγάεηςξ ζαϊεἢ, τυ ἢ δας ἢ 

νἱςξογίουβ σοπβάεηςθ. ἀσοογάϊησίγ, [πουσῇ τΠϊ8 Οοβρεῖ 88 ἃ βουγοε 
οὗἨ διίβίογυ πιυβὲ [κα ἃ ἴοσεγ ρίδος πα ἔπε βγυηορίίς Οοβρεῖδ, ἱξ 
τηυβὲ αἴννανβ μαναὰ ἰἴ8 ογίἢ 85 ἃ ψἱίπεββ οἵ [ῃς ΟὨγίβείδη ἔδί ἢ. 

Βουδέε88 ἴἢς Οοβρεῖ ἢαβ ἃ ναΐιια, ποσνογ ἰ8 [18 δυΐπογ, δηά 
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“ΜὨαϊενον [18 ἀφίε. Βαῖ 1 ἰξ 18 ποῖ Πίβιίογί δ! γε! ρ]6 δηά 1ἐ τῃ6 
αἰζεγαηςεβ αἰιγιρυϊζεά το οὖν Ἰμογά ψεγε ποῖ γεδίν αἰξεγεά ὃν Ηἰπὶ 
Ῥυΐ γα πιεγεῖν {πε ογεδίίοη οὗ {πε ψγίῖεγ δηὰ δβογίρεά ἴο {δὲ 
Ἑουπάεν οὗ ἴἢε ΟΠυγοῦ ἴο δοοουηΐ ἔογ δηά ἰμυβε ἐν βοπὶὲ οὗ [8 
ἀενεϊορηηεηΐβ, Ρἰαίηἶγ [8 νας ἰ8 ψίάοἷν ἀἰεγεηξ ἔγοσι [πδὲ σι ῆϊςῇ 
αἰίδομεβ (0 ἃ γεϊίαδίε γεσογά οὗ ἔπε ψογάβ δηά δοίίοῃβ οὗ δεβιβ. 
Τῆς [αἰ δπά [τὸ οὗ τῆς ΟΠυγοῦ οὗ {πε βεοοηά σεηΐυγν ἰ8 ποῖ 
πογηδίίνα ; δηὰ ἰἔ ἰῃ {π158 Οοβρεῖ 411 παῖ γε ἤανα 8 ἃ γεῆεχ οἵ {παῖ 
1ξε σίνεη ἴῃ ἴδγτηβ οὗἩ ἰῆς [ἰξεὸὶ οὗ ΟΠγίβε, γε βανε, ἢ ἀουδέ, ἃ νϑγῪ 

ἰηξεγεβιπ ἀοοσυπιοηΐ, ας ποῖ ἃ ἀοσυπιεηξ ὁπ ψὨοῆ τα σδη δυΐά 
οὖἦ Κηονίεάσε οὗ οὐῦ ογά. Νδυ, ργοΐεββίηγ, 8 (ἢ|8 γεοογά ἄοββ, ἴο 
δὲ Εἰδίογίοδ!ν γα! αρῖς, τὰς Ομαγοῦ πα8 θεθη τπγουφπουΐ 18 Ὠβίογν 
Ξιάνεῖν ἴῃ ἐγγογ γαραγάϊησ ἴπε οἷαίπιβ οὗ [8 Εουπάεγ, ἀπά {ῃ 18 Ἔγγοῦ 
[168 δὲ ἴῃς ἀοον οἵ ἴδε δυΐπογ οὗ ες Οοβρεῖ. [ε ἰβ οὗ ἴῃς βγβὲ 
ἱπιροτίδηςε, ἐπεγεΐογε, [παΐ γε δβοθγίδίη τνυπεῖπεν ἔπε ψγίϊεσγ δά {πὰ 
τασδῆβ οἵ Ὀείησ [ιἰβίογί σα! ν ἐγαβονογίηγ, ψῃεῖμεῦ μὲ τγὰ8 δῇ Ἔγο- 
“νης 88 οὐ ψἂβ δηζίγεὶν ἀδερεηάδηϊξ οἡ οἴδπεγβ ἴογ ἢίβ ἰηξογπηδίίοω. 

1. Εχίογμαὶ ουἱάσηοε ἰη αυομν ο7 ϑξοπαππῖπε απὶδογοίρ. Ιὼ 

δχαγηϊηίης {πε ΟὨ γί βείδη {εγαΐαγα οὗ ἔπ βεοοηά σδηξυγν ἢ ἃ νίενν 
ἴο Αβοογίδίη τῆς Ρεϊϊεΐ οὗ τῆς ΟΠυγοῦ γεραγάίησς {δε δυϊπογβῃΐρ οὗ 
τῆς Εοαγίῃ Οοϑρεῖ, [ πγαϑὲ 6 Ὀογῆς πῃ πιηά τας ἴπογα ἃγΓῈ ΠΊΔΩΥ 
ἰηβίδησοβ ἰη ψῃϊςῇ ἐπε οἰαδββίοαί υυγίζεγβ οὗ δηταυϊν ψεγε ποῖ αφυοϊεά 

ἴον βοπιε σεηΐαγίεβ αἴζεγ {πεῖν ογ8 γα ρα 5ῃθά, Τῆιε οπαγασΐοῦ 
δηά ροϑβίτίοη οὗ ἐπα Νενν Τεβίαπιθηϊ ψγίείησβ, πόνγανογ, πδάς ἰξ Π| ον 
ἐπαξ {ΠπεῪ νουϊά δῇ οῆςε δηά ἔγεαυθηςν ὃς τγεΐεγγεά το. Βαΐξ δἰπουφσῇ 

πε βεοοηά σδπίυγυ νγὰ8 ργο ῆς οὗ (γί βείδη πυγιτίηρβ, ἐπεὶ ἐχίδηξ 
Γαπγδίη8 ἀγὰ απίογίαπαίεῖϊν βοδηΐγ. με πιίρῃξς πᾶνε ἐχρεοϊεά ἀεβηϊία 

ἱπίογπγαϊξίοη ἔγοπη ἔπε Ἔχεσεῖισαὶ τυγίτσ8 οὗ Ραρίαβ δπὰ Βαβι είάεβ, 
Δηά ροβϑβί!Υ βοπὶα δἰ ϑίοηβ ἰῃ ἴῃς Ὠιίβίογίεβ οὗ Ηερεβίρραβ, θυ οὗ 
ἔπεβα δπά οἴπεγ ἱπιρογίδης ἀοσυπιεηῖβ οΠν {ἢ ὨδπΊε8 δηά ἃ ἴεν 
ἐχίγδοίβ βυγνίνθ. [{ 8 αἷ8ϑο ἴο ῬῈ Ῥογῃξδ ἴῃ πιηά τπαΐ ἔπ 6 πιοάε οὗ 
αὐυοϊδιίοη ἰῃ νοσας δὲ ἔπδξ {{π|6 γγἂβ ἀϊεγεπε ἔγοπη ουγ ονη. Βοοῖκβ 
Ὅ6ΓΕ ῃοΐ 80 ρἰεπεί α!, ἀπά ἴπεν σγαγα πιοῦσα συπηῦγουβ. Ἀσσογαϊησίιν 
ἴδογε νγδ8 πιογα συοϊαςίοη ἔγοτι τηεπΊογΥ δηά [{ππ|6 οὗ [Π6 ἐχδσΐπεββ 

ψΠΙ ἢ ἴῃ οὐγ ἀαν ἰΒ σοηϑίάεγεαά ἀεδβίγαρίθ. [{ τγὰ8 ἃ σοπιγίοη ργϑοξίςα 
πὶ τῇ φαγὶν πυγίςεγβ ἴο σγεᾶνα ϑογίρεαγαὶι ἰδησυᾶσε ἰηΐο {πεὶγ οσσῃ ἰαχὲ 
νπουΐ ραυβίην ἴο 5ΔΥ ψῆξδηςς ἴπεβε δ] υβίοηϑ νεγε ἀθγίνεά. Τδε 
ςοηβααιεηςσεα ἰδ δς Ψ Π16 βυσῇ Δ] 8 Οἢ 8. ΠΊΑΥ 8εθηὶ ἴο οὔς γεδάδγ ἴο 
ΠΔΓΓΥ ονίάφσηοσς τπαΐ ἔπε ψυγίζεγ ἰ8 πηδίκίησς ὧ8εὲ οὗ βυσῇ δηά βυςῇ ἃ 
Ῥοοῖς οὗ ϑοτείρζυγε, ἰΕ 18 αἰνναγβ ὀρθῇ ἴο ἃ πιογε βςερίίςαὶ γεδάθγ ἴο 
8ΔΥ [πδὲ ἴπε6 ἱπεχασίηεβϑβ οὗ [με δἰ] υϑίοη ἰ8 γδίῆογ ἃ ργοοῦ (παΐ ἔπε 
Ῥοοῖς οὗ Θογίρίυαγε δαά ποῖ ὕδεη βεεῆ, δηά (ἢδὲξ βοπια ἰγδάϊτοηδὶ 
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βαγίης ψὰβ ἴῆε βουγοα οὗ ἴῃς χυοϊαϊίοη. Απά ἐνθὴ ψδεγε ἐχρ οἷς 
αυοίαϊίοηβ οσσυΓ, πὸ ΠΙσὯτ πᾶν Ὅς Ἰγονγη οὐ ἔπε δυίμογβῃίρ οὗ δα 
ῬοοΙῖς ᾳυοῖεά, εχοερὲ ἰῃ 80 ἴδγ 88 ποὺ ἱπάϊοςαϊας ἴδε ἀδίε οὗ ἰξβ σοη]- 
Ροβίξίοη. 

1ὲ 18 ποῖ συεϑβιοηεά ἔδαΐξ ἰη (πε ἰαδὲ αυλγίεγ οὗ ἔῃ βεσοηά σευ 
τῆς Βουτγίῃ Οοβρεῖὶ να8 δοσερίεά Ὀγ ἴῃς ΟΠυγοῦ 88 πε πογίς οὗ ἔπε 
Αροϑβίίε Φοδη, δἀπά νγὰβ γεσοφηϊβεαά ἃ8 σαποηΐίσαί. Τῆΐβ ἰβ ἃ ἔαςξ ποῖ 
αυεδβεϊίοπεά, μὲ ἰζ5 ἱπιρογίδηποας ΊΔῪ δδϑι νυν δε ἀπάογγαϊεά δηά ἰΐ8 
βἰφηίβοδηςε πηβϑδεά. Ορροπεηίβ οὗ ἔπε Φοπαηηίπε δυϊπογβῃίΐρ πᾶνε 
ἀεοίαγεά 1 ἰο Ὅς ““τοΐΔ ΠΥ ἀπηδοσββασυ (0 δοσουηξ᾽" ἔον {Π|8 γεπιδγὶ- 
ΑΌ]ς σοηβεηξΐ οὗ ορἰπίοη. ΒΒαΐ ἐπε νεγν ἕαοϊξ πδὲ ἃ Οοβρεὶ 80 
οὈνίουϑίγ ἀϊβεγεηξς ἔγοπιὶ ἔπε βυηορέίς Οοβρεῖβ βῃουϊά ἤανε ὕεεη 
απδηϊπιουϑῖν τεσεῖνεά 48 Αροβίοϊίς ἰβ ἃ μεν ἰεβιϊπιοων. [18 

βἰσηίθοαπος ἢδ8 δε δάπ) γα ἷν βυπηπγχαγίβεά Ὁν Αγομάεδοοη ν δεϊίπ8 
(Βανιῤίοι 1,δοέμγες, ρ. 47): “1ἴ 18 ποῖ δας τῆς Βουγίῃ Οοβρεῖ νγὰ8 
κπόνη δηά γεδά δ8 ἴπε νογῖ οὗ 8. θοῆη ἰῃ ἐδε γεαγ α,Ὁ. 190 ογ 180 
ον 170; Ῥαζ {παῖ [ἴξ νψὰ8 Κπονγῃ δηά γεδά (ῃγουρῇ αἱ! πε εχίεπε οὗ 
ΟὨΒγίβεθεπάοηι, ἰῃ σμαγοῆεβ ναγυίηρ ἰπ ογίσίη ἀπά ἰδησυασε ἀπά ἢἰβίογυ, 
ἴῃ υγοπβ δπά ἢοπιε, ἰῃ Οαγίπασε δηά Αἰεχαπάγία, ἰπ Αἴδηβ δπά 
Οονγίπιῃ, ἰθ Ερἤδβϑαβ απά ϑαγάϊβ δηά Ηἰεγαροῖβ, ἰῇ Απιίοοῃ δηά 
Εάεββα ; ἔπαξ (ἢ νιἔπε88 ἰ8 οὗ Οπυγοῆαβ ἴο ἃ βδογεά Ῥοοῖκ της γα8 
τοδὰ ἴῃ ἐποὶγ βογνίςθϑ, δηά δρουῖ ψῇῃϊοῇ ἔδογα σουϊά Ὅς 0 πιίβίαδξκα, 

δηά οὗ ἰηπάϊνίάυα!8 ψῆο δαὰ βδογίῆσεά [ἢ σγεαΐεβί σοοά οὗ επηρογαὶ 

[ἰἴε, Δηά ψεγε γεδαν το βδογίῆσς [πὶ ἰζβε]ξ 88 ἃ νυιϊπεβδ ἴο {8 ἰγυῖῇ ; 
τῆλε ἴῆ686 ἰηαίν! 4] υνἱέπεβ88εβ ψεγε τηδη οὗ σαϊξαγε δηά γίςἢ πιεηίδὶ 
εηδονπιεηξ, τ [ἢ ι}} ἀοσε88 ἴο πιαίογία]β ἴογ ̓ υάρπιχεηξ, ἀπά ἔμ] ροννεν 
ἴο Ἔχογοίβα ἔπαξ ἑμάσπιεηξς ; ἔπαΐς ἔδεῖὶγ πυπεϑθβ 88 ρίνεη ἰη ἔπε ἕαοα 

οὗ Ὠοϑε{ς μεδιῃεηΐβπὶ δηά ορροβίησ ἤόγεβυ, νι ςἢ ἀεπηδηάεά σαυζίοη 
ἰῃ ἀγφυπιοηΐ δπά γεβογνς ἰῃ βιαςεπιεηῖ; δηά {παΐ (ἢ18 τυϊπε88 8 οἰδαγ, 

ἀεβηΐίε, απαυεδβίϊοηεά ",, 

Το {πίβ αηἰνοεγβαΐ σοηβεηξ ἔπ 8οῖα ἐχοαρίίοηβ ψεγε Μίαγοίοη δηά 
ἴῃς ΑΙορὶ, αῃά ροβϑβϑίρίγΥ Οδίυβϑιὶ: Ῥυγίησς τῆς ἀεοδάς «Ὁ. 160.170 
ἴδεγε οχίϑίεά ἴῃ βία Μίποῦ βοπὶε ρεγβοὴῆβ ψῆο ἀϊβοονεγεά ἰῇ {πὰ 

Οοθϑρεῖ ἔγαςςβ οὗ Οποβιϊς δηά Νιοηϊαηϊϑείς ἑεδοπίησ. ὙΠΕΥ δΠεῖά ἐδεὶν 
Ρίαςε ἱπ τῆς ΟὨγίβείαη Οπυγοῆ, θυ ἀϊθοαγάεά ἐπα δοπαπηίΐηπε ψγίεϊηρβ 
Δηά Δβογίρεά {πεπὶ ἴο Οεγίπέῆυ8. Ερίρῃδηΐαβ σίνεβ ἔμ 6 πὶ ἘΠ 6 Ὡδπιε 
οὗ ἤΑλογοι [ἀηγεβοηδθα, ἰγγαιίοῃ81] Ὀεσαυβα ἔμεν ἀϊά ποὲ δοςερὲ ἐπε 
Ιμοξοβ ργοοϊαίπιεὰ Ὁν Φοῃβη.;Σ Ηδγηδοῖκ [ΒΕ] πιαϊπαίηβ ἔμας Ἐδ18 ἰ8 

Δ 8ςεα Ἐοδηάεὶ Ηδσεῖβ᾽ Ηγριίας ἱπ Αγοαάία ἀπά οὐδεν Ετεαγς, 1806. 

3 Ἐρίρβδη., ἤαεγες., 51, 3, ἀεῆπεβ [Π18 πεεδυ ἃ8 ἀποβάλλουσαν ἰωάννον τὰς 
βίβλους. Ἐπεὶ οὖν τὸν λόγον οὐ δέχονται τὸν παρὰ ᾿Ιωάννον κεκηρνγμένον, 
“Ἄλογοι κληθήσονται. ϑὅες Ηδτγηδοῖ, δας Ν. Τεϑί. πρὶ ὦ. γαἣγ 200, Ρρ. 58-70: 

ππ-- -««-“π-,3 
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“οὗ [Πα Πίρῃεδε βἰσηίβοσησςε " ἔογ ἐπε Ὠιβίογυν οὗ [ες ὕδηοη ; Ραΐ [ἴ 
ἢι88 {{π||6 ογ πο βἰφηίβοδποε ἴογ ἔπε ογιεἰςίϑεη οὗ {πε Οοβρεῖ, θεσδαυβε 
{πε τε]εςείοπ οὗ ἔς Οοβρεῖ ργοσθοάθά τ ΠΟΥ οὐ ἀορπιαίίς σγουηάβ. 
118 δβογίρείοη ἰο Οδγίπεμυβ, ἀπ ἱπιροββίδίς δυΐῃογ, Ὀεΐγαγβ ἔπ γεςῖ- 
Ιεβϑϑηεββ οὗ ἴδε υἀρσηπιεηξ ργοπουησθά ; σῇ τπ6 ἡδηγίηρ οὗ ἃ 
ςΟΠ ΟΠΊΡΟΓΆΓΥ δηά ἔε]!]ονν-οὐνηβηίδη οὗ [πε Αροβίε πιὰν Ὀς δοσερίεά 

88 Δῃ ἱπάϊσδξίοη οἵ ἔπε ἔγας ἀδίε οὗ {πε Οοβρεῖ. ϑοπια οὗ {π6 
δομοῖαγϑ ῆο αγὲ Ῥεβὲ ἱπίογπιεά γεφαγαΐησ ἔπε βεσοοηά σεηΐζυγν, βυοῇ 
848 Η!Πρεηΐε!ά πᾶ ϑαϊπιοω, ἀγὰ ἱπο!πεά ἴο Ῥεϊΐενα παῖ πο βυςἢ βεςξ 

85 τῆς ΑἸἱοσὶ ἐνεγ Ἵχίβεεά, αἰ πουσῇ οης ογ ἔνο ἰηαϊνί 4158 τηᾶνῪ ανα 
δεϊά ἐῆς ορἰπίοπϑβ ἰάεπεβεά τὶ ἐμδξ πἰσίπαπιθ. [ {πεν εχ βίο, {πεῖς 
το)εςσείοη οὗ ἔπε ψυγίτησβ οὗ δοῆη ἀεπηοηβέγαϊεβ παΐ ργενίουβ ἴο {πεῖν 
τἰπια ἔπε8ε νγίτἰησβ μά θεξη δοςερίεα 88 Δροβίοϊίο δηά δυτπογιςδείνε. 
Ματγοίοη᾽ 8 περίεςξ οὗ ἔς δομπαπηΐης ῬοΟ8 [8 ἐδ! απἰπιρογίαης ἕο 

{δε ογἰςίβηι οἵ ἐπα Οοϑβρεῖ. 
ἴη ἔπε ψυγιτἰπσβ οἵ ἰγεδευβ, νῇο νϑ ὈῬογῃ, δοοογάϊπρ ἴο [υἱρδίαδ, 

αὐουξ ακ.Ὁ. 1830, Δηά ψῆοβε σγεδὲ ψόγ δραίηβϑδε ΟποβεϊοιϑπΊ πᾶν Ὀ6 

ἀαῖεά δεΐψνεεη 180-185, (πε Ἐοαγίῃ Οοβρεὶ 85 γεΐεγγεά ἴο τῇς Αροβεῖε 
θομη πᾶ ἰβ γεψαγάεά δ8 σδποηίςαί.0 ἴω ἃ νε]]:-Κποόνῶ ραβϑαβα 
(Οοπίέγα Ηαεν.ν 11]., χί., 8) ([ἢ8 γεργεβεηΐδεινα τυγίϊεγ Ἴνθῃ ἀγρβαεβ [πδξ 

ἰῃ τμς παΐυγε οὗ ἰπίησβ ἔπαγε οδῃ Ὅς πείῖπεῦ ΠΊογα ποῦ ἔεννα ἤδη 

ἔουγ Οοβρεῖβ, ἃ8 ἴπεγε αγὲ ἴουγ Ζοῃεβ οὗ ἴῃς ψογὶά ἴῃ ψὩϊσἢ τνα ἵνα, 
Δηά ἴουγ ργίποίρδὶ νπά8. [Ι͂ἢ δοσογάδηος νυ τῇ ἘΠ 18 πδίαγαί ἔουγίο! - 

π688 ἴῃς Νγογά ψῆο ἀδβίρῃβ 411 ἐπίηρβ ἢδ8 σίνεῃ .(β ἴῃς Οοβρεὶ ὑπάδγ 
ἴουν αϑρεοΐϊβ δαξ υαηἰϊρά δηὰ υηἰῆεά ὉΥ οὔς ϑριίγίί. Ααἀαϊεϊοηδὶ 
ἱπηρογίδπος ἢδ8 Ὀδεη σίνδη ἴο (ἢϊ8 βίδϊεπχεηξ ὉΥ πε βασρεδβείοη οὗ 
Ὦγ. Ταγῖίογ οὗ Οαδπιργίάσε τπαξ ἰγεθδθὰβ Ῥογγονεά {ῃβ ἰάθξα ἔγοπι 
Ηδεγπια8. Τῆΐβ νγίζεγ, νο Ὀεϊοηρσβ ἴο ἃ πιασῇ οαγίίεγ ρεγίοά ἔῆδη 
Ιγεῆδθαβ, ἰῃ βρϑακίηρ οὗ ἴπε Ομαγοῃ βαγβ: “ Δ Πεγεαβ που βαινεϑέ 
δεν βοδίεά οἡ ἃ οουςῇ, δε ροϑβίτίοῃ ἰ8 ἃ ἢγπὶ οης; ἔογ ἴῆε σουσῇ ἢδ8 

ἴοαν ἔεεϊ δηά βιαπάδιῃ βγπιῖγ, ἴον ἔῃ τνογά ἴοο ἰβ ἀρῃεϊά ὈΚ πηεδπ8 

ναιϊκίπβ᾽ Β. Ζ.., Ρ. 123; ϑαϊτιοη᾽ β 1πέγοά.,) Ῥ. 220; ϑδηάδυ᾽β Β, 1,.ν Ρ. 64 ; δηὰ οὗ, 
Ιγερᾶςευβ, Ηαεν., 111. χί., 9. 

1 Ὁσ, Ρ]υπίπηεσ, αἴεσ ἀϊβουδδίηρ {πὸ τεὐεσείοη οὗἩ ἔς αοβρεῖ ὃὉνῪ Μαζοίοη δηὰ 86 
ΑἸορί, ργοςεεάβ : “ ΑἹΊ τῇ ϊ5 ἐεπάβ ἴο δῆοιν ἔηδὲ 17 τῆς Ἐουγιῇ αοβρεῖ τν88 γαὐεοϊςά ἴῃ 

οεγίδίη αυλγίειβ ἔοσ ἃ ἰἰπης, τ}15. 16115 ΠεὲῚ|6 οσ ποιίπο ἀραϊπϑὲ [18 σεπυΐϊπθη688. 
Ἰπάεεά ἰτ πᾶν ζαίγὶν ὃς βαϊὰ ἴο 611 τῇς οἵα ννᾶν ; ἴογ ἰξ βῆονβ ἴῃδὶ (πε αηΐνετβαὶ 

τεοοφηϊιίοη οἵ ἰῃς ἀοϑβρεῖ, ννϊοἢ να δηὰ οχί βείης ἴτοπὶ Α.Ὁ. 170 οπηνγαγάβ, γ8ἃ8 ΠῸ 
τλετε δΙἰπὰἃ ἐπι πυδίαβπ, Ὀυὶ 4 νἱσίογυ οὗ {σὰ ονεῦ Ὀ4βεῖ6ββ, [που ρἢ ποῖ ἀπηδίυγαὶ, 
δυδρίοίοη, Μοτγεονοετσ, ἴῃς ἔδοι ἰπδὲ πεβδς ονδγυνασυ ΟΠ τί βείδηβ δββίρηθα (ἢς αοβρεὶ 
ἴο Οεγίπεπυβ [8 ονίδεπος πὶ τπε Οοβρεὶ τνᾶ8 ἱπ {ποὶς ορίπίοη τντίἐἴθη ὈῪ ἃ σοπίεπι- 

Ῥογδτυ οὗ 8ι. ]Ϊοῆπ. ὙὍΤὸ σοηςδάε τῃϊ5 ἰβ το ςοποςάς ἴῃς ΨΠοΙς αυεβιίοη " ((ανεδγίάρε 
Ογεεὰ Τεοσί. ; ΟοΞεῤεῖ αεο. ἰο 8ι. γοδη, Ῥ. 24). 
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οὗ ἴουν εἰεπιοηΐβ᾽.1 1 νὰ οουἱά δοςερὲ Ὦγ. Ταγίογ᾽β νἱεν δηά 
Ῥεϊΐονε ἐπδὲ ἴπε ἴοιγ Οοβρεοῖβ ἂγὰὲ ἤθγε δἰυάθὰ ἴο, γε βῃουϊά ἢανε 

ἴδε φαγί οβὲ εβεϊπιοην ἴο οὖν ἔουγ ςαποηΐςα! Οοβραῖβ; Ὀαΐ ἰξ πᾶν 80 
τοαβοηδοίν ὃε ἀουδίεά ψιηῃεῖπεγ ἔπε τγείεγεησε ἰβ ἴο ἔοανς Οοβρεἶβ ἴπδξ 
ἴῃε ραββαζε σδπηοίῖ ὃε ἀρρεδίεά ἴο ψίτῃους Πεβίζδιίοη. 

Βυὲ ἰξ ἰ8 ἴῆς σοηπεοείοη οὗ ἰγεπαθυβ στ Ῥοίγοαγρ ψῇϊοῦ Πδ5 
Αἰναγβ Ῥεδη ςοπβίἀεγεά ἴπε βἰρφηίβοδηΐς εἰεπιεηξ ἰῃ ἢ ἰ8 (εβεϊ πον. 
Ἑυδερίυβ (ΠΗ. Ε., ν.» 20) 48 ργεβεγνεά ἃ ἰεζζεν πυγζζεη ὈῪ ἰγεηδευβ ἴο 
Εἰογίηυβ, ἰῃ ψῃϊς ἢ Ὧς γεπιίηά8 ἢἰπὶ Πονν Πα Πδά τοσεῖῃον ᾿ἰδιεηδά ἴο 

Ῥοϊγοαῦρ ἰῃ ἐπεῖγ γουϊῃ: “1 ἀϊδιίηοενγ τεπιεπιθεγ τῆς ἱποίάεηΐβ οὗ 
παῖ εἰπιε Ὀείζεγ τπδη ἐνεηΐβ οὗ γεοδηΐ οσσύγγεηςα ; ἔογ ἴῃς ἰεββοῇβ 
τεοεῖνοά ἰῃ οὨἀΠοοά, σγοννίης στ ἴῃς σγονίῃ οὗ ἔπε βου], Ὀεοοπια 
ἰάεητθεά νι ἰξ ; 80 ἔμδὲ 1 οδη ἀεβογίρε ἴῃς νεγγ ρίαςς ἰῃ ψῃϊςοἢ ἴῃς 

ὈΙεββεὰ Ροίγοαδγρ υβεά ἴο 8ἰξῖ ἤδη ἢς ἀϊδοουγδεά, ἀπά ἢΠἰβ σοίησβ ουξ 
δηὰ Πίβ οσοπιίηρβ ἴῃ, απά ἢἰβ πιᾶπηερ οὗ ἰδ ἀπά ἢ 8 ρεγβοηδὶ δρρεϑγ- 
δῆςο, δηά δε ἀϊδοουγβαβ ψῃϊσῇ ἢς Πεϊά Ὀείογε ἴπε ρεορῖὶς ; δῃά ον 

Πε ψουἱά ἀεβογίρε ἢΐβ ἱπέογοουγβε ἢ Φοῆη ἀπά τ ἔπε γεβῖ τῆο 
μαά δεϑη ἴδε [“ογά, ἀπά ῃονν ἢε νου]Ἱά γείαϊς πεῖς σγογάβ. Απά νῆδί 
ψεγε ἴῃς δοςουηΐβ ἢς δά πεαγά ἴγοπι ἔπεπιὶ ἀρουΐ {δε [«ογά, δηά δδουῖ 
Ηἰβ πιίγαοϊεβ, δηά δρουὲ Ηἰβ τεδοπίησ, ον Ῥοΐγοδγρ, 88 πανίησ 
γεςεῖϊνεά τπ6πὶ ἔγοπιὶ εγε- τυ 6 8868 οἵ ἔπε [16 οὗ (ες δγογά [τῆς ζωῆς 
τοῦ Λόγου], αβεά ἴο σίνε Δη ἀσσουηξ Παγπιοηί βίης οὐ 81] ροἰπὲβ σῖτῃ {Πα 
Θογίρευγεβ." 2. Τῆς ϑογίρίαγε ἴῃ ψἢϊςἢ “τῆς [πὶ οὗ πε ογά " σδῃ 

δε ἰγαςοθά ἰ8 ἴῃς Ἐουγίῃ σοβρεὶ. Ῥοΐγοαγρ ἀοεβ ποῖ γεΐεγ ἢΐβ ἤδδγεγβ 
ἴο ἴδαξ Οοβρεῖ, Ρεσαυβε δανίωρ Ὠἰπιβε!  Ῥεθη ἃ ρυρὶ] οὗ Φοῃη, ἢς ργε- 

ἔεγγεά το γεϊδῖε σψῇδὲ πε παά Πεαγά ἔἴγοπι ῃίπι. Βαΐ ἰγεῆδϑὺβ γεοοζ- 
ηἰβοά {πὲ Ῥοϊγοδγρ᾽ 5 ογαὶ ἐγαάϊτίοη τνταβ ἰῃ Παγπιοην τῇ τς Οοβρεϊ. 

Βεδίάεβ, θομη [ἱνεά ἴο ἴῃ {ἰπ|68 οὗ Τγδδῃ, ψῇοβε γείζῃ Ὀεζδη ἰῃ Α.Ὁ. 

98, ννῦϊε Ῥοΐγοαγρ 88 Ῥογῃ ποῖ ἰδίεγ ἴῃδη α.Ὁ. 70, δηά τψδϑ ρυΐ ἴο 
ἀεδίῃ ἰη 156, 8ο ἐπαξ ἔπε βγϑί {Πίγίν γεᾶγβ οἵ μἰβ [πὶ οοἰποίάεά τ ΠΕ 

ἔπε ᾿ἰαβὲ γεαγβ οἵ Φοῇπ᾽ 8, δῃά ἔπε ἰαϑὲ {Πίγὲν γεαγβ ίεῃ πε γουΐῃ οὗἉ 
Ιγεπαθυ8. Τηΐβ Ῥεϊπῷ 80, σδη ἰξ [αίγίν Ὅς βαϊά ἴο δε {πεῖν ἐπα αὔϊεγ 
δυςἢ ἐπίπαν ἢ ῬοΟΪγοαγρ 48 ἰγεηδεὺβ οἷαί πιβ, ἢς βῃου! ἃ οΐ ΚΟΥ 
ψπεῖπογ δομη Ὠδα τ7΄γίζξεη 4 Οοβρεὶ οὐ ποῖ ἢ [8 ἰξ σοηςείναδίε ἴμαξ 
ἃ γουηρ πιδῃ οὗ δη ἱπίε!!ρεπὶ δηά ἱπαυίγίης ἴαγῃ οὗ πιίηά βῃουϊά 
Βανε Ὀεδη ἰη ἀδιν σοπηπιαπίςδείοη τυ ἃ ραρὶ! οὗ ἴῃς Αροβ!ε᾽ 58, δηά 
βῃουϊά πδνεγ ᾶνε αἀϊβοονεγοά πε ογίρίη οἵ ἴῃς πιοδῖ γεπιαγκαθῖς 

ἀοουτηεηξ οὗ ρεἰπιεῖνε ΟΠ γί βείδπιε ἢ 
Βυὲ Ιτεωδευβ [8 ποῖ ἐπε δαγίίεδὲ τυγίτεγ τῆοὸ δϑογίρεβ ες Βουγίῃ 

2 8εε Ταγίοτγ᾽ β Πέγηιας απὰ ἐπε Βομν Οοεῥεῖς. Οαταυτιἄρε, 1802. 

3 ΤΙ ἀτρυπιεηῖ ἰ5 ρυξ ἰπ δη ἱπεεγεβιίηρ δηά Ἴοοποϊυδῖνε ἔοστι ῬῪ Ὧτ. Ὠδ]6 ἰπ ᾿ὶς 
Σἰοὶπς Ολγὶοὲ ἀπά ἐλς ΕῸΝΥ Οοϑεῥεῖς, ῬῬὉ. 149-151, 281-284. 
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Οοβρεῖ ἔο ἔς Αροϑβιῖίε θοῆπη. Τηΐβ ἀϊβεϊποϊίοη Ὀεΐοησβ ἕο ΤὭΘοΟρὨΙ 8 
οὗ Απείοςῃ. Ηἰδβ ἐγεαδίίβε, 4ὦ 44 μέίοϊγοιμρι, νσὰβϑ ργοθδΟΪν οὗ δὴ εαγὶΐεῦ 
ἀδΐῖε (πδη ἰγεπδευβ᾽ σγεαὶ νοῦ, δπά ἴῃ {Π|8 ἐγεδῖίβε, βρεακίηρ οὗ 
ἰηβρίγεά πηθη, ἢδ 88γ8 : “οὔδ οὐ ψῃοπΊ, δοῆη, βαγ8, [ἢ ἔπε Ὀερίπηϊη 

νὰ8 ἴῃς Ννογά ". 
Τῆς ἀδῖε οὗ ἴῆε Μαγαίογίδη Οδῆοη ἰ8 80 πιυςῇ ἀεραϊοά τπαξ ἰξ 

Ἄοδηηοῖ Ρ6 οἰϊεά 848 ἃ ψ|η688 Δηίεγίοῦ ἴο ἰσγαπαοβ. Βαῖ ἰξ γεσογάβ δῇ 
ἰητεγεβίίησ τγϑάϊείοη οὗ ἴῃς ογίφίη οὗ τῆς σοβρεῖ. “Τῆε ἰουγίῃ οὗ 

ἴῃς ΟοΒβρεῖβ 8 ὈΚῪ ἴδε αἰδοίρίε Φοη. Ἧς ναβ ἀγρεά ὈΥ Πί8 ἔε!ονν 
ἀϊβοίρ!68 δηά Ὀίβῃορβ ἀπά βαἰά, " Ἑδβί συ πα [Π|8 ἀδὺ δπά ἴογ ἔῆγεε 

ἄδγβ δῃά ψῆδίενεγ 5Π.4}} Ὅς γενεαϊεά ἴο δὴν οὗ 8 ἰεΐ ἃ8 τγεϊδίε ἴτ᾽. 
Τῆς βαπ)εὲ ηἰσῃς ἰξ νψὰβ γτενεδίεα ἴο ἴῃς Αροβίίῖς πάγενν ἴδε Φοῆη 
βῃουϊά τυγίτε ἐπ6 ψῃοῖΐς ἰῃ 8 οὐσῃ πδπΊς, δηά ἐπδΐ 411 ἴῃς γοϑὲ βῃου!ά 
τανίβε [τ ΑΝ Παΐενογ πᾶν Ὅς τπουρσῇϊ οὗ {δϊ18 ἐγδάϊκίοη, ἰξ 18 αἵ 41] 

ἐνεηΐβ ἐνάφηςε πᾶς ἴον βοπιε σοηβίἀογαῦ!ς ἐἰπλα ργίογ ἴο ἴῃς ρυδ]ςα- 
τίοη οὗ ἴῃς Νυγαϊογίδη ὕδηοη ἴῃς Εουγί Οοβρεῖ παά Ὀξεη δοσορίεά 
8ἃ8 ἴῃς πογῖ οὗ δοδη. 

Τῆε εβίεοπι ἰθ ψῃϊς 6 Εουγίῃ Οοβρεῖ 8 πεϊά δρουξ {πα 
τηϊἀ]ς οὗ {πε βεσοηά σεηΐζαγν ἰβ ενϊποεά Ὀγ {ππ ρἷαος ἰξ ΠοΙά5 ἰη {πε 
Τὶαέοοδαγοπ οἵ Ταϊϊδη. Τῆΐβ ΠαγπΊοηυ οὗ ἰῃς ἔουγ Οοβρεῖὶβ ορεῃβ 

νίτῃ ἃ ρογίίοη οὗ πες Βουγίῃ Οοβρεὶ. μας ΠΑ τγεαβϑοηδΌν Ὀα 
βαϊμεγεά ἔγοτη ἴῃς εχίϑίεηοε οὔ βυσῇ ἃ ψόγὰ ἰβ ἕαϊγίν βίαϊεά ὃν 
Ηαγηδοΐς ἴῃ δὶβ αγεςα οὐ Ταϊίδη ἴῃ ἐθς Ἐπογο. Βγὶξ. : “(ῳ(Νε ἰδαγη 

ἔγοπι ἔπε ὦ αέόδδαγοη τπδξ ἀρουΐ Α.Ὁ. 160 οὐὖγ ἔοαγ Οοβρεῖὶβ δά 
Αἰγεδάν ἰδίθη ἃ ρίαςθε οὗ ργοπιίπεπος ἰῃ ἔπε Οπυγοῦ, δηάὰ παῖ ἢ0 
οἴδπετβ παά ἄοης 80 ; {παῖ ἴῃ ραγιίσα!αν με Βουγίῃ Οοβρεὶ μδά αἰγεδάν 
ἴδε ἃ χεά ρίαςε αἰοηρβίάς οὗ ἴῃς ἴἤγεε βυπορίίςβ ". Βαῖ {Πἰ8 ἰ8 
ἴοο πιοάεϑὲ δῇ ἱπέεγεποαε. χοῦ. ϑαηάδυ ἢδ8 βϑῇῆονψῃ ἴπαΐ ἴῃς ἴοχὲ 
υαδεά ἰη [πε οοπιροϑβίείοη οὗ ἴῃς ίαίεδδαγοη ἀοα8 ποῖ γεργαβεηΐ ἴῃ8 
ογίσιπαὶ δαϊοσγαρῇ οὗ ἴῃς Οοβρεῖ, ποῦ ἃ ἢγβί σορὺ οὗ ἱξ, θαῖ τδδξ 
Βανογαὶ σοργίησβ τηυϑὲ Πᾶνα ἱπέεγνεηθαά ὈῬεΐνεθη ἴῃς οτγίσίπαὶ δηά 

Ταιίδη᾽ 8 ἴεχί ; παῖ ἰῃ ἕαςξ (8 ἰαχὲ τγὰᾶβ ἀεγίνεά “ ἔγοῃη ἃ σορὺ παῖ 
ἰ8 αἰγεδαν νεῦγ σογγυρῖ, ἃ ΠΟΡΥ ρεγῆαρβ ἰδγίπεν γεπιονθά (ἰζ Ἔνεγν 
ρεγγαίίοη 15 τδίζεη ἰηΐο δοσοιη) ἔγοπι ἴῃς ογὶίηαὶ ἰεχὲ ἤδη {πα ἴαχὲ 

ψΠσ ἢ ν88 σοπγηχείεά ἴο ργίπε ἴῃ ἔῃ βἰχίεεηίῃ σοπέυγγ. ΤῊ 8 ἰ8 ἃ ἕδοξ 
οἵ {Πε νεγὺ Πίσῃεβι βἰσηίβοδηςε, δηά ἰξ 8 οης ἔπαϊ ἴῃς πεσαῖίνε ογίεῖςβ 
ἴῃ Οεγπίδην ἢᾶνα, ἴο ἐπε θεβῖ οἵ πιν Ὀεϊ] εἶ, ἐπτίγεῖγ ονεγίοοκεά.""1 Τα 
ἀαΐε οὗ τῃε Οοϑβρεῖ 8 ἴῃ 8 ραβῃεά Ῥδοῖ σοηβίάογαρίγ. 
νι ἐπε τυίτησβ οὐ Ταιδη᾽ 8 πηδβίον, Τυβείη, γα ρᾷ88 ἔγοπι δα 

βεςοηά ἰηΐο ἴδε βγϑί μα] οὗ ἴπε βεςοῃά σδηΐζαγν. Ὁγ. Ηογῖ ρίδοβ ἢϊβ8 

1 866 α'8ο Ηδετγίβ᾽ Ῥγεϊἐηεμανγ δίμάγ, δέξ.γ) Ὁ. 56. 
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τηλγέγγάοπι ἴῃ ἔπε γεαγ Α.Ὁ. 149, ἀπά ἢ8 νυγιεἰηρβ πιᾶν, στ [ἱρδείοοξ, 
Ὀε ἀαδίεά ἴῃ ἴῃς βἤἢ ἀεσαάς οὗ ἔπε σεηζιγγ. Τῆδὶ Πα πιδάς ιι86 οὗ 

πε Βουγίῃ Οοβρεϊῖ, Αἰ Πουρσῇ Ποῖν σοηζεβίεά ἃ ἔενν γεδγβ ἄρο, ἰ8 πον, 
βίηςς ἔπε ἱηνεβιϊραϊίοηβ οὗ ὈὨγαυπιπιοηά δηά ΑΡροῖ, βοδγοεῖν ἀεηϊεά.1 
Απά ἱπάεεά βενογαὶ ραϑϑᾶσεβϑ ἰη Ψυβίίπ᾽ 8 ψυιίηρσθ ἀγὰ ἱπάϊβριιδοῖα 
ἐσῆοεβ οὗ ἴδε Οοβρεῖ. ἴπ τῆς ίαίορπε τοἱέδ, Τγγῤῆο (ας. 105) Βα 
ΕΧρΓΕΒβίν βίδίοβ ἴπαΐ 8 Κηονίεάσε οὗ δ65ι.8 48 ἴῃς οπἱν Ῥεροΐξξεη οὗ 

ἴδε Εδίμεγ δηά 88 (ἢς [οροβ νγἂβ ἀεγίνεά ἔγοπι ἴῃς Οοβραίβ, ἐπδΐς ἰ8, 

ἔγοπι ἴῃς Βοαγίῃ Οοβρεῖ, ἴον ποπα οὗ ἴῃς βυπορίίςβ βρϑαῖ οὗ ἔπε [ οροβ. 
ἴπ ἢἰ58 δ ὶγϑδέ Αβῥοίοργ (ς. 68) με βᾶγβ οὗ ἴπε ενβ: “ΤΕΥ ἃγὰ 751} 
υρὈγαίἀεά Ὀγ ΟΠεγίβὲ Ηἰπιβεῖ  ἃ8 κπὺπουνίης πειῖπεγ ἴῃς Ἐδίπογ ποῦ ἐπα 
5οη ". [Ι͂ἡἪ ἔδε βαπὶῈ “οίοργ (ς. 61), ἰῃ ἐχρίαἰπίησ Ὀαρίίβπι, ἢς 5408: 
“ον ΟΠ γίβε αἷβο βαϊά, Εχοερί γε ῬῈ Ῥογῃ ρδίῃ γε 808} ἰπ ῶἣὸ νίβα 
εηΐεγ ἱπίο ἴπε Κιησάοηι οὗ Ηεανδθη ". Οἰπαῦ ραββαϑεβ ἴανα ἃ 5: ΠΊ}|8Γ 
Ῥεδγίης. 

[χω ἐπε Αροβίοϊίς Εαΐπετβ τὰ Βπά το Ἔχργθβ88 γεΐεγεποεβ ἴο ἐπα 

Ἑουτγίῃ Οοβρεῖ, ας ἔπεγα ἀγα ποῖ ψνδηϊτίηνσ ἐσποοϑ τνῃίοἢ ἱπαϊςαίῖς ἃ 
ἐαγαΠαγὶτν τυ ῖἢ [18 τεδοπίης. ΤὭυΒ ἰπ πε ερίβε! 65 οὗ ᾿σηδιίαβ τυγίξέθῃ 
ἴῃ ἴῃς γεᾶγ Α.Ὁ. 110 ψῇ!α ἔπε τψυγίξεν τὰ οἡ δΐβ "γᾶν ἴο πιαγέγγάοπι, 
ᾶγε ἰουηά βυςσῇ ἐχργεβϑίοηϑ 88 “τῆς ϑρίγιξ.. . . κποσεῖῃ πῆεηςε ἰξ 
ςοπιεῖῃ δηά νυ ἢϊδπεν ἰξ σοςῖῃ,᾽ δὴ οὈνίοι8 γεπιίηΐίβοεησα οὗ ουν [,ογά 8 

ςοηνεγϑβαίίοη στῇ Νσοάεπια8. Απά ἤδη ψὰ Βηά ἰρσηδίία5 βρϑακίη 

οὗ Φεβυ8 88 “ πε ἄοογ οὗ ἔς Ἐδίπεγ," “ ἔῆε ϑῃερπεγά," “τῆς ὅοὴ 
Ψ 0 ἰ8 Ηἰβ8 Νγογά,᾽" ἴῃς ργορδῦ! εν ἰ8 ἔπαΐ [686 ἐχργαβϑϑίοῃϑ ψΈγα 
ἀεγίνεά ἔγοπιὶ ἐπ Οοβρεῖ. 

Ῥοΐγολγρ᾽ 8 οπα ερίϑεϊε ἀδίδββ ἴγοπι ἢ βαπια γεαγ α.Ὁ. 110. [ἐ ἰ8 ἃ 
Ὀγίεε Ἰεζίεγ, δηά ῶο γεΐδγεηςα ἴο ἴῃ Βουγίῃ Οοβρεῖ οσσυγβ ἰη ἰξ. Βαξ 

Πα χυοΐεβ ἔγοπι ἰῃς Εἰγβὲ Ἐρίβι!ε οἵ ψομη, ἀπά 88 ἢο οπβ ἀοιιδῖβ8 ἴπδὶ 

ἔπε Οοβρεῖ δπά ἔπε Ερίβϑεῖα ἄγε ἔνοπιὶ ἴπε βᾶπιῈ παηά, ἰξ σδὴ δὲ δΔῇγ 
γαῖα ῬῈ ςοηοϊιάεά δὲ (ἢ6 τείζερ οὗ ἴῃς Οοβρεῖ “ Πουτίϑῃεά Ὀεΐογα 
Ῥοΐγοαγρ ψτοῖς ᾽᾿. 

Ῥαρίαϑ οὗ Ηἰεγαρο  β, αἰπουρῇ ηοΐ ἀϑαδ!ν πυπιρδεγεά απηοηρ δα 
Αροβίοϊίς Ἐδίμεγβ, νγᾶβ ἃ σοηϊεπιρογᾶγν οἵ Ῥοΐνοασγρ, δηά. 8. [{{6 

ονεγίαρρεά παῖ οὗ ἴῃς Αροβίϊς Φοῆη ὈγῪ δροιυξ ἔψεπίγ-ϑνε γεαγβ. Ης 
σγοῖς (ἢε εδγίίεβὲ Κηόονῃ σοπιπιεηίΐδγυ, δητεὰ 45, Εχρῤοςίἐϊοη οὗ 

ΟἿ Τιογά᾽ς Ογαοῖθ5. οβι υπίογίαηαίεῖν (8 Ὀοοΐῖς ἰ8 ἰοβῖ, δηά 

Δπιοης ἴα την τγίςἢ ἀϊβοονεγίαεβ νυ ϊοἢ πχοάσδγηῃ γεβεαγοῇ ἰβ πιδκίης 
ποηα οουἹά Ῥὲ πιογε ναϊυδοῖὶς ἔπδη τἣς ἀϊβϑοονογν οἵ {8 ψοσίς οὗ 
Ῥαρίαβ. ΤὨς ἕδλοξ γεπιδαίηβ ἐπαὶ ἢς ἀἱά νγίξς ἰξ, ἀπά {πεγείογε πδά 

βοπλα ψγίζίδη πιχαϊογία! ἴο ργοσθεά ἁροῦ. δΔηά βἰψηϊβοδηξ αἱ] υβίοη ἰ8 

1 8ες ΑΡδοι 5 Ογίηεα! Ἐπ4τ5αγε; Ῥυζνεβ, Τί. ο7 ϑμείίϊη; Νοτίοη, Θενμίμονεςς 
οΓ ἐλ Οοεῤεῖς. 



ΙΝΤΕΟΘΌΟΤΙΟΝ 66, 

τηδάς ἴο {Π8 ψογὶς ἴῃ δὴ οἷά 1,διίη δγραπιεηξ ργεβχοά ἴο ἔα Οοβρεῖ 
ἰῃ ἃ Μ. οὗ {πε ηἰπεδ σεπίυγν, ψὨἰςἢ 5αγ8: “Τῆς Οοβρεὶ οὗ Ψοδη 
8 τανοδίεά δηά σίνεη ἴο ἴῇς σπυγοθοβ ὉΥ Φοδη ψἢΐς ἢ 581] 
τεπηαίηεά ἰη ἴῃς Ὀοάγ, 48 οπα παπηεά Ῥαρίαβ οἵ Ηἰεγαροίί8, ἃ Ὀεϊονεά 
ἀϊβοίρίε οὗ δοδη, γεϊαίθά ἰῃ δἷ8 ἔνε Ὀοοκβ8 οὗ Ἴχροβίξίοηϑβ ᾿᾿. 

Τῆς αϑιϊπλοηγ οὗἁ Πεγεξίςβ ἰβ βαυδιν ἀδοίβῖίνθ. Ετοπὶ ἐπα ἀδοδάα 
4.Ὁ. 160-170 νε γεσεῖνε ἃ βἰφηίβοδηξς νυϊέπαβϑβ ἰη ἴΠ6 σοπιπΊοπίδγυ ο 
τῆς Οοϑβρεῖ οὗ δοδη Ὀγ ΗἩεογδοΐεοη, ἃ ριρι] οὐ σοπιραηίοη οὗ Ναϊεπιίηαβ,} 
(γνώριμον ἰ8 Οτγίψεη᾽ 5 ψογά). Μῖγ. Βιοοῖε, ψῇο εὐϊίεά {πε εχίδπε 
Ῥογίίοῃβ οὗ τῃὶ8 σοπηπηεηΐαγυ ἰοῦ Αγηπιίασε Ἐορίπβοηβ Τεχές αμᾶ 
δϑέμαϊες, ἀγγῖνεβ δὲ δε Ἴςοποίυδβίοη ἴπαξ ἰξ πιαβὲ Ὅὰ ἀφίεά 5ῃογί!ν 

αἴξεν ἔα ἀεδαδίῃ οἵ Ναϊεπείπαβ, ἐμαξ ἰβ ἴο βᾶν, ωοξ πιασῇ ἰαΐεγ ἔἤδῃ 

4.ἢ. 160. “Το τγίβε οἵ σοπιηηιεηίαγίεβϑ βϑῆοννβ δῃ δάἀνδησεα βίαρε ἰῇ 
ἴτε ιβίογυ οὗ ἴῃς τεχὲ οὗ ἴῃς Ἐουγίῃ Οοβρεῖ" (Πιἰφπείοοι, Βὲδὶ. 
Εσβαγϑ, ρ. 111). Απά {πε γεάϑοὴ ἴογ ΗἩδγδοίθοη᾽ 5 οποοβίης ἢ 8 
Οὐοβρεῖ 48 ἴδε βυδήεςξ οὗ ἃ σοπιπλεηΐαγυ ἰ8 ἐπδὲ Ναίεπείπιιβ δηά [118 

Βοῇοοῖ Ὀογγοινεά ἔγοπι ἰξ πιυσῇ οὗ πεὶγ ρῃγαβθοίοσυ, δηά ἤορεά ὉΥΚ 
Ρυκείης πεῖν ον ἱπιογργεϊδίίοη οὐ ἰζ ἴο σαΐῃ συγγεπου ἴον {πεὶγ 
νίενγϑβ. ἵνε δάᾶνε, ἴδῃ, {Ππὶ8 γαπιαγαθία οἰγοαπιβίδηος ἔπδξ β5Πογν 

αἴτεον τῆς τπηϊάάϊς οὗ ἔῃ βεσοηά σεηΐυγν ἴπ6 Εουγίῃ Οοβρεὶ οσσυρίεά 

διοῇ ἃ ροϑβίτίοη οὗ δυϊπογίεν ἰῃ πε ΟΠαγοῦ ἴπδῖ ἴῃς Οποβέϊοβ σοη- 

βἰάογεά ἰξ οὗ ἱπιρογίαπος ἴο βεσίγε [8 νοῖσς ἰπ ἕδνοιυγ οὗ {πεῖν νίεννϑ. 
Νο ψοπάδρ πδξ Ἄνεὴ Δ οΪΚηλαγ Βπου!ά εἐχοΐαϊπι: “ ΔΗ] Οτεδὲ σοά! 

1 Βεΐνεθη α.Ὁ. 125 δηά 155 ἃ σοπηπιεηΐαγυ ψὰ8 σοπιροβεά οἡ Φοῇη᾿ 8 

Οοβρεῖ βυςῇ δ8 ἐμαὶ οὗ ψῃϊοῃ Οτγίρεη ἢδ8 ργεβεγνεά Ἴσοηβίάθγαρ!α 
ἐχέγδοϊβ, νῆδί γεῖ γαπιαὶπ8 ἴο Ῥὲ ἀϊβοιιββεά ἢῷ [{ 8 νϑῖγ σεογίαίη ἔπδῖ 
1 15. 411 ονὸγ ψίτἢ τς ογεἰςα] ἐπε βἰ8 οὗ ἔῃ 6 οοπιῃροϑίτίοη οὗ ἔῆε Εουγίῃ 

Οοβρεῖ ἰη ἴῃς πιά άϊε οὗ ἴῃς δεσοπά σεηξατγγ.᾽"᾽ 2 
Βαξ ἔδετγε ἰ8 ενίάθηςε ἐπαῖ ἐἄνεη δὴ δϑγίίεγ Οποβεϊς ἴεδοπεγ πηδάς 

υ86 οὗ (8 Θοβρεὶ. Ηἰρροίνιυβ (Ῥάϊ1ο5., νἱὶ., 22), ἴῃ ρσἰνίπσ δῇ ἀσοουηξ 
οἵ ἐῆς ορίπίοπϑβ οὗ Βαϑι εἰάθβϑ, ψῆο ἤουτϑῃεά αἱ Αἰεκαηάγία δδουξ ἐπ 

γεδγ Α.Ὁ. 125, φυοῖε8 Πἰπὶ ἰῃ ἐπε [ο!]οννίην ἴα ΓΠῚΒ : “ ΤῊ 8," βᾶγ8 8 
(ἰ.6., Βαβι! εἰ .65), κ 18 παῖ νυ] σῇ 8 βαϊά ἴῃ τῆς Οὐβρεοῖβ, "Τῆαϊ νὰ8 ἴῃ 6 
ἔγας σε νυν οἢ Πἰρμτεῖῃ ἄνογν πίη (Ππαξ σοπιλεῖῃ ἱπῖο ἴῃ νγογι ἀ "". 
Τῆς νογάβ γα οἰϊεά ργεςοίβεϊν δἃ8 ἴεν βδῖδη ἴῃ ἴῃς Ἐοιγίῃ Οοθϑρεῖ, 
Δη4 88 {πεν γε ποῖ ψογάβ οἵ δβιιβ, σῇ πλίσῃς ἤανα θδεη παπάραά 
ἄονη τῆγουσῇ δοηλε οἵπεγ σμαπηεῖ, ὈυΣ τνογάβ οὗ {π6 ἐνδηρε βί 
δἰ πγϑεῖ ἢ, ἘΠαν ργονα ἔπδῖ {ΠῈ Οοβρεῖ εχίβίεά Ὀείογε ἴῃς γθᾶγ Α.Ὁ 125, 

Τῆς δἰειιρὲ ἴο ενδάς ἐπὶβ σοποίιβϑίοη ΡΥ ἰῃ6 βυσρεβιίοη ἴδαῖ 

1 Ψαϊεπείηυ8 Ὠἰπιβεῖ Γ υϑεὰ “ ἱπίερτο ἱπβίγυπιθηίο," τς ψνβοῖς Ν.Τ. 88 Τογία δ η 
τεςεϊνεὰ ᾿ς. Τετῖ., Ῥγαξξον.. 38. 

3 8εε Κεγποῖ 5, Ῥιηίῤῥὶέ Οοπι., Ὁ. 20. 
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Ηἰρροϊγέαϑ ἰ8Β αυοξίης {Π6 ἰο]]οψεγα οὗ Βαβι εἰάεβ γαῖῃεγ [ἤδη Πίπιβεῖέ 
διᾶ8 Ῥεδη ἢἤηπδιν ἀϊβροβεά οὗ Ὁν Μαίϊίπενν Αγηοϊά (σοά αμπὰ ἐμ Βίδίε, 
268-9).. Βυῖ ἐνεη Βαβι! εἰάεβ ννὰβ ποῖ (ἢς εαγίεβὲ Οποβίο ψῆο ἀδεά 
[Π18 σοβρεὶ. Ηἰρροϊγίυβ σίνεβ δὴ δεοςοιηῖΐ οὗ ἴῃ6 ργενίουβὶ νυ Ἔχ βι!πς 

βεςΐβ8, ἴῃς Ναββεηὶ δηὰ Ῥεγδίδε, ψνϊσ ἢ ργονεβ δῖ πον πιδάς ἰᾶγρε 

υα8ε οὗ {πΠ|8 Οοβρεὶ. Αἰγεδᾶὰν :ἢ ἴδε βαγίίεβδέ γεαγβ οὗ ἴπε βεςοπά 
σξηΐαγγ τῆς Βουγίῃ ΟΟΒρεὶ ψγ88 δη δυϊπογίζατίνε ἀοοσυπηεηξ. 

γαῖ πηυβϑῖ πεσοββαγιν ὃς ἰηΐεγγθα ἔγοπι τ 8 α«86 οὗ ἴῃς Οοβρεὶ 
Ὀγ ἐῆε Οποκεϊοβ οὗ τῇς βεοοηά ςεπίυιγῦῇ ΤὍΤῇῃε ςοποϊυβίοη ἄγανγῃ ὈΥ͂ 
ΕζΖγὰ Αρδοζξ ἰβ 88 ἕο ϊονγβ : “1 νὰ8 [ἤθη σεησγα!ν γεςείνοα Ὀοΐῃ ὈΥ 

Οποβέϊςβ απά {πεὶγ ορροπεηΐβ ὈῬεϊνεεη πε γεαγβ αἍ,Ὁ. 120 δηὰ 130. 

ΔΝ Βδῖ ἰοϊονβ ἢ [τ ἰοΐϊοννβ τῃαξ τς Οποϑβιίίςβ οὗ ἴῃπαΐ ἀδξε γεςεινεά ἐξ 
Ῥεςσαυϑβε πον σουά ποῖ περ τ. Τθεν νουά ποῖ παν δαάπϑεζοα {ΠῸ 

δΔυϊπογὶεν οὗ ἃ Ὀοοῖ, ῃϊοἢ σουἱά ὃς τεσοποίϊεά τυ τπεὶνρ ἀοσίγίηεβ 

ΟὨἱΐγ Ὁγ ἴπε πιοβῖ ἔογοεά ἱπίεγργεϊδειοη, [ἢ {πεν σουά ἤανε ἀεβίγονεά 
[18 αὐτποτίν ὈῪ ἀεηγίην ἰἔ8 φεηαίπεπεββ. 118 σεπυίποηαββ οουά Ππ 
Ὀὲ εδϑὶϊν αβοεγίαίπεά. Ἐρἤεβὰβ νὰ8 οπς οὗ [πε ρυίηςίρα] οἰτίεβ οὗ ἴῃ δ 
Ἑδβίογη πψογὶά, ἔπε σεπέγε οὗ Ἔχίεηβίνε σοπηπΊεγος, ἴῃς τηεϊγοροϊ 5 οἵ 

Αβία Μίωογσ. Ηυπάτεάβ, ἰξ ποῖ ἐπουβαπάβ, οἵ ρεορίε ψεγε 1ἰνὶης τ ΠῸ 
δαά Κηονψη ἴδε Αροβἕῖς Φοῆη. Τῇε αυεβέίοη ψῃεῖπον ἢς, {πε Ὀεϊονεά 
ἀϊδβείρ!ε, Βα σοπιπιτξοά ἴο ψν7’ίείης Πί8 γεςο ]!εςξίοηβ οὗ δἰβ Μαβίεγ᾽ 8 

1 ἀπά ἐεδοῃίησ, ψὰ8 οπε οὗ {πε σγεδαίεβξ ἱπίεγεϑβί. Τῆς ἕαςϊ οὗ ἔῃ 6 
γεςοριίοη οὗ ἔῃε Ἐουγίῃ Οοβρεῖ 48 8 ψογίς δῖ 80 εαγίν ἃ ἀδῖε, ὈΓ 
Ραγίίεβ 80 νἱοἱθηεῖν ορροβεά ἴο εασῇ οἴμεγ, ργονεβ παΐ {πε ενίάεηςε 
οὗ [8 σεπυίπεηεββ ννὰ8 ἀεοίβίνα. 1 

Τῆς ΟἸενιεπέϊπο Ηονπὶϊὶες ἀπά ἴῃς Τορίαγιεηίς οὗ ἐπε Τισεῖυε Ῥα- 

ἐγίαγοῖς, ΜὮὨΪσἢ γεβϑρεσξίνε! Υ γεργεβεης ἴῃς ἘΡίοηΐϊΐε δηά Ναζάαγεης 

Ὀγαηςἢ68 οὗ Φυάαδίξεϊς ΟΠ γιβείαηί εν, θεῖγαν ἔαπ γεν, ᾿ξ ποῖ πῆ ἐπα 
Ἑουγίῃ Οοβρεῖ, σεγίδίηϊν ν τἢ 118 τεδοῃίης ἀπά ρῃγαβεοίορυ. 

Ιπ ἴδε ἕδος οὗ {Πἰ8 ἐχίεγηδι ενίάδηςς, ἰξ ἢα8 Ὀεεη ἔουηά ἱπιροββίδ! 8 
ἴο πιαίπεέαίπ πὰ ἰαῖε ἀαΐε ψῇῆϊο ἢ ψὰβ8 αβογίρεά ἴο ἔπε Οοβρεὶ ὉΓ 
Βανεγαὶ επλίπεπηὶ ογίτἰςβ οὗ πς ἰαβδὲ σεπογαϊίοη. ὙΤΠογα σαη 6 ῶ0 
ἄουρὲ ἴπαξ με Οοβρεῖ εχίβιεά ἰῃ πε εδγίίεϑε γεαγβ οὗ ἴπε βεοοηά 
ςεπΐαυτγν, δπά τῃδὲ ἴ νγαβ8 ὄνεη ἔπεη εβίεεπιεά δυςπογίϊαϊτίνε. Τῆδῖ ἴῃς 

Αροβέὶς Φοῆη νγὰβ [8 δυΐπογ, ἰβ πονμεγε Ἔχρί ον βίδεεά Ὀείογε {πὰ 

τη ἀ]ε οὗ με σεπζαγν ; Ὀας τΠδξ {Π|8 τνὰβ ἔγοπι ἔπε γϑὲ βεϊίενεά, πηδᾶν 
Ἰεσίτἰπχαίεῖν Ὅς ἰηξεγγεά Ῥοϊῃ ἔγοπῃ ἔπε εϑίεεπι ἴῃ ψῃϊοῖ ἰξ ψὰ5 Πεϊά, 

δηά ἔγοπι ἴῃε ἕδος παῖ πὸ οἴπεγ παπὶαὲ ψὰ8 ἐνὲγ ςοηηεςΐϊεα στῇ τα 
Οοβρεὶ ἀπε τὰς ἱπιροββίρ]ς (εγίηεπίαη δυςῃογβθῃίρ γᾶ βυσροβίεά ὉΓΚ 
ἴδς ἰηδίφηϊβοδηξ ἀπά δἰαββεά βεςξ οἵ ἔπε ΑἸορί. ϑοδᾶγεγ, ἱπάεεά, βανα 

2 Ογϊεϊεαὶ Ε:5αγ5, Ὁ. οἷο 
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παι “πε αἰπιοδὲ οης σδη δάπιϊξ ἰῃ δὴ ὑπρτγεϊμαάϊςεα νΑΥ, ἰ8 πα [Πα 
ἐχίεγῃαδὶ ενίάεηςςε 'ἰβ ὄνεηὶν Ὀαϊδησεά 270 ἀπά οοη, ἀῃὰ ἰεδάβ ἴο πὸ 
ἀεςοίδίοη. Ῥεγῆδρβ, ποψενογ, ἰὲ ουϊά Ῥὲ ἔγιεγ ἴο βὰν ἰΐ ἰ8 πιογε υἢ- 

ἔανουγαῦῖε ἴμδη ἕανουγδῦίς ἴο ἴῃς δαξμπεηεί εἰν. ϑυςῇ ἃ ςοποϊαβίοι 
σϑῇ ΟὨΪγ εχοίζε τϑιοηἰβῃτηεηΐ. 

2. ]πέογμαὶ ουϊάσηοε οὗ ϑοπαμπῖπα αμέμογεῖῥ. Τῆς ἱπηΐεγηδὶ 
ενίάξηος 88 υϑ0λ}}ν Ὀδθη στγουροὰ ἀπάεον ἴουγ δεδάβ, βῃονίης 

τεβρεοείνοίν ἔπαξ ἔπε δυΐποῦ 8 (1) ἃ δὲν, (2) ἃ Ραϊεϑβεϊηίδη, (3) δῇ 
εγε-νἱπεββ, (4) {πε Αροβείε Φομη. 

(1) Τῆδε {πὸ τπῦίϊογ ννὰ8 ἃ εν 18 ργονεά Ὀν ἢἷ8 ΗἩεργαίβεις βίγίς, 
ὉΥ ἰ8Β κπονίεάρσε οἱ Ηεῦγεν ἂἀπά Αγαπιαῖς, ἀπά ὈΥ ἢ 8. [απΊ ΠΑΡ ἐν 

σῇ Δεν βῃ γάμο, ἰάθαβϑ, πιοάεβ οὗ ἐποισῃξ, Ἔχρεοϊατίοηβ, 
οσυβίοπΒ. ΑἸΓπουρσῇ ψτγίξξεη ἰῃ Οτγεεῖκ ψῃϊςῇ 5 μοείτῃεγ αὐνκνναγά ποῦ 

πηρσγατηγηδίϊοαί, ἰῇ ΟΟΒρεὶ 868 ἃ 5π|41} πιιηιρεῦ οὗ ψογάβ8 δηά οὐἱυ 

Βιυς ἢ 48 δα ἐβπ} Πα ἴῃ ογάϊηαγυ σοηνειβαϊίοη. ΤὮδ νοσδρυΐαγυ ἰ8 
τηυσἢ πιογὰ ᾿ἰπητεὰ ἤδη {παὶ οὗ ἴπΠ6 ψε!!-εἀυςαῖεά Ῥαα!, δηά {πα 
βίγϊε γενεδὶβ ποπε οὗ ἔπε ηἰςεῖν ἔουπά ἰη ἴῃς Ερίβε[6 το ἔπε Ηεργεννβ. 
Οηε οδίεξ ἀϊδεϊποξίοη Ὀεΐνψεεη Ησεῦγεν ἂπά Οτγεεῖς δέν! ε ἰ8 παΐ {6 
Οτγεεῖς πυγίϊεγ ΌΥ πιεδηβ οὗ πιιεἰυἀίπουβ ραγίίοα8. ἐχῃ δ 8. (ἢ 
ΡΓεςϊδβίοη τς σουγβα οὗ πουρσῃς ὈΥ ψΠισἢ εαςῇ οἰδαδβα ἰ8 σοηπεοίοά 
νι ἢ τπδξ σῇ σοεβ Ὀεΐογε ἰἴ : ἰῆς Ηεδῦγενν τγίϊεν σοηζθηςβ Πἰπιβεὶξ 
σι ἢ Ιαγίησ [πουσῃξ δἰοηρϑβιάς οὗ ἐπουρῃξ ἀπά ἰεανίησ ἰἰ ἴο ἴῃ γεδάθρ 

ἴο ἀΐβοονεν {πε σοπηξοϊίοη. Τῆς πιοβὲ οαβυδὶ γεδάογ οὗ ἴπὲ Βουγίδ 
Οοβρεὶ βρεεάϊν βπάβ8 παῖ τς ἀπ ἤσουν οὗ υἱπάεγβιδηάίηρ ἰξ ἰ8 8 
ἀϊῆσυ!ν οὗ ρεγοείνίης πα βεχίεηος οὔ ἔπε οἰδιι8ε8βι. ΑπΥ οπα 

Δοςμβίοηγχεά ἴο 4 Οτεεῖς βίγίε νου οα τεδαάΐησ ἴῃς Βοιγίῃ Οοβρεῖ 
ςοποϊ]αάς {Πα [8 αὐἴποῦ τγὰ8 ποῖ [αηλ αν ἢ Οτεςῖ Πτεγαζανε.} 

[ὲ ψουϊά «ἰ8δο παΐαγαι!ν 6 σοποϊαἀεά (πδξ ἔπε νυγίϊεγ ὰβ ἃ 6 Ὁ 

ἔγοπι ἢΐβ ἰπβογίης ἰγαηβίδιίοηβ οἵ Αγαπιδαίς πδπΊαβ, 88 ἰῃ ἱ. 38, ἱ. 41, 

Ϊ. 42, ἰχ. 7, χίχ. 18, χίχ. 17, χχ. 21 ; απά Ἂεβρεςίδ!!ν ἔγοπι ἢἰβ ἔα Π Αγ Υ 

στ δεν 5 οσυβίοπηϑ8, ἰάδα8, δηά ἰηβεταξίοη8. ΤἬΏαΒ ἢς πον πα ἰξ 

8 ἃ ψεν ϑῃ συδβίοπι ἴο δῖ απάοδγ πς βζ ἰγεα, ἱ. 49; ἴο ἢανε ψδίεγιροῖβ 

ἴογ ράγροβεβ οὗ ρυγίβοδίίοη, ἰϊ. 6 ; ἴο επηραϊπὶ ἔπς ἀεδά, χίχ. 40 ; ἴο 

ψαϑῇ τῆς δες Ὀοΐοτγα τηθ8[8, χἱ. 4. Ης [8 δηλ αν τῇ Δεν ίβῃ ἰά6 88, 

88 ἰῃαΐ ἰξ ἰβ ψγοης ἴογ ἃ Βαρὶ ἴο βρεαΐ στη ἃ νοπΊδη, ἵν. 27; τῃδξ 

ἀἴδβοαβα ἰ8 ἔς γεϑυ!ὲ οὗ βίη, ἰχ. 2; ἔῆαξς ΕἸ᾽α8 τχὰ8 ἴο σοπλα Ῥεΐογε ἔμ6 

Μεββίδῃ, ἱ. 21; ἴδαξ ἰξ ἀεῆ|68 ἃ εν ἴο εηΐορ ἃ Οδηῖ]ς ἀνε! ]ἰησ, 

χνί!. 29. 80 ἱπείπιαΐϊε δῇ δοαιδίηΐαπος στῆ ἴῃς Ψεννβῃ Νιεββίδηϊα 

ἰάεαβ 48 8 ϑῃῆονγῃ ἰῇ σῇδρ. νἱϊ. εδπποῖ βδβιν ὈῈ δβογί θεά ἴο δὴν ρυῖ ἃ 
δεν. δεν δῇ ἰπβεϊξατίοη8 ἀρὰ αἰ8δοὸ ψε]! πον : [μενἱτε8 δηά ργίεϑἕβ 

1. 866 τυγῖμες ἰπ Πρ πύου Βίδί. Εςεαγς, Ὁ. 16 8. εἶδβ, ἱπέγοά., ἰϊ., 350. 
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Αγὰ ἀϊβείησαυϊβῃεά, ἱ. 19; ἔπε σοπηροδίξίοη ἀηά δοξίοη οὗ ἔπ 6 ϑαημεάγίπι 
8 ψε]] ἀπάεγβίοοά ; [πε 1658 ἰγεχυεηΐεά ἔεδαβίβ (ἐγκαίνια, χ. 22) γα 
κηόοσῃ. Ηε ἰ8 αἰβο αψᾶγε οὗ ἴπε οῃίεΐ ροίηϊ ἰῃ ἀΐδραῖε Ῥεῦτεεη δεν 
Δη4 ϑαπηγαγί(δῃβ, ἱν. 20 ; [πΠ6 ἰεησίῃ οὗ {ἰπ|Δ ἴῃς Τεπιρίε ἢΔ8 Ὀδεη ἴῃ 

Ὀυϊάϊην, ἰἰ. 21; τπαΐ βγπαρορσια δηά (θηρία αἀγὲ ἐδ ἑανουγίίε γεβογῖ 
ἴο τοδοῦογβ, χνῇ!. 20.1 

ὙἼνο οδ]εςϊίοηβ, ἤοψενεῦ, αν Ὀδεη γαϊβεά. 18. [ξ ἰ8 βαϊά 

τας ἴπ6 δυΐδον τπγουρποαῖ Πἰ8β Οοβρεῖβ Ὀεῖγανβ ἃ τηδγεά δηξραϊῃν 
"ἴο ἔπε δενψβ. Ηδ υ8ε8 πε πᾶπὶῈ 848 ἃ γεοορηίβεά ἀεβίσπδείοη οὗ 
186 δπεπιίε8 οὗ Φεβαβ; “ἴῃς Ψενβ" βουρῆξ το {|}} ΗἾπὶ ; “το πιῇ 

Βρδῖε ὁρεηΐγ οὗ Ηἰπὶ ἴογ ἔεαγ οὗ "ἴδε ψενβ᾽ ". ΤἬΏΘΥ γα βρόκθη οὔ 
8ἃ8 “τς Τςδιάγεη οὗ ἴῃς ἀενὶ] . ΤὨΪ5. οδ)εςκίοη, ἤοννενογ, ἰ8 Ὀδ586- 

[ε88.ὉὨ ἴη {δε βυπορίίς Οοβρεῖβ Φεβυ8, Ηἰπηβεῖ ἃ εν, ἰβ γεργεβεηϊεά 
88 ργοπουηῃοίης ἱηνεςξίνεβ ἀραίπβε ἔπεα ἰεδάεγβ οὗ ἴῃ ρεορίε αυϊξε ἃ8 
βίγοηξ ἃ8 ΔηΥ ἴο 6 ἰουπά ἴῃ ἴῃς Εουγίῃ Οοβρεῖ. [πῃ Ψοδη δ1} πὰ 

Δροβέῖεβ αγὰ εν, δηά ἰξ ἰβ ἰη 1ῃ18 σοβρεῖ (Πε σγεδῖ βαγίηρ ἰ8 ργεβϑεγνεά 
τπδὲ “ β8αἰναϊίοη ἰ8 οὗ πε δενβ". 2πά4. Μαϊζπενν Αγηποϊά δπά δα 
δυΐῃπογ οὗ ϑδιῤεγμαέμγαί ΚοΙρίοη Ὦανε τηλίηἰαϊπεά τπαξ τς εν8 
δηά {Πεὶγ ἀϑασαβ ἀγὲ βροίθη οὗ ἴῃ {Π|8 Οοβρεῖ 48 ἰξ ἴεν Ὀεϊοησεά ἴο 
ἃ τδςς ἀϊδῆεγεηξ ἔγοπλ ἴῃς τυγίτεγ᾽ 8. “Τῆς ψαΐεγ-ροΐβ δ ὕδπα γε βεῖ 
“ἀἤίον ἐδ:|6 πιαρηαῦ οὗΓἨ ῥμγίγίηρ οΥ ἐπε ϑεισε᾽ ; .. .ὄ "Ὧον ἔπε ϑεισε᾽ 
Ράββονοῦ ψὰ8 πίσρῇ δὲ πδαηά᾽. ... 1 86ε6πὶ8 αἰπιοβί ἱπιροββίίες ἴο 
τίη ἐμαξῖ ἃ δεν Ῥογῇ δηά Ὀγεά---ἃὰ πιδη {πὸ ἴῃς Αροβίίς Φοδη--- 

ςουϊά ἐνεγ πᾶνε σοπΊε ἴο βρεδίς 80. . .. Α ὅέειο ἰαἸκίης οὗ τῆς ϑἔεισς» 
βαδδουόν δηὰ οὗ ἃ ἀϊδβραίε οὗ βοπιε οὗ Φοῇη᾽ 8 ἀἰβοίρίεβ τοίέμ α δι 
αδομὲ ῥεγύγίηρ. [Ι ἰδ πὸ δῇ Ἐπρι βῃπιδη ψγίεϊησ οὗ ἔπε ΠεΓΡΥ 88 

ἐϊε Ἐπρί δι ῥεοῤ[ε᾽ς Τογὸγ, ον ταϊκίησ οὗ ἃ ἀϊβραξε Ὀεΐνγεεη βοηλα οὗ 
Μτ. Οοράεη᾽ 8 ἀϊβείρ᾽ε8. δαπά αη» ξηρί εΐρμπαη αδομέ γε ἐγαάδ. Αἢ 
Ἑησ ϑῃπιαη τνουἹά ἤδνεγ βρεδῖς 80.2 Αῃ Εηρ! βηπιδη πῆο δδά ἴον 

ΤΊΔΏΥ γ6 ΑΓΒ Ὀδεη γεϑίάεηϊ αργοδά δηά Ψῆο νγᾶβϑ τυγίτἰησ ἔογ ἰογείβπογβ 
νου] 86 ρτγεςίβε! Υ βιςῇ ἔογπιβ οὗ ἐχργεβϑίοῃ. 

(2) Τῇε δυΐῃον ψὰ8 ἃ Ραϊεβιἰηἷδη. Α Δεν οὗ ἐπε ἀϊβρεγδβίοη, ἃ 
Ἡε!εηΐβε, νουά ργοραθῖν Ῥεῖγαν ἢ πΊ861ξ, ποῖ οπἱν Ὁν τγιείης ἃ ἔγεογ 
Οτγεεῖ βίγίε, Ὀὰξ ΌΥ βῃονίης ἃ [688 ἱπείπιδέε Κηονίεάσε οὗ ἴῃς 
Ἰοςα! εἰε8 οὗ τῇς Ηοῖν [,πά, ἀπά ὉΥ υδίης ἔπε ΠΧΧ., ἀπά οὲ ἐπα 
οτἰσίπαὶ Ἡεῦγεν, ἰῃ φαοτίησ ἔγοτῃ ἐῃς ΟΙά Τεβέαπηεπέ, ἴῃ γεσαγά ἴο 
δε ενίάεηςς αβογάεά Ὁν ἃ Κηον]εάσε οἵ Ἰοοα! [εἰε8, Ργοίεββογ Βδπιβαν 
ἰαγβ ἄοσῃ ἴῃς ἰο!]ονίης : “1 8 ἱπηροβϑί [6 ἴοῦ ΔΎ οπα ἴο ἰηνεηξ ἃ 

1416, ννῦοβα βεεῃα 168 ἰῃ ἃ ἴογείξῃ ἰδηά, ψίτπουΐ Ὀεϊγανίης ἴω δἱἱσῃξ 

1 Τῆς Ῥεδὶ 5βἰδίεπιεπε οὗ δἰ5 ραζὲ οὗ [86 δνίάδηοσα υν11] Ῥ6 ἑουπά ἰῃ Οδοαὺς Ηοὶισ.: 
πληπ 5 χολαη., ΡὉ. 188-101. 

3 Θοἀ από ἐδε Βίδ᾽:, Ὁ. 251. 

---- ὁ ὁ" ΞΟ ΣΟ τ ποακακηρεθενοδηδαε 
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ἀεί 8 Ηἷβ ἱσπογβῆσς οὗ ἴπε βοθῆεευ δηά οἰγουηηβίδηςεβ δπιίά πῃ ἢ 
ἴΠε ἐνοηξ 8 ἀςβογίδεά 48 ἰαϊκίης ρίαεσα. ἴ[η|688 πε τυγίξογ βιμ οι 5: 
ανοΐάβ ἀεία 8, αηὰ σοηβηοβ Ὠἰπιβεῖἐ ἕο πδπηε8 δπά σεηογα εἶθ 8, ἢ ς ἰδ 

σογίδίη ἴο σοπηπηξ πυμηδγοῦβ ἐγγοσβ. Ενθῃ (6 πηοβὲ ἰαδογίουβ δηά 
ταϊμαῖς βέυαγ οὗ {πε οἰγουπηβίαησεβ οὗ [6 σουηέγν, ἴῃ ψΠἰσἢ Πα ἰ8 ἴο 
ἴΔῪ ἢἰβ ϑεεῆβ, ψ1}} ἣοξ ργέεβεγνε ἢἰπὶ ἔγοτῃ βοῇ ἐγγογσ. Ηδ παῖ ἴἷνε 
ἰοῃζ, δῃά οὔβεγνε σαγεία ν ἴῃ ἐπε σουπέγν, [ἢ 6 τυῖϑῃθβ ἴο ἰηνοηξ 
8 ἴαίϊε ψῇϊο ἢ Ψ{1 ποῖ Ὀεῖγαν ἢΐβ8 ἱσπογάπος ἰῇ ὠυτηθεγίςβ8 ἀείδ!]8. 
ΑΙυβίοπβ οὗ Βγεησῇ οὐ Οεγπίδη δαΐπογβ ἕο Ἐπρίβῃ [{ὸὶ Βαρρὶν πα 
τεδαϊΐεβὲ ΠΠΠαδεγαξίοη οἵ [ἢ 5 ργίηςίρ!ε." Νον πε δυΐπογ οὗ ἴῃς Εοαγίῃ 
Οὐοβρεὶ Ῥεῖγαγβ {πδξ ἱπεϊπιαΐε δοαυδϊπίαπος ττὰ πὰ ἰοσα! Εἶε 8 οὗ 
Ῥαϊεβιίης, σῇ σουἹά Οηἷγ Ὅς ροββεββεά ὈΥ ἃ γεϑίάεηῖ. Ηε ἀε- 
βογίρεβ Βείπδην δ8 “ ηἰρῇ ἀπο Δεγαβαίεπι, δρουΐ βέζεθε ἔυτγίοησβ 

οὔ". ΜΝ Ώο, Ῥαῖ οπς ψῇο πδά οἴϊδη νδῖκεά ἱξ, ινουἱϊά Ῥὲ {{ πεῖν ἴο ἰεξ 
τμαξ ἐχαςὶ ἱπάϊοδίίου ἀγοὸρ ἔγοτηῃ ἢΐβ ρεὴ ῦἢὃ [{ ἰ8 πε υὑποοηβοίουβ 
ϑτιατυϊςοαδηα688 οὗ ἔμ} Κηονίεάσε. ἴῃ οἤδρ. νὶ. ἢδ πᾶ8 Ῥεΐογε ἢἰ8 
τηΐϊη 8 αγε 6 τηονεπιεηΐβ γουπά ἐπε ὅ86δ οἵ Οαδ]ες, ψϊο πε ἀε6- 
βογίρεβιυ Ηε ἰ8 ἐἈπλ Πὰς τὰ τῆς Ταπιρίο, τὶ ἰΐβ ροτομεβ8 δηά 

οἰοἰβίοεγβ, δηά ἢε Κπονϑβ ἔπε βίάς οὗ πε θυ άΐησ τ ῆϊσἢ ρεορίε σἤοβα 

ἴῃ οοἱά ψεδῖμοσ. ΗἊς ρᾶββ868 ἔγοπι Φεγαβαίεπὶ ἴο [6 ν΄] σοβ ἀγουηά, 

οτοββίησ Ὀγοοῖκβ, δῃά ν᾽ βίεϊησ σαγάθηβ σἱτπουϊ οηςε δβευπηθίίηρ ἰῃ ἢἰ8 
τοροστγαρῃΐοαὶ ἀείαιβ. ΤῊΪΒ 8 βίῃ οἵ ἃ γεβίάθεηξ ἢς σοῃβίβδῃξ υ 
δεΐγαγβ, ἢ6 δἀάβ ἴο 6 ηδπὶε οἵ ἃ ἴονψη ἴπ6 δάάϊξίοηαί βρεοϊβοαίίοη 
ὉὈΥ ψΠΙςἢ ἰὺ πιϊσῃξς Ὀ6 αἰδείησυ ίβηεά ἔγοπι οἴμεγβ οὗ ἴῃ 88Π|6 ὨδηΊε : 
“ Βείδδην Ὀεγοηά Φογάδη,᾽ “Αεηοη πϑᾶγ ἴο 84] 1ηὶ,᾿ “ Βεϊῃβαίάα [δα 

οἷν οὗ Απάγεν δηά Ῥεῖεν,᾿" δηά 80 ἔογίῇ. 

ἴῃ ἃ πιαῖϊεγ οὗ [8 κίηά ἴεν ἂγὲ ποσὰ χυδ θεά ἴο υμάσε ἔπδη 
Βίβῃορ [ἰἰςπείοοῖ, ψῆο βρεπῖ 80 πιυςῇ οὗ Πἰβ ονγῃ 1ἰε ἰῃ ἀγοῃεοίορί δὶ 
τεβεαγοῆῦ. Ηδεχε ἰβ ἢἰβ υάσπημεηῖ : “1,εἴ ἃ ρίαςε οὐγβεῖνεβ ἰη ἴῃς 
Ῥοϑβίτίοῃ οὗ οὔὰς ψῆο ψτγοῖε δ {πε πιά ά]ε οὗ {ῃ6 βεοοηά σεδηΐζαγγ, αἴϊεῦ 

ἴδε ἰαῖεν Ἐοπιδη ἰηναβίοη παά βϑινερί οἱὗ᾽ ἰῆἢς βοδηΐν φεδηίηρθ οὗ ἴῃ 6 
Ραϑὲ ψῃϊοἢ δαά Ὀδδη βραγεά ἔγοτῃ ἴδ εαρίΐεσ [,δξ ἃ δϑίς ον ἃ 
ΤΟΙΠΠΔΏΘΟΡ 80 δβἰζυδῖεά ἰ8 ἔο πιαῖκα ἢἰπιβε ἢ δοαυδίηξεά τυ ἢ τῆς ἱποὶ- 

ἀεηΐδβ, ἴδε Ἰοςαί εἶ68, ἴῃς Ὀυϊάϊησα, ἴῃς ἰπδεϊξαξίοηβ, ἔπῈ πιοάθβ οὗ 

τῇουσῃε ἀπά ἔεεϊησς ψῆϊοἢ Ῥεϊοηρσεά ἴο (ἢϊ8 ραδὲ ασε, ἀπά (48 σα 
ΤΩΔΥῪ ἰηγοβὲ 840) (8 Ὀγῴοῆς ρεορίεβ.Ό. [,εξ ἰῖ θὲ σταηϊζεά παῖ δα 
δηά ἴπεγε ἢς πιαδβέ βἔαπηρ!6 ἀροη ἃ ἢἰβίοσγίοδί [αοῖ, τῃαδξ ἰῇ οὔ ογ ἔτχο 

Ῥαγεςυἷαγα ἢς πλίρῆς γεργοάμος ἃ παϊίομδὶ οπαγδοίεγίβείς. Μίογε ἴδῃ 
το 8 ψουἱά ΡῈ ὈῬεγοηπά ἢίβ γεαοῇ. Εογ, ἰξ ψῇ} Ὅς Ὀογης ἴῃ τιϊηά, ἢ6 

σψουϊά Ὀ6 ρίαςεά δὲ ἃ σγεαῖ ἀϊβαάναηίαζο, σοπηραγεά φὴς ἃ πιοάδγῃ 
είτε ; πα ψουἹά Βαανα ἴο γεσοοηβέγασξ Ὠἰδίογν νίζπουξ ἔἢε8ε ναγίουβ 
ΔΡΡΙΐδηςεβ, πιδρ8 δπά ρίαϊεβϑ, σῃγοηοίοσίοαὶ ἰδθίεβ, Ὀοοβ οὗὨ ἐγανεῖ, 
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Ὁ ψίςἢ {πὸ δυΐπον οὗ ἃ Πίβεογίςαὶ πονεῖ ἰβ 8ὸ ἰαγβεῖυ δϑβαίδίεά ἰη (ἢς 
Ργεβεηΐῖ ἀδυ ᾿ (Εχροσίίον, ὅδῃ., 1890, ρ. 18). 

Α ἔεν γεϑαγβ αρὸ ἴδε ψγίζογ᾽ 8 ἱξπογαῆςς οὗ τε Ἰοσα εἶδ 8 ἢς πλεη- 
οηποά νβ ἰωβϑίϑβιεὰ ὑροῦ. Βαΐῖ βίηςε ἔπε Ῥαϊεβείηίδη ϑύγνον τς 
[ΔΌΪ68 ἀγα τυγηεά. [ξ ἰ8 οον δάἀπιεά παῖ σοπιρεῖεης κηονϊεάσε 
οὗ ἴδε ἰοςα!εἶεβ ἰβΒ βδῆονω. ϑοδμῦγεγ, Φ.0., δᾶγ8: “ Απιοηῦξ δβεγίουβ 
ἀμ δουϊιίεβ τὰ ἡροὰ ἤοὸ ἰοῆσοῦ γεοκοὴ δὲ τῆς ργεβεηΐς ἄδὺν ἴπῈ 
βαρροβεά ἰφηόγδηςς οὗ Ῥαϊεβιϊηίδη δηά Δεν βῃ πχαζίεγβ ἔγοτῃ ἢ ἢ 
Βεεϊβομηείάεγ δά Βαυγ ἰηΐεγγεά ἴπαξ ἴπε δὐυΐῆογ νὰβ ἠείζῃος ἃ 
Ῥαϊεβεϊπίαη ὕογ ἰῇ ΔΩΥ β8εῆβε ἃ εν. Τῃε σεοργαρῃϊοαδί εγγογβ 
δηά ἰφηούαπος οὗ τπΐησβ Δεν ίβῃ ἤανα τῆογε δηὰ πιογα βγη ἴο 
ἃ »ιἰπίπιμηι." Τῇ ἀγρυπιοηΐ ΠΟΥ ἰ8, “ δάἀπγίττίησ τπαὶ τς ττίτον 
βἤονβ ἰοςδί ππονίεάρσε, Ἐπ ἄοεβ οΐ ργονεὲ ἴμαξ 6 ψῶβ ἃ ῃαῖίνε 

οἵ Ῥαϊεβιίηθ. εξ πιδὺ δανε ἀεγίνεαά ἢἰβ κπονεάσε ἔγοπιὶ Ῥοοΐτβ, 
ΟΓ ἔγοπι οσοαβίοηδὶ γεϑίάεησε ἰῃ ἴπ6 σουηςγ." Ρτγοΐδϑϑδου ϑαπάδυν 
Ὧδ8 Ὀδεῶ δὲ ραΐπϑ ἴο δῇον ἰῃαῖ δὴν μπονίεάσε ψηϊοῦ οουϊά 
Βανε Ὀεεη ἀεγίνεά ἔγοτη βυςῇ σεοσγαρῆογα δ8 Ροπιροηίῃ8 Μεῖα, 
ῬιοϊεπιΥ, οὐ ϑίγαρο, τναβ οἵ ἴδε βοδηϊίεδί ροβϑίδίε ἀδβογίριίἼοη. Ηοἱιζ- 

τηδπῃ, ΤΠουσῇ δίγοησίν ορροβεά ἴο ἴδε Φομαπηίης δυϊμογβῃίρ, ἀπε 

ἴδας (ες τοροσγαρῆῃϊςαὶ πον εάσε ἱπάϊσαίεβ τπαξ τῆς δὐἴπονῦ Βαά 
νἱεἰτεά τῇς ΠΟΙ ρίαςεβ, Ῥυΐ ποῖ τπαῖ δ ννὰβ ἃ Ῥαϊεβιϊπίδη. Ης παά 
τΠεη Ὀεεη ἃ γεβίάθης ἰῃ Ῥαϊεβιίίης, κεν (6 ρίδοςβ ἢς βροῖς δρουῖ, 
δΔηά 80 ἴαγ ψγὰ8β ωοἵ γοπιδηοσίηρσ. 

Οης ἀϊδείηςξίοη οὗ ἴμ6 δεν οὗ ἔπε ἀϊδρεγδίοη ψὰβ ἰβ (86 οὗ [δ 
ΧΧ., ἰηβίεδλά οὗ ἐς Ηεδγεν ΒίρΙ6. Μδας Οἱά Τεβίατμηδης (ἤδη 

ἄοεβ τῆς νψγίϊες οὗ ἐῆε Βουγί Οοβρεῖ αδεῦ Ηβδ ἰβ ἰουπά ἴο ἀεραγέ 
ἴγοπι {πΠ6 υΧΧ,, ἀπά ἴο υ8ὲ ἰδησυασε πιογα οἰοβεῖν γεργεϑεηζίησ ἴδ 6 
Ηεδγεν. πε} ἃ νεγν ἴεν γεδγβ αζο, 18 ννὰβ δοσερίεά δ8 ργοοῦ 
τῆδξ δε γεδά ἴῆς Ηεργεν, δηά υδεά ἰἰ. Βαΐ γεςεηξν ἴὨογε ἢα8 Ὀθοη 
ἃ σιονίης σοηνίοτίοη ταί ἀυγίησ ἴῃς Αροβίοϊίο Αφε οἵδεγ νεγβίοωβ 
οὗ τῆε ΟΙά Τεδίαπηεηξ, οὐ οὗ βοπιε Ὀοοῖβ ἀπά ρογίίοηβ οἵ ἰξ, ψεγα 
ἐχίδηξ ἰῃ Οτεεῖς. Αηά ἰξ ἰ8 ἀγραςά {παὶ Φοδη τηΐσῃξ μαννα υβεὰ βοπια 
οἴ πε86. Βυξ ψἤδη ἰξ ἰ8 ἰουπά δας ἴῃ βοιης οὗ δίβ αυοϊείοηβ ἢ 8 
ἰδῆσυᾶσε ἰδ οἴοθεγ ἴο ἴῃς οτί σία! ἔμδη τἢδε οὗ τῆς ΠΧ Χ,, οὐ ἴδῃ δα 
νεγβίοωβ οὗ Ααυΐΐα, ϑυπιπιδοῆαβ, δηά Τμεοαοίίοη, ἱξ ἰ8 οεγίδίην 

ΓΕΔΒΟΏΔΌΪΕ ἴο σοποΐαάς [ἢδξ ἢς υδβεά δε Ηερτγεν, δηά ἐγαηβϑίαϊεά ἴορ 
Βἰπιβοῖέ, αηά ναβ, (πογεΐογε, ἃ παϊίνε Ραϊδβϑεϊπίδη 

(3) ΤὭεγε 18 γεάβοη ἴο δεϊΐϊενε ἔμαξ [ῃς δυΐποῦ 88 δὴ ἐγε- νἰπεββ 
οὗ τς εἐνεηΐβ ες γεϊαῖεβ.0 ἴω τῆς βγβέ ρίαςς, ἴῃς τγίξερ οἰαἰπηβ ἴο Ὀ6 
δὴ εγε-υϊπεβ8. ΤὨϊΐδβ [8 βυγεῖν οὗ βοηε δοσοιηξ. Τῇ εἐχργεββίοῃ 

1 8ες 1815 μαηάϊεά τὶ ἰδ ὑδυλὶ ἰδίγηθβα ὮὉΥ Ῥιοίδεοος ϑαπάδαυ, Εαῤοςείέον, 
Μαγοδ, 1802. 
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“πὸ Ὀεδεῖά Ηἰἴδ8 σίογυ " ((. 14) πεεά ποξ ὃς ργεββεά, αἰςμουσῇ οοη- 
εἰδεγίησ ἔπε δηδίορσουβ βέδϊεπιεηΐ οὗ 1 Φοδη ἱἰ. 1, ἰξ πηδᾶν νοῦν 6 }] ῬῈ 
τηρἰηϊαίϊηε τῆς [Ὡς ψγίϊεγ πδά σε Πἰ8 ὈοαΙΪγ αγε8 βεθη δα πιαηί- 
[εϑιφιίοη οὗ διἰ8 1,ογά δ σίογγυ. Βαξ ἰῃ χίχ. 35 γα πᾶνε δὴ εἐχρί!οἱξ 
οἰαίπι: “Ηε δὲ βὰν ἰξ ὈΑγα γϑοογά, δηά ἢΐβ γεοογά ἰβ ἔγιθ, δηά Πα 

᾿ μηονοίῃ πὶ με δαί ἔγας, ἔμαξ γε αὐὶρῃξ Ὀεϊΐανε". Τῆς πογάβ 
“Ὡς Κηονεῖῃ τπδὲ ἢ6 βαί (ἢ ἔγας " σουἱά Βαγάϊνγ πᾶνε Ὀδαη ἰηβογίοά 
ὉΥ δὴγ οἵδεγ μαηά ἴπδη πδὲ οὗ ἴῃς ἐγε- νὶτηε88 Ὠἰπιβοξ, [ἢ χχί. 24 
νε γεϑδά : “ Τηϊβ ἰ8 ἴῃε ἀϊδείρίε ψῇῃϊςἢ εβεΒεῖῃ οὗἩ ἔμεβα (Ὠίηρβ, ἀπά 
νγοῖς ἔδεβε τῆΐησβ᾽". Ὁ Βεΐπου {π8 πος ψὰβ δά δά ὃν ἔπε τυγίζον 
Εἰ πΊ86 18, οὐ ὉῪ δποῖδμογ μαηά, σθγίαίηϊν ἴῃς ἱπξεπείοη ἰβ ἴο ἰἀθητιν τπ6 

τρίτα ἢ δὴ ἐγε- πε 88 δηά ραγιοἰραῖον οὗ ἴῃς ἐνεπῖβ γεοογάσδά, 

Ννε ἃγε ἴῃ σοηΐγοηξεά στ ἴῃς αἰξεγηδῖϊνε : εἰεπαγ δῇ αγο- τυ Π688 
τοῖς ἢ 5 Οοδρεϊ, ογ ἃ ἔογρεν τποϑε σεηίυβ ἕογ ἔγαϊτῃ δηά ἴον ἱγίῃς 
Αγα ΔΙ1κα ἱποχριοαρῖε. Α8 δηδη βαγβ (7716, χχνὶ!.) : ““Ταυΐευῦ Υ 
Ραγίε τουΐουτδ ςοπιπὶς ἱέπχοίηῃ οσυϊαίγε ; ἰϊ νευξ 86 ἔαϊγε ρϑβ86ῦ 
ρουγ Αρδίγε Φεδ. ϑὲ ἄοης Ἵεξ ουνγᾶρε π᾿εβὲ ρ88 γέε!!επιεηξ ἄς 
1᾿ἀρόῖγε, 11 ἔλαξς δἀπιεϊζίγε ἀπὰς βυρογοδογία αυς 1 Δυΐου 8 ἀνουδίς ἃ 
1υἱ- χης." 

Τηΐβ οἰαίπι 8 ἀραπάδπεν σοπῆγπιεά ὃν τῆς σπαγδςοίον οἵ δε Οοβρεΐ. 
Ἐον ψὰ ἢηά ἰη ἰξ βυςἢ ἃ πιυϊεϊξυάς οὗ ἀεῖα!] 48 σγαϊζαϊουϑῖν ἰην 68 

τς ἀεςεοζίοη οὗ ἐγγοῦ. Νοῖ ουἱῃ γε ἱπάϊνί 818 ἤδζηβά, δὰ 80 ἀε- 
βογίρεά (παῖ γε βεθπὶ ἴο Κηον τΠπ6ηὶ, Ὀμξ ἔγεαιεηεν ἴογα ἀγα δά δά 

βρεο!βοδίίοηβ οὗ {ἰπ]ὲ δηά ρίδος ψῃΐϊοῃ ΟὈν!ου ΒΥ ἀγα ἴῃ 6 ἱπνοία παν 
βυαρογῆσίεν οὗὨ ἱπέογγηδιίίοη ψῇῃϊσἢ ἤονβ δἰπιοϑὲ ὑποοηβοίουϑν ἔγοπι ἃ 
ἔα] πηετηοσυ. ϑοῃ ἀεδίαίβ ἀργὰ: [πε ἤουγ δὲ νῃϊοἢ Φε808 8δὲ οἡ δα 
ΜΕ}, τῆς πΠυπΊρογ δηά 8ἰΖε οὗ πε νυδΐεγ-ροῖβ δὲ {πε τηδγγίαρε δὲ ὕδπα, 
τῆς ψεῖσῃξ ἀηά ναῖας οὗ ἴῃς οἰηίπιεηξ, ἴ6 παπηθεγ οὗ θ8ἢ δὲ ἔπε ἰαβϑὲ 
οαϑέ, ἴπ6 ποὺυγ δ ψῇῃϊοῃ τπ6 ὩΟΌΪ πη π᾽ 8 80 Ὀεσαη ἴο διηθηά, ἔα 

Βουγ αἱ ψηΐσῃ δεβαβ τοοῖς ἴῃς ἔνο ἱπααυίγεγβ ἰηῖο Ηἷβ οσψη Ἰοάσίησ. 
Οἰγουπιβίδητία! ν σα, πὸ ἀουρῖ, ῬῈ σίνεη ἴο ἃ παγγαῖίνε Ὁγ ἃ 

Ῥεῖοε οὐ ἃ ϑν7ίε. Βυξ διῆοης ἰδε δενγβ ἴῃς νγίεηρς οὗ βοξίοη ννα8 
τοῖ ουἱεϊναίεά ; ἀηά δεδβίάε8, [πε οἰγουπγβίδηξία! ἀφίαὶ! οὗ τΠ|8 Θοβρεῖ 

ἄοεβ ποξ Ῥεϊοηξ ἴο ἴπε ψογὶά οὗ ἱπιασίπαϊίοη, Ὀαϊ δεξζδοοβ ἴο γϑαὶ 

Οὐ]εοῖβ δηά ενεηΐβ, ἃπὰ σῇ ἴῃ πΊΔΩΥ ἰπβίδηοεβ ὃς νεγίβεά. [{ ἴω 
ἴδε8ε ἰηβίδηςεβ {πε ἀδέαί! ἰ8 ἰουηά ἴο Ὅς δοουγαῖα, [6 ργεβαπιρίίοη 
͵ἰθ τῆαϊ δοσύυγαον σπαγαοζογίβοβ ἔποβϑα 4180 ψῃΐϊοἢ σαπηοΐ 80 δδβίϊν Ὀ6 
οδεοκοά ; ἀπά τπαξ, τῃπεγείογε, τἢ6 οἰγουπηβίδπε δ! εν 8 ἄυς ἴο πα 
ἔαςϊ [μδὲ ἔπε ψγίϊεν γαβ δὴ εγε- υἱίηθββ οὗ ψῆδί μα γεσογάβ, 

(4) ΤΗΐβ Ῥαϊεβεϊηίδη εν το γα 8 Ὠἰτηβε] ἢ δ εγα- υἱζηεββ οὗ ἴπ6 
τηϊηϊβέγυ οὗ Φεβυ8 ψαβ ἴῃς Αροβίίε Φοῆω. ἴω χχί. 24 ἔπε υυυϊξεγ οὗ ἔς 
Οοβρεΐ ἰβ ἰάεηεἰβεά πίξῃ ἴῃς ἀϊδοῖρίε ννῇοηι δ εβὰ8 ἱονεά. ΤΗΪΐβ αἀἰδείὶρ! 8 
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τὯ8 σαγίδίἶν οἠς οὗ ἐπε βενεξ ὠδπιεά ἰῃ χχί. 2, ψῇο ἀρρεδῦ 88 ἴῃς 
δείογβ ἰη ἴῃς βοῆς ἔπεγε γεοογάεά. Οἱ ἴἢβε βαενεὴ δεγε ψέγε ἴσας 
ΨΏῸ ἔγεαυθης Ἀρρεαγ ἰῃ πε οἵπον Οοβρεΐβ 88 ἔμε ἱπείπηαίεβ οἱ 
Φεβια8. Τἤεβο ἄγ Ρεῖογ, δδηιοβ, δηά Φοῆη. Βαὲ Ρεῖογ σδηηοξ ἤδλνε 

Ῥεεη ἴῃς ἀἰϊδοίρίε ἰῃ αᾳαεδβίίοη, ἔογ ἴῃ τἢ8 οπαρίες Ῥεΐεγ δηά τδμαῖ 
ἀϊδβοίρίε ἀγὲ βροόΐβη οὗ βεραγδίείυ. Νεϊτπεγ σδη δδηηεβ θὲ ἴῃς ρεγβοῃ 
τησδηΐ, ἔογ ἢἰβ δαγίυ ἀεαϊῇ ργεοίαάεβ ἔδα ἰάθα οὗ ἢΐ8 θείης ἔπε δαΐπον 
οὗ ἴπε Οοβρεῖ. [ἐ γεπι)αίηβ ἔπαὲὶ Φοῆη νψαβ ἴῇς ἀϊβοίρίες ψῃῇοτα δοβυβ 
Ἰονεά,1 (Ὡς δυαΐδον οὗ [πε Εουγίῃ σοβρεὶ. Απά πονενογ ψε ἱπέογργεξ 
πε ἰηξεπείοη οὗ Φοῆῃ ἱπ ἀδίπσ (ἢ!8 οἰγουπιοσιξίοη ἕο ἀεβίρηδία 

Πἰπηδο! , ἰξ πγαδϑὲ ηοΐ θὲ ονεγίοοϊκεά ἐῃδὲ [8 ἐπιρίογπηεηξ ἰ8 ονίάεηςσε οὗ 
τῆς Φοδαπηίπα δυϊπογβῆϊρ. [ἢ {πε οἔπεν Οοβρεῖβ Φοῃη ἰβ ἔγεα πεν 
δροίεὴ οὗ ὉΥ πᾶπιθ.0 ἴω τἢϊ8 Οοβρεῖ ϑοῆη ἰβ ποῖ οπος παπιεά, 

Δἰπουσῇ ἔγοπιὶ πὸ Οοβρεὶ ἀο νὰ σαΐπεγ βιιοῦ νἱνίά ἀδβογίριϊοπβ οὗ 
δε Αροβεῖίεβ. Οεγίδίη!υ ἰξ 18 ἃ πιοϑὲ Ὡδίαγαὶ ἀπά βϑυϊῆοίεης ἐχρίαπα- 
Είοη οὗ ῃΐ8 ἕαοϊ ἴο βιρροβε αι ψοῆπ νδβ ἴπε δυΐῃπογ οὗ ἔπε Οοερεϊ. 

Οδ͵γεοέίομ5. Βαῖ ἴο 1π|8 σοποϊϑίοη πλᾶην ογίεἰςβ ἀθπιυγσ. ϑίησα 
Βνειβοῃμηείάεγ ἱξ ἢδ8 δε σοπίίηαδιν δββογίεα παῖ 1ῃ18 ἀοεβ8 ποῖ 
ἐχμδυβὲ ἔπε ἰπΐεγηδὶ ενίάεηςς, ἀπά {δῖ ἔπογε ἰ8 ἔμπας ἰπ τῆς Βουγίῃ 

Οοβρεὶῖ νῆϊοἢ τπηδίκοβ ἰξ ἱπηροββϑίθ!ς ἴο γεῖεγ ἰξ ἴο τῆς Αροϑεῖς Φοδη. 

ΤΠεγα γε ενίάεποςθβ οὗ ἀερεπάδεηςα οἡ ἴῃς βυποριίί8ξβ, ἱποοηβίβίθηξ 

στ πα Ὠγροιῃαβὶβ ἔπδὲ ἰὲ νγὰ8 τπίτεη ὈΥ δῇ Αροβίίς ννῆο Ὠἰπιβοὶ 
δά Ὀεδη δὴ εγο- νη 688 ; οὗ ἃ αηΐνεγβα δπὶ ἱησοηβίβίεπε τὶ τπς 

ἴαοεϊ ἴπαὶῖ [ῃε Δροβίΐε Φοῆη ννᾶβ ἃ ρί Πρ οὗ ἔδε Φενίβῃ ΟΠ γί βείδη 
ΟΠαγςοῦ ; δπά οὗ ἃ ρἢΠοβορῃϊςα! σοϊουγίηρ ννῃίο ἢ ἀο68 ποῖ ἕανουγ ἴδε 
ἰάεα ἰῃδξ ἴῃς δυΐπον 88 ἃ Οδ᾽ ]δαη ββῃεγηηδη.3 

Τῆς ἔνο ἰδζζογ ορ)]θςξίοηβ γε ποΐ ἐογπχί δῖε. ϑοπῦγου βῆονβ 

στῆ σοηβίάογαρίε ἴογος τπδῖ ἃρ ἴο τῆς εἶπηε οὗ ἴῃς Αροβίο!ς σοηνεη- 
τίοη ἴῃ Φεγυβαίθπι θοῇ 88 ἃ ψενίβῃ ΟἸγίβιίδη δηὰ δὴ ὑρμοίάογ οὗ 
ἐῃς ἴανν, ψπεγθαβ ἴἢ6 δῖον οὗ Πἰ8 Οοϑρεῖ πον ἴῃ ἰανν ΟΠ 88 
ἴδε ἰανν οὗ {πε δεννβι [8 ἰἰ Π|κεῖν, 6 αϑ8ῖβ, [δὶ οὔθ ψῆο ἀαγίηρ ἐπα 
Βγβὲ ἔννεπῖν γεαγβ οὗ ἢὶβ πη ΠΙδίγΥ πηδίηζαίηπεά δες ἰανν νου] ἴῃ ἢ ΐ8 
Ἰατίεγ γεδῦβ 80 επίίγεὶν γερυαίαίς ἰ ὃ. “ 1 ἀαγίηρ {Π8 ἰοηρ ρεγίοά ἐπα 
ἰπδασηςς οὗ ἴπ6 ργεδοῃίπρ οἵ Ψ65..8 Πδά ηοΐ πιδάδ Φοῇη ἃ ᾿ἰρεγαΐ, τνδβ 

βυςῇ ἃ ἐγδηβἔογπιδίίοη ργοῦδοϊε δὲ ἃ 81}}} ἰδέεγ {ἰπ|εὲ 2 Τδῖ βυςσὴ ἃ 

ἐγαπϑίογπιδιίίοη 88 νεγῪ ργοραῦία ψν1}} 6 ἔς δεν οὗ ἔποβα ννῆο 
σοηδίάογ παῖ Ὀεΐννεθη ἴῃς εαγὶΐεγ ἀπά ἴῃς ἰαῖογ ρεγίοά ἐς Δεν 88 

ΔΚ ΎΒοΓε ἰδ 0 ἔγασα ἴπαὶ ἰπ ΟἸ τί βιίαπ απιίαυϊεγ (18. εἰἘ16 ἐνες βυρεβίθαά ΔΩ 
οης δυὶ ]ομη " (Εσγα Αὔδϑοι, Ογὶ ἐἰεαὶ ἘΞ55αγς, Ῥ. 73). 

3 Ἐὸτν ἃ ὑγιεῖ θυϊ σοποϊαβίνα ΘΠδΕΣ ἴο {8686 ΟὈ]ο!Οη8, 566 ὨΔ]6᾽ 8 Σένίνρ Οὐγὶςέ 
απὰ ἐκε οπ Οοεῤεὶς, 149-152. 
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ἐσοῃοτὴν δά σοπΊε ἴο Δ εηά δηά πδὲ Φοδη δά Ὀδοοηα ἔπ δισσαββοῦ 
οὗ Ραυϊ ἰῃ ἃ πογουσηὶν Οτεεῖς εἴτ. 

Τα ἔγαςθβ οὗ ρῇῃ]οβορῆῃϊςδὶ σοϊουγίης ἢανε Ὀεδη ἐχασρογαῖοά αηά 
τηϊβἰπίεγργεῖεά. Ι͂᾿ τῆς Ρίαϊοηϊς ἀϊαίοσιιεβ πε οἰγοιπιβίαηοςβ, ἐδ6 

δρεδίογβ, δηά {πεῖν αἱέογαποαβ ἀγα 11} εἰἴπογ Ἴγεδίεά ὈὉν ἴῃς τγίζογ οσ 
δητρίογεά ἴο ργοοίαίπιὶ 8 ον ρὨΠ]οβορῆγ. Τὸ βυρροβε παῖ ἐπα 

Οοϑρεῖ τνᾶβ σοπιροβεά ἰῃ 5οη16 δῃδίοσοιιβ πιδῆηορ ἰδ ἴ0 τηἰβοοησείνα 
ἱἰξ. Νὸ ἀουδέὲ πη Ερῃοβαβ Φοῆη νψδ8 Ὀὑγοιρῆς ἱπῖο σοηΐδοξ τῇ ἴογπ8 
οὗ τπουρῆξ δηά νι βρεσυϊδέίοηβ νῃϊσἢ σπεγα Ππ{||π Πεαγά οὗ ἰπ 
Ῥαϊεβέῖπε. Αμπά ἴῃ 80 ἴαγ 48 {πε ἰάθαβ ῆεη ργεναίεπέ ψεγε ἴγαε, δῃ 
πίε! σεπὲ ΟὨγίβείδη πλπὰ που Ἱά πεσε ββαγιν Ὀγίπς ἔπεπὶ ἰπῖο γεϊδιίοη 

στ ἔπε πιδη!εβέδείοη οἵ Οοά ἰῃ ΟΠ γίβε. Ταΐβ ργοςεββ ψου ά Ὀγίησ 
ἴο {Π6 δυγίασε τηπςῇ οὗὨ πε βἰσηίβοδηςς Ὀοίῃ οὗ {πε [{Ππι ἀηά τεδομίησ 
οὗ εβὺ8 ψῃοἢ ιπεγῖο μδά Ῥεοη πηποίϊοεά δηά ἀπυδεά. Τῆς ργοσαβ8 

ἰδ ἀρρατγεηΐξ ἰη 1ῃ6 ερί5[|68 οὗ Ραμΐ 48 να]! 88 ἰῃ πε Βουγίῃ Οοερεῖ. 
Τῆς ἰάεα οὗ ἴδε ἴοροβ ψὰ8 ἃ ψεν15Π-ΑἸεχαηάγίδη ἰάεα, ἀπά ἔπδὲ ἐπα 

αὐΐδογ βουρῇέ ἴο δἰίδοῦ ἢδί8 Οοβρεὶ ἴο {Π|8 ἰάδα 8 ἀπαᾳυεβιίοπαρίε, μας 

ἰξ ἰΒ ἃ νεγὺ ἰοηξ δηά ἰηβεσυγε βίερ ἔγοπι {π|8 ἴο σοηοίαάς παξ ἢς ννὰ8 
Βίπι861} ἐγαϊπεά ἴῃ {πε Ηε] δἰ βεὶς ρῃΠοβορῆν οὗ Αἰεχαηπάγίια. Τῆς 
[ορο8 ἰάεα ἰδ ποῖ εββϑεηζίαὶ ἰο τε Ἐουγιῇ Οοβρεῖ ; ἰξ ἰδ γαῖπεγ {πε 
ϑοηβῇῃϊΐρ ἰΙάδα παῖ ἰ8 δβϑεηπίίαὶ. Βαΐ ἴπε ἴεγπὶ δηά ἴῃς ἰάεα οὗ {πα 

Ιμοροβ αῦε αϑεά ὃν {πε δυΐπογ ἴο ἱπίγοάυςε Πὶβ βαδ)εςξ ἴο ἔῃ Οτγεεῖκ 
τοδάογβ. Αβ8 Ηδλγηδοῖι βαυ8: “Τῆς ρῥγοίοσιις ἰβ ποῖ ἴῆς Καὺ ἴο δε 
υπηάεγβίαπαίϊης οὗ ἰἢ6 Οοβρεῖ, θυξ 18 γαῖῃπον ἰηζεπάεά ἴο ργεραγα (δα 
Ηε!εηἰβϑείς γεδάσγ ἔον 8 ρεγιι8α}.1 Αἴεγ ἴδε ἱπεγοάυςείοη πε [οροβ 
ἰβ Ὥενεῦ ἀραίΐη γεΐεσγεά ἰο. Τῆς ρῇῃ Π]οβορῆν οἠς ἢπάβ ἰη ἐῆε Οοβρεὶ 
8 ποῖ {πε πηείαρῃγδιοβ οὗ ἴῃς βοῇοοίβ, θαξ ἔπε ἰπβίρῃε οὗ ἔπε σοη- 
τειηρίαξίνεα, Ὀτοοάΐηνσ Βρίγς πῃϊο Βη48 ἴῃ ΟΠ γίϑε ἰῃς βοϊνεηξ οὗἙ 41] 
ὈΓΟΌΪ επΊ8. 

ΤὮε οτγίίπα! εν οὗ πε δυΐπογ οὗ ἐπε Βουγίῃ Οοβρεῖ ἢδ8 γεσθηεῖν 

Ῥεδη νἱρογοιϑὶν δββεα εἰ. [τ ἢδ8 Ὀεεὴ βδῆονψη παῖ, ἱπ ςογίδίπ 

Ραββαβεβθ, ἢ6 ἰβ ἀερεηάεης ἴον [ιἷἰβ ρῃγαβεοίοσυ οἡ τῇς ϑυπορίίς 
Οοβρεῖβ; δηά ἰξ πα8 Ῥεδὴ υγρεά πὲ δῃ Αροβίία δηά Ὄγε- νη 88 
ψουϊά πος ἔπ 8 ἀεγῖνα ἔγοπὶ οἴπεγβ δ δοσοιηὶ οἵ ψῆδὶ ἢς πδά δίπι- 

86] βεεῶ. Αβ 8 ψεπεγαί γι]ς [{ ἰ8 οἵ σόουγβα ἔγαε ἔπαξ δὴ ευε- νη 688 
ψουά ἀερεπά οὐ ἢΐβ οἵνῃ γεπιἰηἰβοεῆςαβ; Ὀαΐ, ργαβα πη  Ιγ, πΠῸ οπα 
ἀδηΐεβ τῆαϊ Φοῆη πεν ἀπά ὑδεὰ πε ϑυπορίὶο Οοβρεῖβ; δηά {παῖ 
Ῥῆγαβεβ νῃΐσἢ οσσαγ ἰη {Πεηὶ βῃουά μανεὰ γεπηδίπεά ἴῃ ἢ 8 τηεπΊογυ ἰ8 
ποῖ βαγργίβίησ. Ενεη ἰη ἔπε ραββασεβ σῆογε ἔπεβα Ὀογγονίησβ οσουγ, 

1 Ζεϊφελγὶ! 1. Τ᾿ μπὰ Κι, χὰ Ἰδπτρ., Ρ. 230. 
8 8εα Ἐβρεοΐδ!γ Οβοδι Ηοϊσπιδπη, γολαημεσευσηρ., Ὁ. 6 
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ἔπεγα ἂγὲ αϊνεγρεποθβ 80 Ἴοπβίἀθγαρίς δ8 ἴο ἱπάϊσαϊε δῃ ογίψιῃαί 
ψη688. Εοσγ, ἴο ἱπίεγργεϊ ἴἤεβε ἀϊνογζεηςεβ, ἃ8 Οβοαγ οἰ ζπηαηῃ 
ἄοεβ, 88 πιἰβυπάεγβίδησίη δ οὗ ἢ8 βοίιγοςβ, ἰβ γαίῃεγ, [Ε ἰξ πιὰν ψίπουξ 

οδδξηςς Ὅε 8βαἰά, ἃ πηϊδυηάεγβίδησίϊηρς οὗ θοῆπ. [Ιξ τὴδὺ γαῖπεγ θα βαίά 
τῃαΐ, ἴῃ. βενογαὶ ἰηβίδηςοθβ, γε βπά δάδιτίοηβ δηὰ οογγοσίζίοηβ τς ἢ 

δῖε τγεαυϊϑιξε ἕος ἔπε υπάεγβίδηάϊης οὗ ἴπΠε ϑγηοριείβίΒ. ΒΕγοηὶ ἐπα 
ἢγϑῖ ἴῆγες Οσοβρεῖβ ἴπε γεδάσγ πισῃς σαῖπεν παῖ οὖν [,ογά᾽ 8 πιϊηἰ βίγΥ 
ἐχίεηάεά ονεγ οηἱΐν οὔς γεᾶγ; πε Εουγίῃ Οοβρεὶ ἀεῆηίτεῖϊν πιεηξίοηβ8 
τῆγες Ῥαββονεγδ (ἰϊ. 18 ; νἱ. 4; χιϊὶ. 1), ψίτ ἃ ροββίδίε ἔοαγιῃ (ν. 1). 
Τα ργορδθι 68 ἤογα ἀγὰ σεγίδίη!υ ἰῃ ἔανουν οὗ {πε γεργεβεηίαιίοη 
οὗ ἐδε Ἐουγίῃ Οοβρεῖ, δπά ἰξ πιδᾶὺ δε βῆονψῃ παῖ ὄνεη ἴῃ δα 
ϑυγηορέίς παγγβίίνεβ ἃ ἰοηρεγ τη  βέγυ ἰβ ἱπιρ!εὰ ἴδῃ μας νι ῃῖςἢ ἘΠΟΥ 
ἜΧργαβϑν πηεπιίοη. Αραίη, ἔπε πιϊηἰ βῖγυ ἰῃ Φεγαβαίεπι, ἃ8 γεςουηϊεά 

ἱπ {πε Εουγίῃ Οοβρεῖ, αἴομε δηδῦ!εβ ἃ8 ἴο ἀπάἀογβίαπά {Πε6 ἰαπιεηξ 
ψὨΙσἢ Βηάβ ἃ ρίαςε ἰη ἴῃς ϑυπορίίςβ, “Ὁ Φεγυβαίεπι, Φεγιιβαίεπι, μοῖσ 
οἤέονι," εἴς. ὙὍῆα οΔ1} οὗ ἴῆοβε ψῇο αἴεγναγάβ θεοδπὶα Δροβίῖεβ, ἴῃ 6 
ὐγίναὶ ἰῇ Οδίϊθς οὗ βογίρεβ ἔγοτχι Φεγαβαῖίεπὶ ἴο ψαϊοῇ Ψ6βυ8, δηά 

οἴπεγ ἱποίάεηϊβ γεςογάεά ὃν ἴδε ϑυηορι βῖ8, οηἱν Ὀεσοπὶς ἔμ ν ἰη- 
τε]ΠἰΠρίρ!ε ἤδη γεδά ἰη πες ᾿ἰρῃξ οἵ [ῇς παγγαῖίνε σίνεη ἰπ ἔπε Βουγίἢ 
Οοβρεὶ. ἙἘνίάεξητν ἴπ 6 δυΐῖπογ οὗ [ἢἰ8 Οοβρεὶ δά, αἴ Ἰεαβϑὲ οὔ βοπγα 
Ῥοϊηΐβ, 466688 ἴο πΊογὲ δοουγαῖς ἀπά Τοοπιρίεϊα ἰηΐογιηδιίοη ἤδη ἔμπας 
ψὨοἢ ττᾶ8 δοσεββίδίς ἴοὸ {πε οἴπεογ Ἔνδηρο ἰ8ἴ8. 

Τῇε ἱπάερεπάεηςε οὗ ἴῃς Βουγίῃ Οοδρεῖ ἰ8 ἔμγίδον βῃονση ὉΚ ἱξβ 
οτἴηϊβϑίοη οὗ βυςῇ γεπιαγκαῦϊας βοεπεβ 848 ἴῃς Τεπιρίδιίοη, ἴῃς Τγδηβ- 

Βρσυγαιίοη, τπὲ Αζοην ἰπ ἔμῈ Οαγάεη, ἀπά Ὀγ ἰΐβ ἱπιγοάυςξίοη οἵ ρίαςεβ 

δΔηά ρεγβοπβ ὑπηλπιεὰ ἴῃ πε οἴμεγ Οοβρεῖβ; 8.8, Δεποῃ, ϑ)η1, 

ϑγοδαγ, Βεΐδην Ὀεγοπά Ψψογάδη, Νίοοάδσπδ, Ναιπαηδεῖ, ἴῃς ϑαπιαγί- 

1Δῃ ψοπίδλη, ἴἢ6 πλδὴ ὕὈογῃ Ὀἰἰπά, ἴῃ6 ἀορδά [,4Ζᾶγιι8, Δῆηθαβ. Τῆς 

τποβὲ παΐυγαὶ ΝΑΥ ἴο ϑοσουηΐ ἴον τ ἰ8 ἴο ϑαρροβε ἐπαὲ ψὰ ἕανα 
Βεγε ἔπε δάαϊτίοπαὶ ἱπίογπιατίοη ἢ ϊσἢ ἂη Αροβεῖα ποιά πεσε ββαγν 
Ροββεβ8. Τῇῆε αἰζεγπδίίνεβ αγὲ παῖ νὰ πιυδὲ γεΐεγ ἰξ ἰο {πε ογεδείνε 
ἱπιαρίπαϊίοη οὗ ἴδε ψγίτεγ, ογ ἴο ἴπε γαάϊτίοη οἵ ουν [ψογά᾿ 5 [“π τὶς ἢ 
μδάὰ βεθη παηάεά ἄονπ ἰγγεβρεςέίνε οὗ ἴπῈ ϑυηορίίο Οοβρεῖβ, {ῃς 
“ Φομαπηείβομεβ νοῦ Φοπαπηθβ᾽. Βαῖ ψῃγν ἄεην ἐπίβ ἐγαάϊτίοη ἴο πα 

Αροϑβϑέῖε θοβη [ἰὴ ψβοπὶ οου]ά ἰξ Βπά ἃ πογὰ βυιίϊζαρία γεροβίζογυ ὃ 
ὑπαυεβείοπδοὶν ἔμεγε ἀπάεγιίεβ (8 Οοβρεῖ 4 Ἂ]] δηά εἰσηϊβοδπε 
τγδαϊείοη, θαῖ ἔπεγε 86 ῈπΠῚ8 ΠῸ φορά γεάβϑοη ἴογ δἱοξείπσ ἔδε ἐγαάϊτίοη 
ἴο οπς βοιγος δπά (πῈ Οοβρεὶ ἴο δηοίμεσ. ΜΜυςῆ πιογε ργορϑθῖς 18 
ἐδε δοσουηὲ οὗ Ευβεδίμ8,1} το ἴε118 ὰ8 “τῆας ϑοδη, Βανίηρ βρεηξ 41] 

1. Ε.. κι, 24: Ἰωάννην φασὶ τὸν πάντα χρόνον ἀγράφῳ κεχρημένον κηρύγματι 
τέλος καὶ ἐπὶ τὴν γραφὴν ἐλθεῖν. 
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Εἷδ {Π{ ἰῃ ργοοϊαϊπιίησς ἔπε Οοδβρεῖ ογδῖν, δὲ ἴῃς ἰαβὲ σοπηπιϊξεά ἰξ ἐο 
νυγίτησ ". 

Θυβρίοίοη ἢ48 Ὀδεῃ ςαβὲ οὐ {πε Πἰβεογίο ἐν οὗ ἔπ Ἐουγίῃ Οοβρεῖ 
ὉΥ πε οπηίβϑίοη ἔγοπι ἔπε οἴδεγβ οὗ 411] γεΐεγεηςς ἴο ἴδε γαϊβίης οὗ 
[,ζατα8. Αβ γεϊαϊεά Ὁ. Φοδη, τΠἰ8 ἐνεηξ τνὰ8 ποῖ ΟὨΪΥ γετηδγκαῦϊα 
ἴῃ ἰζβε!ἔ, θαΐ πιδίογίδ!ν σοηςγίαξεά ἴο ἔπε σαἰαδίσορῃθ. [{ ἰ8 ἀῆσαϊε 
ἴο βύρροβε ἰπαξῖ 80 ϑυγργίβιηρ ἂἃπ ἐνεηΐ βῃου!ά ηοΐ ᾿ς Κηόονη ἴο τῃ6 
Θγυορείβῖβ. [τ [8 ἔγαε Φοῇῃ οπιῖῖβ ἰηςἀδηξβ 88 γεηδγκαῦίε ; θαξ δα 
πεν παὶ τοΥ ψψεγὰ αἰγεδάν γεϊαίεά. [ ἰ8 ροββίρες ἐῃδξ δὲ {πε βγεῖ, 
τ ἢ ἐπε [ἔς οὗ 1,4Ζαῦιι8 τγᾶϑ8 881} ἴω ἄδησεγ ἔγοπι ἴἢς δυξδονυίεϊ 68, γ6- 

ἔεγεηςε ἴο ἴῃς πηίγαςϊα πηδᾶν δανε Ῥεθη ἡ άσεά ἀηδάνίϑαρ]6, εβρεςία!ν 
8.8 5ἰΠ|}|ΔΓ γαϊβίησβ ἔγοτπη τῆς ἀεαά πδά Ῥεεὴ τεοογάεά. χγοῦδθϊυ, 
Βοψενεν, Ῥγοΐεββογ ϑαπάδγ᾽ Β βοϊαζίοη ἰβ γίσῃξ : “" Ὁοηβίἀδγίησς τπαξ 
ἴδε Θγηοριείβέβ κπανν ποϊπίηρ οὗ ἐνεηΐβ ἴῃ δεγυβαίεπιὶ Ῥεΐογε τε 48ξ 

Ῥαββονθγ, γὰ σδηποΐῖ δε βυγργίβεά {παξ τΠοῪ βΒῃου!ά ογηϊὲ δῷ ὌἼνεηΐ 
δος 8 ρίαςε «αἱ Βείπδην "᾽.ἷ 

Βυῖ παῖ ψῃϊοἢ Ὧδ8 ἀγίνθη πᾶν ορεη-πιηάεά οτγίτς8 ἴο ἃ ἐϊ8- 

Ὁεϊϊοῦ ἴῃ τῃς Δροϑβίο!!ς δαϊπογβῃίρ οἵ {πε Οοβρεῖ ἰ8 ἔπε σπαγδοῖογ οὗ 
τῆς σοηνεγβαίίοηβ δηά δάάγεββεβ ψῃϊοῃ ἀγα πογα δἰγιραϊεά ἴο ουν 
[,ογὰ. ϑοηια ργοποιηςα ἔμεβα ἀϊβοουγβεβ ἴο ὃς εηἰίγεϊν Βοξϊείου, 
βογίρεά ἴο Ψε8ι8 ἴογ ἔῃε βακε οἵ {Ππδιγαξζίης δηὰ εηξογοίης ορίπίοπβ 
οὗ ἴα δὐἴθογρ. Οἰπογβ βυρροβα παΐ ἃ 5Ππ14}} πηοάϊσιπι οὗ Ὠἰβέογίςδὶ 

ἀγα ἰ8 ἴο Ὀς ἴομπά ἰῃ ἐπεπὶ; ψΉ1]Π6Ὲ οὐιεοβ ψῆῸ ἄγ Ὀγαηάεά 88 
“ Αροϊορίβἴβ " δἰπιοβὲ δητίγεῖν εἰ πιϊπαῖα ἔγοπι τῃς ἀΐβοοιιγβαβ δβογίδεά 
ἴο οὖἦ [ογά δὴν βυδ)εςῖίνε εἰεπιεηΐ σοηίγίρυξεά Ὁγ ἐῆς Ενδηρεϊβέ. 

15 ἔδεσε ἤδη δὴν ἴεϑῖ νὰ σϑῃ ἈΡΡΙΥῪ ἴο {Π|8 γεοογά, δὴν ογίζεγίοη 
ψΠὶςἢ τῆα8ς ἀϊδοουζγβεβ πᾶν Ὁ Ἰυάσεά ἢ Τῇε τερογίβ ἰη με ϑυπορίία 

Οοβρεῖβ δὲ οὔςς βυσρεβί {πεπηβεῖνεβ 8 [Π6 γεαυίΐγεαά ογίτογίοθ. Πουδῖβ 
ἴδετε τιδὺ 6 τεσαγαΐϊηρ ἴΠῸ νεγν πνογάβ δβογιρεά ἴο οὐγ [ωογά ἴῃ {Π|8 
οΥ ἴῃ ραββασε οἵ ῃε ϑυπορί βί8, ἀοιιθὲβ ἴμογε πιαβὲ ΡῈ, ψπεῖμεῦ τα 

ἅγα ἴο ἔοϊον Μαΐίπενν οὐ ἴυκς, χε ἴἤε8ε ἔνο αἰβεῦ; Ῥαΐ ργδοξ- 

ΤΑΙ ἔπαγε ἰ8 πὸ ἀουδὲ δὲ 811, ἐνεῃ πιο εχίγεπιε ογίεἰςβ, μας να 
ΠΊΔΥ φαῖμεν ἔγοσῃ ἴθοβε Οοβρεῖβ ἃ οἰεαγ ἰάεα Ὀοζῇ οἵ {πε ἔογηι δπά οὗ 
ἴδε βδυδδίδηςε οὗ ουν [,ογά᾽ 8 ἐεδοπίησ. 

Νον [ἴ ἰβ ποῖ ἴο ὃς ἀεηίεά παῖ ἔπε σοπιραγίβοη οὗ (ἢε ἘΒουγίῃ 

Οοβρεὶ ψ ἢ πε ἢγβὲ ἴἤγες ἰβ ἃ {{{π|6 ἀϊβοοησογίίησ. Εὸογ 1 ἰβ ορνίουβ 
τπδᾶῖ ἰη ἔπε Εοαγίῃ Οοβρεῖ {πε ἀϊδοούγβεβ ὁσοῦργυ 4 ἀἰδεγεηξ ροβίξίοη, 
δηά αἰ ἴεν αἷϑο Ὀοΐῃ ἴῃ βίγὶε δπά ἱπ πιδῖίεγ ἔγοπι ἴποβε γεοογάδά ἴω 
πΠ6 ϑυπορίίςαὶ ΘοβρεῖβΌ Τῇεν οσσυρν ἃ ἀἰβεγεης ροβίτίοη, Ὀαϊκίησ 

Ὡυσἢ πιογα ἰαγρεῖν ἰῃ ρῥγορογίίοη ἴο με ῃδγγδῖίνθ. ἴηάδβεά, τἢ6 

1 Αἰέκογολὶῤ 9. Βομγίλ Οοεῤσὶ, Ὁ. τδ8ε. 
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παγγαῖίνε ρογἝίοη οὗ ἔπε Οοβρεὶ οὗ θοῆπ πιὰν Ῥὲ 8δἰά ἴο δχίβε ἔογ ἴῃς 
βδίε οὗ ἴῃς νεγῦραὶ ἐεαοῃίησ. Τῆς πηίγαοϊθϑ το ἴῃ {πε Βθγϑὲ ῆγες 
ΟΘοβρεῖβ ἀρρεαῦ 88 πε Ὀεπεῆςεπ δοῖβ οὗ οὐνγ [νογὰ πὶτπουξ αἰτεγίον 
τηοῖίνα, 86ε6πὶ ἰῃ ἴα Ἐουγίῃ Οοβρεῖ ἰο εχίϑε ἕο ἴῃς βακε οὗ {με 

τεδοῃίηρ ἴδεν επιροάν, ἀπά ἴῃς ἀϊδβουβδίοηβ πεν ψίνε γίβε ἴο. 
Θιπηαγῖν, πε ρεγβοηβ ἱπίγοάυςεά, βιιςἢ 8Δ8 Νίσοάεηχαβ, ἀγὲ νίενεά 

ΟΠ ΕΗ͂Υ 25 ἰπϑίγιαπγχεπίαί ἰη εἰϊοϊτίησς ἔγοπι ψεϑυβ Ἴσεγίδίη βαγίησβ, δπά 

γε [Πεηγβεῖνεβ ἐογροζΐεη ἰη ἔς σοηνεγβαίίοη ἴεν ἤᾶνε βιρσρεβίθά, 
ἴῃ ἔογηγ ἴῆε ἐεδοπίησβ γεσογάςξά ἰῃ Φοῆη σοπβρίσυοιδῖν αἰ εν ἔγοπι 

{δοβς γεοογάδα ὃν τῆς οἵπεγ ἜἼνδησεὶϑίβι ΤὭεν ργεβεηΐ οὖν [ογά 48 
αϑίης ἴῆγεε ἔογπιβ οὗ ἰεδοῃίην, Ὀγίε, ργεσηδηξ Δρορῃίπεσπιβ, ραγαρίε 8, 
δηά ρῥγοϊοησεά εἰ ῖςα! δἀάγεββεβ. ἴη Δοδη, ἰξ ἰβ αἰἱερεά, ἴῃς ραγδαθῖς 
δα8 ἀϊδβαρρεαγεά, ἴς ροἰϊπίεά βαγίηρβ βυίϊζαδία ἕο ἃ ρορυΐαγ ἔδδομογ 
δανε αἷβο ἀϊβαρρεαγεά, δηά ἰῃ τμεῖὶγ ρίαοςς ψε δανε ργοϊοησεά ἀ18- 
ουβδίοηΒ, 8ε1-ἀεἴεηβίνε ἐχρδηδίίοηβ, ληά βίεγῃ ἱηνεοῖϊίνεβ. Α8 ἢδεπδῃ 

ΒΔΥ8: “ΤΗίΐβ ἔαβϑῃίοη οὗ ργεδοπίησ ἀπά ἀςπχοηβίγαϊίης σψίπουξ σεαβίπρ, 
118 ἐνεγίδβειης ἀγριπιεηϊζακίοη, [ἢ 18 γε ῆςία! σεῖ-αρ, [Πε8ε ἰοηρ ἀϊ8- 

ςυϑδβίοῃβ ἔο]]οννίης ες πιίγαςίς, ἔμε86 ἀϊβοοιιγβαβ, 811} δηά αὐνεναγά, 

ψῇοβε ἴοῃα ἰΒ 80 οἴϊξῃ ἔ͵5ε ἀπά πηεαμδΐ, αγὰ ἱπίοίεγαθ!ε ἕο ἃ πηδῇ οὗ 

ταβῖς αἰοηρβίάς ἴῃς ἀε]!ςἰουβ βεηΐεηςαβ οὗ [ῃς βυπορίβξβ "᾿. 
Ενεη πιοῦὰ πηδγεά [8 τῆς αἀἰεγεποα ἴῃ ἴῃς δηδείαμος οὗ ἴδε ἀ18- 

σούγβεβ. Βγοπηὶ ἴῃς δυπορτίβϑῖ8 ψα γεσεῖνε τς ἱπιργοββίοη ἐδδΐὶ Φ6ϑυ8 
ν88 ἃ ρεηί4) εἰ σα! ἰεαοῆεγ νῆο βρεηξ Η 58 ἀδγβ ἀπιοηρ ἴῆε σοπηπιοῃ 
Ῥεορίε ἐχῃογείηρ ἴπεπὶ ἴο ἀηννογ ἀΠπ688, ἴο ἃ ἀἰδγεραγά οὗ ψεδίτῃ, ἴο 
τῆς ΠυπΊθ]ς ἀπά ραίϊίεηξ βεγνίςς οὗ Οοά ἴῃ ἴονε ἴο ἐπεὶγ ἔδ! ον -πθη, 

ἐχροβίης (ἢ Ποί]ονγη 85 οὗ πιυσῇ ἴπδὲ ραββεά ἔογ γεϊ!σίοη, ἀπά βεεῖ- 
ἱπρ ἴο ἱπδβρίγε 81] πίε ψ τ Βγπιεγ ἴγαβὲ ἰη ΟΟά 88 {πεὶγ Βδΐμεσ. [Ιπ 
ἴδε Οοβρεῖ οὗ δοῇη Ηἰ8 ον οἷα π18 ἀγὲ ἰῆς ργοπγίπεηϊ βυῦεςῖ. ΗεἊ 
ἰ8 ἰῃς βυδ]εςξ πιαϊζεν ἰδισῇξ 48 ψε]} 5 ἴῃς ἰεδςῆεγ. Τῆς Κίησάοτῃ οὗ 
Οοά πο ἰοησεῦ δοῖάβ ἴῃς ρίασε [ Πεῖϊά ἰῇ ἔπε βγπορείϊβἐβ : ἰξ 18. δα 
Μεββίδῃ γαΐπεγ [ἤδη πε Νεββίδηϊς κίησάοπι τπδξ 8 ργεββεά ἀροη πε 
Ῥεορίε. 

Αραίη ἰξ 88 Ῥεεη ἀγρεά [παῖ {Π6 βέν!ε ἀβϑοῦρεά ἴο ουὖυῦ [«ογά ἴῃ ἘΠ 18 

Οοϑβρεὶ ἰ5 80 {Πκὸ ἔπε βῖγ!ε οἵ Φοῇη ὨΙπΊ861 45 ἴο ὃς ἱπάϊβείη σαί βῃδθίε ; 
80 {παῖ [ἴ ἰβΒ ποῖ ΔἸνναγβ ροβϑιε ἴο βδὰὺῪ ψἤεγε τῆς ψογάβ οὗ Ψ6β8ι18 οπά 
δηά πε ψογάβ οὗ δοῆη Ὀερίη (8εε ομδρ. χὶϊ. 44, ἰϊϊ. 18-21). ΤΪβ 
ἀπῆουν πᾶν, μόψενογ, Ὀ6 ραΐ δϑίάς, ἀπά παῖ ἴογ πιογε γεᾶβοηβ [ἤδη 

οὔσ. Τῆς ψογάβ οἵ Φεβιβ ᾶγὲ ἰγαηβίδίεά ἔγοπι ἔπ νεγηδουΐαγ Αγαπηδὶς 
ἴῃ ψῃϊοῇ Ης ργορδρίν υἱζεγεά Π6η1, Δηά [ξ τνὰ8 ἱπιροβϑβίδίε ἔπ Ὺ δῃου!ά 

ποῖ δα οοἰουγεά Ὀν ἴπε βίγ]ς οὗ ἴῃς ἰγαηβίαϊογ. Βεβίάβ, ἔπεγε ᾶγα 
οὈνίουβ ἀἰδεγεησεβ θεΐϊννεεη τε βίγίες οὗ Φοῇη δηὰ δαξ οὗ Ψεβυβ. 

Εογ Ἔχδπιρίς, ἴῃς Ἐρίϑεϊς οὗ δοῇῃ ἰβ βἰησυ αγὶν δ βέγαςξ αηά ἀδνοίά οὗ 
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ΠυδἐγαείἼοη. Φαπιεβ δρουηάβ ἰπ βσυγε, δηά 80 ὅοεβ Ῥαϑυΐ ; δαΐ ἰη 

Φοδη’ 8 ερίβι1ε8 ηοΐ ἃ βίηγίε βίῃ} 6 οὔ πχεΐαρῃογ οσσυγβ. [8 ἴὲ σγεαϊδίε 

παῖ {πεῖν πτίϊτεῦ γὰ8 {πε δαΐδπογ οὗ ἴῃς γἰςμίν πσαγαίίνε ἐεδοβίηρβ ἴῃ 
ἴδε τεητῇ απά ββεεηςῃ ομαρίετβ οἵ ἔπε Οοβρεῖ [ἔπε βῃεερίο!ά δηά {πῸ 

νἱηε] ἢ 
ἐμ τυγηίησ ἴο [6 τγεὰὶ ἀϊδεγεποαβ ψῃϊοἢ εχίϑεὲ Ὀεΐχεεη ἰἢς 

τερογίβ οὗ ες ἢγβὲ τῆτες ἀπά τῆς Ἐοαυγίῃ Οοβρεῖ, βενεγαὶ ἐπουσῃίβ 
οσσυν ψὨςἢ δ ἰεαβδὲ ἴδε οἱ ἴῃς εἄσε οὗ (δε ογίεἰςἰ8πὶ ἀπά βῆον 8 
δαξ οἡ ἃ ροίϊπε οὗ {ῃ8 κίπα ἰξ ἰ8β εᾶϑὺ ἴο Ὀ6 δαβίῃν δηά ἜἽχίγεπια. Εογ, 
ἴῃ ἴῃς Βγϑβὲ ρίαςς, [ἰ 18 ἴο Ὀ6 σοηδβίἀεγεά [παῖ 18 Φοῆη δαά δὰ ποιῃίησ 
Ἠδν ἴο ἰ6]], ηο ἔγεβῇ δβρεςΐ οὗ Οἢγίβε ογ Ηἰ8 ἐεδοῃίηνρ ἴο ργεβεηΐ, ῃς 

σουϊά ποῖ ἢανε τ7γίτζεη αἱ 411. Νὸο ἀουδέ εδοῦ οὗ ἰῆς βυποριίβι8 σοεβ 
ονοῦ σγουηά αἰγεδάν ἔγανεγβεά Ὀν ἢ8 ἔε!ουν- ϑυπορίίβε, μας ἰξ Πδ8 γεῖ ἴο 
Ῥε ργονεά παῦ πεν κηεν πα δποίμεγβ σογί. Φόδη αἰά πον οὗ {πεῖν 

Οοβρεῖΐβ, απά ἴῃς νεϑγῪ ἴαοϊ παῖ με δάάεά ἃ ἴουγίῃ ργεραγεβ ἃ8 τὸ 

ἐσχρεοῖ {παῖ ἰξ Ψ1] Ὀ6 αἰ εγεηξ ; ηοΐ ΟἡΪγ ἴῃ οπιϊτείη Βοεπ 68 ἔγοπι ἴῃς 

πἴπ| οὗ ΘΟ γίβε ἢ δὶς ἢ αἰγεδάν ἔπε ργενίουβ Οοβρεΐβ πδά πτδάς πιεη 
[απ] αν, ῬὰᾳῈ ὃν ργεβεπείηρ βοῆς πὸνν δϑρεοὶ οὗ Οἢγίβι᾽ Β ρεγβϑοῃ δηά 

τοδομίησ. Τῇδῖ ἴπεγε νψγ88 ἀποῖπογ αβρεοῖ εββϑεηξίαὶ ἴο ἔπε σοπιρίεΐε- 

688 οὗ {πε βσυγε να8, 48 ἴῃς ργεβεηΐ Βίβῃορ οὗ ἤεγγυ ἢδ8 ροϊπίεά 
ουΐ, αἶβο ἴο ΡῈ βυγηγίβεά, Τῆς βυπορίιβίβ βηδῦ]6 ἃ8 ἴο σοῃποεῖνε ΠΟῪ 
Ψεβυ8 δἀάγεββεά ἴῃς ρεδβαηΐγυ δπά ὕον Ης ἀεαδῖς τὶ ἴῃς βογῖρεβ οὗ 
Οαρεγηδαπηι ; Ῥαΐ, αἴζεγ Α]}, ννὰβ ἰξ ποῖ αἷβο οὗ ἴῃς αἰπιοβῖ ἱπιρογίδπος 
ἴο κπον ον Ηδ ψὰ5 γεσεῖνεά Ὁν {πε δυϊπογίειεβ οἵ Φεγυβαίεπὶ δηά 

δον Ηε πιεὶ {πεῖν ἀΠΠ σα] 68 ἀρουΐ Η8 οἰαίπιβ ἢ Ηδά ἔδεγε θεεη πὸ 
τεοογά οὗ ἴποβε ἀεΐεησεβ οὗ Ηἰ8 ροβιξίοη, πιαϑὲ χὰ ποῖ 811} ἤανα 
βαρροβεά [ῃεπὶ δηά βυρρί!εά ἐπεπὶ ἰῃ ἱπηασίηδξίοη ὃ 

Τῇδῖ ψε πᾶνε ἢεγε, ἔπε, ἃ ἀὐγεγεηέ αβρεοὶ οὐ ΟὨγίβι 8 ἐεδοῃίησ 
ηεεά ποῖ βυγργίβε υ8, Ὀαΐ 8 ἰξ ποΐ ἐνεὴ ἱποομεισίσπέ ψ] ἢ ἘΠαΐ αἰγεδάν 
σίνεη Ὀγ {πε βυπορίίβι8ἢὉ Τα υπίνεγβαϊ ΟΠ γί βείδη σοηβοίουβηθββ ἢΔ8 

Ἰοηξ βίωςε δηϑεγεά ἐῃδαξ χυεβέίοη. Τῆς ἔαϊτἢ νης 48 ἔουπά [8 
ταβείησ-Ρίαςς ἰῃ τῇς Οἢγίβὲ οὗ ἐπε βυπορεϊβιβ 18 ποῖ ἀπβειεά ογ ρεῖ- 

Ρίεχεά Ὀγν δηγιῃίησ ἰξ Βπάβ ἰῃ θοῆη. ὙΤῇεν ᾶγὰ ωοὲ ἔψο Οἢ γίβἔβ μυῖ 
οὔς ψῇϊςἢ ἰἢς ἔοαγ Οοβρεῖβ ἀερίςϊ: αἀΐνογβα 858 ἐπε ργοϑῖς δπά ἔγοηξ 
ἕαςε, Ὀᾳξ ος δηοίδεγ᾽ 5 σοπιρίεπιεπέ γαΐδεῦ ἤδη σοηΐγδαϊοίίοη. Α 

ογίεἰςαὶ Ἵχαπηπαϊίοη οὗ ἔπε Οοβρεῖβ γεδοῆεβ ἴῃς 88πΊῈ σοποϊυβίοη. 

Εογ ψῃϊς ἐπε 86] -ἀββεγίίνεπεββ οὗ Ὁ γίβε ἰβ πιογε ἀρραγεηξ ἰῃ {πα 
Ἑουγίῃ Οοϑρεῖ, ἰξ ἰ8 ἐπιρ! οἷς ἰη ἔποτη 411. Οδη δὴν οἱαἰπὶ Ὀς σγεδίεγ 
ἔδδη ἐμαὶ ψῃϊς ἢ οὖν [ογά ἀγρὲβ8 ἴῃ ἔπε ϑεγπιοη οὐ ἴῃς Μίουηξ ἴο ΡῈ 
δα βαργεηια ἰανρίνεγ δηά Ἰυάρσε οὗ τεῦ Οὖν ἔπδη ἐπδὲ ψδίοἢ 15 
᾿ταρ!εά ἴῃ Ηἰβ δββεγίίοη ἐμαὶ Ης οοἷν κπονβ ἐς Βδίδπεγ δπά ἐδδὲ 
οηΐγν τπγουρῇ Ηἰπὶ οδῃ οἴμπεγβ πον Ηἰπὶ; οὔ σδὴ μὲ σοηῃοεῖνε δὴν 
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οἴεαγεγ οοηβάεησε ἰῃ Ηἰ8 πιίβδίοη πα ἰῆαΐς νοῦ Ηε ἱπιρίεβ τῆεα 
Ηε ἰηνίξεβ 41} πιεη ἴο σογϊε ἰο Ηἰπὶ απά ἔγυβὲ ἐμεπιβεῖνεβ στ Η πΊ, 
οὐ σῆεη ες ἴογρίνεβ βίη, δῃά ργοοϊαίπιβ Η πιβεῖῦ {πε Μεβδϑίδῃ, Οοά᾽ 8 
τεργεβεηίαίίνε οὐ εαγίῇ ἢ 

δὴ μψε ἰδεδη οἷαίπὶ [παι 411 ἔπαϊ ἰ8 γερογίεά ἴῃ (ἢϊ8 Οοβρεῖΐ 88 
πεζεγεά ΌὈΥ οὖς [μογὰ νγαβ δοΐυδιν βροΐεη 88 ἰΐ βίαπβ ἢ Τῆίβ ἰ8 ωοῖ 
εἰαϊπηεά. Ενεη ἴδε πιοβῖ σοηβεγναίίνε ογίτἰςβ αἰΐονν [δὶ οῆη πηρϑὲ 
ὨΕΟΕΒΒΑΓΙΥ να σοπάξηβεά σοηνεγβαίίοηβ δηά ἀϊβοοιγθεβ. Τῆς τγυῖῃ 
ῬΓΟΡΔΌΪΥ ἰ8 παῖ γα ἤανα ἴδε δοΐζυδὶ πψογάβ οὗ ἴῃς πιοβὲ βιγικίηρ βαν- 
ἰησβ, Ὀεσαιβδε ἔδεβε, οὔσας Πεαγά, οου]ά ποξ Ῥὲ ἰογροίζεῃῆ. Απά τῃϊ8 
Ρίαἰηῖν ἀρρίϊεβ εβρεςί!ν ἴο ἴπ6 βαγίησβ γεραγάϊης Ηἰπιβεῖ ἢ ψ δίς ἢ 
ψεγα πιοβί Πποῖν ἕο δβίοηίβῃ οὐ ἐνεῆ βδοςίς δηά βίαγια ἔπε ἤεδᾶγεγϑβ. 
Τεβε δὲ οποα δπά ἴογ ενεγ ἔχεά {πεπΊβεῖνοβ ἰῃ ἔπε πιά. ἴπ {πε 

ἰοησεγ ἀϊβουδββίοηβ πὰ δάάγεββεβ ψὰ ἴανε ἴῃς βυῦβίδηςς Ὀαΐ σδηηοῖ 
δἰ ἐδοὴ ροϊηΐ Ὀ6 βυγα παὶΐὶ ἴπῈ νοῦν ψογάβ ἀγὲ φίνεαΏ. Νὸ ἀουδέ ἰῃ 
ἴδε ἰαδὲ γεβογέ ψὰ τηυβὲ ἰγυϑὲ Φοῆη. Βυΐῖ ψῇοπὶ οου]ἱὰ νὰ πιογὲ 
ΓΕΔΒΟΠΔΌΪ, τυ ἢ Ης νψ8β {πε ρεγβοη οὗ 4] οἴπεγβ ψῇο εηΐεγεά 

τηοϑβί ἔα! ἰηΐο βυπιραΐῃν ἢ ΟΠ γίβὲ ἀπά ἀπάογβίοοά Ηἰπι Ὀεβὲ, μα 
ΡῬεγϑοη ἴο ψῇοηι οὐὖν [νογά σου]ά πιοβῖ ἔγεεϊν ὀρεὴ Ηἰβ πιὶπά. 80 ἔδας 
ποιῇ, Δ8 Οοάες βαγβ, γε πᾶνε ἤεγε “ ἴῃς εχίγδοϊθα Ἵβϑεῆςα οὗ ἃ 

βανοιγΥ ἔγαϊς," μὰ πιᾶὰὺ Ὅς σοηῆάεηξ παξ {πὶ8 δββεῆςε ρεγίεςιν 
ργεβεγνεβ ἔπε ἥανουν Δηά ρεου]αγιν οὗ ἐῃε ἔγαϊξ. 

Νείίμεγ ουσῆς ἰἴ το ΡῈ ἔογροϊζζεη {πδΐ ἴπαγε σοῦ ἰπ ἐς Οοβρεῖ 

ΡΑββαϑεβ ψῇῃϊοἢ βεγικίησίν {Ππβέγαῖς ἴῃς ἀδβίγε οὗ ἴῃς δυΐδογ ἴο ργε- 
βεγνε {πε νεγὺ ψογάβ οἵ οὐγ [ογάἅ. [Ιἢ οδδρ. χίϊ. 38, 4.ρ., γε Βπά δὴ 

ἰηϊεγργείδιίίοη φίνεη οὗ π6 βαγίης γεοογάθδά ἰῇ νεγβὲ 32. ΤῊΪβ ἰ5 

υπἰ πίε! σία οἡ {πε Ὠγροςπμαβίβ ἐμαὶ ἐπα δαΐῃον νγὰβ ἢΠίπιβοῖ σοπη- 

Ροβίησ ἴῃε ἀϊβοουγβεβ ψῃϊσἢ ἢς δἰϊγίθαϊεβ ἕο ΟἾγίϑε. Ἄν δαυΐπογ 
“0 ἰ5 ἐχργεββίησ ἢ8 οὐῃ ἰάξαβ, δηά τγιείης ἔγεεϊ νυ οαξ οὗ Πίβ οσσῃ 
τηϊηά, ἐνεη δἰτπουσῇ Πα ἰ8 υϑίηρ Δἀποίπεγ ρεγϑοῆ 848 ἢἰβ πιοιῖῃρίεςς, 
ΜΠ δὲ οπες ἀείϊνεγ ἢ8 πιεαηίηζ. Τὸ βυρροβε δαὶ Φοῆη ἢγβε ραΐ 

δι8 ονη ψογάβ ἰῃ ἔπε ποιῇ οὗ Φεβιβ, ἀπά πε ἱπίεγργείεά {ἢ επι, ἰ8 

ἴο βίιρροβε δη εἰαρογαίεπεββ οἵ σοηΐγίνδηος ψῃϊοἢ πουά γεάμος ἐῃα 
Οοϑβρεὶ ἴο ἃ ςοπηπιοῃ ἴογρεγυ. ΟἿ νἱ!. 39. 

ΝΝΠΐς, ἤδη, ἰξ σοαπποὲ Ὀ6 αἰδιχιοαά ἰδὲς δ ἰηΐογηδὶ ονίάδηςο 

τπἰ ογπΊν ροϊπῖβ ἴο ἴῃς Φοπδηηΐπα δυϊπογβῃίρ, πεἰμοῦ σδῃ ἰξ ΡῈ βαϊά 

τδαῖ ἴῈ ἰ8 ἀδοίβίνεϊ ̓ν ἀσαίπϑὲ ἰξ, ὙΤπεγε γε ἀπ ῆσυ εἶἰαβ οὐ εἰξμεγ 
αἰξεγπαῖίνε. Βυῖ ψδεη ἴο ἴπε ἱπίεγπδί ενίάεηος ἴῃς ψεῖϊσῃε οὗ 

ἐχίεγηδί αἰξαβίδζἝοη 5 δά ἀεά, ὈΥ ἕαγ ἔπε πιοϑὲ ργορδῦϊε οοποϊυβίοη 15 

τῆαῖ (ῃε Ἐουγίῃ Οοθβρεῖ 8 ἰε Ψψογίς οὗ ἴδε Δροβίίε ϑοδη, δηά ἔδαξ ἰξ 
18 Ὠἰδίογί σα ΠΥ ἐγαβενοιτηγ. 

Βεΐψεεη τῆς αἴῆγτηατίοη δπά ἀεηΐδὶ οἵ [6 Φοπαπηίης δυϊμογβῃὶρ 
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ἔδεε ἢ48 Ῥδδῃ ἱηξεγροβαά ἃ {πίγά βυσρεβέίοη. Τῆς Οοβρεῖ παν πᾶνε 
Ῥεδη (1) ραγεϊν ογ (2) ἱπάίγεςεῖν ἔἢε νψογῖς οὗ [πε Αροβέίε: ραγίβ οὗ ἰξ παν 
Ὀς ἔγοηι τῇς δαηά οὗ δοη, ψῆἢΠς ἐπε τγεπιαίπάογ ἰβ ἴῃς ψόγῖ οὗ δῇ 
ἀπκποόν εὐϊίονγ; ογ, [Ώ6 ΨΠΟΪΕ πΊαν Ὅς ἔγοπι ἔῃ βοῆοοὶ οὗ δοῃη, Ὀυϊ 

ποῖ ἀϊγρεςῖν ἔγοπι ἢϊ8 οὐ παπά. Τα πιοβὲ ἀϊβείησαϊβῃεά φἀνοςδίε οὗ 
ἴδε ἰογπιεγ οὗ ἴμεϑε ἔνο βυσρεβιίοηβ 18 Ὦγ. δγεηάξ, ψῇοβε ἔμεογν ἰδ 

παῖ ἴῃς Αροβίίς θοῇ πιαάς ἃ ςοϊεςξίοη οὗ οὖν [“ογά 5 ἀϊβοουζγδεβ, 
ΜΠΙοἢ νγὰ8 υϑεά ὈΥ δΒοπὶῈ ἀπποόονῃ εαϊΐζογ 88 ἴπς Ῥαβίβ οὔ πυςίευβ 
οὗ ἃ Οοβρεῖ. Τηὶΐβ ἔποογν γυςῃ!εβϑῖν βδογίῆσεβ πηδοῦν οὗ ἴδε πιοβὲ 
ναϊυδρίς δηά οπαγαςϊογίβεὶς ρογείοηβ οὗ ἐῆς σοβρεῖ, βυςῇ 48 ἔα βοθῆς 

Ῥεΐψεεη τῆς Βαριίϑὲ δηά τῆς ἀεραϊαζίοη, {πῸ εἐχαπιίπαίίοη Ὀεΐογα 
Απηδβ (ον Οδίδρῃδβ), ἀπά πιδὴν οὗ ἴῃοβε ἢίβίογιςαὶ ἐουςῆεβ ψ πο 
Ἰεπά [{ξπ το ῃε παγγαῖῖνε. Βαῖΐ {πε ἕαξζαὶ ορ)]εςζίοη ἕο 18 ἔῇθογυ ἰ8 
τε βο]ἀαγιεν οὗ ἐπα Οοβρεῖ. ΗοἰΖπιᾶπη ἀοε8 ποῖ δοςερέ ἴῃς Ἐουγίῃ 

Οοβρεῖ 88 Φομαπηίηε, ραΐ ες βαγ8: “ΑἹ! δξζεπιρίβ ἴο ἄγαν ἃ οἰεαγὶν 
ἀἰβείησυϊπαρίς Πς οὗ ἀεςπιαγοδίίοη, τ μεΐδον ἰῈ ΡῈ Ὀεΐνεεη δδγίίοῦ 
δηά Ἰαΐεν βέγαϊα, οὐ Ὀεΐψεεη φεπαΐπε δηά ποῖ σεπαίης, Ὠἰδίογίςδὶ δηά 
απ βιογίςαὶ οἰεπηεπέβ, πλαϑὲ αἰ ναγβ Ὀ6 ψγεσκεά ἀσαϊηβι ἴῃς 80] 4 δηά 

σοπιρᾶςοξ αηἰΐν ψὨϊοἢ ἐῃς ψογκ ργεβεηΐβ, θοῇ ἴῃ γεραγά ἴο Ϊαησυαρσα 
δΔηά ἴῃ γεραγά ἴο τπηδίξεσ. Αραγέ ἔγοπι τῆς ἱπίεγροϊδἝίοηβ ἰπαϊςαίεά 
ὈΥ ἴδε Πίβίογυ οὗ ἐπε εχ (νυ. 4, νἱὶ. 568, υἱϊ. 11), δῃά ἔγοπι {πε ἰαβδὲ 

οδαρίενς δά ἀεά ὈΚΥ ΨΑΥ οὗ βυρρίεπιεπέ, [Π6 τογίς ἰ8 ὈοΪὮ ἴῃ ἔογπιὶ δηά 
βυϊρβίδηςε, Ὀοΐῃ ἱπ ἀγγαηφεπιεηΐ δηά ἴῃ γαῆσε οὗ ἰάδαβ, δὴ ογρδηίς 

ψθοἹ]ε πίτπουΐ οπλίβϑίοπβ οὐ ἱπτεγροίϊδιίοηβ, ἔῃ " Βεβπγ688 σοδῖ, ψνῃϊοἢ 

οδηποξ Ῥὲ ραγίεά ογ ἴογῃ, ὈῬαξ οὐΪν ὈΥ͂ ἃ πδρργυ οαβὶ αἱἱοϊζεεά ἴο ἰξ8 
τ σμεῖα! οσηεγ." Οεγίδίηϊυ, ἰξ τηἰ8 Οοβρεὶ 18 ποῖ ἔγοπι οὔς δαηά, 
ἔπδη ἔδεγε 18 ΠῸ ροββι ιν οὗ ργονίης υπἱίν οὗ αὐϊπογβῆϊρ ὈῪ υαπϊίγ οὗ 
ἀεβίζη δηά Ἵχεουζίοη. 

Τῆς βεοοηά αἰϊεγπαῖίνε, ἐπαὶ τῆς Οοβρεὶ ργοσεεάεά τγαΐποῦ ἔγοπι 
τῆς εἴγοίς οὗ Φομιη᾿8Β ἀἰβοίρίεβ ἔῇδη ἔγοπι ἢϊ8 οὐγῶ παπά, ἢ88 πιογε ἰῇ 

ἰξ8 ἔαλνουν δηά δ88 εη]ἰδίεἀ σγεαΐ παπιεβ ἰῃ 118 βυρρογί. ΤῆμυΒ ἢεπδῃ 

8808 (Ὑ})ὲ6 ἀ6 ὅ.., κκν.) : “ Οδη ἰξ ἰηάεεά Ῥὲ Φοῆη ψῆο ἢδ8 τψυγίζίεη ἰῇ 
Οτεεῖς ἐπεβε δρϑίγαος πηεϊαρῃγβίςδι ἀϊβοούγβεβ, ψὨοἢ βηά 20 δπδίοσυ 
εἰἔδεν ἴῃ ἐς ϑγηορίδϑεβ ογ ἰη ἰῆς Ταϊπχαά ἢ ΤῊΪΒ ἰβ ἃ ἤξανὺ ἴὰχ οὔ 
[αϊτἢ, ἀπά ἴον πινβεῖ 1 ἄαγε ποῖ βᾶὺ 1 Ὧπὶ σοηνίποεά [δας ἐῃε Βουγίῇῃ 
Οοβρεῖ νψβ επίίγείγ ἔγοηι ἔπε ρεῇ οὗ δὴ οἷά Οδί δα Ββμεγηιδη; Ὀυξ 
δαὶ ἴδε Οοβρεῖ 88 ἃ ποὶε ργοσεεάςά, ἰοτγαγάβ πε οἷοβε οὗ ἴδε βΒγβίῖ 

σφηΐυγΥ, ἔγοπι ἴῃῈ σγεδαὶ βοῇοοῖ οὗ Αβία ΝΜίίπον σσῆοβε σεηΐγα 88 

δομη." “Οηδ [8 βοπιοίπηεβ τεπιτρίεα το Ὀεϊΐενε ἐπαὶ βοπΊα ργεοίουβ 
ῃοΐε8 πιδάς Ὀγ τῆς Δροβίϊε ψεγε επιρί]ογεά ὈΥ ἢ β ἀϊβοίρ[ς 8. 

Τῆς οἴδεγ, «δὲ {{τεγαγὺ ογίεἰσς οὗ ουῦγ οὐγῃ ἄδγ, Νίαττηενν Δγηοϊά, 
Βεά πες βδπλε ορίπίοῃ γερδγάϊης ἴδε ογίφίπ οὗ δε Οοβρεὶ. ἴὰ σοά 
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απὰ ἐπε ΒίδΙε, 256.7, ἢς τυγίζεβ : “ [ἡ Πἰβ οἷά σφε ϑ5:, δοῆη δὲ Ἐρἤεβιιβ8 

[48 “Ἰορία,᾽ βαγίηψβ οὗ ἴῃς [,ογά, ἀπά ἢδ8 ἱποίάεηϊβ ἴῃ τῆς [,ογα΄ 8 βίογυ 
σὩίοἢ Βανε ποῖ Ῥεεη ρυὈ] Βῃεά ἰῃ δὴν οὗ δε νγίτεη δοσουηΐβ ἔπαξ 
σεγε Ὀερίηηίησς δὲ δαὶ εἶπα ἴο θὲ παηάεά αδουϊ. Τῃε εἰάεγβ οὗ 
Ερδεβυβ, σῇοπι ἐγδάϊκίοη αἴζεγψαγάβ πιδῖεβ ἱπίο δροβίίεβ, ἔε!οὐνβ οὗ 

8:, δοῃη, πιονε Βίηι ἴο Ὀεβίονυνν ἢἰβ ἰγεαβιγε οὐ {πε ννογῖά, Ηες σίνεβ 
δ8. πιαϊεγίαϊβ, αηά ῆς ργεβογίεγυ οὗ Ερἤεβυβ ργονί 68 ἃ γεάλοζίοῃ 
ἴον ἔΠεπὶ δηά ρυ]8π68 ἔπεσι. Τῆς γεάδοςζίοη τῖτῃ [8 αηἱὲν οὗ ἴοπο, 
ἰἴ8 δονίησηεββ δηά σοηπεσίεάηε88, ἰδ ὈΥ Οὔς βίησίε παηά ; ἔπε ἢδηά 
οὗ ἃ πιδη οὗ {Πτεγαγν ἰαἰεηΐ, α Ογεεκ ΟὨγίβείδη, ποπὶ ἴῃς Οδαγοῆ οὗ 
Ερδεβυβ ἔουπά ργορεῦ ἴογ βυςῇ ἃ ἴαϑ.0 Α πηδη οὗ ᾿ἰεγαγυ ἰδ]εηΐ, ἃ 
τηδῇ οὗ βοαυΐ αἷβο, ἃ ἐπεοϊοψίδῃ. Α τδεοϊοσίςαδὶ ἰεσΐαγεγ ρεγῆδρβ, 88 ἴῃ 
{δε Εουγίῃ Οοβρεὶ Πα 8ο οἴεῃ βῆονβ Ὠἰπηβείξ, ἃ ἐπεοϊοφίςαὶ ἰεςΐζυτγετ, 

80 οαγίίεῦ δπά ἃ παπιεῖοββ Ογίβεη, ῆο ἴῃ [Π8 οἣς βῃογί οοπηροϑβίξίοι 
Ῥγοάυςεά α« ψογᾷ οὐϊννεὶ ῃίης 4}1 τῆς ἴο]108 οὗ 411] τῆς Ἐδίδογα, Ὀυϊ γα8 
ςοηΐεηξ ἔδαΐ Πἰβ πδητε βῃουϊά ὕὲ τυ7είτίεη ἴῃ ἴῃς Βοοῖι οὗ [υἱξε.᾽ Θοῃὅὄγεν 
δηά ΜΝ εϊΖβάσκεγι γε Ὀοΐῇῃ δάἀνοςαίεβ οἵ [Πί8 ἵπεϑογυ. 

Τῆηδῖ {818 18 δὴ ἰηνί της ΤΠποογν 8 ποῖ ἴο Ῥε ἀεπίεά, Βυΐ, αἴξεγ δἱ!, 

Ἰππ|6 ἰ8 ψαϊπεά ὃν 1 ; ἀπά ἔπεγε ἄγε σγανε οδ)εςζίοῃβ ἴο ἐξ. ΤΒἊ δεν 
δηά ἰδῆς εἐγε- νη. 88 ρραδΓ Οἢ ΕΥΕΓΥ ρᾶϑε; 50 [δὶ {π6 υἱπιοδὲ ἐΠδξ 
σϑη Ὅς «᾽οννεά 8 τπδξ βοπὶῈ γοιηρεγ πᾶ ΠΊΔΥ ἰῇ αὐἰτε ἃ βυρογάϊηδξα 

[υησξίοη πᾶνε ςοἰαρογαϊεά στ ἔπε ροβίίθ. Τἤδὶ ἔπε Οοβρεὶ α8 
ςοπηροβαά δἴεγ ἰἢς Αροβί[ε᾽ 8 ἀδαΐῃ, πηδίην ἔγοπι γεπιίηἰβοεηςθβ οὗ 

Πῖβ εδοῃίης, ἰδ ἃ Πγροξδεβίβ νος ἢ βεεπηβ δὲ οὔσας πδεάϊθββ δπά 
ἰπδάεᾳυδίο. 

Οδ)εοὲ ο7 ἐῆε ΟοΞεῤεῖ. Τῆς οδήεςξ οὗἉ ἔπε τυτίξογ γεδεοῖβ βοπλς ᾿ἰἰσῆξ 
οὐ δα παΐυγε οὗ δ ψογῖ, [ἡ χχ. 81 [ξ ἰ8 βαίά : “" ἔδεβε {πίηρβ ἀγα 
τὐγτεη τπαξ γε πιφἢξ Ὀεΐϊενε τῆδξ Φεβυβ 18 τῆς Ογίβε, ἐπα ὅοη οὗ 

Οοά, δηά {παῖ Ὀε]ϊενίησ γε πηϊσῃς Πᾶνς [{{π] ΗἾ8 παπλς ἢ. Τῆς τγίϊεγ 
δι88 πο ἱπιεηζίοη οὗ σοπηροδβίην ἃ ἔμ} Ὀϊοσγαρῆν οὗ δεβυβ. Ηε πιεδῃβ 

0 βείεςξ ἔγοπι Η! 5 [1ξ6 ϑυσοῇ τηδίεγία! 88 τνἱἱ! τηοϑὲ γεδά ν σοηνίηςα 
τῶθῃ παῖ Ης ἰβ8 ἔπε ΟΠ γίβε, πὲ ὅοη οἵ Οοά. [ξ ποῖ ἃ ἀορπιαίίς 
ἐγεδίϊβε [ἃ “Ἰεγβοῃ γι ᾽,], [Ε [8 δὲ δὴν γαΐε ἃ Πίβίογυ ψ εῇ ἃ ἀορπιδεὶς 
Ῥυγροβα. ΤῊΪβ 18 αἰνγαν8β ἃ ἀδηρογοιβ ἔογηι οἵ [ἰξεγαΐαγε, ἐεπιριίηρς ἴῃς 
δυΐδοῦ ἴο δχασρεγαζίοη, σοποθαϊπηεηξ, πιίβγεργεβεπίδείοη Βυξ τῆδξ 

τ !8 τεπχρίδξίοη ἱηναγία Εν ονεγοοηηθβ δῃ διυῖθογ 18 οὗ σουγβα οί ἴῃς 

οᾶ8ε. Α ςεγίδίη ᾿ἰηλτατίοη, ποσσενεγ, ΔΎ, ἃ οεγίδίη διηουηὶ οἵ ἀϊδιογείοω, 

ἀο πεςεββαγιν δἰζδος ἴο ἃ Ὀίορσγαρῃν νυ ιίοῃ αἰπηβ δὲ ργεβεπείης οὐ 
οὔς αϑρεςοῖ οὗ ἐΐβ δι )εςι---ἀϊδιογιίοη, ηοὲ ἰῃ νῆδξ ἰ8 ἀοΐυδίν ρρεβεηϊεά, 
Ραξ ἰῃ τῃε ἱπγρΙ!ςσαἰίοη ἐμαΐ {18 18 [6 ψποῖε. ΨνΒογε Οὐἱγ ἃ ραγὲ οὗ 

Σ ΑῤοΞί. Ζεῖξ., 531-538. 
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{δε 1{{π ἰ8 σίνεη δηά ςογίαίη αβϑρεοῖβ οὗ ἔπε σδαγδοΐογ ἀγα Ἔσο βίνε! Υ 
ἀερίοϊεά, ἔδετε ἰΒ ἃ ψαηξ οὗ ρεγβρεοῖϊίνε δηά 80 ἴαγγ ἃ πιἰϑεδάϊη 
εἰεηθεηῖ. Βαΐ ἐΠἰ8 σίνεβ ἃ8 πο σγουπά ἴον δγπιίης τπδὲ {πε δοΐυδὶ 
βίαἰεπιεηΐβ οὗ ἴῃς Ὀοοΐς ἀγα ἐγγοηθοῦβ οὔ υπῃίβιογιοδί. 

Τπε οἰγοαπγχοίδησε ἔπαΐ Φοπη σψγοῖς ἃ Οοβρεὶ νὰ ἐπα ἐχργαβ8 
Ῥυγροβα οὗ ρῥγονίησ ἔπαὶϊ Ψεβϑιβ νὰ8 ἴῃς ΟἸγίβε, τῆς ϑὅοη οὗ Οοά, 
ἱπιρ!ε8 ἐμδξ ἢς σοηβίάοτεά ἔπδξ [Π|8 ἐγαΐῃ πεεάδά σοηβτπιδίίοη ; [μδξ 

ἰπ 6 ΟὨγίβείδη οἰγοῖε ἰῇ τ ῃίσῃ ἣς πιονεά ἔῆογα νγα8 ΒΟπΊ6Ὲ πΊΟΓῈ οὕ 
1.88 ργοπουησοά ἰεπάεξηον ἴοναγάβ ἃ ἀεηία! οὗ τῇς Νεββίδῃβῃρ ογ 
Ὀἰνίπιεν οὗ Ψεβυβ. ΔΝ πείπεγ ἔπε ἐεαοπίησ οἵ Οεγίηϊῃι8 τγὰβ οὐ νγ88 
ποῖ δα τηπχεάϊαξε οσσαϑίοη οὗ [πες ρυδ] ςδίίοη οὗ τῆς Οοβρεῖ, ἱξ ἰ8. ἃ 

ΒΔΡΡΥ οἰγουτηδέαπος ἴδαΐ {πε δυΐπον ἀἰά ποῖ σοηῆης ὨἰπΊβε] ἢ το ψῃδὶ 
“88 σοηίγονογδίαι, ογῦ γον 18 ψογ ἱπῖο ἃ ροϊεπιὶς δηά ἀοςξγίηδὶ 
ἔογηι, Ὀαξ Ὀυϊ]Ὲ ἃρ ἃ ροβίεϊνε Ἔχῃϊ το οὗ ἔς Ῥεγβοη δηά οἰαἰπΊ8 οὗ 

οὖν [ογὰ 88 βίαϊεά ὃὈγ Ηἰπιβε]ξ. 
Τῆς οδ]εσξ ἴῃ νίενν, ἱπεγείογε, γεῆσδοϊβ ᾿ἰσῆε οὐ τδς Πἰβιογίοϊεν οὗ 

1ῃε σοπίςηϊδβ οὗ ἔῃε Οοβρεὶ. Τῇ ψγίζεγ ργοΐεββεβ ἴο ργοάυος σεγίδίη 
[λοῖβ νοῦ μανε ροψογίυ γ ἰηδαεησεοά ἐπα πλϊπάβ οὗ πιεη ἀπά να 
Ργοάυσεά ἴαϊἢ. [1 ἔπεβα ργεϊεπάεά ἴδοϊβ ψεγε βοϊίοηβ, ἔπθη τῆς 

συν ἰ8 ἀἰβῃοηεδὲ δηά Ῥεποδίῃ σοηϊεηρί. Ης νυ βῆ68 ἴο ργοάιος 
τῆς σοηνίοἰίοη ἐμαὶῖ Φεβυ8 ἰ8 ἔπε Νεββίδῃ, δηά ἴο δοσοηῃρ 8 δίβ 
ΡῬυγροβα ἰηνεηΐβ ἱποίἀδηΐϊβ ἀπά πιδηρυΐαίεβ αἰζεγαποοβ οὗ δεβιβ. Α 
φγίζεν οὗ τοπίδῆος ΨὯΟ πΊΕΓΕΪν τυῖβῆεβ ἴο ρίεαβθ, ὄἐνεὴ ἃ ργεδοῦεγ 

σῇοβα δἰπὶ ἰ8 εὐϊβοκδίίοη, πιῆ οἷαίπι ἃ σετίδίη ἰδεϊξαάα οὐ περ ίσοπος 
οὗ ἀοσυγδονυ, Ὀαξ ἃ τγίϊεγ ψῇοβε οὐ]εςξ ἰξ 8 ἴο ργονε ἃ Ἴςεγίδίῃ ργο- 
Ροβίείοῃ βίαπάβ οὔ ἃ νεγὺ αἰξεγεηΐ ρἰαιξογηι, απ σδῇ οὐΐν ες ρῥγο- 
ῃοσηςεά ἔγασάαϊεης 1ξ ἢ ἰηνεπίβ ἢἰ8β ενίάδηςα. 

Μειϊποά απαᾶ Ῥίαπ οὗ ἐπα ΟοοῤεΙ. Τῆς πηεϊδοά δάἀορίεά Ὀγ {ἢε 
νυγίτεγ το σοηνίηοα πίε τπαξ Φεβυβ 18 (ἢ6 ΟΠ γίβε ἰ8 ἐπε βἰπιρίεβδε 
Ροββίθῖς. Ης ἀοββ ωοΐ ἐχρεςὶ παῖ πιεη ψ}}} Ὀεϊανα ἘΠῚ8 οη 8 ποσὰ 

ψογά, ΗΗξς βεῖβ Ὠἰπιβεῖῖ ἴο γεργοάυος ἔποβα βα]εηὶ ἐεδζαγεβ ἴῃ (6 
ι1ἶὸ οὗ Φεβυ8 ψβίοῃ οἢἰ εν πιαηϊεβίεὰ Ηΐ8 Μεδββίηίς ἀϊσηιν δηά 
ἑαποϊίοη. Ης Ὀεϊΐενεβ ἐπαὶ τψπαΐῖ σοηνίπορα Πίπηβοῖ νν}}} οοηνίηος 
οἴμεσβ, Οπε ΟΥ̓ οὔς ἢς οἰΐεβ ἢϊβ υἱίπεββοϑ, πενερ σαγθίΐπσ {πεῖν 
τε δε ΠΊΟΩΥ ἢογ σοποοδίηρς πε δάνεγβε ἐδβεϊπηοην, Ὀὰὲ βῃονίης σ τι 
8.8 Ἔχαςῖ γυϊῃέα!πε88 ἤονν ἀπρε] εἴ σγεν ἀπά Παγάεδηεξά ἱπίο ορροδίξίοη, 

88 δε [618 ἕονν ἔα σγανν 1 τ σαϊπιϊπαῖεά ἴῃ ἔα βαργεπια οοη- 
ξεββίοη οὗ Τῃοπιαβ, “ ΝΥ [ωογά ἀπά πὴν σΟοά". Τμε ρίδη οὗ {πε 
Θοβρεὶ ἰ8. ἐπεγείογε αἷἰϑο ἴῆς βἰπηρίεδῖ, Αραγί ἔγοπι πες Ῥγοίοσυβ 
(ἰ. 1-18), ἀηά ἐπε Ερίϊοσυς (ςδαρ. χχί.), ἴῃς σογῖς [4118 ἰπῖο ἔνψο πεαγὶν 

εαυδ] ραγίβ, ἱ. 19-χιϊ. ἀπά χι.-χχ. [ἢ ἴῃς ἔογπιεγ ραγῖ {πε Ἔνδηροίϊβὲ 

τεϊαῖεβ συ ἃ δἰπσυίαν ἔε! οἰ ν οὗἁ δβεϊεοζίοα ἴτε βοεῆθβ ἰῃ πψῇηϊοῇ 
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Ψεδβυβ πιδάς ἔδοβε βεϊἐ. γενεϊαξίοπβ πῃοῃ ἰξ να εβδεηξίαὶ ἔπε τνοεῖά 
δῃουϊά δεεὲ. Τδεδε ουἱηλίπαίς ἰῃ ἰῆς ταϊδίης οὗ 1[,δζαγιβ γοϊαϊοά ἰω 

οὔδρ. χί. Τῆε ἔνε Π οπαρίες ἐπεγείογε Ποίάβ ἃ ρίαςς ΌΥ ἰἴ861ξ, αὔά 
ἰη ἰξ ἴῆγεε ἱποίάεπεδ ἄγε γεϊδίεά πῃ ὶοἢ ἃγε ἱπίεηάεά ἰο βῆον ἐπαξ ἴῃς 
ργενίουβίγ γεϊδίεά πιδηϊξεβιδιίοπβ οὗ δεβιιβ ἢδά βιῆςεά ἴο παῖε Ηἰπὶ 
Κηόση (1) ἴο Ηἰ8 ἰηείπιαϊεβ (χίϊ. 1-11), (2) ἴο {πε ρεορίε φεπεγαδαιν 
(12-19), ἀηά (3) ἐνεῆ ἴο {πε Οεπί!ε ποῦ (20.36). εβαβ πηδὺ ἴπεγε- 
ἴογε ἤον οἶοβε Ηἰβ βεϊξγενεϊδίίἼοη. Απά ἔπε ἽἼοπιρίεΐεπεββ οὗ δε 
νοῦ Ηε [8 ἄοης ἰβ γενεαίεά οξ οὐἱῦ ἰῃ (Πἰβ νίάεἰν εἐχίεηάεά 
ἱπιργεβϑδίοη δηά νψε!]! -σγουπάεα ἐαίζῃ, Ὀμὲ αἷδο ἰῃ ἴδε πιαΐυγγ οὗ 
ἀηδε εἴ τ ίοἢ ποῦν Ππαγάθηβ ἰπίο Ὠαίγεά δηά γεβοῖνεβ ἴο σογιρβββ 

ΗΙ8 ἀεαίῆ. Βεΐνεεη ἴδε ἢγβί δπά βεςοηά ραγὲ οὗ δε Οοβρεῖ ἔπεγα 
ἰ8 ἱπίεγροβεά ἃ ραγασγδαρῇ (χίϊ. 37.50), ἰῶ πῃ ς ἢ ἰξ 18 ροἰηϊεά ουἱ ἔπαξ 
ἴδε γα)εςείοη οὗ Φεδι8 Ὀν {πε δενγβ, γῆο δά Ὀδεη ἰγαίηεά ἴο γεςεῖνε 
ἴδε Μεδβίδῃ, Ββαά Ὀεεη ρῥγεάϊοϊεά δηά γεῆεοϊβ ῶὸ βυβρίοίοη οἡ ἴδς 
βιυῆοίεηοΥ οὗ ἴπε ργεςεάϊης πιδηϊεβίδείοηβ. ἴῃ {πε βεσοηά ρεγὲ οὗ 
(πε Οοβρεὶ ἐδε σίογυ οἵ Οἢγίϑι 18 πιδηϊξεβίεά (1) ἰω Ηἰβ γενεαδίίης 

Ηἰπιβεῖἐ δ πε ρεγπιαπεηξ βουγος οὗ [ἰδ ἀπά )ονῪ ἴο Ηἰς ἀϊδβοὶρίεβ 
(χἰἰ!.-χνίϊ.), αηά (2) ἰῃ Η!8 ἐγίαπηρῇ ονεγ ἀδδίῃ (χνι!!.-χχ.), 

Τῆε Οοερεῖ, ἐπεγείογε, [4118 ἰηῖο ἔπ 68ςε ραγίβ :-- 

ΤΗκ Ῥκοχύόουξ, ἱ. 1-18. 

1. Ῥαβτ ΕἸΒδΒΤ. Σ. Μαηϊεβίδίίοη οὗ ΟΝ γι β βἴοσυ δ (ες ἴογ, [ε, Γἰρδε, 
Νουσβῃπιεης, ϑανίους οὗ Μεη : οἵ 86 ἴδε ϑοη οὗ αοᾶ 

δίηοης τηεη, ἱ. σο-χὶ. 

2. ϑυπηπΊαγΥ οὗἉ τεβΌ 18, χὶ!. 1-35. 

Ῥαυβκ ἱπ δε ἀοβρεὶῖ ἴος σενίενν οὗ ΟὨγίβι᾽ 8 ἰεδοβίηρ δηά ἰξδ οοῃβεαυεηςεδ, 
χιὶ. 36-56. 

11. ῬΑΒΤ ὅΕΟΟΝΡ. :Ἱ. }εϑὺ5 ἀεοίαγεβ Ηἰπιθεὶ τὸ θεὲ ἴπε ρεττιδησηὶ δοῦζος οὗὨ [εἴς 
δηά Ἰογ ἴο Ηΐ8 ἀϊδοὶρ᾽ε5, χῖϊὶ.-αυϊὶ, 

2. Ηἴδ νἱοίοτγ ονες ἀεαδίδ, χνίϊὶ.- χχ, 

ΤΗκ Εριπιοαῦε, χχὶ. 

ΓἹΤΕΚΑΤΌΞΕ. 

Α ναβὲ Πϊτεγαΐυσε δδ8 στον ὕρ δεουηπά πε Ἑουτ αοκρεῖ. Α 611} 18ὲ οὗ οτι εἰς αἱ 
ἐτεδιῖϊβεβ οὐ ἴῃς Αὐὐποσβδῖρ, ρυ δ] ἰβμεὰ Ὀεΐννεεῃ 1702 πὰ 1875, ἰ5 σίνεη ὃγ Ὦς. 

Οδδρᾶσς ἀσεβοσυ ἴῃ πη ἀρρεπάϊχ ἴοὸ ἢ ἰγαπαϊδιίοη οὗ 1ἱπαγάϊ᾽ 5 δέ. γολη, ἐὰε Αμέϑον 
697 ἐλ Ῥομνίλ Οοεῤῥεῖ. Τὸ τ8ϊ5 ᾿ἰδὲ τῆδν ποῦν Ὀς δὐἀεὰ ὙΠοπια, δὲς Οεπμεςὶς ἅ. Ὑο. 
Ἐναηρ., 1882; Ϊδοοῦβεη, ὕὕπέεγεμολιηρεπ ὥδεν ἃ. ϑολ. Εναηρ.ν. 1884; Οδοας 
Ἡοϊεσηιδπη, ας 7ολ. εναπρείινι, 1887. ΤὨς Ἱπιτοἀυςιίοπα οὗ Η. Ηοϊιζτηδπη, 
νεῖββ, ϑαϊπιοη, απὰ Οἷοας πιᾶὺ αἷβο ὕες Ἴοπβυϊεά, Τῆς ι11εβὲ Ηἰβίοσυ οἵ τὰς 
οτἰ εἰς δπι οὗ με αοβρεΐ ἰ5 ἴο ὃε ἐουπὰ ἰῃ ΝΥ δἰκίηβ᾽ Βανιῤίου 1,εείμγες ἴος τ8ρο. 

ΕύΠ] 1518. οἵ σοτηπιεπίασίεβ ἀσὰ ρίνεη ἰπ τῆς βεςοπὰ νοϊυπὶς οὗ [ες ταπεϊαιίοη 
οἵ Μεγεῖ οὐ ]οδπ, δπὰ ἰῃ Γυϊπατάς. ΤΒε τηοδὲ να] δὴ ]ς γε ἴῃς (ο]οννίης :--- 
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ΗΈΠΑΟΣΕΟΝ. ΤΑς Ἐγαρνιεπίς ὁ7 Ἡτεγαεΐδοη Ὦανε Ὀεδη οΟἸ]εοἰεἃ οὐ οἴ Οτῖρσεπ᾽ 5 Οοην- 
τοςη ΔΓΥ οὐ ]οδη, δηὰ εἀϊξεὰ ἕος Αττιϊΐαρε Εοδίηβοπ᾿Β Τεχίς απὰ ϑέμαϊες ὉΥ 
Α. Ε. Βτοοῖο, Μ.Α. 

Ομσδν. Οορινιεπίαγυ ὁπ δέ. γολης Οοεῤεῖ; οτἱρὶ αν ΟὨΪν εχίεηάδϊηρ ἴο δα 
ταϊγέεςπιῃ οπαρίεσ, ἀπά ἐνεη οὗὨ [815 οτί ρίπδὶ πιο [48 ὕεεη ἰοβι. ΤΟ Ὀεδβὲ 
εὐϊείοη 18 τπδὶ οἵ Α. Ε. Βτοοῖε, Μ.Α., σαπιδείἀρε {ηϊνετβίεν Ῥτγεθθ. 1806. 

Ῥογιίοῃβ οὗ {π|8 ΟΟπηπΊθπίΑΤΥ τὰ ἰγαπδίδίεὰ ἰπ ἴἢε δάδάϊείοη! νοϊαπὶε οὗ 

Οἰαγκ᾽Β Απίε- Νίοεπε 1 γασΥ 
ΟἩΒΎΒΟΒΤΟΜ [347-407 Α4.}.}. Ἡονιῖϊίες ὁπ ἐδα Οοεῤεὶ, εἰς. ΤῊΣ πιοβὲ σοηνεοηΐεπὲ 

εὐϊιίοη ἰβΒ Μίχηε᾽ β. Τῆς Οοπιπηεηΐδγυ οη ]ομη 8 ἰγαπβίαιεὰ ἴῃ ἴῃς Οαγογά 
1 ἰδγαγγ, πὰ ἴῃ τἰῃς Απλεσίσδη Νίςεης απὰ ῬοΞςί-Νίοενε Ἑαΐδεγς. 

Αὐούϑτινε [354-430]. Τγαείαίμς ἱπ οαμ. Ευαμ. ἴῃ τὨϊγά νο]ϊιπὶε οὗ Μίφπε᾽ 8 
εὐϊκίοη ; ἰταηϑἰ διε ἴπ Οχίογά βεγίεβ αηὰ ΟἿασίκ᾽ 8 ἐγαηβίδιίοη. 

ΟΥ̓ ΟΡ ΑΙΈΧΑΝΡΕΙΑ [0Ὁ. 444]. [5 Ὁ. )οακπὶς Ευαηρείϊίεπι. Βεβὲ εἀὐϊτίοθ ὉῪ 

Ῥ, Ἑ. Ῥυβεγ, Α.Μ., ΟἸδγεπάοῃ ῥγεβϑβ. ὙΤῆτγεε νοΐβ. 1872. 
ΤΗΕΒΟΡΗΥΓΆΟΤ δηὰ Εὐτηυμιῦβ (5εα Ρ. 58) Ὀο᾿ἢ τοῖα οἡ τ 8 αἀοβρεὶ. Τα οοτ- 

τηδηίδλευ οὗ ἴῃς ἰατίος ἰβ ἐβρθοῖδ!ν Ἔχοεῖοηῖ, 

Ατἰποηρ Ροβί-τείοσττηδιίοῃ ψοσκβ, ἴῃς Ῥαγαῤάγαϑες οἵ Ἐτδβτηυβ, τῆς Οονεπιεμέανν 
οὗ Οαϊνίη, δηὰ πε 4πηπηποίαξίοπος Μαγογες οἵ ΒεΖζᾷ τε ἴο δε τεςοτηπιεηάεᾶ. Τῆς 
«Ἀηπποίαίίοπες οἵ Μεϊαποβίποη ἀγὲ τεαυεπεῖν ἱγγείΐεναπε. Βεβίδεβ τῃς οο]]εςτίοπβ οὗ 

1Ππδϊγαῖῖνε ραβϑαρεβ πηδπιϊοπεά οἡ ΡΡ. 58, 59, δπά τῆς σοπηπιεηίαγίεβ οὐ ατοῖίι8, 

Βεηρεῖ, ἀπά οὐμεῖβ ΨΏΪΟΝ σοονεῦ ἴπ6 ψοΪε Νεν Ταβιδπιεπῖ, ἔπεσε πᾶν ὃς παπιδᾶ 
τῆς τοἸοννίηρ, ὨΙοἢ δαὶ ἐβρεςί ιν ἢ τπ|8 αοβρεῖ: Γᾶπηρε, ον. Απαϊγέϊεο. 
Ἐχερείϊεμς, 3 νοἾ8., 4ἴῖο, Απιβίεϊ., 1724, ἂἃπ ἱπεχῃαυβεδίς ταπε. Μοτζε γτεςεπὶ οοπὶ- 

ταεηιασίεβ ἃσα ἴποβε οἵ [ὔςκε, 1820-24 ; ὙΠοίυοκ, 1827 [ἰταηβἰδίεά ἰη Οἷα κ᾿ Ε. Τ᾿ 

110., 1860]; Μεγεσ, 1834 [ἰταῃϑἰδίε ἃ 1875], εἀϊεὰ ὃγ εἶββ, 1893; [Ι,υἱδαγάξ, 

1852-3 [ἰταπβίαιςα ἰῃ ΟἸΑτίκ᾽Β Ε. Τ. 110., 1876], ΑἸΙοτὰ, 1849 ; 4«ἴἢ εὐἀϊτίοπ, 1859 ; 

αοάει, 1864-5 [ἰταπῃ8]αιεά ἴῃ ΟἸΑτκ᾽ 8 Ε. Τ. 1.., 18γ6-7], ννεβίοοει, 1882; Κεἰ, ἰῃ 
ΟἸασίκ᾽'β Ἡαμά-δοοῖς γον Βἰδ᾽ε-οἰα55ε5; ΝΥ ϊκεῖανν, 1888 ; Εεγποὶάβ, ἰῃ Ῥαωϊῥῥέ Οοηι., 

1888; Μναικίηβ, ἰπ ΕΠ οι 8 Οορι., ἢ. ἁ. ; Ἡοϊίσιηδηη, ἰῃ Παπά-οοηιπεηίαν, τ8ρο; 

ΡΙυπητηεσ, ἴῃ Οανιδγίασε Ογεεὰ Τεςίαηιεπέ, 1893. ἴπ Οδοᾶσ Ηοϊιζπηαπη δ ας 

ϑολαππετευαη σοι ϊεπι μηξόγοιοῖέ μπᾶ ἐγλϊᾶγι, 1887, ἴθεῖς ἂς ἃ μυπάτεά ραξθβ οἱ 
του πη Πα. 
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ΤΟ ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

ΑΓΙΟΝ ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ. 

1 χ. "Ἐν ἀρχῇ 
Θεὸς ἦν ὁ ὯΝ 

Β17ο. ἱ. 4. Ῥχον. υἹἱῖίξ, 30. 

ὁ λόγος, καὶ ὁ λόγος ἣν " πρὸς τὸν Θεὸν, καὶ « Θε5. 1. τ. 

2. οὗτος ἣν ἐν ἀρχῇ πρὸς τὸν Θεόν. 
ς Χχ, 28; χ. 3.0. ῬΏ]. ἰϊ. 6. 

17ο.ἱ. οἷ, τ... 
4. Πάντα ΟἿ. χνὶϊ. 

ἃ ν. 17. Οοἱ. ἱ. τ6. ἯοΡ. ἷ, 2. 

Δ κατα ἰωαννὴν ἰπ ἢ ας 4; κατα ἰωανην ἰπ Β; εναγγελιον κατα ἰωαννην ἰῃ 
ΑΟΕΕΟ; ΤΕ. ἰπ πλπαδβο. 

ΟΒΆΡΤΕᾺΚ 1.--νν. 1-18. Τὰε ῥγοίορμε. 
ΤΒε δγεὶ εἰρῃίθεη νεῖβδεβ Ἴοοηϊδίῃ ἃ 
Ῥιείδοε, οἵ 48 ἰδ ἰ8β ὕβυδ}ν οα]]εᾶ, (μς 
Ῥτοίΐοσυε ἴο τπε ἀοβρεὶ. ἴῃ 1Π|8 ῥγοϊοριια 
πε ντίτξες ἰάσπεῖῆεβ ἴδε Ρεζϑοῃ, [6818 
Οδείβί, νβοπι ἢ ἰ8 δρουΐ το ἱπίσοάυος 
οπ ἴδε δεϊά οἵ Πίβίοσυ, νὴ τῆς ΙμοροΒβ. 
ΗἩς ἄἢτβὲ ἀεβογίδεβ ἴῃς [οροβ ἰῃ Ηΐδ 
τεϊδιίοη ἴο αοά δπά ἴο ἴῃς νοτὶά, δπά 
τῆδη ῥγεβεηῖβ ἰη δὐβίγαος ἴπε Ὠἰβίοσυ οὗ 
Ηἱ8 τεσεριίοη δηηοηρ πλεη, ΠΙΟἢ Πα ἰ8 
δἃδουϊ ἴο ρίνα ἱπ ἀεῖδι]. Τρδὶ τῆς Ετεγηδὶ 
Ὀϊνίπε Ννοσγά, ἴθ νἤοπὶ ννᾶ8 ἴπε [τὸ οὗ 
811 ιἰΐπρβ, Ὀεοᾶτηες ἤἔδεθῃ δηὰ ννδβ8 
τοδηϊεβιεὰ δπιοηρ πιεη; [πδὲὶ ϑβϑότὴης 
ἱεθοτοά ΨἨΠῸ οἴδετβ τεσορηίβεά Ηἰπὶ; 
παι βοπιε τεοεϊνεά ψ ἢ} οἴπετβ γοὐθοϊεά 
Η!πι---ἰῃδὶ ἰ8 ψῃδὲ ]οΠπ πιεδηβ ἴο εχ- 
ΒΙΡῖς ἰῃ ἀεῖδ!} ἴῃ 8 Θοβρεὶ, ἀπά τἢϊ!5 ἰδ 
τ μαὶ ἢδ ΒυχηΠΊΑΓΥ βίδίεβ ἴῃ [ἢ 18 Ῥτγο- 
Ἰοσυε. 

ἼΤὨς ρῥζοΐορις τλύ δε ἀϊνίἀεά τῃυ8: 
ιν. 1-5, Τῆς Ἰοροβ ἀεβοπδεὰ ; νν. 6-13, 
ΤΆΏς Πιβίοσίς τηδηϊεβιδιίοη οὗ ἴῃς 1 οροβ 
δηὰ [18 σεϑι}1118 ἰπ Ἄνοκὶπρ [Δ δπὰ υη- 
Ὀεϊϊεῖ; νν. 14-1ἰ8, ΤἼΐβ τηδηϊξεβιδιίοη 
τῆοσς ῥγεοίβεϊυς ἀεῆπεὰ δβ ἱποασηδιίοῃ, 
ἢ Δποῖμεσ δβρεοὶ οὗ [18 γεβϑ 18. ΟΚ 
ννεβίοοι"᾽β βυρρεβίῖνε ἀϊνϊβίοπ ; δηά 
ἐβρεθοῖδ!ν Ἑδίςοπεῦ ἰῃ Εαῤοϑίέον, 1807. 

ν. 1-5. Τῆὴύε Τρζον ἐξογίδεά, Τῆς 
Βγβὲ ἔνε νεσβεβ ἀεβοσὶῦςε ἴῃς ργε- εχίβίδηςα, 
τῆς παΐυτα, ἴπε ογεαίίνα ροννεῦ οὗ τῃῈ 
Ιοροβ, Ψῆο ἰῃ ἴῃς βυσοεδάϊηρ νεγϑεβ 8 
δροΐεη οἵ 88 Ἔπίεγίπρ ἴπε ννοσὶά, δεςοπι- 
ἴῃᾳ τηδῃ, ἀπά σενεδιπρ ἴῃς Ἐδίπεσ; δπὰ 
1Π15 ἀεβογίρείοη ἰβ φίνε ἱπ ογσάδσ {πδί ννε 
ΤΩΔΥ Αἴ ΟΠο6 δτδβρ ἃ σοπίπυουβ ΒΙΒΊΟΣΥ 

ψΉΙΟΝ τὰπβ οἂϊ οὗ Δπ πππιεδβυγεᾶ ρϑδῖ, 
δηᾷ ἰῃε ἰδεπεῖςν οὗ ἴῃς ρεζβοη Ψῆο ἰβ τῇς 
δυδήεςς οὗ {πὶ Πίβίοσγ. 
ες. σ. [πῆς ἢτδι νοῦβα ἴτας τπίη 

ἃς δβίδιεά τεραγάϊηρ ἴτε Ιοροβ, ἰδῆς 
βυδ)εοῖ ὁ λόγος δεὶπρ τερεαϊεὰᾶ ἴοσ ἱπὶ- 
ΡΙεδβδίνθμεββ. δνεβίςοιξ γεπηδεκβ πὲ 
ἴμεδβε ἴῆσγες οἴδυβεβ ἄῆβννεσ ἴο ἐπα ἴἤσες 
διεαῖ πιοπιεηΐϊβ οὗἩ ἴῃε ᾿ἱποδζηδίίοῃ ἀε- 
οἰδτεά ἴῃ νεσ. 14. Ηες νῆο νγ88 (ἦν) ἴῃ 
ἴδε θερίππίηρ, θεσαπ,ε (ἐγένετο) πῃ εἶπιε ; 
ες νῆο ννθ ἢ αοά, ταδετπδοϊοὰ 
ἈΠΠΟΗΒ πε ; Ης Ψῇο ννδβ8 αοά, δεοᾶσηθ 
εβῇ. 
(1) ἐν ἀρχῇ ἦν ὁ λόγος. ἐν ἀρχῇ ἰ8 

ἤετς υδεὰ τγεϊαιίνεῖν ἴὸ ογοδιίοη, 48 ἴῃ 
αεη. ἱ. τ δπὰ Ρτον. νἱϊ!, 23, ἐν ἀρχῇ πρὸ 
τοῦ τὴν γῆν ποιῆσαι; ε΄ τ ]οΠη ἱ. τ. 
Οοπβεαυεπιν ὄνεὴ ἱπ τῆς εἰσ οὗ 
ὙΠεοραγίαςς ἴτ ννᾶβ γριεά ἐπδὶ τ8ῖ8 
οἴδυβε ΟἿΙῪ Δββεσγίβ ἴπδὲ ἴΠ6 ἴοροβ ννᾶ8 
οἷάεγ ἰδπ Αάδη). Βυΐ Πϊ8 ἰβ ἴο ονεῖ- 
Ἰοοῖς πε ἦν. Τῆς Τοροβ ἀϊά ποὲ τβεπ 
δερίπ ἴο δε, Ῥαξ δὲ τῃδὶ ροΐπε δὲ ννῃϊο ἢ 
411 εἶδα Ῥερᾶπ ἴο δε Ηε δἰγεδάγυ τσας. [πῃ 
ἴῃς Ῥερίπηίηρ, Ρίδος ἰὲ Παγα γοῦ ΠΊΔΥ, 
δε ννογά αἰτεδάν εχίβθιεἁά. Ἰπ οἵδπος 
χνοσάβ, ἴπε [ΟΡῸΒ 18 δεΐογς {ἰπια, δἴεσηδὶ. 
ΤΩ. ΟοἹ]. 1. 18 (6 δγιίοϊς 18 δϑβεηε 
Ῥεοδᾶυβε ἐν ἀρχῇ ἰ8 νἱτίυ !}}ν δὴ δάνεγδίαὶ 
Ἐχργαββίοῃ).---ὁ λόγος. ὙῊδ ἴεγπὶ ΤΟ ρῸ8 
ἌΡΡΘΔΓΒ ἃ8 δαιὶν 8ἃ8 Ἡεγδοϊ 8 ἴο ἀδηοὶς 
1π6 ῥσίποίρια νη οἢ πχαϊπιδίηβ οτάοσ ἰπ 
16 νου] (5εεὲ ραββᾶρεϑ ἰη Εἰτοσ δηὰ 
Ῥτγεῖ]ετ). Απιοὴρ ἴδ ϑιίοϊοβ ἔς νογὰ 
νγ)88 δίγη ασὶν υδεὰ, 458 τῆς δαυϊναϊεηξ οὗ 
τῆς απένια τιμαὶ { Ν γρῖ!, ΖΞ η., νὶ., 
724). Ματοὺβ Αὐγαϊίαβ ('ν. 14-21) υ568 
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ον ας; χί, δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, καὶ χωρὶς αὐτοῦ ἐγένετο οὐδὲ ἕν, ὃ γέγονεν. 

εΥΠ36.. 1.9.4. ἂν αὐτῷ "ζωὴ ἦν," καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ φῶς τῶν ἀνθρώπων, ς. καὶ τὸ 
εἴπηες ἴῃ 
]ομη. 
ΕἸξενδεσγο 
ΟἿΪΥ ἰῃ ΜΙ. χ. 2). ἵκ, χὶϊ, 9. 

φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, καὶ ἡ ̓ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. 

1 ΑἸπιοβὲ αἹ1 δηΐς- Νίοεπε Εδίμετβ Ἰοΐῃ ο γέγονεν ἴὸ νεῖ. 4 ἢ ΑΟΚΘΟ,. Ομ "γ- 
βοβίοπι ἀεοΐαγοβ {Π18 τεδάϊηρ Βεγθῖοδὶ δὰ ἄγριεβ ἀραΐηβὲ ἰξ. 
ΟΣΈΘΞΗΚ νεῖ. [,41. Βεϊχίδηι8. 

3 ἣν ἰπ ΑΒΟΙ,, νυΐψ. ; ἐστιν ἴῃ ΝΜ Ὁ νεῖ. 

πὸ ἴογπὶ σπερματικὸς λόγος ἴο ἐχρΓε88 
τις ρεπεγδῖϊνε ρῥγίηοὶρ]ς οἵ ογεδενε ἔοσος 
ἴῃ ἠδῖυγαε. Τὴ ἰεῖπὶ ψνᾶ8 ΓΑΠΊ ΔΓ ἴο 
Οτεεκ ρμΠ]Ποϑορῆγ. [ἢ Ἡεῦτεν ἐπουρῃς 
ἔδεε τνᾶ8 ἔεϊε πῸ πεεϑὰ ἔοσ βοπΊε ἴεσπὶ ἴὸ 
εχρτεβ αοά, ποῖ ἰῃ Ηΐ8 δϑϑβοίϊυϊς θεὶπρ, 
ὃυῖ ἰπ Ηἰβ πιαηἰξεβιδιίίοη δπά δοῖϊνε οοη- 
πεοιίοη ἢ τῆς Μοτὰ, [Ι͂ἢ ἴῃς Ο. Τ. 
“(ἢς Απρεὶ οὗ {πὲ Τμοτὰ ᾿" δηὰ “δε 
νϊδάοπη οἵ αοά " δα υϑεὰ ἔος (Πἰ8 ρυτ- 
086. ἴῃ τῆς Αροοσυρῇῃδὶ ῬοοΚΒ ἀπά [δῈ 
ΔΙραπηβΒ κἴῃ6 ψοσγὰ οὐ [επονδὴ " ἰβ8 

δἰπηαεῖὶν υϑεὰ. ὙΠεβε ἴννο βέγεδπβ οὗ 
τπουρῃξ ψεσα ςοπιδίπεάἀ ὉῪ ῬΠΠο, πο 
[48 ἃ (Αἰ γν 81} δηὰ Ἐχρὶϊοῖς ἀοοίτγίπε οὗ 
τῆς Ιοροβ 88 ἴδε οχργεββίοη οὗ αοά οσ 
αοὰ ἰπ εχργεβϑίοη (δες Ὀτγυπιηοηά᾽ 8 
ΡῬμίίο; ϑιερίτιε δ ΡῬλϊὶΐο; Ἐενῖ!ε, 
Ῥοείγίμε ἀκ Τορος; Βῖσρβ Βανιβίον 
1εε.; Ἠδῖομ᾽Β ΗἸτδδεγέ 1,ες.). Τῆς ννογσά 
δεΐπρ ἴπυβ δἰγεδὰν ἱπ υὑ8ὲ δηά αἱάϊηρ 
ἘΠουρ τ] πιο ᾿π πεῖς εἢοτγι8 ἴοὸ σοη- 
οεἶνε αοά᾽ 5 οοππδοῖΐίοη ἢ τῆς τνοτὶά, 
7οδη τΔΚεβ ἰξ δπᾶ υ8ε8 ἰξ ἴο ἀεποίε ἴῃς 
Ἑενεδῖοσ οὗ ἴῃς ἱποοιιρσεῃεπϑίθ!ε δηὰ 
ἰηνίβι δῖε αοά. [τγγεβρεοῖῖνε οἵ 81] βρεου- 
Ἰδιίοπβ νος παά ραϊπεγεὰ δσουπὰ ἴῃς 
εγτῃ, ᾿οπη ποὺ Ῥγοοδθάβ ἴο τῇδε Κποννῃ 
τῆς ἴσυῃς παῖυγε οὗ ἴπε 1 ορο8. (ζ΄. Τῆς 
Ῥτείπιδὶ ΝῊ], οὐ Ὀπίνετβαὶ δάβοη οὗ ἐδ 
ΒΔΡ[8 ; 5ε:11}8 Βαΐἐμ οὗ 15ο'ανε, 146.) 

(2) 11 τὴὸ Μνοσά ννὰβ ἴδυ8β ἰπ τῇς 
Ῥερίηπίηρ, ψμδὲ γαϊδιίοη ἀϊὰ Ης Βοϊά τὸ 
αοάδ Νναβ Ηε ἰάεπεῖςαὶ οὐ ορροβεά ὁ 
ὁ λόγος ἦν πρὸς τὸν θεόν. πρός ἱπιρὶϊε8 
ποῖ πιεγεὶν εχίβίεπος δἱοηρϑίάς οὐ Ῥυὶ 
ῬεΙβοηδ] ἱπίεσοουσβε. [ὃ πηξᾶπβ ποτα 
ἴδῃ μετά ο᾽ παρά, ἀπὰ ἰ5 τερι δεῖν 
Ἐπιρογδὰ ἰῃ ἐχργεβϑίηρ ἴῃς ργεβεῆςε οὗ 
Οπεὲ ῥμβεβοὴ ὙΠ ἀποῖμπεσ. ὙΤῆὰβ ἴῃ 
οἸαβϑίοαὶ ατεεκ, τὴν πρὸς Σωκράτην 
συνουσίαν, Δπὰ ἰη Ν. Τ. ΜΙκ. νἱ. 3, Μι. 
ΧΙ. σ6, ΜΚ. ἰχ. το, Οδ]. ἱ. 18, 2 ]οῇπ 12. 
ΤΙ ηΐβ ργεροβίτοη ἐπ ρ11ε8 ἱπίεσοουγβε ἀπὰ 
ἐπεγείοσεα βεραζγαῖβ ροιβοηδιϊυ. Α8 
ΟΠτγυβοβίοτπῃη βᾶγβ: “Νοῖ ἰη αοά δυῖ 
ΜῈ Οαοὗ, 48 ρεβοὴ Ψψ|Π Ρεῖβοῃ, 
εἴετηδῖν ᾿᾽". 

(3) Τῆε ννοτγὰά ἰβ8 ἀϊβεῖπρυ ηδῦῖε ἔτοπὶ 
αοὲ δηά γεῖ Θεὸς ἦν ὁ λόγος, ἰῆς ννοτά 

Τ.Ε. [5 ἐουπά ἴῃ 

1,4ϊ., αιἰδίηρ οὐκ οὗ ἀρονὲ ρυποιυδίίοη. 

8 αοά, οἵ Ὀϊνίης παῖυτε ; ποὶ ““8 
αοά;,᾽" ψὩϊςοἢ το ἃ ἐν 5} δασ νουὰ παν 
Ὀδδη δροπιίπδοὶε ; ποῖ γεὶ ἰἀαπεῖςαὶ ἢ 
411 τηδὶ οἂπ ὃς «ο4]1ε4 ἀοά, ἴος ἴδῃ ἴῃς 
ἀχτοῖς ψνουὰ πᾶνε Ῥεὲπ ἱπβεγίεά (οὐ, 
Σ ]οδη ἰϊ. 4). “Ὅς ΟΒ τί βιίδη ἀοοίσιπα 
οὗ τῆς ὙτΠΠΥ Ψψ88 ρευμαρβ Ὀείοσε δηγ- 
τηϊπρ εἶδε Ὧπ εἴἴοτι ἴο ὄἼχργεββ ον [εβϑ8 
ΟὨγίβε νναβ αοά (Θεός) ἀπά γεῖ ἱπ δἀποῖμογ 
δεῆϑεὲ Ψ28 ποὶ ἀοὰ (ὁ θεός), ἐπαὶ ἰ8 ἰο 
ΒΔΥ, ΜΆ8 ποῖ ἴῃς ψῆοϊε αοὐπμεδά.᾽" Οοα- 
81: θυ Βοβεβ Ξενισπίεαὶ Οομηπεϊὶς, Ρ. 
70-73. Ιμαΐμες βᾶγ8 “τῆς ϑγοσά ννᾶβ 
αοά᾽" ἰβ αραίπβε Ασίιβ.: “τε ἡΝογά νὰβ 
ἢ αοά ᾿" πύμες βαρ ο πα, ΠΝ 

νεσ. 2. ο ν ἐν ἀρχῇ πὶ ν 
θεόν. Νοῖ ἃ πιετε νηβῖνν τὰς οὗ ψῃδὶ [858 
Ὀεεη βαϊᾷ ἴῃ νεσ. τ, ὙΠεῖς ᾿οῖπ πᾶ8 
βαϊὰ [μὲ {πε Ννογά νγᾶβ ἴῃ ἴῆς Ὀερίπηΐπηρ 
δηὰ αΑἷβο {παὶ Ης νγᾶβ 8 αοά: δετε Βα 
ἰηάίςαῖεβ τπαῖ ἴπεβε τνο οδαγδοϊεγίβεϊςβ 
εχίβιςἁ Τοπιεπιροσαπεουβῖυ. “δ ννᾶδ 
ἴῃ {Π6 Ὀερίπηΐϊηρ ἢ αοά." Ἠδδ υβῃ6β 
4130 ἴο ἐπ ρ ἢ δβίβα (ἢ ἴῃ νῖενν οὔ νῃμδῖ ἢς 
8 ἀδουϊ ἴο τε]]. Ιπ {πε Ῥερίπηίηρ Ης 
8 ἢ αοά, αἰογναγάβ, ἰῃ εἰπε, Ηδ 
οᾶτης ἴο ὃὈς τυ ἢ τᾶ. Ηἱἰδβ ῥγίβεῖης σοη- 
ἀϊτίοῃ πιυβὲ ἤσβὲ ὈῈ ρταβρεά, ἱξ τπε ρταοα 
οὗ ννῇῆδλί βυςοεεάβ 8 ἴο ὃε υηδετγβίοοά. 

γει. 3. Πάντα δι’ αὐτοῦ ἐγένετο. ΤῊΘ 
οοππεοίίοῃ ἰβ οὈνίουβ: ἴῃς ννΝοτά νῶβ 
ψ ἢ αοά ἰπ ἴδε θερίπηίηρ, Ὁ ποῖ 88 
δῃ ἰάϊε, ἰηεβήοδοίοιβ δχίβίδηος, το ΟΠΙΥ͂ 
τῇδη ἔογ (ες ἢτδβὲ εἰπια ρὰξ ἔοσί ἢ ἐπεγρῪ 
ἤεη Ηδ οᾶπι ἱπίο ἴῃς ννοτϊά. Οαἡ ἴπ6 
ςοπίγατν, Ηἐδ ννᾶ8 ἴδε βουγος οἵ 8] 
δοιίν!γ δηά [ἰἴ6. “ΑἹ ἐπίηρβ νψεγε 
τηλὰς ὉΥ Ηΐπι, ἀπά νἱΐδους Ηἰπὶ τνᾶβ 
ποὲ ὄἼνϑὴ οπς (πίπρ τηδάς ψἰῆ ἢ ψγ»88 
τηδᾶς." 

Τῆς ἄουδίε βεπίεηος, ροβίεϊνε δηᾶ 
περδξῖνε, 18 οπαγαοιϊεγίβεὶς οὗ Ϊοῆη δηά 
Ἰεπάβ επλρπαβϑὶβ ἴἰο τἣς βιδξἔεοπιεηῖ.--- 
πάντα, ““ρταπᾶάς νεγϑυπὶ 400 τηυηάυ8, 
ἦ.δ., υπηϊνεγϑίϊαϑ τογὰπὶ ἰλςοίδτυπὶ ἀ6- 
ποίδιυτ ᾽"᾿ (Βεηρεῖ). ὙΤμο τηοσγο δοουζαῖα 
ἐχργεββίοῃ ἴοσ “" 411 {πίη ρβ᾽" τακθὴ δ8 ἃ 
οἷς δηὰ ποῖ βενογαῖ ἰ8Β τὰ πάντα 
((ο]. ἱ, 16) οΥ τὸ πᾶν; δηὰ, δ8 ἴῃ 
παραίϊνε οἴδιβε οὗ (Πἰ8 νεζβε ἱπάϊςδιεβ, 
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6. ᾿Εγένετο ἄνθρωπος ἀπεσταλμένος παρὰ Θεοῦ, δ ὄνομα 
Ἰωάννης.} 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Ἴ. οὗτος ἦλθεν εἰς μαρτυρίαν, ἵνα μαρτυρήσῃ " περὶ τοῦ ἰ. 5. 

σϑς 

δ δ ν»" 
Ὁ μαρτυρ. 

περὶ ἔτεα. ἰῃ 0., δοὶ οἰδενῆετε ἴῃ Ν, Τ᾿ 

1 Ἰωανης ἰῃ ΤΙΝ, ποτα δηὰ δὲ ὄνθσυ τεούσγεηος οὗ ἔα ΠΔΠΊ6. 

Τῆς Ννοσὰ νὰϑ ἴπε Αρεπὲ ἴῃ Ἵσεδίίοη. 
Βαὲ ἰξ ἴ8 ο Ὀς οὐβεγνεὰ πὶ [ἴῃς βδιης 
Ῥτεροβίτίου 18 υβεὰ οὗ αοά ἴῃ ἔπε βδαπὶε 
ςοηηεοκίοη 'π Εοπι. χί. 36, ὅτι ἐξ αὐτοῦ 
καὶ δι᾽ αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν τὰ πάντα: 
δηὰ ἴῃ (οἱ. ;. τ6 δε βδπ)α ννυτίἴεσ 1868 ἴῃ68 
Βδπε Ῥγεροβίτἰοηβ ποῖ οὗ ἴπε Ἐδίμεσ δυῖ 
οὔ ἴδε ϑοὴ ἤδη ἢα βᾶύβ: τὰ πάντα δι᾽ 
αὐτοῦ καὶ εἰς αὐτὸν ἔκτισται. [πη 1 Οοτ. 
νἱϊ. 6 Ῥδὺ] ἀϊδείπρυΐθμεβ Ὀθῦνεεη ἴπε 
Ἑδίβεῖ δ8 ἴῃς ῥγίπηδὶ βοιιγοε οὗ 1} τίη ρ8 
δηά ἴῃς 80 48 ἴῃε δοῖυδλὶ Ογεδίοσ. ([π 
ατεεκ ΒΑΠΟΕΒΟΡῸΥ τῆς. ῥσγοῦ!επὶ νναὰβ8 ἴο 
δβοογίδιη ὃν νΏοπι, οὗ ψῃδῖ, ἀπά ἴῃ νίενν 
οὗ νῃδῖ πε ψγουἹά ννὰβ πιδάς ; ὑφ᾽ οὗ, ἐξ 
οὗ, πρὸς ὅ.ἁ Απά!ϊ, ἴοκε φυοῖεβ ἃ κἰρπὶβ- 
φαπὶ βεηΐδηςα ἄογὰ Ρῃΐο (0,4 Ολενμδ., 
35): εὑρήσεις αἴτιον μὲν αὐτοῦ (τοῦ 
κόσμον) τὸν θεὸν, ὑφ᾽ οὗ γέγονεν " ὕλην 
δὲ τὰ τέσσαρα στοιχεῖα, ἐξ ὧν συν- 
«κράθη" ὄργανον δὲ λόγον θεοῦ δι’ οὗ 
κατεσκεν υ 

γετ. 4. ἐν αυτῷ ζωὴ ἦν. “πη Ηἰπὶ ννᾶβ 
1ἴἰπ᾽; τῆδὲ ρόννεσ Βιοἢ ογεδίεβ [ ἀπὰ 
ταδὶ πιδίῃ8 811] εἶβε ἰῃ εχἰβίεηςε νγὰ8 ἴῃ ἴπε 
ΙΓοροβ. Τὸ ἰἰπιῖς “π᾿ δῖα ἴο δΔηΥ 
Ῥαγιίσυϊαγ ἔοστλ οὗ 16 ἰβ τεπάεσεά ἰτη- 
Ῥοββίθῖε ὉΥῪ νετ. 3. ἴῃ ]οῆπ ζωή 18 
ἘΘΏΘΓΑΙΙΥ εἴθσπαὶ οὐ βρισιτυδὶ 1, δυὰς 
Ποτα ἴἴ ἰβ πιοσα σοσηργεπεηθῖναο. [Ἃἢ τὰ 
Ιοροβ ννᾶβ 1{{ππ, δηὰ ἴξ ἰ5. οὗ π|5 11{π 81] 
τϊηρ8 ἤᾶνα ραγίδκεῃ δηᾶὰ ὃν ἴδ {πεν 
εχίϑ. Οὐ ῬΏΐο᾿Β ἀεδίρπαιίοπ οἵ τῆς 
1μοροϑ 48 πηγὴ ζωῆς. --καὶ ἡ ζωὴ ἦν τὸ 
φῶς τῶν ἀνθρώπων, “" δηὰ ἴῃς [1 νγ88 
86 Ἰρῆς οὗ πηεη"; τς 16 ψΜΙΟἢ ννα8 
18ε ουπίαίη οὗ εχίβίεηςς ἴο 811 {πὶπρ8 
ΨΆ8 Ἔβρεοίδ!ν τῆς Ἰίρμς οὗ πιδη (1υὔοκε). 
τ ννὰβ ποῖ ἴπε [οροβ ἀϊγαοι θὰ [ἢ 
1ἴπ ΠΙς ἢ τνᾶ8 ἴῃ 16 Ινοροὸβ νος ἢ νὰ 8 
τῆς σῆς οὗ πε. Ο. Ηοϊέζταδπη {πίη 8 
1π|8 ΟΠΪΥ πιεᾶπβ ἴπδὶ ἃ5 πιεη τεοεϊνεὰ 
1:6 ἔτοπι ἴδε 1 οροβ ἐπα πιρῃς ὃς εχ- 
Ρεοϊεά ἰῃ τῆς ρτς το τεοορηΐβε ἐπε αἷνεσ. 
ἀοάει βαγ8: “Τῇῆε Γοροβ 18 ᾿ΐρῃξ; θαῖ 
ἴξ [8 τσουρῇ τῆς πιεάϊδιίοη οἵ [6 τπᾶῖ 
Ης πιυβὲ Ὀεσοπια 50 αἰννδυβ; {πὶβ ἰ8 
Ῥτεςίβεϊυ ἴῃς τεϊδιίοη νος τῆς Οοβρεὶ 
τεϑίογσεβ.υ ἵν σεζονεσ τῃγουρῇ ἴδ πὲνν 
ογεδιίοη ἰῇ 9}ε808 ΟἾσίϑε ἂπ ἴηπασ ἰἰρῆϊ 
νυ ὈΙ ἢ ργίηρβ ὑρ ἔγτοη τῆς [“ἴς.᾿᾿ ϑίενθηβ 

ΒΑγΒ: “Τῃε Μηοσά σεργεβεηίβ δε 5ε]- 
τηδηϊεβεηρ 4081 οὗ τς Ὀἰνίπε [{{6. 
ΤῊϊθ Πεδνεη]ν ἰἰρμε βῃΐπαβ ἰῃ της ἀδσκ- 
πΕε88 οἵ {πε ννοσὶ ἀ᾿ 8 ἱρῃόζσαπος δηά βίῃ." 
ὙΠε Ψψογάβ βεεπὶ ἴὸ πιεᾶῃ ἴπαὶῖ ἴπ6 [ἰδ 
ΜΏΪΟΙ ἀρρδδῖβ ἰῃ (ἢς νατίεϊυ, ΠΑΤΊΟΩΥ, 
δηὰ ρσοσζεββ οὗ ἱπδινϊπιαῖα πδίισε, πὰ 
ἴῃ ἴῃς ννοηάεσγίυγ πγαηίοϊά γαῖ τεϊδιεὰ 
οστηβ οὗ δηϊιηδῖε εχίβίεησε, Ἀρρεᾶγβθ ἰῃ 
ΤΏΔΩ 88 “ ΠΙρῆς,᾽" ἱπιθ!] δου 8] δηὰ πιοσαὶ 
ρὲ, τεάβου δηά ἽἼοπβοίεηςα. Τὸ τῇς 
[οβοα ΠΊΘη ΠΊΔΥ ἀθδτοῦδ ΝΝ Μοσάβ οἵ 

5. ΧΧχν]. 9, παρὰ σοὶ πηγὴ ζωῆς, ἐν τῷ 
φωτί σον ὀψόμεθα φῶς.---νεῖ. 5. καὶ 
τὸ φῶς ἐν τῇ σκοτίᾳ φαίνει, ““ἀπὰ τ6 
᾿ς βῃϊπει πῃ ἴῃς ἀλτκηςεββ". ΤῆΉγεα 
ἰηϊεγργεϊδείοηβ ἅγε ροββίδίε, Ὑπὲ ννοσγάβ8 
ΤΊΔΥ ταῖεσ ἴο ἴῃς ἱποδγηδῖεδ, οἵ ἴο ἴῃε ρσε- 
ἰποᾶσπδίε Ἴχρεσίεηςς οὗ πε ["ΟρΌΒ, οσ ἴο 
οί. Ηοϊεζηηδηη δηὰ νγεἰββ οι σοπ- 
βίάδσ τῆς οἶδιιδε τεΐεσβ ἴο τῃ6 ἰησαγηδῖς 
οοηπάϊιίοη (οἷ τ Ϊομη ἰ. 8). θὲ Μεῖίς 
τείεσβ ἱξ τὸ ἴδε ργε-ἱποδγηδῖε ορεζβίίοη 
οὗ ἴτε Ιοροβ ἱπ τῆς Ο. Τ. ρῥτορβείβ. 
Μεγες δπὰ οἴπεβ ἱπίεγργεῖ φαίνει 258 
τηϑδηΐηρ “ ῥγεβεηῖ, ἐ,4., υπὶπιειγαρίεά! Υ 
ἔτοῦλ ἴπε Ὀερίπηίηρ ὑπῈ] πον". ΤΠὰ 
δε ΟὗὨἨ τπ6 δογίϑδὲ κατέλαβεν 566 πῚ8 ἴὸ 
τηᾶκα 186 ἢἤτβε ἱπτεγργεϊδιίοη ἱπηροβϑίδῖε ; 
ψ 6 δὰ πεξοηδ, ἰδ οδνίουϑὶνΥ ἴοο 
τεβίσιςῖεά, Ὑνδαῖ "" βῃϊπίηρ "8 τηεδηῖ 9 
ΤΙΐβ αἷβο σηυβὲ ποῖ ὃς 1ἰπητεὰ το Ο, Τὶ 
Ῥτορῆδου οζ τενεϊδιίοη θὰϊ το ἴδε ᾿ἰρῃὶ οὗ 
οοπβοίεηςε δηὰ σδᾶβοη (οΐ νετ. 4).---ν τῇ 
σκοτίᾳ, ἴῃ τπ6 ἀδικηεβθ ννΒῖοἢ ταἰκιοή 
ψ Βόγενοσ ἔπε ᾿ρῃς οὗ τπε ΙορῸ5 ννᾶ8 ποῖ 
δάπκιεά. ᾿ασίκπεββ, σκότος οἵ σκοτία, 
ννὰ8 ἴπῸ εἐχρζεβδίοῃ πδιυγα! ν υϑεὰ Ὁγ 
βεουΐϊασ ατεεκ νυτίϊειβ ἴὸ ἀδβοσῖδε τῃ6 
ψν τ] ἀ5 ςοπάϊτίοη. ὙΠ [υοίαπ: ἐν 
σκότῳ πλανωμένοις πάντες ἐοίκαμεν. 
ΟΦ. Ἰμϑοτοείαδ: 
“Οὐδ θυ ἴῃ ἔθη ςὈτί8β νττας, αυδηκίβαιις 

Ῥετίο 8, 
Βερίτας δος δενὶ φυοάσυπημς εβὲ"". 

καὶ ἡ σκοτία αὐτὸ οὐ κατέλαβεν. Τῆς 
Α. Ν. τεηάδσβ {π|β ““δπὰ ἴῃς ἀδγίκηδβϑ 
οοπλρσεμοπάςά ἰξ ποῖ᾽" ; τῇε ΚΕ. Ν. 88 
“Δρργεμβεπάεδ᾽" δηὰά ἱπ τῆς πιαῖρὶπ 
“ἰ Ονθσοαπιε ̓ς, Τῆὲ ατεεῖκ ἱπίεγργεῖδιβ 
υπαοτοιοοά {πὰ οἴδιβε το πιεδῃ παι ἴπε 
ἀδικπεββ ἀϊὰ ποῖ οοπαηυες ἴῃς ἰἰρδι. 
Τῆυβ ὙΠεορηγἶδοϊ βαυβ: ἡ σκοτία... 
ἐδίωξε τὸ φῶς, ἀλλ' εὗρεν ἀκαταμάχητον 
καὶ ἀήττητον. ϑοπ)ε πχοάετη ἱπιεγργείεγβ, 
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φωτὸς, ἵνα πάντες πιστεύσωσι δι᾿ αὐτοῦ. 8. οὐκ ἣν ἐκεῖνος τὸ φῶς, 
ἀλλ᾽ ἵνα μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ φωτός. 09. ἦν τὸ φῶς τὸ ἀληθινὸν, ὃ 

πὰ εδρεςῖδ!ν νεβίοοῖι, δάορὲ τδΐβ 
τεηάετίηρ. “Τῆς Βοῖε ρῆγαξε ἰ5 ἰηάδεά 
ἃ βιδιι !πρς ραγδάοχ. ΤΈς Ἰἰρις ἀοεβ ποῖ 
Ῥαπίβῃ ἴῃς ἀδικπεββ: ἴπ6 ἀδγπεββ ἀοεβ 
ποῖ ὀνεγροννεσ ἴπε ᾿ρῃϊ." ὙΠῖ8 γτεπάετσ- 
ἴῃρ ἰ5 διρροθεὰ ἰο βπά βυρροτὶ ἱπ οβαρ. 
χίΐ. 35, ΨΠεῖς ΟἸγίβὶ δᾶνβ, "" Ν αἱϊς νυν !]ς 
γε πᾶνε τῆς Ἰίρδι,᾽ ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς 
κα ; δπά κα' νειν ἰ8 τῆς 
ψνοσὰ σομηΠΊΟΩΪΥ υδεὰ ἴο ἀεποῖς ἄδν ος 
πίρμε ονετσίακίηρ ΔπΥ οπε (5Ξες ΝΥΝ εἰβίεϊῃ). 
Βυὲ τῆς ταάϊοδὶ πιεδηΐηρ' 15. “"ἴο βεῖζε, 
“1ο ἴδε ροββεββίοη οὐ, ““ἴο ἴδαν ποὶά 
οἵ᾽᾽; 8ο ἱῃ ἔοτῃ. ἰχ. 30, 1: Ὅος. ἴχ. 24, 
ῬΗΙ. [1,. 12. [τ 15. ῖ3ο υβεὰ οὗ τηδηϊδὶ 
Ρετςεριίοπ, 48 ἴῃ ἴῃς Ῥλαφάγμς, Ρ. 250, Ὁ. 
8ες αἷβο Ροϊ υδῖι8, 111. 32, 4, ἀπά νἱ!. 4, 6, 
δυσχερὲς καταλαβεῖν, ἀΠῆσυ: το ἀπάετ- 
βίαπά. ὙΤῆΐβ βεῆδε ἰ8 Τηθῖς Ἐοβετάου ἴῃ 
τοῖα ραββαρε; Ὄβρεοίδ!ν ὑνἤδη ψνῈ οοπ|- 
Ῥϑᾶτε ες: 10 (ὃ κόσμος αὐτὸν οὐκ ἔγνω) 
δηάᾶ νας. αἱ (οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ παρέλαβον). 

νν. 6-13. Τῆε ἈΜιςίογὶς πιαπιζεσέαίϊοπ 
ΟΓ κε 1 ορος ἀπά [ἐς τεσηέ5.---Ὗ τ. 6. ἴῃ 
ἰν8 νεῖβε [οὔτ ρΆ85ε5 ἴο ἴδε Πίβιίοσίοδὶ ; 
δηὰ {πὸ ἴδε οἴμεγ ἐνδηρε ἰδῖβ δερίπ8 
ὙΠδΝ τὰς Ἐβρεβῖ υὰ πες Μορϑ: 

υθὼς ἐπὶ ν ἐπιφάνειαν τοῦ 
κωῦ, Ἧρα ἄν εὗρεν ἀρχὴν ἑτέραν ἥ τὰ 
κατὰ τὸν ᾿Ιωάννην ; ετο ἄνθρωπος, 
“ηρῖ ἔλεγε τσαᾶς (οὮΔΡ. 111. 1), δα: ἀδποῖ- 
ἴῃς ἴῃς ἀῤῥεαγίηρ, τῆς Ὠἰδίοτίςα] πχδηΐ- 
ξεβιδιίοη,᾽" Μεγεσ. ΟΛ 1Κ. ᾿. 5. ΤΠ 
τεβειτηοην οὗ [ομη 18 ἱπισοάυσεὰ ποῖ ΟὨΪΥ 
88 ἃ ᾿ἰβίογιςδὶ ποῖς δυῖ πὶ ογάεσ ἴο ὕτίηρ 
ουξ τῆς ἀρρταναῖεὰ δ᾽ πάπεββ οἵ ἴποβα 
ΨὯΟ τεϊεοϊεὰ ΟΠτγίδε. ΤῊ τλᾶη νν88 
ἀπεσταλμένος παρὰ θεοῦ. ΗοἱἐΖζπιᾶπηῃ 
ΒΆγ8 “Δπη ἢἰδίοτίςαι ἀρρδᾶγσαπος ἰβ 
οἰατγαοϊεσίβεδ δβ αἀοάβεηι ̓. [τ πιῖρῃς 
ταῖμπεσ ὃς βαἰὰ τπδὲ δη ἢίβίοσγίςδὶ ἀρρεαγ- 
Δῃος δεηΐ ἴο [016] ἃ ἀεῆπίτε Ὀϊνίπε ρυτ- 
Ῥοβε ἰβ 80 οπαγδαοίεγίβεά. ὙΠετε ἴδ ΠῸ 
ἀεείσηδείοη οὐγ Ιοτά πιοῦα ἐγααιεπαν 
ΔΡΡΙΙε8 ἴο Ηἰπιβεῖξ. [πῃ ἴπ6 ῥγαγεσ οὗ 
οἤδρ. χνῖϊ, βοπῖςὲ εαυϊναίεηϊ οσουΓβ βὶχ 
τπιεβ. Απὰ ἰπ ἴδε εριβεε τὸ τὰς Ηδεῦτγεννβ 
Ης ἰ5 οαἱϊεά “τῆς Αροϑβεὶς οὗ οὺσ ἼἿοη- 
ξεββίοη ". Νὼο ἀϊδβείηρυ βηίηρ {Π|6 8 
ἀὐάδεά ἴο ἴπεὰ σοπηπιοη πδπὶα “ ]οδπ ᾿". 
Ψνεβίοοιϊι βαυβ: “1 τῆς τεσ οὗ {πε 
(οβρεὶ ννεγα ΠίπιβεῖΓ ιμῈ οὐπες ]ομη οὗἁ 
τὰς ἀοβρεὶ μίβίογυ, ἰξ 8 ρεσγίες εἶν ἡδίυγαὶ 
ιἰπᾶὶ Βε δῃμουϊὰ τπἰπκ οὐ τὰς Βαριίβι, 
ἀρατὶ ἴχοπὶ διἰπηβεῖζ, 848 ἰοβη οηἱὶυ". 

αἰκίηβ βᾶγβ: “τῆς υγίῖεσ βίοοά ἴοὸ 
Ηΐπι ἰπ ἴῃς τεϊδείοη οἱ ἀΐβεῖρ!ε ἴο ἰδαςῆεσ. 
Το δίπι ἢε νν8 ἐλε ]ομη." Αδεγνναγάβ 
τὰς ἀϊδοίρ!ε θεοαπις ἐδε ]οΠη.---Ν ἐγ. 7. 

οὗτος ἦλθεν εἰς βερτυρίον᾽ -ςς δὲ 
αὐτοῦ. “Τῆε βᾶγῃε (οσ, ἔπ18 πὴ8Π) σᾶπηα 
ἴοσ υνἱΐηςβ8,᾽" εἴς. “7ΟΠπ᾿ 8 πικίββίοη ἰβ 
ἢσδὶ βεῖ Ἰογσίῃ ὑπάεσ ἰἴβ ρεπετῖς δβρεςῖ: 
ἢς οἄπιὲ ἔοσ τυἱίπεββ; ἂηὰ ἔδεη ἰϊ5 
βρεοϊῆς ορ͵εςξ (ἵνα μαρτ. περὶ τ. φ.) ἀπὰ 
18 ἤπδὶ] οὔ)εςὶ (ἵνα παντ. πιστ.) ᾶτε ἄς- 
Βπεὰ ςο-ογάϊπδιεϊγ," Μνεβίοοῖι. 1οδπ 
ΜΔ8 ποῖ ἴο ἀο ἃ ρτεδὲ νοτὶς οὗ δἰβ οσσῃ 
Ὀυξ ἴο ρΡοίπι ἴο δποῖϊπεσ. ΑἹ] δἰβ εχ- 
Ῥετγίδεηςδ, Ζ68], ἀπά ἱπῆυεηος ψετε ἴο ὃς 
δρεπὶ ἰῃ ἐεβιγιηρ ἴο (δ ἴτας Γἷρδι. 
Τμΐθ Πα ννᾶβϑ ἴο ἄο “ 1πδὶ 411 πιϊρῶς δε- 
Ἰίενε ᾿πσουρἢ Ηἰπι". ὙΒς ΨΠοΙς οὗ τδϊς 
(οβραὶ ἰβ ἃ οἰκίπρ οὗ νἱΐίπεβϑεβ, δυῖϊ 
7οῃ π᾿ 5 οοπηββ γε πὰ ἰβ οἵ πιοβὶ ἱπιροσῖ- 
8ηςε, Αἱ ἤτϑε βίρδε ἴὲ τηῖρμε βεεπὶ ἐπὶ 
δ8. τηϊββίοη πδὰ ἐαιϊεά. ΑἹἹ ἀϊά ποι 
Ῥεΐϊενε. Νο; Ὀυῖ 411 ψῆο ἀϊά δεῖϊϊενε, 
ϑρεακίπρ βεῃεσγα!γ, δεϊενεά τὨγουρἢ 
δῖπι. ΤΒε ἢγβι ἀϊβοῖρίεβ νοῦ ὉΥ [6808 
ΨΜεῖα οὗ [οΠπ᾿β (γαϊπίηρ ; δηὰ τῆγουρἢ 
ἔδεπὶ Βα] εῖ 845 Ὀεσοσης βεπετΊαὶ.-- - ες. 
8. οὐκ ἦν ἐκεῖνος... φωτός, (τε 
τπουρῆὶ οὗ {πε ργενίουβ νεσβε ἰβ πεσε ρυΐ 
πῃ ἃ περαῖίνε ἴοτπι ἕο ἴῃς βαᾶκε οἵ 
Επρἤμδβὶβ; δηά στ τῆς βάπιε οὐ)εςῖ 
οὐκ ἦν ἰΒ πιδάς ρῥγοπιίπεπε ἰπδὲ 1 ΠΊΑΥ 
Τοηίγαϑθε γἢ πε ἵνα μαρτυρήσῃ. Ης 
(οσ, τμδὲ τγδπ) τᾶς ποῖ τῆς ᾿ΐρῃξ, Ὀὰϊ Βα 
ἀρρεασεὰ παῖ πὲ πιρῃϊ θεδ υνΠΠ6 88 
τερασαϊη τῆς ᾿ΐρῃς. ΨΥ βδὺ τῃϊ8 οὗ 
7οδη 8 πεσε ΔΎ ἄδηρες ἴδδὶ Βα 
δου ά Ὀ6 πιίβίδκεη ἔοσ ἴῃς Ἰἰρῆὶ ἡ ϑόοπης 
ἀϊὰ τϊπκ πε ννᾶ8 ἴπς ΟἸγίϑι. ὅες νν. 19, 
20.-Νεσ. ο. ἦν τὸ φῶς... εἷς τὸν 
κ ν. ἦν εἰαπάβ ἢγβὶ ἴῃ οοπίγαϑι 
ἴο ἴῃε οὐκ ἦν οἵ νετ. 8. Τῆς ᾿ἴρδε ννδβ 
ποῖ... : τῆς Ἰίρδε 88... [1π τῃϊ18 
νεῖβε ἴῃς Ἰΐρμε ἰβ 4150 ζυσῖμεσ σοπιγαϑιεὰ 
ν ἢ ]ομη. ὙΠπεὲ Βαρεὶδὲ τγὰβ Ηἰπιβεὶ ἃ 
Τρ (νεῖ. 35) Ῥαξ ποῖ τὸ φῶς τὸ ἀληθινόν. 
Τῆΐβ ἀεβίρπδιίοη οσοὺτβ πίῃς {ἰπ1ε8. ἰῃ 
]ομη, πενεσ ἴῃ ἴπε ϑυπορεβῖβ, [ἰ πιδᾶῃβ 
παῖ νὨίοἢ σοτγεβροπάβ ἴο ἔδε ἰάεδὶ ; 
τις ποῖ δβ8 ορροβεΐ ἴο ἔδϊβε, Ὀυϊ ἴο 
δΥΓΊ Οἱ 4] οὐ ἱπηρετέεςς. ὙΠε σῆς ἰδ 
ξασγῖποσ ομαγδοίεγίβεά 8 ὃ φωτίζει πάντα 
ἄνθρωπον. ΤΠΐβ ἰ8Β 1Π6 εχ ὁπ ψῃϊο ἢ 
πε Οὐάκοτβ ἔουπὰ ἴοσ ἐπεὶς ἀοοιτίης πὶ 
ἜΝΕΙΥ ΠΊΔΏ [48 ἃ ΟδΥ οὗἉ νἱβἰϊαϊίοη δπὰ 
τδῖ ἴο ἐνεγυ πιᾶπ ἀοά ρίνεβ βυϊβοίεηϊ 

Ἅς6. ΒΑσοῖίδυ ἰπ Πίβ Αῤοίοργυ 8405: 
“ὙΠΙ8. ρίδοε ἀοτΐ 80 οἰεαγῖν ἔδνοιισ υ8 
ἴπαῖ ΌΥ βοπιε ἰΐ 18 οδ᾽]εὰ “τῆς Οὐδίκοτβ᾽ 
ἰεχε,᾿ ἴοσ ἱξὲ ἀοιῇ ενϊάδηον ἀεπιοηβίγαις 
οὖ δϑβεζίίοη ᾿᾿. [τ νγῶβ 4150 πιυοῖ υβοὰ 
ὃν τῆς Οτεεκ Εδίβεγβ, ῆο Ῥεϊϊενοά {πὶ 
ἴῃς Ποροβ συϊάεά {π6 Πεδίμεη ἴῃ τποὶς 



8---ἰτ. 

φωτίζει πάντα ἄνθρωπον ἐρχόμενον εἰς τὸν κόσμον. 
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. ἱ χνὶϊ. ἃς; 
τοι ιν τῷ ὅον. μι: 

κόσμῳ ἦν, καὶ ὁ κόσμος δι᾿ αὐτοῦ ἐγένετο, ' καὶ ὁ κόσμος αὐτὸν οὐκ Αςίε χαὶν, 
ἔγνω. 11. εἰς τὰ ἴδια ἦλθε, καὶ 7 οἱ ἴδιοι αὐτὸν οὐ α παρέλαβον. κὶ δι... 6. 

ἘΣ ΟΒΟΡΏΪΟΑΙ ταβεᾶσοπεβ (866 [70 δὲϊπ᾽ 8 
Ῥίαϊς, ἰϊ., δἷἴς,, δηᾶ ΟἸεπιεηξ, ῥαςοὶνι).---- 
ἐρχόμενον π48 Ὀεεη νδτουβὶν οοπβίσυβά, 
ψ ἢ ἄνθρωπον, τ τὸ φῶς, οὐ νἱἢ ἦν. 
(1) ΤῊ ἔγβε οοπϑβίγυςείοη ἰ8 ἑανουτεά ὈΥ 
Ομεγβοβίοπῃ, Ευςαγτηῖαβ, τῇς Μυϊραῖε, 
δηὰ Α. Ν., “ἐλαὲ “88 ἴδε ἴσὰς τρῃς 
ΜΌΘΟΝ ΠΙρΒιεῖῃ ἀνεῖν πιδη ἴπαὶ σοτηθῖα 
ἱπῖο ἴπ6 ψοσὶ ἃ "; οὐ ἢ Μεγεσ, “Πα 
ἔσας ᾿ἰρδξ ΠῖοΒ νεξδμῳ ἜΝΕΓΥ τῆδῃ 
οοπηίηρ ἰπῖο ἐπε τννοσ] ἃ νγὰ8 ργεβεηῖ᾽ (ἦν 
Ξξ δάεσγαί). Τὸ ἴδ6 οδ]εοϊίοη τῃδιὶ ἐρχόμ. 

. κόσμον ἰ8 ἴδ8 τεἀυπάδληϊ, Μεγες 
τερ ϊεβ τῇδε ἔπεσα ἰβ δυο ἃ τπὶπρ 45 ἃ 
μοῦ τεδυπάδποο, ἀπά δαὶ με πᾶνε 
Βεσα δὴ “ερίο ἔυ]1η 688 οὔ τνοσὰβ᾽᾿. Βαϊ τμα 
““βρὶς ἔπε 88 ἰβ πεῖ ουὖἕξ οὗ ρἷδες, 
επηρῃαβίβίπρ πάντα ἄνθρωπον. Βεϑἰάε8, 
'π [815 αοϑρεϊῖ, “ οοτηΐηρ ἱπῖο ἰῃς ψνοσὶ ἀ " 
8 ποῖ υδοά οὗ Βυχηδὴ δίγίλ, ὉὈυϊ οὗ 
Δρρεδᾶσδηος ἰῃ οὔδ᾽β ῃΐδος διηοηρ πηεῃ. 
Απά 51} ξυσῖπεσ ἐρχόμενον οὗὨ 1Π18 νεῖβαὲ 
ἰβ οὈνϊουβῖν ἰῇ οοπίγαβϑε ἢ ἴΠ6 ἐν τῷ 
κόσμῳ ἦν οἵ {δε πεχῖ, ἀπὰ της βυδ]εςξ οὗ 
Ῥοῖῇ οἴδυβεβ πιυϑὲ θῈ ἴπε βδᾶπιδ. (2) Τῆς 
βαοοηά οοηπβίτυοτίοη, ΜΠ τὸ φῶς, ννᾶ8 
δάνοοαιϊεά Ὀγ ατοῖυ8β (“να]άς τλϊῃὶ 86 
Ῥτοῦδαῖ εχροβίεἰο φυδὲ δρυά Ουτ]]!υπὶ εἰ 
Αὐυρπυβεπιπι) δχβίαῖ, αὐ ἤος ἐρχόμενον ΔΩ ἫΣ Ε 
τείεγαῖυς δὰ τὸ φῶς, οὐ. {{|, το, χιὶ, 46, 
χυΐ, 37), ἀηἃ Πα5 Ὀδδη δἀὐορίεά Ὁγ αοάεϊ, 
“ΠΟ τεηάεσβ ἴπυ5: “(Τῇδῖ Πρ) νγᾶ8 
τπε σὰς Πἰρπς ν Ιοἢ ΤΠ ρΒιεῖἢ ὄνεγν τηδη, 
ὃγ εοπιὶπρ (ἰῖ8ε1) ἱπῖο τῆς τνοσ ἃ". 
ΓΝ Ψετα [ΟΒ π᾿ 8 πιεδηΐηρ, ἱξ ἰβ ἀἰ συ: 
ἴο 8ε6 ψν ἣν Βς ἀϊά ποῖ ἰηβεζῖ οὗτος 85 ἰπ 
ἴδε βεσοῃὰ νεσβε οἵ τοῦτο. (3) Τῆς ἰπἰτὰ 
ςοπϑίτιυοτίοη, ψγ ἢ ἦν, 48 πιιοἢ ἴο τεοοτι- 
ταεηὰ ἰξ, ἀπὰ πᾶ8 δεεη δδορίε ὃν ννεβῖ- 
οοἴξ, ΗοϊτΖπιδηη, ἀπά οἴμπετβ. Τῆς ΕΟ. 
τηδυρίῃ τεπάεσβ 88 1ξ ἦν ἐρχόμενον ννετε 
με ρεγίρῃγαβιίς ἱπιρεσέεοῖ σΟπΊ ΠΟΥ 
υϑεά τῇ Ν. Τ., “δα ἴσας Πἰρμς  ὨΙοἢ επ- 
ἸρΒιθηΘΙ ἢ ἜνΕΤΎ πιδῃ ΜΜΆ8 σογληρ ἰπῖο 
τῆς νοσὶά,᾽" ἐ.Ζ., δὲ τῆα. εἴπ θη {πὰ 
Βαριτίβὲ ννὰβ υνἱϊπεβδβίηρ, ἴ6 ἔστε Ἰρπς 
ΨΆ5 ἀαννηϊηρ οἢ τῃ6 ψνοτά. ὙΝ εβίοοιξ, 
Βονανεσ, {Πιη ΚΒ ἰς δεβὲ ἴο Δ Κα ἰἴ ““πηοσα 
Ἰτοσαν ἀπά γεῖ τῆοτε ρβεπεγα! γ 48 
ἀεβοσί ίηρ ἃ σοπηηρ νοῦ τγᾶβ ῥσο- 
ξτεβδῖνθ, 5] ΟἿ Δοςοτηρ] 8ῃςά, οοτηδιπεὰ 
ὙΠ ἃ Ρεγιηδπεηῖΐ Ὀεΐηρ, 80 ἴπδὲ ῬοΓἢ τῃς 
νεσῦ (τραᾳ5) δῃὰ {π6 ραδγίίοἱρὶς (ον ρ) 
δανε {δεῖς [11] ἔογοβ απ ἀο ποὲ ἔογῃ δ 
ξιεπρβταῖο ἔος δὴ ἱπιρεγέεςξ 3 ἀπά 
6 ἰταηβἰδίεβ: “"Ὑ0Πεῖς 88 (ἢς Ἰἰρδε, 

ἴδε ἴσὰς ἰἰρδὲ ν᾿ ΒΙ ἢ ΠΡ ΒΘ ἀνεσυ πηδῃ; 

τμαῖ Πρδὲ τνᾶβ, απά γεῖ πιογε, ἴδαξ Ἰὲρῃς 
νν»88 σοζηΐηρ ἱπίο ἴδε νοσ]ά "".---ν ες, το. 
ἐν τῷ κόσμῳ ενον οὐκ ἔγνω. ν. το δηὰ 
αι ὈγεΗν δβυτηπηαγίβα ὑνῆαΐ παρρεπεά 
Ψ Πδη ἴδ Γοροβ, {πε Γἰρδέ, σάπια ἱπῖο 
πε ψοτά. [Ι΄ μη ἣ88 αἱή: “ΤΠ ρὲ 
νν88 σοπλίηρ ἱπῖο ἴῃς τνοσἱ ᾽᾽ ; ἴΔΚ6 ΠΟῪ 
ἃ ἴασίμοι βίερ, ἐν τῷ κόσμῳ ἦν, ἀπά Ἰεῖ 
8 8ε6 Μηδὲ παρρεηθὰ. χίπιδγιν τε͵εο- 
του. ὙΠαε βἰγηρ οἷν οὗ τπ6 βιδίεπιθηξ, 
τῆς τῆχίος τερεδίε κόσμος, ἀπὰ {πε ςοη- 
πεοῖπρ οὗ πε οἴδυβεβ ὉῪ ἃ τηεσε καί, 
ἄξερεπβ ἴπε ραίῃοβ. Τὴς Ιμοροβ ἰβ ἴῃς 
δαδήεςε, 85 ἰ8 Βῆονγῃ ὉΥ ὉΟΙΩ ἰἢς βεοοπὰ 
δηὰ {πὲ τπϊτά οἴδαδβα. 

γνεβίοοις {π1πΚ8 ἴμδὲ ἔς δοιίοη οὗ δα 
Γιρθς νὨῖοΒ ἢὰ8 Ὀεαη σοταργεμεηβίνεϊν 
νἱεννεᾶά ἰπ νεσ. ο ᾽8 ἰῃ νν. το, τι ἀϊνίἀεά 
ἰπῖο ἵννο ραγίβ. “ἼΤΒε ὅσϑι ραγὶ (νεσ. 10) 
ϑαΐμεσβ ὉΡ [86 ἔδοϊβ δηὰ :ββυςβ οἵ τ 
τηδηϊξεβιδίίοη οὗ ἴῃς Γἰρῆς 48 ἱπηπιδπθηῖ, 
ὙΠΕε βεοοηὰ ραγῖ (νεσ. 11) Ἷοπίδίπβ δῃ 
δοςουηῖ Οὔ ἢ ΒΡεοί δ] ρεσβοηδὶ πχδπίἐεβία- 
τίοη οὗ ἔς Τὐρδξ το ἃ ομοβεη σᾶςβ.᾽" 
ΤΒδὶ ἰβ ροβϑβίδε; οηἱγ ἴῃς οὑνίουβ δἅ- 
νᾶποα ἴτοπὶ ἴῃς ἐρχόμενον οἴ νεσ. 9 ἴο Π6 
ἦν οἵ νετ. 1ο ἴ8 ἴδι1ι8 ορβουτεά, Οδγίδίη!ν 
ΜΜεβίοοῖξ ροθβ ἴοο ἔδσ ψνπεπ ἢ βᾶυβ: 
“1 18. ἱπιηροβδβίδ]ε ἴο τοῖεσ ἴπε86ὲ ννοτάβ 
ΒΙΓΡΙν τὸ ἐπε Ὠἰβίοσίοαὶ ὑγεβεῆςα οὗ ἴῃς 
νογὰ ἴῃ 1εβϑ8 38 νη πεββεὰ ἴο ὉῪ τῇς 
Βαδρεῖβι"". 

νέες. τ᾿. εἰς τὰ ἴδια ἦλθεν, “Ηε ςαπια 
ἴο Ηἰβ ονγῃ ἡ. [π τῆς ψογὶὰ οὗ τπξῃ νγὰβ8 
Δ ἴποῖ οἴτοῖα νης ]οδη 8118 τὰ ἴδια, 
Ηἰβ οὐνὴ ποτε. (Εοσς τῇς τιξαπίηρ οὗ 
τὰ ἴδια οὐ, χίχ. 27, χνΐ, 32, Αςἴβ χχὶ, 6, 
3 Μδος, ἵν. 27-37, Ἐδῖδεσ ν. το, Ροϊγδίυβ, 
Ηἰςέ., τ, 57, 5.) Ῥεγῆαρβ ἰπ 188 ρΙδςςα 
“18. οὐ Ῥσορεγίυ " τηΐρῃις ρίνε τπ6 
βεῆβδε 88 δοουγαίεϊυ. [Ιβγδεὶ 18 σεσίδίηὶν 
δἰρηϊβεά; ἴλε ρεορὶβξ δπά 411 ἐμεὶς ἰη- 
βιιτυαοη 8 εχίβίε Οηΐν ἴοσ Ηἰΐπι. (ες 
Εχοά. χίχ. 5, Πευῖ, νἱῖ. 6, “ΤΒος Τοσὰ 
τὴν Οοά παῖδ οβοόβεη ἔδεε ἴο ὃς ἃ βρβοίαὶ 
βέρΡίο, ἃ ῥεσμίδεηι, ἀπῖο Η  π|86 1" ; αἴβὸ 

τ, χχὶ, 33.)---οἰ ἴδιοι, (πΠοβε οὗ Ηἰβ οὐνπ 
Βοπιε (Η! 8 ἱπεϊπηδίεβ, οὐ χιῖ. ), ποβα πὸ 
Ῥεϊοηρεά ἴο Ηΐπι, αὐτὸν οὐ παρέλαβον 
“ραᾶνε Ηἰἶπὶ π0 τεοεριίοπ", Τῆς ψοσὰ 
8 υδεά οὗ ννεϊοοπηίηρς ἴο ἃ ΠοπΊα, 85 ἰῇ 
χίν. 3, πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι 
ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν, Ἐνεη ἴπο86 ΜηΟβ6 
ΨΏΟΪῈ ΠΙΒΊΟΥΥ παὰ Ὀεδεὴ ἃ ἰσαϊπίηρ ἴὸ 
Κπονν ἂπὰ σεςεῖνε Ηἰπὶ σεὐεςιεά Ηἰπὶ. 
1 18 ποὲ βαϊά οἵ “ Ηἰβ οὐνγηὴ " τδδὲ {πεῪ 
ἀϊὰ ποῖ ““ῆονν " Ηΐπι, θὰΣ τδδὲ ἔβον ἀϊά 



18. γενέσθαι, τοῖς " πιστεύουσιν 
ἘΝ δ 155 αἱμάτων, οὐδὲ ἐκ θελήματος 
ΟὟ ἐκ 
Με 5,6, ἀλλ᾽ ἐκ Θεοῦ " ἐγεννήθησαν. ΚΑΤ ἢ Ὁ Ἰγϑήδη 
5,6. 170. ῥαεείνι. 

ποῖ τεςεῖνε Ηΐπι. Απά ἰπ τς ΡᾶγδϑῖςἬ οὗ 
τῦε ννίοκεά Ηυδυαπάπιεη οὖς 1 οτά σας 
Ῥτεβεηΐβ ἴπεπὶ 88 ἰα]]Ππρ τς Βεὶς ποῖ ἰπῃ 
Ἰφπόζάπος Ὀυϊ Ὀεσδυδε πεν Κηενν Βίπι. 
--ν ες. 12. Βυῖ ποῖ 841] τεὐεοϊεά Ηίηϊ. 
ὅσοι δὲ ἔλαβον... ὄνομα αὐτοῦ. ὅσοι, 
ΔΒ ΤΩΔΏΥ 88, ἃ8 ἰξ {ΠῈῪ ννεῖα ἃ σουπίδδία 
Ὡυτρες (Η ΙΖ δηΠ), οσ, σαῖδοσ, βιρεδβῖ- 
ἱπρ ἴδε ᾿ἱπάϊν  ἀυδ} 1 γ οὗ ἐχοθρίοηδὶ δοιίοη 
οὐ ἴδε ρατὶ οὗ ἴποβε ψῆο τεοείνεά Ηἰπι. 
πτέδωκεν αὐτοῖς, ἴἰο {πεπὶ (τεβιιπιίηρ 
ὅσοι ὉΥ 4 οςοιηπιοη οοπδίσυςτοη) Ης 
ξλνε ἐξουσίαν, ποῖ εφιυίναϊεηι ἰο δύναμις, 
ἴδε ἰπυνατὰ σλρδοιν, ηοσ 181 ἐαφυϊναίεπι 
ἴο βαγίηρ ἴδαϊ Ης πιδάε ἴἢδπὶ βοῇβ οὗ 
αοά, θυ Ης χανε ἴμεπὶ {π|6, νγασγδηΐ, οσ 
δυϊδποτίβαιίοη, οαγγγίπρ ννἱτἢ τὰ 411 πε δε 

τνεῖ8. ΟΛ ν. 27, χ. 18, χίχὶ το, {κ᾿ 
1χ. ἴ.,) ΜΚ νὶ, 7, ὝΠεσε ἐξουσία που 65 
δᾶ ἰἱπιρε8 δύναμις. -- τέκνα θεοῦ 
γρέσθας ἴο Ὀεοοπια οἰϊϊάγεη οἵ αοά. 

εἶ88 (ΒἰδΙ. Τλεοῖ., ὃ 150) 54Υ8: “Τὸ 
ἴδοβα πο δοοερὶ Ηἰπὶ ὃν ἐλιὰ ΟἸσίβε 
888 ρίνοῃ ποῖ βοπβῃίὶρ ἰἴ8617, ας τῆς 
ῬΟΨΕΙ ἴο Ὀεςοπὶς 80η8 οὗ ἀοὰ; {πε ἰδϑ8ὲ 
δηὰ Πίρμαβὲ γθα]ϑαϊίίοη οὐ τῃῖ5 1άεδὶ, ἃ 
τεδ  ἰβαιίοπ ἴοσ {ΠῈῸ6ὶ ῥὑγϑδβεπὶ ἔδι Ου, 658, 
1168 οπἷν ἴῃ τπ6 {πΐυγα σοηβυπηπγαιίοη "". 
Ἑαίδπεσ, ἢ ϑίενεηβ, “το Ῥεϊΐεναε δπά 
ἴο δε Ὀεροιϊίεη οὗ Οοἄ ἃς ἴννο ἰχβερᾶγ- 
ΔΌΪς δδβρεοῖὶβ οὗ ἴπε βᾶπὶῈ Ἴνεηΐ ΟἹΣὨ 
Ῥιοοδββ᾽" (ολαν. ΤἼεοὶ., Ὁ. 251). Ἰοῆη 
1.868 τέκνα ταΐίπετ ἴδῃ ἴῃς Ρδυϊίης υἱοὺς 
το θ., Ῥεοᾶυδβε Ῥδὺ}}5 νίενν οὗ βοηβῃϊρ 
ΨᾺ8 ρονειπεά ὉΥ (ς Βοπιᾶη ἱεραὶ 
Ριοςςβδ οἵ δάορείϊηρς ἃ βοὴ ΨΠΟ Ψν88 ποῖ 
οὔθ᾽ οὐγῃ οἢά: ψ ΠΠεῸ ]ΟΒ π᾿ Β νίενν ἰ8 
ταγϑβίϊοδὶ δὰ ρῃγϑίοδὶ, τς Ὀερεῖτπρ οἵ ἃ 
ΟἿ] ὃν τῆς οοτηπιυπίοδιίοη οὗὨ ἴΠ νΕγῪ 
"ἔπ οὗ ἀοά (τ ]οδη, ῥαΞ:Ξἐν). ὙΠὶβ ἀΐ8- 
εἰποιίοη υπάετ]εβ τῆς Ἄομαγδοϊεγίβεις ὑ88 
οἴ νῖός Ὁγ τἴπε οπε ντίτεγ ἀπά τέκνον ὃν εἶς 
οἴδεσ Ὡ ΔΜεβίοοιες, Εῤῥξεϊες οἔ 5. ζολη, 
Ῥ- 123). ΒΥ ἴδε τεςεριίοη οὗ ΟἸσιϑὲ 88 
ἴδε Ιπολζηδῖα Γ[ορῸβ ΜῈ ἃτε Ἔπδϑ]εὰ τὸ 
τεςορηίβε αοά 88 οἷἵγ Ελδίῃεν δπά ἴο 
οοτης ἱπῖο ἴδε οἱοδβεβδὶ ροββίδ!β σεϊδιίοῃ ἴο 
Ηϊπι. ὙΠοβα Ψῃο ἴπυ5 τεςεῖνα Ηἰπὶ ἃτα 
Τυτίμες ἰδαπεβεὰ 248 τοῖς πιστεύουσιν 
εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, “ ἴπο5ε ΨὙο δεϊίενα 
(δεἴϊενετβ, ργεβεπὶ ρδγιὶςὶ Ρ]9) ἱπ Ηἱἰδ5 
πλτης ᾽..-πιστεύειν εἴς τινα 8 [ἢς 
“λνουτίϊε οοηπδιτυςτίοη ἢ ]οἢπ, δηά 
ἐπΊρῃαβίβεβ ἴῃς οὐὐεοξ οὐ ννῖομ τς 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

12. ὅσοι δὲ ᾿ἰἔλαβον αὐτὸν, ἔδωκεν αὐτοῖς ἐξουσίαν τέκνα Θεοῦ 

ἵ, 

εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ" 13. οἱ οὐκ ἐξ 

σαρκὸς, οὐδὲ ἐκ " θελήματος ἀνδρὸς, 

ἕαιτῇ τεβῖβ. Ηδσσε πδὲ ἈῚ Νρς ἷδ τὸ ὄνομα 
αὐτοῦ, τῆς δυπὶ οὗ «411 οδαζδςίοσίςιϊς 
ὉΔΙ 1165 νυ ἰς ἢ διϊδος; ἴο {πὰῈ Ὀεᾶσγεσ οὗ 
ε δα: “αυΐρρε 4πὶ ογεάδηε εβ8ε 

εὐπὶ ἰά ἰρβυπι, αυοά ποπχδῶ ἀεοίαγαῖ "᾿ 
(Ηοϊεζηιδηη). [ὲ 18 ἱπιροββίδὶς ἴο 1Δεητν 
1818. ““πᾶπιε" νὩ τῃε Ιοροβ, Ῥεσαῦβα 
]εβὺβ πανεσ ργοοϊαισηιεὰ Ηπιβεῖῦ ἀπάες 
1015 παι. Οὐδὲν ἀεβηΐϊε πᾶπιδβ, βυιο ἢ 
885 ὅοῃ οἵ ἀαοὰ οἵ Μεβϑίδῃ, οσδῇ ἤεγα Οἡἱν 
ὃ6 Ρῥτγοϊεριίς, δηὰ 1ξ 18. ργοῦδοὶν Ῥεῖῖεσ ἴὸ 
Ἰεᾶνς ἴε ᾿ἸηΔεδηϊῖςε, ἀπὰ υπάετβίδηά ἴδ ἰῃ ἃ 
επεγαὶ βεῆβε οὗ ἴῆοβε Ψηο δεϊϊενεὰ ἴῃ 
ἔπε 56] -πιδηϊεβίδιίοη οὐὁἨ Οἢγίβι, δηὰ 
ΌΣ αρβ βοὺβ ὃγΥ τῃδὶ ᾿ρνοῤπδόρο 
13. οἵ οὐκ ἐξ αἱμάτων .. νγ. 
Ὑδῖ8 ἤχει τηεπείοη οἵ τέκνα θεοῦ βιιρρεδβῖβ 
ἴῃς πεεά οὗ ζυσῖμεγ ἀεβηίηρ πον ἔμεβα 
οὨΠάτεη οἵ αοά ἅτε ργοάιςεά. Τίιε ἐκ 
ἀεηοῖεβ ἔς βουζος οὗ ἴδε γεϊδιϊ οηβῆὶρ. 
Εἰτθὲ ἢς περαιΐνεβ οεγίδίπ ογάϊπαγΥ 
ςᾶιι8ε8 οὗ δίσιἢ, ἤοΐ 80 τις Ὀδεσδυξα 
ἴπεγ οουϊά θὲ δυρροβεά ἱπ ςοηππεςίίοῃ 
ΜΠ ΟΠ ! ἄγε οἵ αοἀ (αἰ πουρῇ τπουρἢῖ8 
οὗ πεγεάϊιδγν τἰρἢι8 πιρμὶ γίβε ἴῃ [εν βἢ 
ταϊη 48) 88 ἴογ {πε βᾶκε οὗ ετρῇῃδβί βίῃ, 
ΌΥ Τοπέγαβε (ες ἴγυῃε βουζος.---οὐκ ἃ 
αἱμάτων; τμαὶ ἰβ, ποῖ Ὁ ογάϊ Αγ 
ΡὨγδίςαὶ ρεπειδίίοη. αἷμα νγᾶβ Ἷοπ- 
ΤΊΟΗΪΥ υδβεὰά ἴο ἀεποῖς ἀεβοεπῖ; Αςίβ 
χνὶϊ. 26, Οάγβ. ἱν. όσι, αἵματος εἷς 
ἀγάθοιο. ΤΠΐβ 15 ταῖμες ἃ ατεεκ ἔπδη ἃ 
Ἡεῦτεν ἐχργεββδίοη. ΤῊ ρίυσαὶ αἱμάτων 
[8ὲὰβ ρίνεη σίϑε ἴο τϑηυ οοπ͵δοΐυγαὶ ἐχ- 
Ῥίαπδιίίοηβ; δηά τῆς ἰάθα οὐτγεπεν τε- 
ςεἰνεά [5 δι ἰξ ϑυρρεβῖϑ πε σοηβετυεηςϊ 
Αιῖβ οἵ νης τε δοοά ἰ8 σοπχροξεά 
αοάεϊ, Μεγεῖ). Νεβίςοιι βαγβ: “Τδς 
86 οὗ ἴῃς Ρ] γα] ἀρρεᾶσβ ἴο Ἔπηρῃδϑβίβε 
1ῃε ἰάδα οὗ ἴῃς εἰεπιεηῖ οὔ οὗἩἨ ΨΨΒΙςὮ ἴῃ 
νδτίουβ πιδᾶβυγαβ ἔπε Ὀοὰγ 18 οττηεά "". 
ΒοίΒ εχρίδπδιίοηβ ᾶἃτὲ ἀουδευ!. ὙὍΤμς 
Ἰυταῖ ἰ8 υβεὰ νεγὺ ΤσΟτηΠΊΟΠΪΥ ἰῃ πα 
ερῖ., 2 84π). χνὶ. 8, ἀνὴρ αἱμάτων σύ; 

ΡΒ. χχν. 9, μετὰ ἀνδρῶν αἱμάτων; 2 
Οἤγοη. χχίν. 25, εἰς; δηὰ δβρεοίδιν 
νΠοσα τυ ἢ βἰδυρπέει οἵ στίενουϑ τηυζάες 
ἷβ βϑροκεὴ οὗ ΟἿ. Ευτίρ., ΠῤΆ. τη. Ται., 
3. Ἧ ρουτο ἷπ οοππεδοϊίοη 8 ἀφεὶς ἐξ 

τῇ Ευτίρ., 10π., 693, ἄλλων τί 
αἱμάτων (1 ἰοκε). ὙΒΣ τδαδοη οἵ ὉΠ π᾿ 8 
Ῥτείεγεῃοε ἔοσ ἴπ6 ρίυγαὶ ἐπ {88 ρίδος ἰ8 
ποῖ οὈνίουϑ; πε ΙΏΔΥ ροδῶρβ ἤᾶνε 
νϑθεά τὸ ἱπάϊςαϊῖς ἴμδὲ αἱΐ ΓΑΠΙΥ 



12---τ4. 

14. Καὶ ὁ λόγος " σὰρξ ἐγένετο, καὶ " ἐσκήνωσεν ἐν ἡμῖν, 

ΕὙΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 689 

Τίαι. πω ἀν" 
- ἐθεασάμεθα τὴν δόξαν αὐτοῦ, δόξαν "ὡς μονογενοῦς " παρὰ πατρός), ΠΡΗΝ 
πλήρης χάριτος καὶ " ἀληθείας. 

14; Χχὶ. 3, οἷς. σχ]]ο. ἱ, σ. 

δἰ βίοτίεβ δῃὰ ρεάΐρτεςβ γεσα ἤοσε οὗ πὸ 
δοοουηῖ, Π0 πιαῖζοσ ἤονν τη Δ ΠΥ ἱἸ]υδέτίουϑ 
ϑηρεβίοσβ ἃ τῆδη ζου]Ἱά γθοκοη, πο τηδίξες 
δὲ ὈΪοοάβ υπίϊεὰά ἴο ῥγοάυος ἢίτη.--- 
οὐδὲ... ἄνδρος. Τῆς οοπιδίπδιίοη οὗ 
ἴδεβε οἰδιβεβ ὃῪ οὐδὲ... οὐδὲ ἀπά ποῖ 
ὃν οὔτε... ἐχοϊαεθ 411 ἱπίεγρσε- 
τλιίίοπβ νοῦ υπάοτιβίδπά τῆεβα ἵνὸ 
οἴδιιβε8 48 βυδάϊνϊβίοῃβ οὗ ἐδε ἱογσεροίηρ. 
οὐδέ λἀὰβ περαδιίοη ἴο περαίίοη : οὔτε 
ἀἰϊνιάε5 ἃ βίηρίὶε περδιίοῃ ἰηῖο ραγῖβ (866 
γνίπεσ, ρ. 612). “Νοσ οὔ ἴπε Ψ1] οὔ τε 
Β65Ὦ,᾽" 1.4.,), ποῖ 88 ἴδε σεϑυὶε οὗ βεχυδὶ 
ἰηδείηςε; “ποῖ οὗ δε ν}] οὗ ἃ πηδῃ,᾽" 
ὃ.4., ποῖ ἴδε ρὑγοάυςξ οὗ πυπιᾶη ρυγροβα 
(“" Ἑοτιβοῖσίει νοη 5ιοῇ' Ζυπὶ Νδίυσισ δῦ 
ὑπὰ Ζυπὶ ραγβόη!ομοη ΤὨυη,᾽" ΗοιΖ- 
ταδηη). Οὐ. εἰ Ζβοῦ, Βὲδί. 
290ο, ποῖς Ε. Τι.---ἀλλ᾽ ἐκ θε 
θησαν. ὙΤμε βουζτος οὗ τερεπεσζαίίοῃ 
Ῥοβιτἰνεῖγ βιδῖεά. Ηυπιᾶη ψ}} ἰ8. τε - 
υάἀϊαϊοά 45 ἴπε βουζος οὗ ἴα πὸνν δίσιῃ, 
αι 88 ἰῃ Ῥῃγβίοδὶ δίγιἢ ἴῃς [ἰς οὗ τῆς 
ΤΟὨΠ]ἃ ἰβ δῖ οῆςε πιδηϊξεβιεά, 8ο ἴῃ βρίγίτυδὶ 
δίσῖ τθς Βυπιᾶη Ὑ01}1 ἄτβὲ τηδηϊεβῖβ τὰ- 
ηοσγδιίοη. [Ι͂π βρίγίτυδὶ 88 'π ρῇῃγϑβίοδὶ 
σῖ τῆ6 οτἱρπαϊίου ἰδ ἴτοπ ψιτπουΐ, 

ποῖ ἔἴτοτη οὐγβεῖνεβ ; δυξ ͵υ8ὲ Ὀεοδυβε 
οὖς δβρίγιταδὶ δἰγῖ 18. βρίττυαὶ ἐς νν]] 
ταυδὲ ἴαΚα ἰἴ8 ραζτὲ ἰῃ ἴτ. Νοιδίηρ 18 
βρίτίυδὶ ἱπῖο ψὩοΒ τἴΔ6 Ψ}}} ἄοεβ ποῖ 
επΐεσ. 

νγν. 14-:8.. Τὰς »παπὶ εείαἰϊοπ ὁ ἐὰκς 
Τορος ἀεβηεά ας ]εαγηπαίίον.---Ν ετ. 14. 
καὶ ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο, “ ἀηὰ ἴῃς ννοτά 
Ῥεςᾶπ)ς ἢςδβῃ". ὙΤηΐβ 8 ποῖ ἃ πΊεσα 
τερειείοη. ]οῦπ μᾶ8 ἰοϊά τ ἴπαὶ τῆς 
Τοροβ οάπιε ἱπῖο ἦε ψοσὶά, θυ πον Πα 
Ἐπιρμδϑίβεβ ἴἢς δοίυδὶ πιοάς οὗ Ηἰβ 
ςοπιίηρ δπὰ ἔα Ἵομαγδαοίεσ οὗ τπε στενεῖδ- 
εἰοη τ8 πιδάβ, καί “' ΒΙΠΡΙΥ τατεγίηβ, 
οσνατὰ τῆς ἀΐβοουγδε᾽" (Μεγεσ) δῇ 
πον ἱπιτοδυςίπρ ἴπε οΠίεῦ βιδίεπιεηὶ 
(υϊπαγάι). [ἐ 15 [818 ρτεδῖ βίδιεπηεηΐ ἴὸ 
ἩΠίοἢ τῃ6 ψΠοῖς ῥγοίορυς δᾶ8 Ῥεεῃ 
ἀϊτεοιεὰ ; δηὰ δοοογάϊηρὶν ἢθ πᾶπιεβ 
ραὶη ἴδε ρτεαᾶὶ Βείηρ ἴο ψῇποπὶ δὲ δὶ 
ἢσϑι ἱπισοάυοθά υ8 Ὀυϊ ἡ» οπὶ Π6 ὯΔ45 ποῖ 
πτηδά βἶπος ἴδε ἢσγβε νεσβθ.0 ΑΒ ἔοσοι ᾽ν 
Ὧ8 Ῥοββιδ]ς ἄοεβ δε ρυῖ ἴπε Ἄσοηίγαβὲ 
Ῥεΐννεεη ἰδς ῥείος δῃηὰ πὰ βυρδβεαυεηὶ 
ςοπάϊείοπβ, ὁ λόγος σὰρξ ἐγένετο; ἢς 
ἄοεβ ποῖ ὄνεὴ βᾶὺ ἄνθ Ῥυς σάρξ. 
Ηςε νήβῃεβ οι ἴο ἐπιρηδβίϑε ἴῃς ἰηΐεγνδὶ 
Φτοβϑεά, λόγος, σάρξ; ἀπά ἰο ἀϊτεεοῖ 

Ῥεγελ., Ὁ. 
οὗ - 

ὁ Μι. νἱὶ. 20. 

ᾳ Ζοοξ. ἱϊ. 
ΣΟ, ΣΙ. 

ἐνὶ, 45; ΣΧ, 18; χν. 246. ὑἶν. 2. 

δειεπείοη ἰο με νἱβι δ: 11 ν Οὗ δα τηδηὶ- 
ἐεβιδϊίου, ΟἿ 1 Τίπι. εἷ, τ6, ἐφανερώθη 
ἐν κί; 1 ]Ιομπ ἷν. 2, ἐν σαρκὶ 
ληλυθώς; 4120 Ηεῦ. 11. 14. “ΕΠεβἢ 
ἜΧΡΓΟΒ868 ἤοτα ὨυπΊΔη πδῖμγε ἃ8 ἃ νῃοΐα 
τερατὰςὰ υπάετ ἴῃς δβρεοὶ οἵ [18 ργεβεηῖ 
ΠΟΓΡρογαὶ απιροάϊπηεηι, ἱποϊυδϊηρ οὗ 
ΠΕΟΘΒΒΙΥ ἴπ6 ὁ 8οι]" (χίϊ. 37) δηά τς 
ὁ βρί γι (χὶ. 33, χιϊῖ, 21) 48 θεϊοηρίηρ το 
ἴδε τοῖα! οὗὨ πιδη ᾽" (ννεβίσοι). ἅμ 
οορυΐδ ἰ8 ἐγένετο, ἀηὰ ννδδῖὶ ργθςί βεῖὶν τη ἷ8 
Ψοσὰ σονθῖβ Ππ88 Ὅεεη ἴῃς ῥσοῦὶθπὶ οὗ 
1ΒεοϊορῪ Ἔνεσῦ βίπος ἴδε ἀοβρεὶ ννᾶ8 
ντεη. Ὑπεὲ Γοροβ ἀϊὰ ποῖ Ῥεοοσις 
βεβ ἱπ ἴπε βεῆβε ταὶ Ηδ ννᾶβ υτηοὰ 
ἱπίο ἤββἢῃ οἵ οεδβεά ἴὸ Ῥε ννῆδὲ Ηβδ τνᾶβ 
δεῖογε ; 88 ἃ ὈΟΥ͂ ΨὯΟ Ὀεσοπηεβ ἃ πιδῃ 
ςεΆβε8 ἴο ὃε ἃ ὉοΟΥ. ΒΥ Πίβ υ86 οὗ [86 
Ψογά ἐκένωσεν ἰῃ σοπηξοϊίοη ἱ 86 
ἰηρατηδίίοθ δὰ ἱπεϊπιδῖεβ τπαὲ βοπλε- 
τη ννὰ8 ἰεῖ Ῥεμίπά ψθεη δυπΊδη 
πδίυτο Ψνγ88 δβϑυπιεᾶ; δας π᾿ ΔΩΥ͂ οᾶβα 
1818 28 ποῖ ἰῃς Ὀϊνίπε εββεπος Ποσ πα 
Ῥετδοηδῖγ. Τῇε νἱγίαε οὗἩ τῆς ἱποατγηδ- 
ἴοῃ οἰ εν οοπβίβίβ ἰπ ἘΠ 18, ἐμαὶ ἐπε νεσΥ 
Τοροβ Ῥεσᾶπιε πιᾶπ. Τῆς ΙοροϑΒ, τεϊδίη- 
ἴῃ Ηἰβ ρεύβοῃδὶ ἰἀθηεὶςν, "᾿ θεοᾶπιε" πιδῃ 
80 88 ἴο ἰΐνε 48 πιδη.---καὶ ἐσκήνωσεν 
ἐν ἡμῖν, ““δηά τφρετηδοϊεὰ ἀπιοηρ υ8᾽"; 
ποῖ ΟὨΪΥ ἀρρεδγεά ἰῃ τῃε ἤΐβῃ ἴοσ ἃ Ὀτίεξ 
δρᾶς6, τηδηϊεβίίηρ ΗϊπΊβε] 88 ἃ Βείπρ 
ρασὲ ἔτγοπι τπξῇ δηά βϑιρεγῖοσ ἴοὸ πυπηδῃ 
ςοηπάϊεοηβ, Ὀυς ἄννεϊς ἀπηοηρ ὺ5 (“ ποῃ 
ταπῖαπὶ τηοπιδηΐο ὑη0 δρράσιιΐῖββε, βεὰ 
νεγβαῖι πὶ 6586 ἰηΐεγ Ποπλίπεβ,᾽ Οδἰνίη). 
Τῆς ““τεπὶ," σκηνή, δυρρεδὶβ πο ἀουδὲ 
[επΊροσαυ οσουραῖίοη, δυῖ ποῖ τῆοσγα 
ταπιροόσγασυ ἴπᾶπ Ὠυπίδη [ἰε. ΟΥ̓ 2 (ος. 
ν. 1, 2 Ρεῖ. '. 13. Απὰ Ῥοιἢ ἴῃ οἰδϑεῖςδὶ 
δηά Ν.Τ. ατεεκ σκηνοῦν Παά τΔκεη τς 
ταεδηΐπρ “' ἄννεὶ!," νυ πεῖ μος ἴοσ ἃ ἰοηρ ος 
ἃ 8ῃοτῖ τἰπὲ. ΟΥ̓ Κεν. νἱΐ. 15, χὶϊ. 12, 
δηά Βδρβεῖ, Απποί. ἱπ ἰος. Ἑτοπὶ ἴδε δὲ 
οἵ ἴδε ννογά ἰῃ Χεπορβοη ἴο ἀεποίς ᾿ἰνὶπρ 
τορεῖμει δηά δατίηρ ἱορεῖπες Βγεπίϊυβ 
ψου]ά ἱπιεγρσεῖ ἴπ ἃ ἐς 8εηβε: “ΕΠῚὰ8 
11ε εἰ σάγης ἱπάνευβ, ἰπίεσ πο8 Ποπιπεβ 
νἱχῖς, ποδίβουπι ἰοουτυβ δδί, πορίβου πη 
ςοηνίνδίιβ 681", Βυῖ [ἢε αβϑοοϊδιίοῃ ἴῃ 
ἰολὴὲ ταὶ νν88 οἵ σουγβε ποῖ τ], 
αὐ ν»48 ταῖμοσ ὙΠ ἢ (6 Ὀϊνίης ἴδθετ- 

πδοῖς ἰπ ἴῃς νυ] ετηαββ, με ]εμονδῇ 
Ρἰτομεᾶ Ηἰβ ἴεπὲ ἀπιοηρ ἴδε βῃϊδίησ 
ἴεηῖ8 οὗ Ηἰ8 ρεορῖς, δηὰ βῃδγεὰ Ἄνβὴ ἰῃ 
τιεὶς ταἰτῖγ οἰχῃς γεᾶσα οὗ Ῥυῃιβῃπηθηξ, 
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νυ νεῖ. 7. 
»" οπβὶ 

ΚΑΤΑ ἸΩΑΝΝῊΝ 1, 

15. ᾿Ιωάννης μαρτυρεῖ “ περὶ αὐτοῦ, καὶ κέκραγε λέγων, “Οὗτος 
νι, 55:;χ. ἦν ὃν εἶπον, “Ὃ ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ἔμπροσθέν μου γέγονεν " 

« ἔδι.ι. το. ὅτι πρῶτός μου ἦν᾽." 16. Καὶ 3 ἐκ τοῦ " πληρώματος αὐτοῦ ἡμεῖς 

1ΎΕ. ἴθ ΜΟΘΑΒΈΌΙ,, εἰς. ; οντος ἨΥ ο εἰπων, ἃ8 ἃ ῬΔΙεπίΠεβίβ, ἰπ ΒΡ ΟΝ, 

ΤᾺ. ἱπ ΑΟΡΈΕ; οτι ἰπ  ΒΟΡΌΙ, 33. 

ὙΝΒεῖπεν τπετε 8 ἂπ αἰϊυβίοθ ἰο ἴδε 

ΤΊΣ μαβ βεεπ ἀουδιεά, θὰ: ἱε ἰ8 

Ῥτοδαῦῖε. Τὴῶς ϑ8εκίπδῃ πιεᾶπὶ ἴδε 
ἴοκεη οὗ Οοάβ ῥγεβεπος δηὰ ρίογυ, 
δηὰ ἀπιοπρ ἴπε ἰαῖετ [εἰν8 αἵ 411 ἐνεπὶβ 
ἰξ κ͵ὶϑθ βυρροβεά ἴο ΡῈ ργοβεπὶ ποῖ οπἱν 
πῃ τὰς τρὶς ὕὰῖ ΜΠ ἱπάϊν!ἄυ4185. ὅες 
Βοποειίρεη ἐπ ἰος. ἀπά Ννεῦεγ, δὲς 
1οῆγεν ἀές Ταἰπιμα, ἃ 39. ΝΥῃαδὲ τπε 
ταδεγηδοὶς μαά θεεπ, ἐπε ἀνε] ηρ οὗ αοὰ 
ἰπ τῆς τπιϊάβε οὗ ἴδε ρεορῖς, ἴῆς πυπηαηπὶῖν 
οὗ τῆς Ιμοροβ ποὺν ννϑ.---καὶ ἐθεασάμεθα 

ν δόξαν αὐτοῦ, ννε, ἀπιοηρ ννῆοπι Ηξς 
Ἰίνεά, Ὀεμεϊά ΌΥ ΟὟγ οννῆ ρεγβοηδὶ οὗ- 
Βεσναϊίοη (πὸ ρμίοσυ οὗ {πε ἱποδγηδίε 
μοζοβ. “Βεδεῖά," πεῖ: μεσ, ου {πε οἣς 
παπᾶ, οὐΪν ὉΥ 8ρίτίτυὶ σοπίεπιρ᾽ δίίοη 
{Βαυχ), ποῖ, οἡ ἴπε οἵ μδγ, τηθγεὶν γ ἢ τῆς 
δοάϊγ γε, Ὁγ ΜΠ ἢ {πε ρίοτγγ οουἹὰ ποῖ ΡῈ 
βεθπη, ΤῊ18 “ Ὀεποϊάϊηρ ̓" ]οἤπ ἰγεαβυσγεὰ 
88 ἴῃε ψεϑ! ἢ ἀπά ἴον οὗἁ δίβ 16. Τῆς 
“ βἴοτν ᾿" {πεν 5ἂνν νν88 ποῖ {κε τῃε οἱουὰ 
ΟΥ̓ ἀαζζίϊηρ ᾿ἰρῃε ἰπ ψνπίοῦῃ αοά δαὰ 
πιαηϊεβιεὰ Ηἰβ βίον ἱπ ἴπε δποίεπι 
τδϑοσηδοῖς. [τ ννὰ8 πον 84 ἵγὰε οἰ ίσΑ] 
Είοτγ, ἃ δίοῖνυν οἵ ρεζγβοπαὶ ἵν δηὰ 
ομασγδοῖεσ, τηδηι  εϑιϊηρ [156] ἴῃ πηγδη 
οοπάϊεϊοπβ. [ἰ ἰ5 ἀσβογι θεὰ ἃ5 βοηγεῖπίησ 
ππίᾳυς, δόξαν ὡς μονογενοῦς παρὰ πατρός, 
“ἃ ΒΊΟΥΥ ἃ8 οὗ Δη οηἷγ Ὀεροίζεη ἔγοπλ ἃ 
ἴαῖπος ".---ς ἱπποάυοεβ. δὴ {ἰΠΠπ5ιγαῖίνα 
ςοπηρδγίδοη, 88 ἰδ ἱπάϊςαιϊιεά ὃγ ἴπε 
δηδγίῆσουβ μονογενοῦς. Ηο]ϊΣηΔπη ἐχ- 
Ῥαηάβ ἴδ: “Τῆς ἱπηρτεββίοπ ψνῃΪςἢ τΠ6 
ΒίοτΥ τοδλάς ννᾶ8 οἵ 80 βρεοϊῆς ἃ σμαγδοίεσ 
ἴπδῖ ἰτ οουἹά ὃδ6 ἔδκεη ἔοσ ποιπίπρ [688 
1πᾶπ δυο ἃ βΊΟΥΥ 88 ἂἃπ ΟΠΙῪ 801) 858 
{τοπὶ ἃ ἔδίμεσ, ἐπὶ ἰβ, 85 ἴῃ οὐἱν ὧς οὗ 
ἰῖϊ8 Κίπά; ἕος δεβίἀεβ ἴῆε μονογενής ἃ 
[λῖπεσ μδ5 πὸ οἴπεσγ βϑοηβ᾽. 1βὺῖ τ[ῃς ἐχ- 
τεβϑίοη 18 πὸ ἀουδὶ δβιιρρεβιεὰ Ὀγ πε 

Ἰπηπγεά δῖε! ργεσεάϊπρ βίδιεπιεπὶ παῖ 85 
ΤΔΩΥ 48 τερείνεά (Ὠτγίβῖ ννογα ὕογη οὗ 
αοά. Τῆε ρίογυ οὗ ἔπε [ποδγπαῖς οροβ, 
Βονγενεσ, ἰ8 υὑπίφυς, {πὶ οἵ πη Οοηΐϊν 
θεροίΐίεη. [π (δε σοππεοίίοη, ἐπεγείοσα, 
τῆς ἀρρ!!οδτίοη οὗἩ {πε τεϊδιίοη οἵ Εδῖμεσ 
ἀπά ὅοη ἴο Οοὰ δπὰ (ἢ γίβε 8 οἷοϑε δἵ 
μη ἀπά οὈνίουξ, ΑΙ ΠΟ ΡὮ ποῖ Θχρ ον 
"δᾶάς, “ὙΠε ἰπουρδῖ Τεπίγεβ ἰπ {π6 
ΔὈδβίγαος σοϊδιίοη οὔ Βδίπες δπὰ ϑοπ, 
ποῦν ἴῃ ἴῃς δοίυδ] Ἴσοηπεοιίοη τ ΐβ 

αὐβίγαοί σοϊδίίοη ρᾶββεβ Ὡδοαββαγν ἱπίο 
τῆς τεϊαιίοη οἵ ε᾿ἰὲ 8οη το τῆς Εδίποσ." 
ΜΜεβίοοιι.-- παρὰ πατρός ποτε πδίυγα! 
1οἷοννβ δόξαν (πΠᾶπ μονογενοῦς. ΤΣ 
ἴον Ῥγορεεάβ ἴτοπὶ {πΠεῈ6ὶ Βδίπεσ δπά 
ννο}}]5 τη τῆς ΟἸἷΥ Ὀεροιίεη τολοὶίν, ἃ5. 14 

ἔπετε γαῖα πὸ οἵποσ οΠΠ]άγεη τεχυϊγεὰ τὸ 
τεῆεςς βοπὶε τὰγβ οὗ {πε Ὀϊνίπε ρίογυ. 
Αςοοτάϊηρίν Ης ἰβ πλήρης. ὙΠ τνμδὶ 
5 πλήρης ἴο ὃς οςοπειτυεὰ ἢ Ἐταβπγυβ 
{ΠῖηΚ5 ἢ ᾿Ιωάννης [Ο]οινίης. Οοάεχ 
Βεζϑε τεδβ8 πλήρη ἀπά Ἰοἰπβ ἰξ ἰο δόξαν. 
Μδην ἱπιογργείειβ σοηβίάοσ ἰξ ἴο δ6 οπς 
οὗ ποβς εἰΐρῃε ἱγγερυϊαγίειεβ βϑυς ἢ 85 
οςους πη ΜΚ, χίΐ. 40 διὰ ΡΉ1]. ϊ. το δηὰ 
ἵπ τῆς Αρος., απὰ νουἹὰ υπῖϊς ἴὲ εἴπας 
ΜΠ αὐτοῦ οΥ μονογενοῦς. Βυϊ (ῥάσα 
ὙΝ εἰ58) ἴπεγε 'β πὸ ροοά σεδϑοὴ ννὴν νὰ 
Βῃου]ὰ ποῖ δοςερὶ [ἴ 48 ἰξ βίδπάβ ἀπά σοη- 
βῖγυςε ἰξ ἰπ ἀρτεεπιεπὲ Ὁ ἴῃς ποπγίπαῖῖνα 
ἴο ἐσκήνωσε.--χάριτος καὶ ἀληθείας. 
Ηἰ8 ρίογυ σοπείβιεά ἱπ τῆς πιογαὶ 4υ δ] 8 
ταὶ ἀρρεαγεά ἱπ Ηΐπι. ννμᾶὶ τῃεβα 
4υ δ τεἴε8. ννεσε 61} Ἀρρεᾶγ τῆογε σεϑαῖ]ν 
ἴτοπὶ Ψνσ, 17. --- Κεῖ. 15. Ἰωάννης 
ἀρτυρεῖ. .. πρῶτός μοῦ ἦν. Αἱ ἤχει 

δἰσῆμς τη 8 νεῦβα 866 πῚ8 8η ἰσγεΐεναπε ἰῃ- 
τεγροϊδιοη τγαβὲ ἴῃ Ὀεῖννεεη τῆς πλήρης 
ΟΥ̓ νεῖ. 14 πὰ τῆε πλήρωμα οὗὨἉ νετ. 16. 
ἙΕυτῆνπηαβ ρῖνεβ τῆς σοηπεοίίοη : εἰ καὶ 
μὴ ἐγώ, φησι, δοκῶ τισιν ἴσως ἀξιόπισ- 
τος, ἀλλὰ πρὸ ἐμοῦ ὁ ᾿Ιωάννης μαρτυρεῖ 
περὶ τῆς θεότητος αὐτοῦ- ᾿Ιωάννης 
ἐκεῖνος οὗ τὸ ὄνομα μέγα καὶ περιβόητον 
παρὰ πᾶσι τοῖς ᾿Ιουδαίοις. “]Ἰοῆπ 
ὙΠ Παββεβ ἀπᾶ οτίεβ, βαυίηρ οὗτος ἣν ὃν 
εἶπον. ΤΗΐΒ ν͵αΟϑ Ηε οἵ ννῆοπὶ 1 βαϊά 
ὁ ὀπίσω μου ἐρχόμενος," εἰς, ΤῊ 5 ταετ|- 
ΤΏΟΩΥ ΜΜᾺ5 ρίνεῃ ἴο Απάτγειν δπὰ ]οἤπ, 
νας. 30: δυϊ νΏεη {ΠῈ βέξυιοῦς “ΒΑΡ ἢ 
οσουττοδ Μὲ ἀο ποῖ Κῦον, 1655 ἰξ ὃς 
τεϊεσγεὰ τὸ ἴῃς δῆβνεσ ἴο (86 δυιϊῃοσγίτβ, 
νεῖ. 22. Τῆς τηεδπίηρ οὗ ἴῃς τεβεϊπηοην 
ὙΠ θὲ οοπβίδεγεά ἴῃ ἴῃς παχὲ βεσιίοη οἱ 
1πΠ6 Οοβρεῖ, ννῃϊο ἰ5. δηκεθὰ “ΤΒα 
Τεβεπιοην οὗ ]ομη᾽".--- νεῖ. 16. ὅτι ἐκ 
τοῦ πληρώματος... .. χάριτος, ““δεςαυβα 
ουΐ οὗ Η 5 ζυ1πε88 ἢᾶνε νψ)6 81} γτεοείνεα᾽᾽", 
ΤΒε ὅτι ἀοοβ ποῖ Ἴσοπίίϊπυς ἴπε Βαριΐδβε᾽ 5 
τεβιπιοην, δι τείεγβ ἴὸ πλήρης ἰπ ΝΟΥ 
14. Ἰῃ Οοἵ. 1. Ω Ραὺϊ 5δ8γ5 ἰδλξὲ ἴῃ 
ΟἸγῖβε ἄννθ! ει 411 ἐπε πλήρωμα οἔὗἩ {με 
αοὐπεδά, πιοδηΐπρ ἴο τερυάίαϊς τὰ 



ἐς φνξῖδον. 
φΦὰκ."!} 

15-τϑ. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ όφι 

πάντες ἐλάβομεν καὶ χάριν ἢ ἀντὶ χάριτος: 17. ὅτι ὁ νόμος διὰ γον, 13. 

Μωσέως ἐδόθη, ἡ "χάρις καὶ ἡ " ἀλήθεια διὰ ᾿Ιησοῦ Χριστοῦ ἐγένετο. Βοτο. ἦη 

18. " Θεὸν οὐδεὶς ἑώρακε πώποτε᾽ ὁ μονογενὴς υἱὸς, ὁ ὧν εἰς τὸν « υἷι αὶ 
χίν. δ. 

Ὁ Εχοά. χχχϊϊΐ. 2ο. Ἐσοῖυ. χες. 31. 

1 Ἰηβιεδά οἵ δε τεδάϊπρ οἵ τῆς Τ. ., ο μονογενὴς νιος, δενεῖαὶ πιοάδγη εἀϊζοτβ τεδὰ 
μονογενὴς θεος. Εοτ τς ΤΟ. τἰε δυϊῃπογτίεβ ἀσε ΑΟΣΧ πὰ βοπὶε οἵδμεσ υπςίδ]β ; 
οἵ νεγβίοῃϑ ἴῃς οἷά 1,δεἰπ δηά ἔπε υ]ραῖς, Οὐτειοηΐαη ϑγτίας, Αγπγεηΐδη ἀπά Ετηϊορὶς ; 
αἰπιοϑβὲ 81} τὴς ουτβῖνεβ ἀπά ἐπ6 ρτγθαὶ ὑοὰν οὗ {πε Εδίμεσβ--- }} τὰς 1,δεῖπ Εδίμειβ αἴϊοσ 
ἴῃς ἰουχ οοπίυγγ. Εοὶ μονογενὴς θεος ἴῃς υπηςία]8 Δ ΠΟ, ἀπά οσυγδῖνε 33; τῆς 
Ῥεβῃϊο δηὰ Ἡδγκίεδαη ϑντίας ἴῃ τηλγρίπ, ἀπά ἔπε Μειπρῃϊεῖς ; δηὰ οὗ ἴῃς ατεεῖκ 
Ἑδίμεεβ ΟἸδγηεηὶς οὗ Αἰεχαπάγία, Ναϊεητίπυβ ἰθ ᾿σεπδευβ, Ερὶρῃδηΐυβ, Βαβὶὶ, εἴς. 
ὙΠεβε δυιπογίτίεβ δηὰ {πε ἰεχὶ ΠΟῪ νυ ἰτη688 ἴὸ πᾶνε δδεη ἀϊδουδεεά Ὀγ {Π6 ἰδία τ. 
Ἡοτῖ ἱπ β Τισο Π᾽ 5εεγέαἐοης, απιὰ Ὁν ἘΖτὰ ΑΒΌοξ ἱπ 5 Ογίξίοαὶ Εξδαγς, ῬΡΡ. 241-285. 
Τῆδ ΜΒ. δυϊποσίν ἕδνουτβ ἴῃς τεδάϊπρ θεὸς ; νυν ἢ 116 πὲ νεγβίοπβ ἀπά [ξε Ἐδιβεῖβ 
νγεΙρ ἢ γαῖμο ἴῃ (Π6 ορροβίϊε βοαῖς. [πίεγηδὶ ενίάθηςθ 18 οἡ ἴῃς ψΠο]ς ἰῃ ἕδνουτς οὗ 
πε ΤΙΝ. Ὑπε τεδάϊπρ θεὸς ἰβ τεὐϊεοιεά Ὁγ ϑοχίνεπεσ, ϑΜοσάβινογιῃ, Μοὶ, εἰδη, 
Τἰβοπεπάογί, Μεγεγ, αοάει, υὔοκςε, ΗοἸιχπιαπη, δπὰ ΝΝνείσβδοκεσ. [ἰἴ 5δῃουϊὰ δὲ 
ποϊεά, 45. δγουρῆιϊ ουἕ γ ΕΖγα Αδῦοι, ἐμαὶ τς Ατίδηβ ἡψεγα 4υΐτε Ψ]Π]Ἰπρ᾽ ἴο 64}1 τῆς 
8οῃ ο μονογενὴς θεος, Ῥεσδιιβε ἱπ ἐμεῖς νίονν 1Π|8 ἀρρεϊ!αιίοη ΔΡΡΙΥ ἀϊβειπρυ ϑηδα 
Ηἰπι ἔτοπὶ ἐπε Εδίπεσ τνῇο δἷοπε ψγὰβ ἀαοὰ ἰῃπ ἰῆς πίρμεβὲ βεπβα, υπρεροίϊεη, υπ- 
οαυδεά, ἀπά ψνίπουῖ Ὀερίπηϊπρ. 

αποϑεὶς ἰάεα ἐπαῖ τ 18 ρἰεγοπια ννᾶ8 ἀϊ8- 
ἐπρυξεά ἀτηοπρ, πιδην βιιδογάϊηδιε θεὶπρ8 
ΟΓΥ Ξοῆβ8. Βυῖ παῖ [οῇπ πᾶβ ἤεγα ἴῃ 
νίενν ἰ5 ἴηι ἴπ6 ἔμΐηεββ οὐ ρτᾶςςε ἱπ 
ΟἾχῖβὲ νὰ σοπηπηηίσαῦῖε ἴο τη. ΒΚ 
ἡμεῖς πάντες πε ἰηἀϊςαΐεβ Ὠἰπη5 617 δηὰ 411} 
οἴπες Οἢτιβίῖϊδηβ. Ης δαὰ Πιἰπιβεὶξ ἐχ- 
Ῥεγίεποεὰ {πε σεδὶν οὗ παὶ ρστᾶος τ ἢ 
ΜΏΟη ΟἾγίδε 88 ἢ]]εὰ δπά [18 ἱπεχ- 
ἨδυβΈ0]6 σπαγαςσίεσ. Ἐοσ ἢε δάάβ καὶ 
χάριν ἀντὶ χάριτος, ““δτᾶςε προ ρταςε᾽". 
Βεζὰ βιρρεβδῖβ {πΠ6 τεπάδγιηρ: (“αἱ 
αυϊάδηι νὶς ἐγυάϊτὰ8 Ἔχρὶ σαὶ," ἢδ 5408): 
“ Ογαδίίατη βυργα ρτδίίδτη ; Ῥῖοὸ 6400 
εἰερδηῖεσ ἀϊχεγίβ, στδιίαπη ρτδία συπγι- 
1αιαπι,᾽" ὉὰΣ Πα ἀοεβ ηοΐ δίτη8ε61} δάορε [τ 
ε 15, βονενεσ, δάοριεὁ ὃν δἰπιοβὲ δ]] 
τηοάεγη ἱπιδγργείεγβ : 80 δαὶ ἐνεσ δηὰ 
ΔπΠΟΩ ἔγαβδἢ ρυᾶςσα ἈρΡεδσβ ονεῖ ἀπά δδονε 
παῖ αἰγεδάγ τεςεϊνεά. Τῆηΐβ τεπάδγίπρ, 
85 δίεγεσ ροϊπίβ ουξ, 18. Πἰπρι 5: 4} }ν 
υδειβεά ὃν Ὑπεοσηίβ, ϑεπέ., 344, ἀντ᾽ 
ἀνιῶν ἀνίας, βΒοΙΙΓοΟν 5 ΠΡΟΙ ΒΟΙΣΤΟΝ 8; δπά 
ἰξ τεςεῖνεβ σεπιδσκαῦϊα 1] αδίγδιοπ ἔγοτη 
τε ράῦόβασε χιοϊεὰ ὃν Ὑνεϊβιείη ἔγοπὶ 
Ῥῃΐο, δὲ ῬοΞέογ. Οαἷπ., νἱζεετε, βρεακίηρ 
οὗ ρτᾶςς, ἢῈ 8ᾶυβ8 πὶ Οοά ἄοεβ ποῖ 
ΑἸΪονν τῆεη ἰο θὲ βαϊθὰ νυν οπε ρστᾶςε, 
Ῥυξ ρἶνεβ ἑτέρας ἀντ᾽ ἐκείνων (ΠΣ ννὶ 
καὶ τρίτας ἀντι τῶν δεντέρων καὶ ἀεὶ 
γέας ἀντὶ παλαιοτέρων. Ηδτηδοῖκ (Η ἰΞέ. 
ο7Γ Ῥορνηα, ἱ., 76, Ἐ. Ὑτ.) δ5κ8: “Βετα 
ἴῃ τμε Πίβίοσυ οὗ πιδηκιηᾶ οδπ νὰ ἢπὰ 
Δαν Πὶπηρ ταβαπΊ] ηρ τΠῖ8, ἐπ δὲ τεπ πὸ 
Βαά εδἴεπ δηὰ ἀγυπκ ἢ τπεὶς Μαβίεγ 
δῃουϊὰ ρἱοτιν Ηΐπι, ποῖ οὔἱν 848 [6 
Εενεδῖοσ οὗ αοἁ, ὃδυϊ 48 ἴδε Ρείπος οὗ 
1ἰΐε, δ 1ῃ6 Βεάβεπιεσ δηὰ Ϊυἄρε οὗ ἴπε 

ννοσ]ά, 5 τπε [ἰνίη Ῥοννεσ οὔ 18 εχἰβίεηςς, 
δηὰ {παὶ ἃ ἌἽποὶγ οὗ [εν ἀπά (επε]εβ, 
ατεεκβ ἀπά δαγδαγίδηβ, ννῖβε δπά ἔοο] βἢ, 
βου] ἃ αἷοαρ ἢ ἐπεπὶ ἱπιπλεάϊ εν 
ςοηΐεβ8 ἔπδὶ ουἕ οὗ {πε ζιΐπε55 οὗ {πΠ|5 οὴς 
τηδῃ {ΠῸῪ πᾶνε τεςεϊνεά σγᾶοα ἴογ ρταςοῦ "ἢ 
πτν τ. 17. ὅτι ὁ νόμος . .. ἐγένετο. 
ναι ἰβ8 ἴδε σοῃπεοίιοη ἡ Ηΐβ βιδϊε- 
τῆδηὶ {παῖ τπ6 Ιποᾶγηδῖς ἴορῸβ νν88 ἴῃς 
ἱπεχῆδαβι Ὁ] ες ΒΌΡΡΙΥ οὗ ργᾶσα πιὶρῃϊ δεεπὶ 
ἴο ἀΐϊβραγαρε Μοβεβ πὰ ἰῆς ρζγενίοιιϑ 
τηδηϊεβίδιίοηβ οὔ σοά. ΗἜἬ ἱἐδποζείοτε 
εχρὶαἰπβ. Απὰ Πα 56 6π15 ἴο ἢᾶνε ἰπ νῖεν" 
τῃε βδπιαῈ ἀϊβεϊποϊίοη Ὀεῖννεεη τῆς οἷά ἀπὰ 
τῆς πενν ἴπαΐ 18 80 ἔγεαιθηον ἐπηεγρίη: τ 
ἱπ τῆς Ραυ πα νυτιτἰπρβ8. ΤὨγουρῃ Μοβεε, 
δεῖς δε 88 σαργαβεηϊτπρ ἴπῸ ῥτὸ- 
ΟΠ γιβιίαη ἀϊβρεηβδιίοα, ψγὰ8 ρίνεη ἴῃς 
αν, ὑνηϊοἢ τηδάς ρύεᾶὶ ἀδπιδπάβ διε 
ξανε ποιμίηρ, ψΏΙΟἢ ννὰ8 ἃ ἴσια σανεῖε- 
τίοη οὗ (οὐ 5 νΨ}}}, ἀπά 80 ἔα ννὰβ ροοά, 
Ῥυῖ Ῥχουρῃς τπθῇ πὸ δον ἴο Ὀεσοπια 
{κε αοά, Βυὲ τξτουρῃ [|εβὺ8 ΟἾγίδι 
(Βεσε ἕο τῆς ἢἤσβθεὲ {πᾶ παπιεά ἴπ τ 
Οοβρεϊ, θεοαυβε νγὙὲ ἅγθ πον {ὉΠ} οα ἴπε 
βτουηὰ οὗ Πίβιίογυ) οᾶτηβ στᾶςς δηὰ ἐγυῖῃ. 
ἴῃ οοπίγαβε ἴο (ες ἱπεχοζδαῦϊε ἀεπηαπάβ 
οὗ ἃ ἷανν ἴπαὶ Ὀγουρῃξ πὸ βρι ταδὶ 116, 
7εϑὺ8 ΟἾγιβὲ Ὁγοισῆς “ σταςς,᾽" τῇς υπ- 
εαγπδὰά ἔδνουγ οἵ αοά. ΤΠε ἂν βαϊά: 
Ὅο τηῖϊ8 δπά ἴίνε; ΟἾγβε βαυβ: Οοά 
εἰνεβ γου ἰἰ6, δοσερὶ ἰξϊ. “Ττυτῆ ᾽" 4150 
ΨΜ 88 Ὀτουρμς Ὁ ΟἸτίβι. --ἀαπλήθεια ἤετα 
ΤΩθδπ8 “τον " 88 ορροβεὰ ἴο (πε 
Βυτδοϊϊβπιὶ οὗ ἔπε ἴἂνν (ο΄. ἵν. 23). [π 
ἴδε 1»ν 88 ἃ βδῃδάον οὗ ροοά τπίπρβ 
ἴο ςοπιο: ἱπ ΟἸγίδε ψα πᾶνε ἴῃ ροοΐ 
ταϊηρβ τπεπιβεῖνεβ. ϑανεσαὶ βορὰ οτίτἰς8 



692 

Φεαι. αἱ! “ κόλπον τοῦ πατρὸς, ἐκεῖνος ἐξηγήσατο. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 1. 

19. Καὶ αὕτη ἐστὶν ἧ 
μαρτυρία τοῦ Ἰωάννου, ὅτε ἀπέστειλαν οἱ Ἰουδαῖοι ἐξ Ἱεροσολύμων 
ἱερεῖς καὶ Λευΐτας, ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτὸν, “Σὺ τίς εἴ; " 2ο. Καὶ 

ὡμολόγησε, καὶ οὐκ ἠρνήσατο" καὶ ὡμολόγησεν, ““Ὅτι οὐκ εἰμὶ 

ἢπά ἃ οοπίγαβε Ὀεΐνψεεη ἐδόθη ἀπά 
ἐγένετο; [πε ἴανν Ὀεΐηρ “ ρίνεη ᾿᾿ ἴογ ἃ 
βρεοίαὶ ρυγροβε, “ρταᾶοσεὲ δηὰ ἵγ " 
“ἐροτχίηρ᾽" ἴῃ δε παῖυγαὶ σουγβα ἀπά 88 
τῆς ἰδβυς οὗ 411 τπδὲ πδὰ ροης Ὀεΐοσα.--- 
ψετ. 18. θεὸν οὐδεὶς ἑώρακεν. .. 
ἐξηγήσατο. ΤῊΪΐβ βἰδίετηεπι, “ αοά πο 
οπα 28 Ἔνεσ βεεῆ," ἴβ ργοῦδῦϊν βυρ ρεβιεὰ 
ὃγ ἴῃ νογάβ διὰ ᾿ησοῦ Χριστοῦ. Τῇ 
τοδί δπὰ τὰς ρτδος οὗ ἀοὰ νγὲ βᾶνς 
8εεη ἴσου ρὴ [εδὺ8 ΟΒγίβι, Ὀὰϊ ννὮΥ ποῖ 
ἀϊτεοςγδ Βεοαυβε ἀοά, {πε Ὠϊνίπα 
εββεῆςα, ἴῃς αοὐπελά, πο οπὲ ἢδ8 δνεσ 
δβεεῃ. Νὼ πηδῃ 88 πὰ ἱπηπχεάϊαίς Κπον- 
Ἱεάρε οὗ αοά: ἱξ ψε πᾶνε Κπονϊεάρε οὗ 
αοά ἴἰξ ἰ8 τῆσγουρῃ ΟὨτίβι. 
Α ζυγίδει ἀεβοσγιριίοη 8 ρίνεη οὗ (πε 

Οηΐϊν Βεροιΐεη ἱπίεπάεὰ το ἀΐβοῖοβε Η 5 
4υαϊβοαιίοπ ἔοσς τενεαϊηρ πε Εδίμοῖ ἴῃ 
ἴιε ννοτάβ ὁ ὧν εἰς τὸν κόλπον τοῦ 
πατρός. Μεγεῖ βυρροβεβ ἱπαὲὶ Ϊ᾿ομη ἰβ 
ΠΟΜ Εχργεββίπρ Πἰπιβεῖῖ ἔτοπὶ 18. οννῇ 
Ῥγεβϑεηὶ βίδπάϊηρ ροίπε, δηὰ ἰβ ςοποεϊνί πα 
οὗ ΟΠ σῖβι 85 ἴῃ Ηἰβ βἰδῖε οὗ Ἴχαϊδιίοῃ, 88 
μΒανίηρ τεϊυγπεὰ το {πε Ὀοβοπὶ οὗ ἴδ8 
Ἑδῖμοσ. Βυῖ ἰπ τμΐ8 σαϑε ἴῃ ἀδβογίριίοη 
Ψουϊά ἠοῖ δ6 τεϊεναπὶ. Ι:οδη δάἀβ τῃϊ8 
ἀεβισπαιίοη ἴο ρτουπὰ (ἢε τενεδιηρ 
ΨΚ ἢ ΟΠ τῖβε δοσοπηρ ἰϑῃεὰ τυ ῃΠ6 
οη δαγιῇ (ἐξηγήσατο, δοτίϑὲε, τείεγγίπρ ἴὸ 
τδαῖ ννογκ), ἴο ργονε Ηἰβ φυδιβοδίίοη ἴοσ 
ἴτ. Ιε πιυβὲ τπετείογε ἱποϊυάς Ηἰβ σοη- 
ἀϊείοη ῥγενίοιιβ ἴο ἱποαγπδίίοη. ὃ ὧν ἰβ 
ταογείοσε ἃ εἰπιεῖεβθ ργεδαπὲ δπά εἰς ἰ5 
υδεά, 45 ἰῃ ΜΚ. χίτ!. τ6, Αοἰβ νι]. 40, εἴς., 
ἕο ἐν. εἰς τὸν κόλπον, ἩΠΕΙΠεΙ ἴάκεη 
ἴτοπὶ ἐτἰεπ 8 γεοϊπίηρ δὲ ἃ ἔεαβὲ οἵ ἔσοπὶ 
ἃ [Δι Πετ᾽5 ἐπιῦγαςς, ἀσποῖεβ ρεγίεςι ἰπ- 
τἰηδογ. Τμυ8 αυδ!ῆεά, ἐκεῖνος ἐξηγή- 
σατο “Ηε"" επιρῃαιῖς, Ης τμυ5 εαυἱρρεά, 
4 88 ἱπίεγργεῖεά " ψ δε 866 νἱϊ!. 32; 
Οἵ 8 ΠΊΡΙγ, 85 ἱπιρ!εὰ ἴῃ {πε ργεσεάϊηρ 
περϑῖϊνε οἶδυδε, “ αοἀ ". Τπε ϑομο ίαβὲ 
οη ϑορῆῇ., 47αχ, 320, Βαγ8, ἐξήγησις ἐπὶ 
θείων, ἑρμηνεία ἐπὶ τῶν τυχόντων, δγεί- 
διεϊη. 

γεῖ. το. ΙΒ τηϊ5 νοῦϑα θερὶπβ τῃς 
αοϑβρεῖ ῥγορεσ οἵ δἰβιογίςδὶ παζγαῖΐνε οὗ 
1π6 πιαηιεϑιδίίοη οὐ 86 ρου οὗ τῆς 
Ἰποδγηδῖς [οροβ. 

νν. 190-42. Τὰε τοϊέμε5ς5 07 ολη απάὰ 
ἐΐ5 τες ὶ.--ἰχψν. το-28. ΤῊς νυ ἱῖπε88 οὗ 
7οδπ τὸ ἴμε ἀερυϊδιίοη ἔτοπὶ Τεγυβαΐεπι, 
ςητεὰ αὕτη ἐστὶν... Λενείτας. ΤὩς 
νῖπε88 οἵ ἰαβϑε ὩΟΩΥ Οὗ ]οπη ἰβ ρίδοεά 
ϑεβί, ποῖ Οὔ δεοδιιβε ἴ᾿ ννᾶβ [δὲ νὨϊο 

ἰηθυεποεὰ τς δνδηροῖίβεὲ Εἰπβαὶέ, ποῖ 
ΟἾΪΥ δεσᾶιβθε οὨγοποϊορίοδ!ν ἰδ οδπὶα 
βγβῖ, θὰῖ Ῥεσαυβε με Βαριίϑὲ ννδ8 ςοπιὶ- 
πλϊβϑίοηεἃ το δὲ τῆς δεγαὶὰ οἱ τὰπς 
Μεββίδῃ. ὙΤῇα Βαρεῖβε᾽ 8 ἐεβε ΠΟΩΥ ννᾶ8 
ΟΥ̓ βυρτγεπια νδῖυες δεοδιβα οὐ (1) ἢΐ8 
ΔΡΡοϊπεπηεηῖ ἴο τῃΐ8 ξυποκίοη οὗ ἰάεπείγ- 
ἱπρ ἴῆς Μεββίδῃ, (2) δἰβ Κπονϊεάρε οἱ 
7εβυ5, (3) δἰβ οὐνῃ Βοϊίπεββ, (4) 815. ἀϊ8- 
τηςετεβίεάης88.---αὕτη, ἘΠ 18 ν ΒΙΟ ἢ ΤΟ] ον, 
8 {πῈ (εβεπιοην ρίνεη οα ἃ βρεςίαὶ 
οὐοδβίοη ὅτε ἀπέστειλαν... Λενείτας, 
“ΜὮδη ἴῃς [εν βεηΐ ἴο Πίπι ἔτοπι [ετὰ- 
βϑίετι ῥχίεβίβ ἀπά [,ονίτε8 "..-- Ἰουδαῖοι 
[Ὁ ΠΤ], οτὶρί παν ἀεβιρπαιίπρ 186 

ετῖῦεβ οὐ ]υάδῃ δπά ΒεπἪδηιη ψ Ὡς ἢ 
οτπηεά τῆς βεραγαῖα κίηράομ οὗ [υὐδῇ, 
δυΐϊ δῇἔεσ τῆ εχὶϊα ἀεποιίηρ 411 18γβϑε ε8. 
[πῃ 118 σοβρεὶ ἰξ 15 υβεά νυν ἃ μοβεϊς 
ἱπιρ! ςαιϊίοη 48 ἴῃς ἀεβίρπδιίοη οὗ {δε 
“δηῖγε [Ππεοογϑεῖς σοπηπλΠΠΥ 858 βυτηπηεά 
ὯΡ ἰπ [8 οὔῆςϊα] πεδάβ δηὰ 85 ῃἰβιογί δι! 
ἢχεὰ ἴῃ δὴ διιυὰς οὐ ποβε νυ τὸ 
ΟὨγίβε " (Μη εν). Ηδτα “ τς 1ενβ᾽᾽" 
ῬιοῦδΟΪν ἱπάϊςαίεβ [πε ϑαπμεάτγίπι, ςοπὶ- 
Ῥοβεά οὗ ρτίεβϑίβ, ργεβογίεσβ, δῃὰ βογῖδεβ. 
--ἰἰερεῖς καὶ Λενείτας, τῃ6 Πίρῃει δηᾶ 
ἴοννεσ ογάες οὗ ἱεπιρὶς οβῆςϊ418 (ΗοἱιΖ- 
τηδηη). ΝῺ ψεζε ποῖ βογίδεβ βεηΐ ὃ 
Ῥοββι!]ν δεσδιβα [Ομ ̓ 5. ἔδῖπεσ ννᾶ8 ἢϊπ|- 
86] ἃ ργίεβε. Τῆς ρῥγίεϑδὶβ εσα ἴογ ἴπ6 
ταοϑῖ ραγὶ ϑαάδάυοεαθβ, Ὀυὰϊ Ιομπ ἰεἰ15. ὰ8 
τῆιϊ5 ἀδρυϊαιϊίοη ννᾶ8 δβδίτοηρ ἱπ Ῥῃδγίβεαβ 
(νεσ. 24). Ἰνατῖρα βᾶγϑ: “" Ουβιοάϊθυ 
ΤεπρΙ; ἱπουπιδεῦαὶῖ, Ποπιίπυπι ΤΕπιρὶΐ, 
οὐ͵ὰ8 δάἀνεπιυπιὶ ΘἜχβρεοϊδυαπί, οββε ᾽". 
ΤΠΕΥ Μέσα βεηὶ ἵνα ἐρωτήσωσιν αὐτόν, 
“δὲ τε τηΐϊρδς ἱπίεσγοραῖα δἰπὶ,᾽" ποῖ 
ςδριϊουβίν Ὀυϊ ἔοτ ἴδε βᾶκε οὗ ἱπίογπιδ- 
τίοη. 1υἱκ. 16}18. 8 (11. 15} δὲ τς ρεορῖς 
Μεῖς οἡ ἴδε τὶρίος οἵ ἐχρεοϊδιίοη, δπὰ 
Μετε ἀϊδουβδὶπρ Βεῖμοσ ᾿οῦπ νεσγε ποῖ 
τῆς ΟὨτίβῖ ; 80 18 ννὰβ τίσηβ τῆς ϑαπηεάγὶ πὶ 
βῃουϊά τιδκε ἴῃς ἱπαυῖγγ. “Τῆς ͵υάρ- 
τηεπὶ οὗ ἴῃε οᾶ5ε οὗ ἃ ἔαῖβε ργορῃεῖ 15 
ΒρΘοΙ ΑΙ παπιθά ἰῃ ἐπα Μίβῃπα 5 δείοπε. 
ἱπρ ἴο τῆς σουποῖϊ οὗ τπε ϑενεηῖν Οπε 
(νναικίπβ). “ὙΤἢΐβ ἱποίάεπι ρῖνεβ ἃ ἄθδερ 
ἰπϑίρμε ἱπίο ἴἢς εχίγδοσγάϊπαγυ τοὶ ζίουβ 
1΄Ὃ οὗ ἐπε 7ενν8--- πεῖς ἀπυβυδὶ οοπηδίηδ- 
ἔοπ οὗ ςοπβεγνδιΐίβϑαι Ψἢ ρῥγορτεβϑῖνα 
τπουρπε" (Βεγποί 8 χοληπ ἐλε Βαῤ ϊΞέ, 

. 365).---Σὺ τίς εἶ, “ΝΒΟ τὲ που " 
οἵ, γαῖ 15 γοὺσ πᾶπιδ, οὔ Ὀἰγῖα, δυΐ, 

νδδὲ ρεζβοηδϑε ἐἀο γοῦ οἰδίπι 0 εξ, 
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ἐγὼ ὁ Χριστός." 21. Καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν, “Τί οὖν, ὁ Ἡλίας εἴ ἀ Μεϊ. ἵν. 4. 
σύ;" Καὶ λέγει, “Οὐκ εἰμί." “5 Ὁ προφήτης εἶ σύ;" Καὶ εὍειι. 
ἀπεκρίθη, “Οὔ 42. Εἶπον 1 οὖν αὐτῷ, “Τίς εἴ; ἵνα ᾿ἀπόκρισιν εκἶκ.Ὁ Ἶδυ 
δῶμεν τοῖς πέμψασιν ἡμᾶς" τί λέγεις περὶ σεαυτοῦ ;" 23. Ἔφη, σ΄΄Π" 

“τε Ἐγὼ “φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ ἐρήμῳ, Εὐθύνατε τὴν ὁδὸν Κυρίου τ᾿ ς 1. χί. 9. 

1 ΤᾺ, ἰπ ΦΑΟΣῚ,; εἶπαν ἴῃ ΒΟ" Ὦ. 

δαὶ ρΐαος ἴῃ ἴδε ςοπηπιυηγ ἄο γου 
δδρίσε ἴο ὃ--ν ἢ δη ἰταρ!εἀ τείεγεπος ἴο 
Ὁ Ῥοβδβίδ!ε οἷαίπὶ οὐ ]οῃπ᾽Β ρατὶ ἴο ὃἊ 
ἴδε ΟΠ χίβε. Τῆϊβ ἀρρεδγβ ἔτοπὶ [0 ἢ π᾿ 8 
δηβννε, ὡμολόγησεν καὶ οὐκ ἠρνήσατο 
καὶ ὡμολόγησεν. ϑοποείίρεη δᾶγβ ἴπε 
ἕοστῃ οὗ ἴδε βεηίεπος ἰβ “" [ιάδίοο τηοσς," 
οἰτίηρ “7εἴῆτο σοπέξββιιβ, εἰ ποὴ τηεηεῖτιι8 
εβἴ ", Οὗ Εοπι. ἰχ. 1 δηά σ Τίσι. 1ϊ. 7. 
Τῆς ᾿ἰεγαϊίοη βασνεβ μετα ἰο δγίπρ ουὐϊ 
με εαγηδβίπεββ, δἰπηοβὲ οῖσοσ, ὙΠ 
ΠΟ ἢ ]ομη ἀϊδοϊαἰπηεά ἐδε δβοσίριίοπ ἴὸ 
Πίστη οὗ βυιοΒ δὴ ποηουτ. Ηἰἴβ Πίρῃ Ἴοοη- 
ῬΕΡεῖοΝ οὗ τε οβῖος επιρῃδδίβεβ δ ΐ8 
δοκπον]εάρτηεπε οἵ [εϑβι15.---δτι, Πετα, 88 
φοΟσΠΊΟΠΪἾγ, “ τεοϊϊαίῖνε," δεινὶπρ ἴπε 
Ῥύγροβε οὗ οὖσ ἱηνεσίεά ςοππί88Β ΟΥὙἹ 
τηδτκ5. οὐὁἨ αυοίδιίοη.---ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ὁ 
Χριστός, (πε τεδάϊηρ δάοριεά ὃν 1.56}. 
δηὰ ΝΝ.Ὴ., τγίηρίπρς ἴπεὲ ἐπηρῃδβὶβ οα 
τε “1 41 δὰ ποῖ ἴδε Οἤτγίβι," μὰς 
Δποῖμεσ ἰβ. Τὰς ΤΕ. οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ 
Χριστός, Ὁν ὑτίπρίπρ (ἢς ἐγὼ δηά ὁ 
Χριστός ἰορεῖπετ, δοοεπυδῖεβ ἴῃς ἰῃ- 
σοηρτυϊ ἂἀπὰ τῆς Βδριίβε᾽β βύσργιβε δὲ 
Ὀεΐπρ πιϊδίακεπ ἔοσ τξε ΟΠ σίδι. Τὶ 
βιγαίρῃιίοσννασὰ ἀεηΐαὶ ενοκεβ δηοῖθεσ 
αυεδίίοη (νεσ. 21), τί οὖν; νῃΐοἢ ὟΝ εἰβ8 
τεπάεσβ, “Ναὶ ἴΠπδη δεῖ ἴποιι δ᾽" Βεῖῖες 
“ἐν πδῖ (Πεη ὃ" “δι (Πδη ἰβ (ἢς οΔ8ε ὃ ̓̓  
φμίά ἐγρο, φμία ρίξει )---Ἡλείας εἶ σύ; 
ΠῚ ποὲ ἰῆς Οἤσίβε Ηἰπιβεῖζ, τῆς ποχὶ 
ῬΟΒΒΙΌΙΠΠΥ νγὰβ τμῃδὲ ἢ 'νὰ8 (ἢς ἴοσε- 
τῦηπεσ οὗ {πΠῸ Μεββίδῃ, δοσοσάϊηρ το Μδὶ]. 
ἷν. 5, “ Βεδιοϊά, 1 ν}} βεπὰ γου ΕἸ) 4 ἢ 
δε ρῥγορῇεϊ Ῥείοσε [ες Ἴοσηπρ οὗ ἴπε 
δτεδὶ δηά ἀτγεδάξζι! ἄδυ οἵ {πε 1 οσγὰ "". 
᾿Απιοης ἴΠ6 Ἐδίμπεσβ ἴδεγε βεεπβ ἴο πᾶνε 

Ἢ ἃ Ὀεϊϊεῦ τπδὲ ΕΠ1Δ8 νουἹὰ ἀρρεᾶς 
ϑεῖίογσεα. (δὲ βεοοπά Αάνειι. Ἴπὺ8 
Τεσγι ]!δη (06 απίρια, 50) Βᾶγ5: “ΤΙΆΠ8- 
Ἰαῖι8 εβὶ Ἐποςῦ εἴ ΕΠ᾿45, πες ζῆογβ ξογι πὶ 
τερετῖδ εβϑί, ἀϊϊαία βοϊ]ςεῖ. Οδαιεγυπι 
ταοσίτυσὶ τοδοσνδηΐυσ, υὐ Απτςδτίβίυπι 
βϑηρυῖπε δὺο εχβιϊηρυδπι." Οἴδπεσ 
τείεσεηοαβ ἱπ 18ρΡ6.)}]0 Βυῖ ἴο {Πῖ8 
αὐεδβείοη αἷδο οῆη δηδννεσβ οὐκ εἰμί, 
Ῥεοδυβε ἴτε ]ενβ εχρεοίεά ἘΠῚ48. ἴῃ 
Ῥετβοῦ, 80 [πδὲ δἰ πουρ οὐὖἦ 1 οτά βροίκε 
οἵ τῇς ΒερΒεν 88. ΕἸ185 (Μι. χνὶϊ. το- 3), 
]οδη οου]ὰ ποῖ δὐπιῖε τδδὲ Ἰἀεηειεν ν [ἢ- 
ουἱ πιἰβ᾽εδάϊπρ ἔδεπι. 1 ρεορὶς πεεά 

ἴο φηρείοη ἃ στεαῖ βρίγίτδ] Ῥεσγβοηδ! εν, 
τΤερ 65 ἰη {πεῖς ον ἰδηρυαρε Ψ1}} οὔεη 
τηϊβϑεδά (πεῖ. Αποῖπεσ δἰϊεγηδεῖνε ρσε- 
βεηϊεά ἰἴδεῖξ: ὁ προφήτης εἶ σύ; “ατέ 
του (δὰ τορμει δ" υἱδ.ν ἴῃε ρζορῆεξ 
Ῥτιοχηϊβεά ἴῃ ευϊ. χνιϊ!. 15, “ὙΤΠε 1,οτὰ 
1τῆγ ἀοά νἹ]] ταῖβε ἂρ υηΐο ἴπεα ἃ ρσορῃεῖ 
ἴτοσῃ ἴῃ6 τηϊάβε οὗ ἴῆςο, Κα ὑπο πιο". 
ΑἸ]υβίοη 15 πιδάς τὸ τηἴ8 ὑγορῆεῖ ἴη ἴους 
Ρίδοεβ ἰῃ {π|8 ἀοβρεῖ, τπῸ ὑγεβεηΐ νεσβε 
Δηὰ νεῖ. 25 οὗ 118 σμδρίεσ; δ͵80 ἱπ νὶ. 
14 δηὰ νὶϊ. 45σ. Τῇδι {ξε 7εννβ ἀϊά ποι 
8ε6 ἱπ {Π18 ρσορῃεὶῖ ἰῇς Μεββίδῃ ψουϊὰ 
ΔΡΡεᾶσ ἴτοπὶ ἴπε ργεβεηΐ νεῖβε, ἀπά δἷβο 
ἕτοτη νἱΐϊ. 40: “ϑ8οπῖε βαϊά, Οὗ ἃ τσυῖῃ τη 18 
18 τῆς ῥσορδεῖ ; οἴπειβ βαϊὰ, ΤῊ ἰβ {πὸ 
ΟἸσίβε "ἡ. Ὑῆὲ [εννβ ἸΙοοκεά ἴοσ “4 ἔδτἢ- 
[1] ρσορδεῖ" (1 Μᾶδοο. χίν. 41) Ψῆο νν88 
ἴο ἰεγπλίηδῖς ἴῃς ῥγορῃεῖῖς ρεγίοά δπὰ 
υϑῆλεσ ἰπ ἴῃς Μεδββίαπίς σεῖρτι. Βυΐ δἔξοσ 
Ῥεῖεσ, 88 τεοοσάβὰ ἰῇ Αςῖβ 111. 22, δρρ]εὰ 
1π6 ῥγορῆεου οὗ Ῥεῖ, ἴο ΟὨτῖδῖ, τῆς 
ΟΠ σι βείδη Ομυσοῦ δάορίεά τΠΐ8 ἱπίεγργε- 
ἰαϊίοπ. ὙΠε ὑξε οὗ ἴῃ6 ΡῬσορῆδου ὈΥ͂ 
ΟΠ γίβε Ηἱἰπιβοῖ ᾿υδεϊδεὰ τπ|8. Βυὲ τΠ6 
ἀϊδετεηῖ ἱπιεγρσειδιίοηβ ἴπυβ ἱπισοδυςεᾶ 

να τῖβε ἴο Βουης οοη[ιηδίοη, δη ἃ 88 [ἰρδτ- 
οοῖ ροϊπίβ ουξ, ἡοπε Ὀυξ ἃ [εἰν σοηΐεπι- 
ῬΟΤΑΙΥ ψῖἢ ΟὨσῖβε σουἹὰ 80 οἰεαγὶν ἤᾶνα 
εἱὰ τῆς ἀϊδεϊπεοιίοη Ὀείνεθη τῆς νο ἰη- 

τεγργείαιίοηβ. (ϑες θεδης᾽ 5 Ῥεεμάσῤίρ., Ὀ. 
121; Νεπάι᾽β Τεαολίηρ οὗ ϑέέϑις, Ἑ. Ττ., 
ἰδ ψῃ ἃπὰ οἡ ἴδε τεΐδιιοη οὐ “τς 
ΒῸΡ εἴ το Ἰεγεγηίδῃ, βεεὲ ΔΝ εθασ, Ρ. 330.) 
Ὁ 1818 αυεδίίοπ αἷδο Ϊοῆπ δηβυνεγεά 

“Νο" ; “ αυΐα Ῥτορῇοῖβ οτηηίδυβ εγαξ 
τδεβίδητίοσ "" (δρε). Τῆΐβ περδιίοη 

18 Ἔχρ αἰπεὰ ὃν ἴδε δῇισπιδιίοη οἵ νεσ. 23. 
Τῆυδ θεά ἴῃ 811 {πεῖς βυρσρεβείοηβ ἴῃ 6 
ἀερυῖίεβ δϑὶς οῃη το ρῖνε ἴπεπὶ βοπῖα 
Ροβίτίνε δοοουπὶ οὗὁἨ δι πηβοὶῖ, τπὶ {ΠῸΥῪ 
τηῖρῃξ ποῖ ρὸ Ὀδοὶς ἴο ἴποβε Ψῆο βεπὶ 
ἴπεπὶ νἱῖπους Πανίπρ δοσοπηρ! 5ῃεά τῆς 
οὐ͵εςὶ οὗ ἐμεῖς τπηϊβδίοη. Τὸ τῃϊ8 βεοοπά 
τίᾳ εἶ; τί λέγεις περὶ σεαντοῦ ; (νετ. 23) 
Ὦς σϑρὶἰεβ ἰῃ νοσάβ τηδάς ἔτη ]]ᾶγ ὉῪ ἴῃς 
ϑυποριείβίβ, ἐγώ φωνὴ βοῶντος ἐν τῇ 
ὲ “ον ὃ προφήτης; Ιοἤπ ΔΡΡΙΐΪε8 
το Ὠίπηθε 1 (Π6 ᾿νοχὰβ οὗ 18. χὶ. 3, δ]επαϊησ 
ἐς ὑνὸ οἶδυβεβ ἑτοιμάσατε τὴν ὁδὸν 
Κυρίον ἀπὰ εὐθείας ποιεῖτε τὰς τρίβουᾳ 
τοῦ θεοῦ ἡμῶν ἱπίο οπε;: εὐθύνατε τὴν 
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καθὼς εἶπεν Ἡσαΐας ὁ προφήτης." 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ͂Ν ΄. 

24. Καὶ οἱ ; ἀπεσταλμένοι ἧσαν 
ἐκ τῶν Φαρισαίων - 25. καὶ ἠρώτησαν αὐτὸν, καὶ εἶπον αὐτῷ, “Τί 

οὖν βαπτίζεις, εἰ σὺ οὐκ εἶ ὁ Χριστὸς, οὔτε Ἡλίας, οὔτε ὁ προφήτης ; ἢ 
Ὁ ΜῈ ΒΗ, τι, 26. ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ ᾿Ιωάννης λέγων, “Ἐγὼ βαπτίζω " ἐν ὕδατι " 

1ΜῚ χίν. 24. μέσος δὲ ὁμῶν ἕστηκεν," ὃν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. 27. αὐτός ἐστιν ὁ 
ἾᾺΑ ταῦὲ 

ςοπδίσ,, 
υυδΌλ}}ν 
ἰπῆῃ. οἵ 
ἕει. 

ὀπίσω μου ἐρχόμενος, ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν - οὗ ἐγὼ οὐκ εἰμὶ 
ἄξιος ὁ ἵνα λύσω αὐτοῦ τὸν ἱμάντα τοῦ ὑποδήματος." 
Βηθαβαρᾷ ὃ ἐγένετο πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνου, ὅπου ἦν Ἰωάννης βαπτίζων. 

28. Ταῦτα ἐν 

Ύ.Ε. ἴῃ ΗΟ ΑΞ20 8, εἴς, ; ψἰτπους ἀγιοὶς ἴῃ ΚΑ ΒΟ". 

37. ἴπ ΑΟΧΣ, εἰς. ; στήκει ἰπ ΒΙ», δάἀορίςἀ ὃν ΜΝ.Η.Ε. 

3 βηθανια ἰπ ΜΝ ΑΒΟΡΈΕΟ, εἴς,., ἀἀοριεὰ ὃν Τὰ ΤΟ .Η.Ε. 

ὁδὸν Κυρίον. ΒΥ δρρτορτίαείηρ τΠ|5 ῥγο- 
Ῥδεεῖς ἀεοοτϊρείοῃ 7οδπ ᾿άεπεῆεβ Βἰσλβοὶ τ 
88 τῇς ἱπιπιεάϊαίς ῥγδοισβοῦ οὐ τῃ8 
Μεββίδῃ ; ἀπά ργοῦδϊυ αἷβο Ηἰπί8 παῖ 
δὲ ΠΙπΊΒε}: 18 ὯῸ ρεζβοπᾶρε ΨΟσίΥ παῖ 
ἱπαυΐγν βῃουϊὰ τογπιίπδίῖε οὐ πὶ, ὃυὲ 
οηἷγ ἃ νοίςα. [Ἡδγδοϊεοη πϑϑῖὶν σταάυδίεβ 
τενεϊατίοη, βαυίηρ ἴδε τῆς ϑανίους 18. ὁ 
λόγος, Ἰοῆπ 18 φωνή, ἴῃς ψΠοῖε ρτο- 
ῬΒεῖῖς οτάεσ ἦχος, ἃ πιετεὲ ποῖβε; ἴοσ 
ΨΏΙΓΘΙ Πα ἰ8 ἢ βοπῖς ᾿υβεῖςς σερυκεά 
ὃν Οτίρεη.) “ἼὙΒε ἀεβετγι," ἃ ρδίῃϊ!εββ, 
ἔτυ 1:88 ψναϑία δι βυτηῦο 15ε85 τῆς 
δρί γι] οοπάϊείϊοη οὔ τ1π6 Μεββίδμ᾽ 8 
Ῥεορίβς. Εοσ ἴδε Ἴοπιπρ οὗ {πεῖς Κίπρ 
Ῥτεραγαδιίοῃ τηιβὲ θὲ τηδάδβ, ἜἼβρεοίδ!!ν ὉΥ 
Βυςοἢ τερεηΐίποα 88 [οἢπ ργεδομεά. “1 
Ιδβγδεὶ γερεηὶ Ὀυϊ ἔοσ οπς ἀδυ, ἴῃ Μεβϑβίδῃ 
ὙΠ οοπλα." ΟΥ ΜΜεθεσ, Ρ. 334.---ν σ᾿ 
24. καὶ ἀπεσταλμένοι ἦσαν ἐκ τῶν 
Φαρισαίων. ΤῊΐβ ρῖνεβ υ8 (πε πηεαηίπρ 
“Απά πεν μαὰ Ὀεεπ βεπὶ ἔγοπ,᾽" ννῃϊς 
8 ποῖ 80 σοηρτυουβ ἢ ἴπε ςοπίεχί 48 
“Απὰ {πεν ννῆο ψΜεσε βεπὶ ψγεσε οὗ ἴπῈ 
Ῥμδγίβθαβ "᾿; Ὀεσαυῦβα Ἀρρδγοπῖίν 118 
οἴδιιθε ννδ8 ἰηβεγίεὰ (ὁ Ἴχρδίη τῆς Το ονν- 
πᾷ φιεβείοη (νεγ. 25): τί οὖν βαπτίζεις 
“ον ὃ προ ; Βουπάϊπρ οἡ Ζεςῃ. 
ΧΙ. σ, κ1π παῖ ἀδγ ἵπεγε 5}4}} ὈὉε ἃ 
Τουπίδίη ορεπεά ἴογ βίη δηὰ ἴοσ ὑποϊεδη- 
Πε58," δηὰ οἡ Εζεϊ. χχχνΐί. 25, “τπδη 
ΨΜΗΠΠΕΠΡΞᾷ,ᾧ Βρείηκιε οεαπ ναῖεσ ὕροη γοι,᾽" 
ὝΠΕΥ εχρεοίεά ἃ ρεπεγαὶ ρυτίβοδείοη 
Ῥείογε ἴπε σογπγίπρ' οὗ πε Μεββιδῃ. ἤεηςς 
πεῖς ααυδβιίοη. 17 Ἰοῆπ νγᾶβ ποῖ {πὰ 
Μεββίαῃ, πος τῇς ργορῃεῖ, πος ἘΠῚ48 ἱπ 
οἶοβε ςοππεοϊίοη νπ ἴπῈ Μεββίδῃ, ᾿νὮῪ 
ἀϊὰά με Ὀαριῖβε ὃ Σἱρπεοοι (Ηον. Η εδ., 
Ῥ. 965) φυοίεβ ἔτοπη Κιἀἀυβῃϊπ “ ΕἸ188 
νεηϊς δὰ ᾿πιστηυηάοβ ἀϊδεϊηρυεπάυπι εἰ δὰ 
Ῥυγίβοαπάυπι ". ὅ8ες 4150 Απιπιοπίυβ ἀπά 
Βεζα αυοϊεά ἱπ Ιἀπιρε. [π τερὶν ἴὸ 
188. οὈ]εσείοι οὗ ἐπ6 ῬΠαγίβεςβ (νεσ. 26) 
7οῆπ βαυβ: ἐγὼ βαπτίζω. .. τοῦ 
ὑποδήματος, “1 [ῸΓ ΠῊΥ Ρατὶ Ὀαριίβε ἢ 
“ναῖες "; τ86 ετηρῃδιῖς “1 ἰεδάϊη υ8 

ἴο ἐχρϑοὶ πιεπιίοη οὗ ἀποῖδμεσ ἡ Βοπὶ 
ἃ ςοπίταϑε ἰβ ἀγᾶννῃ. Τηΐ8 οοηπίγαβι ἰ8 
ἕατῖπεῖ βιρηϊβεὰ ὃν δε πιεπείοη οὗ (Π6 
εἰεσηεπε οὐ τπε δαριίβπι, ἐν ὕδατι; ἃ 
τ θγοῖν βυτηδοῖ!ς οἰεσηεπῖ, Ὀὰς 4ἰ5οὸ {πὰ 
εἰεσηεπὶ ὈΥ Ὀαριίβση ἰη νυν ἰοἢ ρσεραγδιίοη 
ἔογ ἴπε Μεββίαῇ ννᾶβ ἴο ὃς πιδάες. Απὰ 
7οΠ π᾿ 5 δαἀπηιπιβιγαϊίοη οὐ [ἢ 18 ρσδούγβοσυ 
Ῥαριίβηι ἰ8 15 τὰ ὉΥ τῆς ἴδοϊ ἢς ἱπὶ|- 
πηοάϊδιεῖν δίδίεβ, μέσος ὑμῶν στήκει ὃν 
ὑμεῖς οὐκ οἴδατε. Ηδά ἐλεν Ῥεεη δινατα 
οἵ τηῖβ ργεβεπος (ὑμεῖς απιρῇαιίς) 45 ]οῃπ 
ΔΒ Ἀννᾶγα ΟΥὨ ἰϊ, {πε ςουϊὰ ποῖ δᾶνε 
Τδαϊ!επρεά ἐπα Ὀαρεβπὶ οὗ ]ομπ, Ὀεσαυβα 
εξ ννᾶ8 ἴῃε ἀϊνίπεῖγ ἀρροϊπιεὰ ρῥγεραγα- 
τίοπ ἔοσ {πε Μεββίδῃ᾽β δάνεηπ.0 Τδῖο 
ΒΟΔΓΟΕΪΥ Διηουπῖβ ἴὸ παῖ ᾿ματὴρςε 6818 
ἴ, “πονᾶ δχρζοῦγαϊίο ἱρηοσγαπεῖδα 
Ῥαγίβδεοσυπι" (18. χίϊ. το, χχίχ. 14), 
δεσαυβε 88 γεὶ {ΠῸῈῪ πὰ δὰ ἢο ορροτ- 
τὰην οὐ Κηονίηρ ἴῃς ΟἩτίβι.---μέσος 
ὑμῶν. ὙΠεῖεΕ 8 ΠῸ τεᾶϑοῦ ΨνὮν τῆς 
τνογάβ βῃουὰ ἤοὶ ὃῈ ἰᾶκεη δέχου. 80 
Ἑυικῃγτηΐυ5, ἦν γὰρ ὁ Χριστὸς ἀνα- 
μεμιγμένος τότε τῷ λαῷ.--ὀπίσω μου 
ἐρχόμενος, ἀεποιίϊπρ ἴῃε ἐνινισήϊαξε 
Διτῖναὶ οὗ ἴῃς Μεϑβϑβϑίδῃ δπὰ οῃη᾽ 5 οἴοβα 
ςοηπεοιίοη ἢ Ηἰἷπ. ΗεἜε ἰβ8 ἔωσῖπες 
ἀεβογί θεὰ τοϊδείνεϊν ἴο Ἰομπ 88 ἱποοη- 
φεἰνδον εχδϊιεὰ αῦονε Ἠίπ), οὗ οὐκ εἰμὶ 
νον ὑποδήματος. Τὴε ρτατγηγηδιῖοδὶ 
ἔοτπὶ δάπητεῖηρ ὈοΈἢ τῆς τεϊδεῖνε ἀπά ρεσβ. 
Ῥιοποῦη ἰ8 Ηεδγαϊβιῖς. ἄξιος ἵνα 4150 
δἴδπαάβ ἱπβϑιεδά οὗ ἴπε οἰδϑϑίςδὶ Ἴοπϑίγις- 
τίου τὰ τῆς ἰπβηϊεῖνε. Ταϊπγυάϊϑὲβ 
αυοῖε πε βαγίπρ : “"Ἔνετυ βεγνίος νν]οἢ 
ἃ δβεσναηὶ ν}}]} ρεγίογπιὶ ἴοσ 5 πιδβίοσ, ἃ 
ἀϊδοῖρὶς ΨΗ] ἀο ἔος ἢΐἰβ Κδθρὶ, ἐχοθβρὲ 
Ἰοοβίπρ πὶβ βαπάδλὶ δοηρ ".---  εσ. 28. 
ταῦτα ἐν Βηθανίᾳ. .. βαπτίζων. Τῆε 
Ρίαςσε 18 πιεπείοπεὰ οἡ δοσουης οἵ ἴῃς ἱπη- 
Ῥοσίδπος οὗ ἔπε ἐδϑιϊ πλοῦ ἴπ8 Ὀοτης ἴο 
7εβυ8, ἀαπὰ Ὀεοδιυβε ἔπ Ἔνδηρε δὲ Ὠἰπι- 
5861 1π 411 ργοθδθ  ν ψγᾶ8 ργεβεηὶ δηὰ ἴὰ 
ν»8 πδίυγαὶ ἴο ἢΐπὶ ἴὸ πδπηε ἰξ. Βυὲ 
ΒΕΓ ννᾶβ ἰΕ) ὙΠετς ἰβ πὸ ἄουδιὶ (μαὶ 
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29. Τῇ 

αὐτὸν, καὶ λέγει, ““Ἴδε ὁ " ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ ' αἴρων τὴν ἁμαρτίαν ἕ γ: , 

ἴδε τεδάϊηρ Βηθανίᾳ ἰ8 ἴο ὃὈς ρτείεττεά, 
ὙΒε δάάϊείοη πέραν τοῦ ᾿Ιορδάνον οοη- 
Βσπὶβ (Π18 τεδάϊπρ ; 88 ἴπε εχίβίεπος οὗ 
Βεῖδαπυ πεᾶς Τεγυβαίεπὶ σεπάεγεὰ ἴῃς 
ἀἰξαπρυϊδῃίην ἀεδίρηαιϊίοα πεοαββαγυ. 

Βείδδην τὸ ΓΝ ΣἼΞ πιεαηΐηρ “ Ὀοδῖ- 

Βουβε,᾽" δηὰ Βειπαραγα μανίηρ ἴπε βᾶπι8 

τηδδηΐηρ [ππὩ Ὁ 8 ἴξεγυ ὈΟΔ1] ἰδ ἴὶ ποῖ 

ΟΒ510165 τπᾶὶ ἰῃς βαπ)Ὲ ρἷδοα πᾶν βᾶνε 
ξξε ςΑ]1εὰ Ὁγ Ὀοϊ παπιεβ ἱπά γε ΠΕ ὃ 
Ἠεπάδεβοη (Ραϊεςέϊπε, Ρ. 154) βυρρεβῖβ 
τὰας ροββιν ἴῃς εχρίδηδιίοπ οἵ τδε 
ἀουδευ! τεδάϊηρ ἰ8 ἰδὲ τῆς ρίαςς τεξοσγεὰ 
(ο ἰ5 Βειίμβαδαγα ψῆῖοι ἰεὰ οναγ ἱπίο 
Βειπαηΐα, τῃδὶῖ ἰδ, Βαβῆδῃ. ϑϑ  πΉ 1 Αγ]ν 
Οοπάεγ (Ἡ απάδοοξ, Ῥ. 320) βδγ8 Βειϊῃδηπίδ 
ϑεγοπά Ἰογάδῃ 18 ενϊἀεπεῖν ἴῃς ργονίπος 
οἵ Βαΐδπεδ, δηὰ ἰῃε ἔογὰά Αρϑιδὴ πον 
ἀϊβοονετεοά δδἀ48 ἰηῖο Βαΐδπεαβ.0 Αἱ τ ϊ8 
Ῥίαοςς ““]οῦη ννᾶ8, δαριϊϑίηρ," ταῖθετ 
ἴμδπ “ ]οῆη ννὰ5 δαρεϊβίηρ ".. 

γν. 29-34. Τὴε τοϊέπεες οὗ οληπ δαβεά 
ον ἐπε εἰρη αὐ ἐλε δαῤέϊδηι οὗ Ἄεδη5.--- 
Ψεσ. 29. τῇ ἐπαύριον, ἴῃ6 ἔτεϊ ἱπεῖαπος 
οὗ ]οδπ᾽Β δοουγαῖς ἀεβηικίοη οὐ εἰπηδ. 
ΟΥ̓ 35, 43, ἴϊ. 1. ὙΒα ἀερυξαϊίοη πδά 
νυ άτγανσῃ, δυϊ τὰ 6 υδ08] οσοννὰ δἰἱγαοῖεά 
ὈΥ ]οβπ ψουἹὰ θὲ ργεβεηῖ. “Ἴδε ἰπ- 
αυϊτῖεβ πιδάς ἴσο 7εγυβαίεση ψουἱά 
πδἴυγα!ν ογεαῖε ἐγεβῆ Ἐχρεοϊδίίοπ Ἀπηοηρ 
7οΠῃπ᾿8 ἀϊβοῖρίεβ. Αὲ {Ππ|8 οτβὶ8,"" εἰς. 
(ΥΝ εβιοοιι).-- -ῇλέπει τὸν ᾿Ιησοῦν ἐρχό- 
μενον πρὸς αὐτόν. 6818 πδὰ αυϊτα 
ΤἝΟΘΠΓΥ τεϊυγπεὰ ἔτοπὶ τς τεϊσεπιεηῖ 
ἰπ τὴ6 ψη]Πάεσπεββ, δηὰ πδίυγα! ἢν βουρῆς 
7ομπΒ σοπιρᾶῆν. ἀσγουπὰ Ιοῆη Ηδ ἰ8 
τήοσα Πἰκεῖν ἴο ἢπὰ τεςεριίνς Ββρίγιῖβ τ 8π 
εἰβεννῃεγε. Απά ἰξ ρανε Ηἰβ μεγαὶ ἃ δῃ 
ΤΡΡοσίηϊ ἐν ἴο ργοςϊαἱπὶ Ηΐπι, ἴδε ὁ 
ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ὁ αἴρων τὴν αμαρτίαν 
τοῦ κόσμον. Τῆε δτίιοϊε ἱπά αἴ παῖ ἃ 
ῥειϑὸη ἵνμο οουἹὰ πυ5 Ὀ6 ἀεεϊρηδιεὰ πδὰ 
δ6ῃ εχρεοῖοά; οΟΥΓ[ὈἉ ἰξ τῆν τηθγοὶν δα 

ἱπιγοδυςίοτγ ἴο ἴπ6 ζυγίμεσ ἀεβηϊτίοη οὗ 
{πε ϑυςοεεάϊηρ οἶδυβε.---τοῦ θεοῦ, Ρτο- 
ν᾽ ἀεά Ὁν αοά; οΥ, “ Ὀτεδά οἱ ἀοά;,᾽ νἱ. 
33; αἷβο Εοπι. νἱϊϊ. 32. [{ ἰβ ἱπῃηροββίδῖ8 
ἴο βαρροϑε νυ τῆς δυῖποτγ οὗ Εφεε ἤτονιο 
τῆδῖ Ὁ τπ15 Ἐπ|6 “τῆς 1Δπ|} οὗ αοά " τῃε 
Βαριῖβε πιεγεῖν τηεαπὶ ἴὸ ἀδβίρπαῖς [6ϑι5 
85 8 τηδῃ “[]1 οὗ σεπιίεπεββ Ψῇο οου]ὰ 
Ῥαμθπεῖν θεᾶγ ῃς 1115 ἰο ννῃϊςἢ Ης ψου]ὰ 
Ὧδε βυδ)]εςίεά " (ο΄ Ατίδβίορῃ., Ῥαχ, 935). 
Τῆς βεςοηά οἴδιβε ζογοϊά 5 ἘΠ18 ἱπίεγρσγε- 
τλιίοη, Ηε ἴβ ἃ ἰδηιὺ αἴρων τὴν ἁμαρτίαν, 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

ἐπαύριον βλέπει ὁ Ἰωάννης τὸν Ἰησοῦν ἐρχόμενον πρὸς Χ Ἐχοά. χίϊ. 

όος 

Ὁος. 

170. ἰδ. 2. « Ῥεῖ. ἐἶ 

ἀπά πεσε 18 ΟἸΪΥ οπὲ ἸΨΑΥ π᾿ Ὡς ἢ ἃ 
ἴδ σδῃ ἴδκα ΔΥδΥ δίπη, δηά ἴπδὲ ἴβ ὉῪ 
βδοσίῆςε. Τῇ Ἐχργεβδβίοη πιρῃε βυρσοβε 
ἴα ρίςίυτα οὗ ἴῃς βυβετγίηρ βεγνὰπι οὗ 
ἴπε Ἰμοσὰ ἰπ 15. 11|., "16 ὰ ἃ5 ἃ ἰαπιὸ ἴο 
{πε δἰδυρμῖογ," Ῥὰϊ ὑπ|εβ8 (πε Βαρὲϊβι 
διὰ φγενίουβὶΥ θεεὴ βρεδικιίηρ οὗ {8 
Ῥατὶ οὗ ϑοτίρευτα, ἴξ 18 ἀοι θεία] τ μοῖθοτ 
ἴποβε νγνῆο πεζὰ ᾿ϊπὶ βρεαῖ ννου]ά τῃϊηκ 
οὗ. [Ιπι ᾿βαίδῃ ἰξ 18 848 ἃ βυτηδοΐ οὗ 
᾿ἰποδηρν ἐπάυγαποε ἴῃ ΔπὶὉ ἰ5 ἱπιγοάυςςά; 
Ἔγα ἰξ 18 85 [Π6 βυτῃθοὶ οὗ εδοτιῆςε. [ὲ 

ἰβ πεβά 688 ἴο ἀΐβοιιββ νυν ῃεῖπεγ [π 6 ραβοῆ δ] 
Ἰδτὴ οὐ ἴῃς ἰατωῦ οὗ ἀδιγ βδοσίβος ν"ἂβ 
ἴῃ τῆς Βαρεῖβι᾽ 8 που ρῃῖβ. Ης υβεά “186 
Δι᾽" 848 ἴπ6 βυτηδοῖ οἵ βδογίῆος ἰῃ 
ἕεηῃεταὶ. Ηδγα, μὲ βᾶγ8, 5. ἴῃς σϑϑ!ν 
οὔ ψΜΕΪΟὮ 411 δπίπιδὶ βαοτίῆςε ψνᾶβ τῇς 
ΒΥΓΩΟΪ.--- αἴρων, ἴῃ ῥγχεβεπὶ ραγιϊοἰρὶς, 
ἰράϊςαξπρ {πῸ σπίεἴ σπαγδοιεγίβιις οὐ τΠ 6 
Ἰατηθ. αἴρω 48 ἴῆτεε τηξδηΐηρθβ: (1) ἴο 
ταῖβε οσὐ ἢ τρ, Ἰοῆη νἱϊϊ, 59, ἦραν 
λίϑους ; (2) ἴο θεᾶτ οΥ ᾿αγσγυ, Μί. χνὶ. 24, 
ἀράτω τὸν σταυρὸν αὑτοῦ ; (3) ἴο τε- 
τονε οὔ ἴδκα νυ, [οῆπ χχο σ, οὗ τῆς 
Βίοῃπα ἡρμένον ἴτοτη ἴῃ6 5ερυϊοῆτε ; δηὰ 
Σ ]οδη 1. 5, ἵνα τὰς ἁμαρτίας ἄρῃ, ἴπαι 
Ης πιῖρῃς ἴδκα ἀννδὺ βδ'ῖπβ8. [πε υχχ 
φέρειν, ποῖ αἴρειν, ἰ8 τερυ]ατῖν υϑεὰ το 
ἜΧρύεββ ἴπεῈὶ “δοαγίηρ ̓"" οὗἨ βίη (βεα 
Ιεντίσυβ, ῥαδοίηι). Ιπ ΠῚ ϑαπὶ, χν. 25 
540} Ὀεβθεομαβ ϑαπηθεὶ ἴῃ τῆς νοσζάϑ 
ἄρον τὸ ἁμάρτημά μον, ννϊς ἢ ΟὈνί οὐ 
πλεᾶπβ “τεπιονε "ἡ (ποῖ ““Ὀεδτ᾽ ΠΊΥ 
δίῃ. 80 ἴῃ τ ὅ88π|. χχν. 28. Βυΐ ἃ Ἰατηῦ 
οδῃ τοπίονε δἰπ ΟμΪΐν ΟΥ̓ βδογίβοίδ!!ν 
Βεδγίηρ ἰξ, 8ο τπδὶῖ ἤετε αἴρειν ἰποΙυάε8 
δηὰ ἱτλρ] 168 φέρειν.--τοῦ κόσμου, ο΄, τ 
7 ἴϊ. 2, αὐτὸς ἵλ. ς ἐστὶ. .. περὶ 
ὅλον τοῦ κόσμον, ἀπά εβρεςΐδ!ν ῬΏΠΟ᾽ 8 
αϑϑογίίοῃ αυοϊεὰ ὃν ΜΝ εἰδιθίῃ τπαΐ βοῖηα 
βϑουϊῆοεβ ἡγεσε ὑπὲρ ἅπαντος ἀνθρώπων 
γένους. 

Ιη τηῖβ νεῖβὲ Ηοϊιζπίδῆη ἢπάβ ἔνο 
τ δι κβ οἵ ἰαῖϊα ἀδῖθς. (1) Τῇ Βαριῖίϑε νγὰβ 
πιο Ϊν 4 πλᾶπ οὗ ἢὶ8 οννὴ ρβορῖς, 
ὙΠΟΒ86 δΥα πενεὲσ γαηρεά βεγοπά ἃ [εν 8 ἢ 
Βοτίζοπ ; γεῖ ἤεγα πε ἰβ γεργοβεηϊεά 88 
ἔτοτῃ τμ6 ἤγβε ρετοεϊνίηρ᾽ πδὲ {πε ννοσῖς οἱ 
7εθὺ8 ννὰβ νδὶ!ὰ ἔοσ δὶ] πηεη. Απά (2) 
ἐης δ! υβίοη τὸ {πε βδογίῆς! δὶ εθίοδον οἵ 
ΟἸὨ γίβι β ἀεδῖῃ οου]ὰ ποῖ ἢανε Ὀεεη πιδᾶς 
11 αἴτοσ αὶ ενεηῖ. ϑίγαιιβϑ βίδιςά {Π|5 
ἀθέου εν ἢ 8. υδὰδ] Ἰυςίάϊεγ. “80 
οτγεῖρη ἴο 16 οὐττεπὶ ορίπίοπ δὲ ἰδαβὶ 
88 ἴΠ18 ποϊίοη οὗ τῆς Μεβείδῃ τπαΐ τς 
ἀϊβοῖριεβ οὐ ]16518, ἀυγίηρ ἴΐ6 ΨΠοὶς 



696 

τοῦ κόσμου. 

ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝῊΝ -. 

30. οὗτός ἐστι περὶ! οὗ ἐγὼ εἶπον, Ὀπίσω μου 
ἔρχεται ἀνὴρ, ὃς ἔμπροσθέν μου γέγονεν, ὅτι πρῶτός μου ἦν. 
31. κἀγὼ οὐκ ἥδειν αὐτόν 

τ ΜᾺ 1 1ο. τοῦτο ἦλθον ἐγὼ ἐν τῷ ὕδατι βαπτίζων." 
ἀλλ᾽ ἵνα φανερωθῇ τῷ Ἰσραὴλ, διὰ 

32. Καὶ ἐμαρτύρησεν 

ΚΗ ΡΣ Ἰωώνης λέγων, “" Ὅτι τεθέαμαι τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον ὡσεὶ 

Ἰ γπερ ἴῃ 3806, Οτὶ 
ἴῃ ἴαῖς αἀτεεὶς Ῥτοϑδ. ὅρι 

Ῥειίοά οὗ τβεῖς ἱπίεσοουτες ἢ Ηΐ πὶ, 
οουἱὰ ποῖ τεσοποὶϊς τμοπηβεῖνεβ ἴο ἰϊ; 
ἃηὰ ψ δε Ηἰβ8 ἀεδῖῃ μαὰ δοῖυδι!ν ἴάκεπ 
Ρίδος τμεὶς ἰσυδὲ ἰπ Ηΐπ 28 ἴῃε Μεββίδῃ 
ΔΒ υἱέετι!Υ οοπίουηάεά.᾽" Υεῖ δϑίτγαυββ 
Βίτηβε! δάπιῖβ τμδὲ “ ἃ ρεπείγατίηρ τη 
1κῈ τμᾶὶ οὐ ἴδε Βαριίδι πιρῃῖ, Ἄνεῶ 
Ῥείοστε ἰδς ἀθϑῖ οὗ ]εβι8, ρψαίπεγ ἴτοπὶ 
τῆς ΟΟΤ. ρῃγαβεβ ἂπά ἴγρεβ {πε ποίίοῃ 
οὗ ἃ βυβειίηρ Μεββίδῃ, δηά τπαὶ ἢ18 
οὔβουγε δίἰπῖδ οἡ ἴδε βυδήεοϊ πιίρῃς ποῖ 
ῬὈς Τςοπηρτεπεπάεά ὉΥ ἢἰ8 ἀϊβοὶρ!ε8 δηά 
φοπίεπηρογαγίεβ ". Τῆς βοϊυκίοη 15. ῥσο- 
ὈΑΟΪΥ ἴο δε ἐουηά ἱπ ἴΠ6 ἱπίεγοοιγβε οὗ 
]οβη ἢ 1εβι8, ἀπά εβρεοίδιν αἴεσς 
Ἧ!ϊ8 τεϊυγη ἴτοπι ἴῃς Τεπιριδίίοπθ. ὙΠεβα 
τῆςξη πιιδὲ ἢανε (Αἰ Κεὰ ἰοπρ ἀπ βγη θβι Υ 
οὗ ἰῆς ψοῖκ οὗ ἴἰῇς Μεββιδῇ ; δπὰ Ἔβνϑῇ 
τουρῃ δῆε [8 ἱπιργϊβοηπιεπὶ Ἰοδπ 
8εεπΊ8 ἴο ᾶνς δὰ οἵμες του ρῆιβ δδουῖ 
ἴῆε Μεββίδῃ, τπδὲ ἰβ ποῖ ἱποοηβίβίεπε 
ἢ Πὶβ τηλκίηρ τΠ15 βιδίεπιεης ὑπάεσ 
ἴδε ἀϊγεςῖ ἰηβιδηςς οὗ [6588. Δὲ πιυδβὶ 
4ἰβο οοπϑβίάες τῃδὲ 10 πΒ οὐνὴ τεϊδίίοη 
το ἴδε Μεββίδηϊς Κίηρ τηυδὲ πᾶνε γστεδιν 
διϊπιιίδιε δἷ8 τπουρῆῖ; ἀπά ἢῖ8 ἀεβίγε 
ἴο τεβροηᾶ ἴο [Π6 οσανίπρβ πε βιίγγεά ἰῃ 
τδε ρεορῖε πιυδβὶ πᾶνς ἰεὰ πὶ ἴο οοπϑίἀεσ 
παῖ της Μεββίδῇῃ πγαδὶ θὲ ἀπά ἀο. 

γες. 30. οὗτος... πρῶτός μον ἦν. 
Ῥοϊπεῖπρ ἴο [688 ὃς ἰδεπεῖῆεβ Ηἰπὶ ἢ 
ἴδε ρβεΐβοη οὗ ψνῇοπὶ ἢε δὰ ργενϊουβὶν 
βαϊά ὀπίσω μοῦ, εἰς. ΟΥ̓ νετ. 15. “Αἴτες 
Τὰς οοπιεβ ἃ τῇδη ΨνὴΟ ἰβ5 δεΐογαε πὶ 
Βεοᾶυδε Ης ννβ Ὀεΐοσε πῖε." Τῆς ΑΟΝ. 
ἘΜΏΪΟΒ ἰβ Ὀείογε πῆὲ ᾿᾿ 8. ὑγαΐεσγδδ!ε 
1δουρ ποῖ 80 [ἱϊεγαὶ δ8 ἴῃς ἘΝ. “δι ἢ 
8 θΒεσοπιε Ὀεΐοσε πιε ᾽. Τηε ννογάβτησδδῃ: 
“ Θυδδεφυεπὶ ἴο πὶα ἴπ ροϊπὶ οἵ τἰπις 
ΠοπηΕΒ ἃ πδῃ ὙνῆῸ Π48 ραϊπεά ἃ ρίδςε ἰῃ 
δάναηςε οὗ τη6, Ῥεσδιιδε τ ννᾶϑ εἴεσῃδιν 
Ῥεῖοσ ἴο πε ".--ὀπίσω ἔρχεται τείετ8 
τῖμεσ ἴο βρᾶςς ἴπδη ἴο ἰἴτης, “ αθἔεσ της, 
Ῥυῖ ἢ της ποξίοῃ οὗἉ ἱπηπιεάΐϊδον, οἶοβα 
δειηπα, [ΟἸοννίπι Ὡροπν Α8. οετίδίηϊυ, 
μπροσθέν νεν τείεγϑ ἴο ροβίξϊοῃ 

οἵ ἀϊρηὶ ῆς δι45 σςοπια ἴο δ6 ἰπ ἵτοηΐ οὗ 
της, Οἵ δῇεδά οὗ π|δ. 80 ιιϑεά βοπιείίπηε8 
ἴῃ οἰαββὶς νυτίτεγβ; 88 ἔμπροσθ. τοῦ δικαίον, 
Ῥεείεσσεά Ὀεΐογε ᾿υβεῖοθ. Π πὶ. 1207, 26. 

. ΟΡ. 2 ΤΒε688. 1. σ᾿, δπὰ 2 Οος. ἱ. 8. 
Ῥ- Ἠοϊδεη'ε ποῖς ἰη ΡΙυξζαγοῦ, δενοσίκ., Ρ. 181. 

Τδῖ8 υδὲ σουηζήοη 

-ῦτι πρῶτός μον ἦν, δδεϊρτιίπρ ἴδε 
Ουηᾶδ οὗ 18 δάναποεά ἰᾶοθ οὗ 

ἔξ: Ης ννᾶβ Ῥεΐοσε πιθδ. Εοσ πρῶτός 
μν 866 ΟἾΔΡ. χν. 18, ἘΝ Ι τἢς νοτὶά 
δἴεί ἢ γοῦ, γε Κῆονν πρῶτον 

ὑμῶν μεμίσηκεν,᾽" δηά ἡλ αι Μαζῦσ, 
ι Αῤοὶ., 12. Ιἱ ἰδ ἀϊῆςυϊε το ἐβοᾶρε ἴῃς 
ἱπιρτεββίοῃ ἐμδὶ βοπιειίηρ πιοῖς 8 πιεδηΐ 
ἀλη πρότερος ννου]ά ἢανε ςοηνεγεά, 
ΒΟΙΊΘ τῇοσε δρβοϊυϊε ῥγίογιγ. ΑΒ οἱ 
πρῶτοι στρατοῦ ἅτε ἴδε οὨϊεῖ τῆξῃ οἵ 
Ἰελάετε, ἰξ ταϊρε Ὅς βυρροβεὰ {πὶ [οἢπ 
ταεᾶπῖ ἴο βᾶὺ ἴμπαὶ ΟἾἸσίδὲ ννᾶβ ΠΙβ 
Βυρτεοπηε, ἴῃ νίτῖυςε οὗ ννῇοπι ἢς ὨἰπΊβεὶξ 
Ἰνεά δηὰ ννογκεά. Βυῖ τ 18 πιογα ργοῦδῦ!ε 
δε πηεδηΐ ἴο δϑῆγπι (πε ῥτε-εχἰβίδηος οὗ 
1π6 Μεβϑβίδῃ, ἃ τπουρῃς νυ ῖ ἢ τπδῪ ἢᾶνα 
Ὀεδη ἀετγίνεά ἔσομαι {πε Αροοαϊγρεὶς θοοκβ 
(δεε Πεδηεβ Ῥεενά. δπὰ Ὀγυπηπιοῃ Β 
ϑξειυϊεα Με55.).---Ν τ. 31. κἀγὼ οὐκ 
δεῖν αὐτόν, ἱ.ε., 1 ἀϊά ποῖ Κπον Ηἰπὶ ἴο 

ὃς ἴπε Μεβϑίδῃ. Μι. 1. 14. βῆοννβ ἴπδὲ 
7ομη Κπενν 1εβ08 48 ἃ πῃδῃ. ΤΆ !β πηεϑη- 
ἴῃ ἰβ αἷἰδο ἀειεγπιίποὰ ὉΥ ἔπε οἶδυβα 
αὐάεά: ἀλλ’ ἵνα... ἐν ὕδατι βαπτίζων. 
Τῆς οδ]εοῖ οὗ ἴδε Βαριῖϑι᾽ 8 πχιββίοῃ ννᾶ8 
τδς πιαηϊξεβιδιίοη οἵ ἴῃς ΟἸὨσῖβι, [τ ννᾶ8 
τε Βαρεῖβι᾽ β ργεδοῃπίηρ δπὰ τῆς σε] ρίουβ 
τιονεπιδηΐξ τ ἱπϊταιθά νΐοΒ βυτηπηοπεά 
7εβὺ5 ἰηῖο ρυδὶῖς 116. Ης δἷοπε οουϊὰ 
βαιβέν ἴπε ογανίῃρβ αυϊοκεπεὰ Ὁ ἴδε 
Βαδριῖβι. Απὰ ἰξ ννὰβ δἱ ἔπε δαρείΐβσγῃ οὗ 
7εβυ8, υηάδεγροης ἰῃ βυπιρδῖῃυ Ὑἢ {πὲ 
βίη] ρεορὶς δηὰ 45 οὔς ὑ ἢ (μεπι, τμδὶ 
τῆς ϑριγίε οὗ τῆς Μεβϑβίδῃῃ ννὰβ ἔν ἱπιὶ- 
Ῥατίεά ἐο Ηἰπὶ δηὰ δ ννᾶ8 τεοορῃηίβεά 
ἃ8 ἴῇε Μεββίδῃ. ον ᾿οδπ Ἀἰπιεοὶξ 
δεοᾶτης ςοηνίηοεά τπδὶ 6805 νγαβ ἴῃς 
Μεββίδῃ με Ἂχρὶ δἰὶπβ ἴοὸ ἴῃς ρεορῖε, νν. 
32-4.---Ν ετ. 32. τεθέαμαι τὸ πνεῦμα. .. 
ἐπ’ αὐτόν. “1 πᾶνε δβεεῦ ἴῃε ϑρίτιεἪ 
ςοτηἰπρ ἄοννπ {κὲ ἃ ἄονε ουἱ οὗ ἢεᾶνεπ, 
δηὰ ἴξ τετηδίηθαὰ τροπ Ηἰπι.᾽" “1 ἢδνα 
Β66ῃ, ἐπε ἴῃ τείδσαπος ἴο τἢς εἰρη 
ἀϊν᾽ εἶν ἱπεϊπιαϊεὰ ἰο Πίπι, ἱπ τπς δϑϊἀΐηρ 
ΔΒ] πες οὐ ψ ῖο ἢ μα πον δβιῖοοά." 
ΑΙοσά, τεθέαμαι ἰ8 υδεὰ (48 ἰπ νεῖ. 14) 
π᾿ ἰϊβ δεῆϑε οἱ βεείηρ νντἢ ἱπεε! Π! ρθηοθ, 
ψΣὮ τηεηίαὶ οὐ βρίτ 8] οὈδβεσνβδιίοη ἀπά 
ἱπέεσσεηοςς (ῳΐ. Ατίβίορῃ., Οἱομάς, 363, 
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περιστερὰν ἐξ οὐρανοῦ, καὶ ἔμεινεν 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 697 

ἐπ᾿ αὐτόν. 33. κἀγὼ οὐκ 
ἤδειν αὐτόν - ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με βαπτίζειν " ἐν ὅδατι, ἐκεῖνός μοι 5 ναι. 46. 
εἶπεν, Ἐφ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς τὸ Πνεῦμα καταβαῖνον καὶ μένον ἐπ᾽ αὐτὸν, 

οὗτός ἐστιν ὁ βαπτίζων ἐν Πνεύματι "Αγίῳ. 344. κἀγὼ ἑώρακα, 

καὶ μεμαρτύρηκα ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ." 

“Ἡδλνα γοὰ ὄνεσ βεεη ἰΐ γαίῃ νἱέπους 
οἷουάβ)᾽}). [Ιπ ψῆδὲ βεπβεὲ ἀϊὰ τὲ 
Βαδρεῖβε “ βεθ᾽" ἴδε ϑρίτιε ἀδβοεπάϊηρ ὃ 
Οτγίρεη ἀϊβείποῖν ἀεοίασεά τμδὲὶ ἴπεβα 
ψοσάβ οἰκονομὶας τρόπῳ πται οὐχ 
ἱστορικὴν δι ιν ἔχοντα ἀλλὰ θεωρίαν 
γοητήν, [ῖ. 229. ΤὮς ὡς περιστερὰν ἐξ 

ρανοῦ ἀοεβ ποὶ πεσαββασγὶϊν Ἰηνοῖνε ἴῃ δὲ 
8η δοίυδὶ ἄονε νγᾶβ νἱ δίδ]ς. [ἴνν88 ποῖ ἴῃ 8 
ἅἄονε νος ψν 858 ἴο ὃς {πὲ βίρῃ ; Ὀυϊ, 88 
τδε Βαρεῖδι δδστσηβ ἴῃ νεσ. 33, ἴΠ6 ἀδβοεπὶ 
δηὰ δὐἱάϊπρ οὗ ἴπε ϑρίτϊϊ. Ἰοῆπ ννὰβ8 
βοδζοεῖν ἐπε ἐγρε οὗ πιᾶπ ψῃο ννουἱὰ ὃε 
ἀείετην πο ἴῃ ἂη ἱπηροτίαπε οοῦσβα οὗ 
δοϊίοη ΟΥ̓ ἴδε ἀρρεάγαπος οὗ ἃ δἰγά. 
ὙΜΠδὲ με βᾶνγ νγὰβ ἴῃς ϑρίγι ἀεβοἊςπάϊπρ. 
ὙΤΠῖβ ἢ6 οἂπ δεβὲ ἤᾶνε βεεῆ ἰπ ἴδε ἀε- 
ΤτΤηεδηουὺς οὗ }ε68ι.8, ἰπ Ηἰβ ον ηθβθ δηὰ 
Βυτηρδίῆν δηὰ Ποϊϊπεββ, 411 οὔ νος 
οᾶτας ἴο {πεῖς ρεγΐεςι δίοοπι δὲ δπὰ ἴῃ 
Ηὶδβ Ὀαριῖϊβπι. [ ννὰβ ἴῃς ροδββεββίοῃ οὗ 
ἘΠ15 βρίσι ΌῪ 1εβὺ8 τηδὲ σοηνίποεά [οπη 
ται Ηξς οουϊά θαριῖϊδε ἢ ἀπὸ ΗΟΙ͂Υ 
ϑριτς. Ὑδαῖ {π|8 σοηνίοιίοπ οαπὶς ἴὸ 
δ δὲ ἔπε δαρείβπι οὗ (Ὁ γίϑε ἢ ἃ οἰεασ- 
Πε85 ἂηὰ ἤγηηηαθβ ψνῃοἢ δυϊμεπεϊςαιεά 
τ 48 ἀϊνίπε ἰ8 ρυδτδηϊθεὰ ὃν {πΠ6 ψψογάβ 
οὗ 118 νεῖβαεὲ. ἴῖξ ψ88 δ8 ρἱδίη ἴο διἰπὶ 
μας 1ε88 νν88 ροββεββεὰ Ὀγ ἴπε ϑρίγις 
85 ἰξ Ὡς Ὠδὰ βεεη ἴμε ϑρίγιξ ἴῃ ἃ νἱβ10]6 
8ῆαρε Αἰ ἱρῃτπρ ὑροη Ηΐτω. Τὸ ἃ πιϊπά 
ΔΟβογρεὰ ἴῃ τϊβ οπς ἰάθα ἰξ πᾶν ἤᾶνα 
δοίμδιν βεοπιεὰ 48 1ξ ἢε βὰν 1 ἘΠ Ὠ15 
Ῥοάϊγ ἐγεβ. Ατηδγοβε, 96 ϑαογανε., ἷ., 5) 
“ ϑρίγίτυ5 δυΐεπι βαηοῖι8 πο ἰῇ νατγί ταῖς 
σοΙυραθ, βοὰ ἰπ βρϑοὶς οοϊυπιῦδα 
ἀεβοεπάϊε ἀε ςοεῖο ᾿". Ὧδ ἄονεα νγ88 ἴῃ 
τῆς Εδϑὲ ἃ βδογεά δίγά, αηὰ ἐῃς Ὀγοοάϊηρ 
ἄονε ννᾶβ βυγῃροὶὶς οὗ τμ6 αυϊοκεηϊης 
φνδτγητἢ οὗ πδῖαστε. [Ἃ}ἢΩ. ον βῆ τίη ρ8 
6 ϑρίειε μονεσίπρ ονὸσ 1Π6 Ργίτηβναδὶ 
ΜΔΙΕΙΒ 18 ἘΧΡΥ ΒΒ ν σοτηρδγεὰ ἴο ἃ ἄον : 
“ Θρίσυ8 Πεὶ ἐδσεθδίοσ ΒΌΡΕΙ 8488, 
δἰςαςϊ οοἰυταρα, φᾶς ἑεγίας βαρεσ ρι}]}]05 
δύυοβ πες ἰδηρίξ 1108᾽. ΟΥ̓ αἷϑβο Νοδῆ᾿β 
ἄονε 48 ϑυγροῖ οὗ ἴῃ6 πὸνν ογαδίίοῃ. 
(8εε ϑυίςες, 5.0.) περιστερά, δηὰ ϑίγδιιδ8, 
1., 362.) ϑυοῖ ἃ βυγηδοὶ οὗ {π6 ϑρί τε 
νου βοδγοεῖν δᾶνα Ῥεδη ἱπιαρίπεὰ ὉΥ 
τῆς Βαριίβε, οὸ ννᾶβ 811 ἔοσ βίεσῃι δπά 
νἱοίεπε στιθιμοάβ.---Νεσ, 33. κἀγὼ οὐκ 
ἤδειν. .. ἐκεῖνός μοι εἶπεν. Βεοδυδε 
οὗ [δε ἱπιροτίδπος οἵ ἴδε ἰδεπεϊβοαίίοη οὗ 
ἴδε Μεεβίδῃ ἴδε Βαριίβε σοϊϊεγαίεβ [μαὶ 

διῖβ ῥγοοϊαπιδιίοη οὔ [εβδὰ8 τψνᾶβ ποῖ ἃ 
Ῥτίναῖα ἰάεα ἔοσ ες Πα δοπα τνᾶ8 
ταβροπβίδῖε, οὐ ἴδπε οοπίγατν, δ ΨῸ 
μι βεηὶ δἰπι ἴο Ῥαριίβε μαὰ ρίνεπ Ηἰπὶ 
1818. βρη ὉΥ νοῦ τὸ τεσορπίβε τῆς 
ΟἸσίβι.---φ᾽ ὃν ἂν ἴδῃς... . πνεύματι 
ἁγίῳ. 1,Κ. (ἰϊ. 16) «448 καὶ πυρί, ννῃϊςἢ 
οὐοοδδίοπβ ἴδε νν6}1-Κηονῃ υἱΐεγαπος ἴῃ 
Ἑξεος Ηονιο : “ Βαρτίβπι τηδᾶπβ οἰεδηβίη δ, 
ἃηὰ ἢτε πιεᾶηβ ψνδιπίῆ. Ηον οδῃ 
ΨΆΓΓΛΤΗ οἰεαηβεῦ ὙῺῈ ἈΠΒΜΜΕΙ ἰ8 {παῖ 
τΟΓΑΙ νγαστης ἢ ἀο68 οἰεδηβθ. ΝῸ ἤεατί ἴ8 
Ῥυγε τ8δῖ ἰβ πηοξ ραββίοηδίε ; πὸ νἱγίυε 8 
βδίς ἴῃδὲ ἰβ ποῖ επιιιβίδδεῖς. Απά βυςῇ 
δῃ δηςπυδίαβειο νίγίας ΟἸγίβὲ 88 ἴο ἰπ- 
ττοάυςο." [πη δ(εστηίησ παὶ ἴῃς ΟἾγίβὲ 
Ὀδρεῖβεβ ἢ τς Ηοΐγν ϑρίγιε, αηὰ τῆδὲ 
τηϊ5 15 νμδῖ ἀϊδείη σα δῃεβ8 π6 ΟἩτίβε, ἐπ 8 
Βαρεῖβε βίερβ οἡ ἴο στουυμὰ ννβεσε δΐ8 
Αἰητηλδτίοηβ οδη δε ἰεβίεὰ Ὀγ ἐχρεζίεηςε. 
ΤΒ5. ἰ8 δε διηάδαπχεπίαὶ δγιίοὶθ οὐ τὰς 
ΘΟ γιβείδῃ Ἵγεεά, Ηδ8 ΟἸγίβε ροννεσ ἴο 
τοῖα τῆξη ποὶγὴὸ Ηἰδβίοτυ ρῖνεβ ἴΠ6 
δῆβννε. ὍΤδα δββθηςα οὗ [ἴῃς ΗοΪν ϑριγιε 
186 σοπιηπιιπίςδιίοη: |6δὺ8 Ὀεὶησ {πα 
ΘΟ σῖβε, πε δποίπεεά ψνἱἢ ἐπε ϑρίσίε, πχυβὲ 
ςοπιπιυηΐςαϊα ἰξ.--ν ες. 34. κἀγὼ ἑώρακα 
κεν ὃ υἱὸς τοῦ θεοῦ. “Απάὰ 1 πᾶνε 
βεθη δηὰ ἤᾶνε ἰεβεϊ θεά {πᾶς τΠ|8 8 {πὸ 
8οη οὗ ἀοὰ." ὙὍὙῇε ϑυποριῖβίβ 161} 8 
ἴμαϊ ἃ νοΐςβς ννᾶ8 Βεατὰ ἂ τπ6 Ὀαρείβπι 
ἀεοϊατγίπρ “1818 18 Ὧν δεϊονεά ϑοπ"; 
δηὰ ἰπ τε Τεπιριδίίοη ϑαΐδη 8685 1Π6 
τε, Ναϊμαηδεῖ δὲ τἴῃ6 νεγῪ Ῥαρίπηΐϊηρ 
οὗ ἴδε πηϊηϊβίσυ, δηὰ ἴῃς ἀδπηοηΐδοβ ΝΟΣῪ 
ππε]6 ἰδίεσ, δὲ ἴῃς βδηὴβ ἀεβίρῃδίίοη. 
ὙΠῖ8. ννᾶ8 ἴῃ ἃ γἰρί ἀν στηοηοιμείβεις σοπ- 
ταυηϊῖν ἀπά ἴῃ ἃ σοσγηπιυπὶτν ἴῃ ΜΠ ἢ (ἢ ς 
ΒΆτηα {Ππ|6 παὰ Ὀδεη ἀρρ]ἰεά το {πε Κίηρ, 
ἴο ἀεείρπαιϊε ἃ ςογίαϊπ δ] ἰαποα δηὰ οἷοβα 
τεϊδιίίοη Ῥεῖννθεη {πε ΠυπΊδη σεργαβεηϊδ- 
εἶνα δηὰ τε Ὀϊνίπε ϑονετείρη. ΨΥ Βεῖθοσ 
ἴῃς Βαρτίβε ἰπ δῖ8 ρθοῦ δ οἰσουπηβίδηςεβ 
δαὰ θερπη ἴο δυδρεοῖ ἴΠδἱ ἃ ἔμ ]Π16 πηθδη- 
ἱπρ' διίδοῃδὰ ἴο {πε ἰδ, ννεὲ ἀο ποῖ Κπονν. 
ὕπαυεβιοπδῦϊγ ἴδε Ἐβρῆξι τηῦδὲ ᾶνα 
Ἰουπά Ηἰ8β ἰάεδβ οὗ τες Μεββίαηϊς οδῆςβ 
ἐχραηάδίηρ ὑπάες ἴπε ἱπἤμπεπος οἵ ἱπίεσ- 
οουσβα ἢ 6808, ἀπ ὰ τῆσδέ πιοῖς (Πδπ 
ἐνεσ δᾶνε δβεεη (πδὲ (Π]8 88 ἃ υπῖαυς 
{116 βειϊείηρ ]εβὺβ ἀραγτὲ ἴτοπὶ 411 οἵπες 
τεη. Ὅμδ Ὀαββ οὗ ἔπε δρρίϊσςαϊίοη οὗἁ 
ἴδε εἰς το τῆς Μεβδβίδῃ 18 ἴο Ὀε ἑουιπὰ ἴῃ 
2 ϑᾶσῃ. υἱῖ. σ4, “1 Ψ{}1 ὈῈ ἴο Εἰπι ἃ Εδῖμες 
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35. Τῇ ἐπαύριον πάλιν] εἱστήκει ὁ Ἰωάννης, καὶ ἐκ τῶν μαθητῶν 
αὐτοῦ δύο. 26. καὶ ἐμβλέψας τῷ Ἰησοῦ περιπατοῦντι, λέγει, “Ἴδε 
ὁ ἀμνὸς τοῦ Θεοῦ." 437. Καὶ ἤκουσαν αὐτοῦ οἱ δύο μαθηταὶ λαλοῦν- 

ὁ Ῥὰ. χανὶ!. τος, καὶ ἠκολούθησαν τῷ Ἰησοῦ. 38. στραφεὶς δὲ ὁ Ἰησοῦς, καὶ 

δι τα αὶ ο θεασάμενος αὐτοὺς ἀκολουθοῦντας, λέγει αὐτοῖς, 30. “ Τί ζητεῖτε; " 

1 Ἐργ ἴδε ἔνο ἴοσῃ)β εἰστηκει ἀπά ἱστηκει βες δ εἰ ἐς ἢ, 

δηά πε Ὁ] θῈ ἴο πὲ ἃ ϑοῃ". [π δὲ 
βεοοπὰ δπὰ εἰρῃιυ-πἰπῖῆ Ῥβαπηβ ἴῃς ἴετπὶ 
18 δεβῆ ραβϑίῃρ ἱπίο ἃ Μεββίδπὶς βεῆβε, 
δηὰ τμδὲ ἰξ βΒῃου]ὰ ἀρρεᾶσ ἰπ (ἢ Ν.Τ'.. 28 
ἃ πο οὗ ἰλς Μαεββίδῃ ἰβ ᾿ἱηθνίτδθε. 

γν. 35-42. γί έπεςς οὗ ζοδη ἰο ἔτοο οὗ 
αἷς ἀϊξειῤῥίες απὰ ἿΤΣ φοἰ απ εσαἐϊον 
Ὁ ὅΖεξιις ας κε (Ἀγ σέ. Βεηρεὶ Ἔπῖ 1} 68 
ἴδε βεοϊίοπ, νν. 35-52, “ ῥτίπχας οτ β΄ π68 
ἘςοἸεβίας ΟὨγιβείδηδα" ; δυϊ ἴτοτῦ {πὰ 
ἐνδηρε βι᾽5 ροΐπξ οὗ νίενν ἴξ ἰ8 γδῖπεσ ἴπ8 
διεπάϊηρ οὗ τὰς ννἱπεββ οὗ Ἰοῆπ ἢ τῃς 
86] πηδηϊεδιδιίοη οὗ [ε8ι8. Ηἰδβ Κι ΡΥ 
Ἰογάβϑῃϊρ ονεὲς πιεη Ηδ τενθϑὶβ (1) ὉΥ 
τηλκίηρ Ηἰπηβεῖ δοσεββὶ] 6 ἴο ἱῃαυίΓΕσΒ : 
Απάτγενν δπά ]οδπ; (2) Ὁν ρἰνίηρ ἃ πεν 
πᾶτης, ἱπιρὶ γίηρ πᾶν σμαγαοίεσ : ϑίπηοῃ 
Ῥεοοσηεβ Ῥεῖεσ; (3) ΌΥ βυπηπλοηηρ τῆδη 
ἴο ἴο!ονν Ηἰπὶ: ῬΒΜΡ ; (4) ΌὉν ἱπιεγργεῖ- 
ἰηρ δηὰ β8διβέγίπρ πιεπ᾿β ἀξερεβὶ ἀδείγεβ 
δηὰ δϑριγαϊίοῃβ: Ναδιμδηδεὶ.--νεσ. 35. 
τῇ ἐπαύριον... αὐτοῦ δύο. Οη (δε 
πιοῖσον ]οὴπΠ Ψψ88 δραῖη δβίδηδϊπε 
(ἱστήκει, Ρ᾽αρεγέεος νγἱτἢ ἕοσος οὗἨ ἱπὶ- 
Ῥεγίες) δῃὰ ἔννο οὗ 15 ἀϊβοῖρ᾽εβ. [ἢ ο]12- 
τηᾶηῃ 0.865 118 οἷοδε τχἰνεῖϊίηρ οὗ ἀδὺ ἴὸ 
δ 88 δῃ διρυτηεηὶ ρδίηβι ἴπ6 βίοις! εν 
οὗ 118 ραγὲ οὔ ἴμε αοβρεῖ. Ης β8ᾶγ8 τῃδὶ 
ΠΟ τοοῦὶ ἴἰβ ἱεῖ ἴος ἴδε ἰεπιριδιίοη 
Ῥεϊννεθη (δα θαριίβτη ἀπὰ {πε πγαισίαρε 
ἴῃ Οδηδ. Βυϊῖ ἴπεβ8ε τερεδίςὰ “ τηογγοννβ᾽"" 
1λκε υ8 Ῥαςκ, ποῖ ἰο ἴῃς Ὀδρείδηι, ννὩϊς ἢ 
ἰδ πονῆεσε ἴῃ τδὶ8 αοβρεὶ ἀϊΐγεςον 
παιταϊεὰ, υῖ ἰο [ες Βαριεῖβι᾽ 8 σοηνεσβδ- 
τίου ἢ τῆς ἀεραυϊδίίοι ἔγοπιὶ ετυβαεπι, 
π᾿ ψνὩιοἢ ἴτ ἰδ ᾿πηρ!ςὰ δαὶ αἰγεδάν τῆς 
Ῥαρείθπι οἵ 6818 ννᾶβ ραβῖ ; δον ἰοπρ 
Ῥαϑβί {ἢ18 ἀοβρεῖ ἀοεϑ ποῖ βίαῖς, δυῖ, φαΐτα 
88 ΘΔΒΙΪῪ 45 ποῖ, βίχ ψνεεῖςβ τυ ὃς ἰῃ- 
βετιοὰ δεΐψαεη ἴδ Ὀαριίβπι οὗ [6805 δηὰ 
τῆς ἀερυϊαίίοη.]--πάλιν ἸοοκΚΒ Ῥάοῖ ἴο 
νεῖ. 29. Τῆεπ ΠΟ σεβ0}18 [ο]οννεὰ [ἢ π᾿ 8 
τεβιἰπΊΟ ΠΥ : ΠΟΥ τεβυ δ (0]]ονν. Ἴννο οὗ 
Ηἰβ ἀϊδοῖρίεβ δίοοὰ υν δὲπι, Απάγενν 
(νεσ. 41) δπᾶά ργοῦδθὶυ 1 δ π.--- ετ. 36. 
Τῆς Βαριίξε, ἐμβλέψας τῷ ᾿Ιησοῦ, Πανίπρ 
μαζεὰ αἱ, οἵ οοηϊετηρ᾽αιεὰ (δες Μι. νὶ. 
26, ἐμβλέψατε εἰς πετεινά, δηὰ 
ἐβρεοῖδ!ν ΜΚ. χίν. 67, καὶ ἰδοῦσα τὸν 
Πέτρον... ἐμβλέψασα) [εϑι:5 28 ΗΘ 
ναϊκεά, εν επῖὶν ποὶ τονγαγὰβ Ἰομη 88 
οη ἴῃς ρῥγενίουβϑ ἄδυ, δυϊ αινδὺ ἔσοτη πὶ. 
--Ὗλέγει δε ὁ ἀμνὸς τοῦ θεοῦ ννἱτπουῖ τη 
δὐάεά οεἴαυδε οὗ νέες. 29.---  εσ. 37. καὶ 

ἥκουσαν... τῷ Ἰησοῦ. “Απὰ (δε 
Ὅνο ἀϊεοίρίε5 δέλτά δίπι βρεακίηρ "- 
ῬΟΒδβΙΡΙΥ ἱπιρὶ γίηρ ἰδὲ (ἢς ἄδν Ὀείοσε 
πεν διαά ποῖ πεασά ἢίπι.---" δηὰ ΠΟῪ 
[οἸ]οννεὰ 716 βὰ8᾽"; τε Βαρεῖδε ἄοεβ ποῖ 
διά {πεπὶ (Ο]]ονν, ὈυΣ ἴεν ἤεεὶ {παῖ 
αἰϊγδοίίοη νν Ὡς ἢ 80 οἴεῃ βίποε ἢδ8 θα 
ἴεϊε.--τνεῖ. 38. στραφεὶς δὲ... τί 
ζητεῖτε; |εβ8, Πελιίπρ μεῖς βίερϑβ 
θεμίπὰ Ηἰΐπι, ἴγπβ. Τὸ 411 ννῆο ἔο!ονν 
Ἧς μίῖνεβ {πεῖς ορροτγιυηῖγ. Ηδνίηα 
τυτπεὰ ἀπὰ ρεγοεῖνεά παῖ ἔπε ἵνετα 
Το! ]οννίηρ Ηἰἱπι, Ης δβίκβ τί ζητεῖτε ; τῇς 
οδνίουβ ἧτβε ἰπαυΐγν, Ὀὰϊ ρεγβδρβ ἢ ἃ 
Ὀγεδῖῃ ἴῃ 11 οὗ ἐπὶ Εδπ ψὩ ἢ ἐπε Βαρεῖδὲ 
μδά νναιπεὰ {πεπὶ ἴο ὄχρεοῖ ἱπ δα 
Μεββίδῃ ; 88 ἰξ, Ασγε γοῦ βεεκίηρ ψνῃδι 
Ι οἂπ ρίνεῦ ὙὴεῪ τερὶν 'Ῥαββεί... 
μένεις ; Γιἰρμιίοοι (Ηογ. Ηεδ.} τ6}18. τι8 
πὶ “ ἘΔΌΌΙ " νγ88 ἃ πεν εἰεῖς νυ οἢ Βδὰ 
ποῖ Βεεη υδεά Ἰοπρ Ὀεΐοτε τπε ΟὨ τι τίη 
ετᾶ, δῃηὰ ροββίθ!υ δζοβε ἀμηίηβ τῆς 
τἰναϊτίεβ οὗ τῆς βοῃοοῖβ οἵ Ηἰ]εἶ πὰ 
Βμαπηπιαὶ. Τῆς ᾿νογά πλεδῃ8 “τὴ ρτεδί- 
Ὧ688. ΟΥ̓ Ηἰβ Μα)εβῖυ, εἰς., δηὰ ἴοσγ 
ἴδε αὐδβογριίοαθ οὗ ἴδε ρσοπουπ { 
πιοηβίςιγ οσ πηλάλτηθ. ϑες [τηρε. Α8 
ἰξ οοουτβ Πεῖα ἴοσ ἴπ6 ἤτγβε ἔπι ]ομη 
τιδηβδίαβ ᾿ξ, ἀηά τεπάειβ Ὁν διδάσκαλε, 
Τεδοβεσ; 80 δῖ 5 γαῖ [ΠΘῪ ἵνεσα βοδγοοῖν 
ξέεραιθά ἴο ρῖνε Ηἰπὶ πε ρτεαῖεσ τς, 
οτά, οὐ Μεββϑίδῃ. ἴὐησεδάν νι δη 

ἌπΒνγεΣ τὸ Ηἰ5 αυσϑίίοη ἐπα Ὺ ρυΐϊ ἀποῖμετ 
ὙΠΙΟΝ ΤΥ βἰδηὰ [ὉΣ δΔπ ΔΠΒινΕΙ, ποῦ 
μένεις; ΨΒετα ἅτε γοὺ σέαγίησ, ΨΠαΣα 
ἅτε γοὺ ἀνε πρ 850 υδεὰ ἴπ ΝΟΤ., 
1Κ. χίχ, 5, δηὰ ἴῃ Ἰαῖεσς ασεεκ, Ροϊυθίμβ, 
30, 4, το, ἃπὰ 34,9, 9, οὗ ἀνγε! πη ρ ἴοσ ἃ 
Βῃογῖ {ἰπ16 ἱπ ἃ ρἷαςε ; ποῖ 80 πηυοῇ ἱπι- 
ΡΙγΩΣ, 845 Ηοϊιζπιαπη βυρρεβῖβ, ἔπδὶ 
πεν ψβῃεὰ ἴο ροὸ ἰο Ηἰ58 ἱοάρίπρ ἴδδὲ 
πε. πιρδὶ πᾶνε τόσα υπίητετγυρίεά 
τι κ νὰ Ηἰπι; ἔοσ ἐμαὶ βοδγοεῖγ δι8 
Οτίεπίδὶ μαρίῖβ; δυῖ γίδες ἱπιρὶ γίηρσ 
τπδὲ ἸΠΕῪ ὑνετε βὮγ οὗ ργοϊοηρίηρ ἱπέες- 
οουγβθα ἂπὰ τυϊβδεά ἴὸ ἔδοῦ ψψΒεσς {ΠΥ 
τηῖρμε πὰ Ηΐπὶ δποίπες εἶπα. Ετοπὶ 
1π|8. υπβαδιβέδοϊογυ ἰβδιις ἔθου ἃσε βανεὰ 
ὃν Ηἰ5 ἐτδηΐς ἰηνιδιίοη (νες. 40) ἔρχεσθε 
καὶ ὄψεσθες ““Οοπιε δηὰ γε 5081] δες." 
ὕβε ἴῃς ορροτγίυπῦῦ γοὺ ΠΟῪ δᾶνε. 
ΟἸ γίβι ̓  8 ἄοοσ 15 ἐνεζ οἡ ἴῃ6 ἰδῖς : Ηες ἴ8 
αἰνναγβ δοςαβϑίῖε.---ἦλθαν οὖν... ὡς 
δεκάτη. Τῇε ἴνο πιεη γεπιαϊπε ἴῃ οοπ- 
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οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ, ““'Ῥαββὶ," (ὃ λέγεται ἑρμηνευόμενον, Διδάσκαλε,) 
“ποῦ μένεις; 40. Λέγει αὐτοῖς, ““Ἔρχεσθε καὶ ἴδετε." Ἦλθον 
καὶ εἶδον " ποῦ μένει" καὶ παρ᾽ αὐτῷ ἔμειναν τὴν ἡμέραν ἐκείνην "» σφιν. 

σι 

ὥρα δὲ ἦν ὡς δεκάτη. 

Πέτρου, εἷς ἐκ τῶν δύο τῶν ἀκουσάντων " παρὰ Ἰωάννου, καὶ ἀκο- 

41. Ἦν “᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος ιου, Μ. 
τἴ- 

2". Τ᾿ 
ι. 

4 ἤκ ἱ, τό. 
λουθησάντων αὐτῷ. 42. εὑρίσκει οὗτος πρῶτος 1 τὸν ἀδελφὸν τὸν τ νἱ. 45. 

ἴδιον Σίμωνα, καὶ λέγει αὐτῷ, “Εὑρήκαμεν τὸν Μεσσίαν," (ὅ ἐστι 
8 Αςἴδ.Χ. 38. 

μεθερμηνευόμενον, "ὁ Χριστός") 43. καὶ ἤγαγεν αὐτὸν πρὸς τὸν «1: κνί. 18. 
» -“"ὃ 
Ιησοῦν. 

λπρωτον ἴῃ ΑΒΜ. 

νετβδείοη ψ ἢ ἢ [6808 ἀυτῖπρ ἢ τεπηδί πάεγ 
οὗ {πε ἄδν [δὰὲϊ Οατοιίυδ σίναβ {Π6 β5επ86 
88 “ἰδίδεπ) ρεγποοίδσυπι, απἰὰ ΔΠὶ 
Βευση εγαὶ ", ἃ ἄδυ 80 τῃεπιογαῦῖθ ἴὸ 
7οδη τδαῖ με γεςδ]15 1π6Ὸ νεῖν ποὺσ θη 
πεν ἢτϑὲ δρργοδοῃεὰ 7685, ἔουσγ οἷος κ 
ἴῃ ἴῆε δἴεσποοθ, [1 βεεγὴβ {Ππ|δῖ δ (18 
εἶπα τγουρῆους τε αταοο- οπιᾶπ 
ψΟΥ]ὰ οπε βυϑβῖεπὶ οὗ σεοκοπίηρ ἴπ6 ἤοὺγβ 
Ῥτγεναδιϊεά. ὙΠετε 18 ἱπάϊβρυϊδοϊε ἐνάθηςα 
παι 16 τηῆ6 Ἐοπιδηβ οδ᾽ου]αϊεά ἐμεῖς 
εἶν!]! ἄδγ, Ὁ ψὨϊοἢ Ιεαβεβ δηὰ σοπίγδοϊβ 
χνετα ἀδιεά, 48 Ἔδχιεηάϊηρ ἔτοπὶ τηϊἀπῖρμς 
ἴο πιάπίρῃς, [ῃς Βουζβ οὗ εδοὺῖ ἀδὺ ννεγα 
τεοκοπεὰ ἔγοπὶ βιιησίβε ἴο βυηβεῖ, Τῆυβ 
ου τῆς Βοπιδη βυῃ- 1415 ποοῃ 18 πηασκεὰ 
ΝΙ. (δεε Βεοκεῖῖβ Οαίϊιδ, Ὁ. 310). 
Μασιῖαὶ 8 ἀεβοσγίριίοη οὐ {π6 τηᾶππεσ ἴῃ 
ΒΟ ἢ ἐδοῦ ποὺς τγᾶ8 βρεπξ (Εῤ., ἰν., 8) 
Ιεδάβ ἴο ἴπε 881::16 ςουοϊυδίοη ; δηὰ ἔοσ 
Ῥιοοῦ τῃαὶ πὸ ἀϊβεγεπεὶ τπεϊμοὰ ννᾶ8 
ΤοΠοννεά πὶ τπῈ ρῥγονίποεβ, δεὲ Ριοΐ. 
Ἑλδπιβαν Β βᾶρεσ “πη (δε δίχιῃ Ηουγ᾽" 
ἐπ τὰς Ἐχῤοεςιίον, τ893. Οὗ. αἷ8ο ρᾶρεσγ 
ὃν Μτ. Οσγοββ ἰη Οἰαςεῖοαὶ Ἀευΐεριν, ἴαπε, 
τϑρι τον ες, 41. ἣν᾿Ανδρέας. .. Σίμωνος. 
Οπε οὗ πε ἵνοὸ πὸ ἴπ5 ἤγϑβε ζο ]οννεὰ 
ΟΠτῖβε ννᾶ8 Απάταιν, Κηοννη ποῖ 80 πιο ῖ 
ἴῃ ἢῖβ οννῃ πᾶτης 45 δείηρ' 16 ὑσοῖμεσ οὗ 
διγηοη.----Πέτρον 15 Πετε ῥγοίερις. Μὲ 
16 ἰεῆ το ἱπέες παῖ ἔπε οἵποσ ἀϊβοὶρ]ε 
ψ 85 ἴπε ἐνδηρε !ϑ5ῖ.---νεσ. 42. εὑρίσκει 
οὗτος πρῶτος. [{τὈὐ]|τἢ Τ. Ε. ἀπά ΤΊβομεη- 
ἀοτῇ γε τεδὰ πρῶτος, {πε πιοδηϊῃρ ἰβ 
τηαῖ Απάτγενν, δοήογε ὅοΐη, Ἰουπὰ Πὶ5 
δγοῖπεσ; ἰδ ψ ἢ ΝΗ. νι τελὰ πρῶτον 
{δε πιεδπίπρ ἰ8 {παῖ Ὀεΐοτε Απάγεν ἀϊὰ 
Δηγιπίηρ εἶδε, δηὰ ρεγῆδρβ εβρεοίϑ!ν 
ϑείοτε τπῸ οἵπεσ πιεῃ δἰξογιναγάβ Ὡδπηεὰ 
ψεῖς οα]εά, ῃς ἥγεέ οὗ αἷΪ ππὰβ Πὶβ οὐνῃ 
Ῥγοίπεσ. Βεδάϊηρ πρῶτον, ννεὲ ᾿απποῖ 
αἴπες ταὶ ]οῆπ ψνεπὶ ἴῃ βεᾶσοῇ αδἷβο οὗ 
ἰ5 Ὀγοίπογ, ἀπ 48 ἴπεγα 18 ΠῸ τηδπίοη 

οἵ ᾿ιῖπι δὲ {Π 5 εἶτης τς ργοθδὈ ΠΥ ἰ5 ἐπὶ 

ἐμβλέψας δὲ αὐτῷ ὁ ἸΙησοῦς εἶπε, “ Σὺ εἶ Σίμων ὁ υἱὸς 
Ἰωνᾶ 3: σὺ κληθήσῃ "Κηφᾶς "" ὃ ἑρμηνεύεται Πέτρος. 

Ἡετε οὔἿγ 
πῃ Ιομι. 
8 {τἰπ|ες ἰῃ 
Ῥαυὶ. 

31Τ Έ. ἴη ΑΒ, εἴς, ; Ιωανου ἱπ δἢ Β"Ὶ1, 33. 

Ἦδ νν85 ποῖ δ παηδ, πρῶτον ἰξ5 τπε ποῖα 
οἵ ν»τπίηρ ἴπαι 1Π|8 ννὰβ θυ {πε Βερίη- 
πίηβ οὗ ἃ 56γῖεβ οἵ ᾿115.---εὑρήκαμεν τὸν 
Μεσσίαν. ““Ὑνε μάνα ἐουπά,᾽" ρετῆαρβ, 
45 Δ'οἱἰββ βιιρρεβίβ, ἘΠ τεΐδγοπηος ἴο ἴῃ 6 
εχρεοϊαϊίοπβ ὑτοάυςδὰ ὃν {πε Βαρεῖβι᾽ 5 
τεδοῃίηρ. ΤΠε σεβυΐϊῖ οὗ τπεἷς οοηνοῖβαᾶ- 
τίου νι 6808 8 βυπηπιεά τπ0 ἴῃ ἴΠ6 56 
Ψοσάβ. ὙΠΕΥῪ ννεγα ποὸνν σοηνίπορά τῃδὶ 
Ηε νᾶβ ἴῃε ΟἸγίβι. [ἢ }εννίβῃ [ρ8 “να 
δᾶνα ζουπὰ ἴῃ6 Μεββίδῃ ᾿" ννὰβ ἴπε πιοδὲ 
ΠοπΊργεεηβῖνα οὗ 411] Ευγεκαβ. Τῆδὲ 
]ομη ρῖνεβ ἴπε δοίυδὶ ννοστάβ, (που ρἢ ἢ 
[48 ἱπχπγχεάϊδίεὶν ἴο ἐγαηβί δῖα οης οὗ ἴπθτα 
ἴος πῖ5 ατεεῖκ τεδάεγβ, 18. ποῖ υυἱτπουῖ 
βἰρηίβοδηςα ἴῃ τερασὰ ἴο ἢ15 δοσυσγδου ἰπ 
τεροστίπηρ.--τ ες. 43. καὶ ἤγαγεν αὐτὸν 
πρὸς τὸν ᾿ησοῦν. Ηδ ννᾶ5 ποῖ ᾿οπίεπε 
ἴο αἷϊονν πὶβ τεροσὲ ἴο ψοσκ ἱπ διἷ8 
Ὁσοῖ ει 5 πιὶπά, δυὲ ἰπάυςοά Πῖπὶ ἔπεγα 
δπὰ τπεη, ἰβουρῇ Ῥγοραῦὶν οἡ ἢ (ο]]ονν- 
ἵπρ ἄδν, 48 πον ἴξ πλιβὲ ἤανα Ὀεβη ἰδία, 
ἴο βὸ ἴο ]εβυ8.---ἐμβλέψας. .. Πέτρος. 
768ι.5 τῆν πᾶνε Κποινῃ ϑίσηοη ργανί οι] γ, 
ΟΥ ΠΊΔΥ πᾶνε ὕδεῃ ἰοϊά ἢίβ πᾶπὶὲ ὉΥ͂ 
Απάγεν. “ὙὍὙποὺ ατὲ ϑίπηοπ, 1 πδἢ 8 
δοῃ, οΥἩ δεῖϊετ, [οΠπ᾿Β βδοῦῆ. Ὅῇου 5]1α]ξ 
δε ςαἸ]εὰ Κερῇδβ." ΤῊ]8 πᾶπιε, Κερῇδβ 
οἵ Ρεῖεζ, βίοπε οἵ τηδ58 οὗ τοςΐ, ϑιπΊοα 
ἀϊά τεοεῖναε δὲ σδεβαάγεα ΡΆΠΡΡΙ οἡ ἢἰβ 
ςοηίεββίοη οὗ [Ἔϑιι5 48 πε Ομ γῖδι (Με. χνὶ. 
17, 18) ; 4 οοπίεββίοη ργοπηριεά ποῖ Υ͂ 
“ δβῃ δηὰ δἱοοά,᾽" ἐπδὲ 15, ὉῪ 15 Ὀγοι μοσ᾿ 8 
εχρεγίεησς, δυὰς ὉΥ Πὶβ ον ἱηντουρδς 
δηὰ Ποπιε-ρτονγῃ ςοηνϊςτίοη. Τῆς τεδβοη 
οὗ 1815 υἱΐεγαπος ἴο Θἰπιοη 18 ὑπάεγβιοοά 
ΠΟ π ἰς 8 Τοηδίἀοτεά τπαῖ ἴῃ6 πᾶπια 
ες δ8 γεῖ ὕογε, ϑίπιοῃ Βατίοπα, 'ν88 
ἰΔεπεβεά Ὡ ἃ οπαγαςίεγ {Ὁ}} οὗὨἨ ἁ ἱπὶ- 
Ῥυϊδίνεπεββ ; ννῃϊ ἢ ταῖρῆς ΝΕ] Ἰεδὰ Ἠἰπὶ 
ἴο βιρροβε 6 ννουὰ οπὶν Ὀσίπρ' πιϊβοῃιεΐ 
ἴο ἴα Μεβδίαμι 8 Κίπράοπη. Βυῖ, βᾶγ8 
ΟἸὨγίῖβε, του βῆαϊς Ὀς οαἰεὦ Εοςκ. ΤΠοβα 
ΨὯΟ δηῖοσ ΟὨγῖβι 8 Κίπράοτζη Ῥαϊϊενίηρ ἱπ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗῊΝ 1. 

44. Τῇ ἐπαύριον " ἠθέλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐξελθεῖν εἰς τὴν Γαλιλαίαν" 
ν δ. ἰχν. -. καὶ " εὑρίσκει Φίλιππον, καὶ λέγει αὐτῷ, ““᾿Ακολούθει μοι." 45. 
τ χὶϊ. 2ὲ. 

Υ Θεα. χὶἐχ. 
Ἣν δὲ ὁ "Φίλιππος ἀπὸ Βηθσαϊδὰ, ἐκ τῆς πόλεως ᾿Ανδρέου καὶ 

το. Ὅευι, Πέτρου. 46. Εὑρίσκει Φίλιππος τὸν "Ναθαναὴλ, καὶ λέγει αὐτῷ, 
ἔς 6 “᾽ν ἔγραψε Μωσῆς ἐν τῷ νόμῳ καὶ οἱ προφῆται, εὑρήκαμεν, 
Μίὶς. ν. 2. 
Οοπεῖς. νἱάς Εοαι. Χ. 5. 

Ηἰΐπι τεςεῖνε ἃ Ἵδασδςίεσ βιϊπηρ ἴἤεπὶ ἴο 
Ὀε οὗἉ βετνίςε. 

γν. 44-52.. Ἐμγέλεν »ιαηπὶ εείαξίοης 
οΓ[ ετις ας Μὲεεεὶαλ.--νν. 44. τῇ 
ἐπαύριον... Γαλιλαίαν. “Τὴες ἀδγ 
οΠοννίηρ Ης νουἹὰ ρὸ ἔοτίδ,᾽" τπᾶὶ 18, 
ἔοτη τῆς οἴπες 5ἰάε οἵ ]ογάδη, ἱπίο 
(Α]Π|εθ, ργοῦδοῖν ἰἴὸ Ηἰβ οὐπ Ποπιε.--- 
καὶ εὑρίσκει Φίλιππον, “ ἀηὰ Ηςε ἤπάβ," 
“Πρ ἢ 8 ἀροη,᾿" ΡΏΠΙΡ (οὐ. νἱ. 5, χίΐ, 21, 
χῖν. 3). Τὸ Πίπι Ηε υἱίετβ πε δυΠΊΠΊΟΠ8, 
ἀκολούθει μοι, ΕΟ Ὦ οαη ΠΑγάϊνγ Πᾶνα 
τῆ βἰπιρίε βΒ6Π86, “" ΔΟσοιΏΡΔ ΠΥ πιε,᾽ δυῖ 
ταῦβὲ 6 ἴακεπ 88 ἴπε ογάϊπαγν οδ]] τὸ 
ἀϊδβοὶρ! βῃῖρ (Κ. ἰχ. 59, Μι. χίχ. 21, εἰς.). 
-π-νατ. 45. ἦν δὲ ὁ φίλιππος.... 
Πέτρον. ΤῊΪΒ8 18 ἱπβεσίε ἴο ἜἼχρ᾽αἱπ πονν 
]εβυ8 παρρεπεά ἴο τηεεῖ ῬΆΠῚΙΡ : 6 νγ88 
ξοῖπρ ποπῖε αἷβο; δπὰ ἴο Ἴχρίαίη ἤον 
ῬΏΠΙΡ’᾽ 5 πιὶπὰ μαὰ Ῥεδη ργεραγεά ὃν Ἴοοη- 
νετβδιίοη ἢ Αηάγενν πὰ Ρεῖεσ. Τῆς 
εχδοὶ ροβίτίοη οὗ Βειῃβαίδα 18 ἀουδί!. 
ὙΠεῖς ννᾶ8 ἃ ἴοννῃ οσ νἱαρε οὗἉ {Π||5 παπΊα 
ΕἸΒΠες- Ηοπηε) οὐ τῇς εαϑὲ Ὀδπκ οὗ 
ογάδῃ, βἰ σεν ἀρονςε 118 1411 ἱπίο {πε 

8εᾶ οὗ Θα]ηες. Τῆΐβ ρίαςς ννὰβ γερο ς 
ὃν ΡΗΠΙΡ ἀπά παιιεὰ 0188, 1π ποποὺσ οὗ 
τῆς ἀδυρμίεσ οὗ Απρυδίυβ. Μϑηγν ροοὰ 
δυϊμοσίο!εβ τ πκ ἔπδι (ἰδ ννὰβ ([Π6 ΟὨΪΥ 
Βειπηβαϊάδ (Ξεες Ὦσ. α. Α. ϑ55π|Π᾿5 11{5έ. 
Οεορ. οΥΓ Ῥαϊεείϊμε, Ρ. 457). ΟἸδεῖβ, 
Βονενεσ, αῖα οἵ ορἰπίοηῃ ἴπδὲ [πΠῈ πιάππεῦ 
ἴῃ  Βίοἢ Βειῃβαϊ δ, μετα δὰ ἴῃ χίϊ. 21, ἰ8 
Ὡατπηοά 1 δὴ δά ἀεὰά ἠοίς οὗ ἀϊδιϊηςτίοη, 
“186 οἷν οἵ Απάγεν,᾽"" “οἵ Οδ11Π|ες,᾽ 
τεαυΐτεβ υ8 ἴο ρΡοβιιϊαῖς νο Βειβαϊἀδβ8. 
ΤὮΙβ 15 ζυσῖπει σοηβτγπιεὰ ὮὉΥ [86 τηονε- 
τηεηΐβ τεοοσάεα ἴῃ νὶ. 16-22.0. ΟΥ. ΜΚ. 
νὶ. 45. Τῇοβε ψνῆ0 δοςερῖ ἴνο Βειῃβαίδ8 
Ἰοςαῖς ἴα οπε νης 8 πετε τπεητοηεὰ 
εἰ πες ορροβίϊε Βειίῃβαίδ 0118 δπὰ 28 ἃ 
Κιπὰ οὗ βυδυγῦ οὗὨ ἰξ οὐ ἔδσίῖ πες βουῖῇ δὲ 
Αἰἷπ Ταδῖρμβα (βεας κοῦ ον οκ ἐλε 
ϑονάαη, 342-302).---νες. 46. εὑρίσκει 
ς ας αρέτ. ῬΠΠῚΡ ἱπ ἴση ἤηάϑ 
Ναιίδδηδεῖ, ργοῦδθν οὐ ἐπε τοδὰ ἔτοπλ 
τε Βείμδην ἑοσὰ ποπηενναγάβ. Νιπαηδεὶ 
δ ῬΡγοῦ ΡΥ {ΠῸ βᾶτηε ρϑβοῃ 88 15 δροόκεῃ 
οὗ ἴπ τε ϑυποριίοδὶ σοβρεὶβ 88 Βατ- 
1Πποϊοπιενν, ἐ.4., ΒΑ, Τοϊπιαὶ, δοῆ οὗ 
Ριοΐεσην. ὙΪ8Β ἰ8 ἀδυδιν ἰηίετγεὰ οσα 
ἴδε ἰοΠονίπρ: (1) ΒοΙΒ πετεὲ αδπά ἴῃ 

ΤἤΔΡ. χχὶ. 2 ἢς ἰβ οἰδββεὰ ἢ ἀροβιῖςβ ; 
ῷ ἴῃ ἴμ6 1818 οὗ ἀροβϑι]εβ ρίνεη ἰπ ἴῃς 
Ὑπορεῖςαὶ ἀὐοδβρεῖὶβ Βασίποίοσμεν ἰβ 

ςουρ!εὰ νυν ῬὨΠΡ ; (3) μΠς Ναιπαπδεὶῖ 
ἷβ Ὥένεσ τηεπίοπεά ὈΥ πε ϑυποριίβίβ, 
Βαγιμοίοπιεν 18 ποῖ πιεπιϊοπεὰ Ὁν ]οἤπ. 
ΤῊς ψψοὸ πᾶπιεβ τρὶς αυϊῖε τυ εἰ] Ῥεϊοης 
ἴο οπα πιδῃ, Βασίποϊοτημανν δεῖῃρ ἃ 
Ῥαϊγσοηυπιῖς. Ναδιῃαηδεῖ πιεδηβ “ αοὐβ 
ἢ," Ὑπεοάοτε, οσ, κα Αυρυδείπε᾽ 8 βοῃ, 
ἀεοάδίυβΒ. ΡὨΠΙΡ δηπουηςεβ ἴῃς ἀϊΐ8- 

ΠΟΝΟΙΥ ἱπ ἴῃς ψοτάβ ὃν ἔγραψεν... 
Ναζαρέτ. Οἡη ψΠΐομ Οαϊνίπ τεπιαγκβ : 
““Ομδπὶ ἴαπυΐβ ἔπε τηοάυ]ι8 ἤάεϊ ἴῃ 
ῬΒΠΡρο πίῃς ρμαΐει, φυοὰ ἀε ΟὨγίδῖο 
υδίυος νεῦρα ῥγοίαγὶ πεαυῖϊ, 4φυΐϊῃ ἄυο8 
ΟΓΆΒΒΟΒ ΘΙΓΟΓΕΒ Ρεσπηϊβοθαῖ, Ἐδοῖϊ ΠΠπὶ 
ΒΙαπὶ ]οβερἢ, εἰ ραϊγίαπη Νζδτγεῖμ [αϑο 
1 αββίρπδι." ΤῊϊ8 ἰβ ἴοο βίσίηρεπε. Ηδ 
ἅγαννβ ἴῃς σοποίυϑίοη ἴμδὶ Πέτα τπεγε 8 
ἃ δβίποεσε Ῥυγροβε ἴο ἀο ροοὰ δηά ἴο ρτο- 
οἷδίπὶ ΟΠτίβέ, ϑυοσθϑβ ΧἹὴ}}] ἔοϊΐονν Ἔνθ 
ΨΠαγε ποῖα ἰ8 οῖσοσ. ΝΑζάσγεῃ [165 ἄυσα 
νεβὲ ἔσοπὶ ἴῆς βου επὰ οὗ ἴῃς 868 οἱ 
Ο411Π|ες, δηὰ δρουΐ τηϊνναν Ῥεΐψεςη ἱξ 
αηὰ ἰδὲ Μεάϊίεσγαπηεδῃ. ---εσ. 47. 
ῬΏΣΠΡ᾽ 5. ἀπποιποεπΊεηὶ 5 τεοεϊνοὰ ἢ 
ἱποσεάυν.---ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι 
ἀγαθὸν εἶναι; “ΟδΔη δηνιπίπρ ροοὰ δα 
ττοπὶ Ναζδγεῆ." ΟἿ νιϊ. 52, ““ουῖ οὗ 
Θδ11Π|6ς αγίβει ἢ πὸ ργορῆεῖ ". ΜΝεβίοοιϊ, 
τερτγεβεπίίπρ βενογαὶ πιοάδσηῃ ἱπέεγργείεσβ, 
εχρίαίπβ: “δῃ δὴν δ εββίηρ, τῦυοΒ 
1688 ΒΟΠ ἃ δεββίηρ 8ἃ8 ἴπ6 ῥτεοπιίβεά 
Μεβδίδῃ, δγίβε ουὲ οἵ ἃ ροοὸς ν]]ἶαρσε {Κα 
Ναζαζείῃ, οὔ ννϊο ποῖ ὄναρ ἴῆ6 παπὶα 
ςἂη δε ἰουηὰ ἴῃ ἐπε ΟΟΤ." Βυὲ 
ΡῬΓοΟΌΔΡΙΥ Νδιπδηδεῖ ννᾶβ ἱπῆπεηςθᾶ ΌῪ 
τῆς οἰτουπηβίαπος τΠδὲ ἢς ΠἰπΊΒ6 7 ννὰ8 οὗ 
Οαπᾶ (χχί. 2), οπὶν ἃ ἔδνν τῦ]ε8 ἔτοστα 
Ναζδγείῃ, ἀπά νυν της ᾿εαίουβυ ψὨίοΒ 
ἀβυδ!ν εχίδίβ ὈῬεῖννεεη πεὶρῃθδουτγίην 
ΠΑ 568 (᾿πῖεγ δοοοὶαβ οὐΐυπι) ἔουπὰ ἴξ 
μαγά ἴο θεϊϊενες [πα Ναζαγεῖῃ οουϊά ῥτο- 
ἄυος [πε Μεδβίδῃ (οὔ. 15. 1111. 2, “ἃ τοοῖ 
ουῦ οὗ ἃ ἀγν ρτουηά "). Ετσοπὶ [Πϊ8 
τεπλασκ οὗ Νδιμβδηδεὶβ Ἰίρῃι ἰ5 σεβεςιεά 
οπ ἴδε οὔβουγν δηὰ υὑποδισυβίνεπεββ 
οὗ τῆς γουϊῃ οὗ ]εβϑῦ8β. ὙπουρὮ νίης 
ἃ ἴεν τε οὶ, Ναΐπδπδεῖ πενοσ 
μεατὰ οὔ Ηΐπ. Τὸ δἰβ ἱπογεάυ εν 
ῬΒΠῚΡ τυίβεϊγ τερἰεβ, ἔρχον καὶ ἴδε; 88 



4«.--50. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 7οῖ 

᾿Ιησοῦν τὸν υἱὸν τοῦ Ἰωσὴφ τὸν ἀπὸ Ναζαρέτ." 47. Καὶ εἶπεν αὐτῷ 
Ναθαναὴλ, ““Ἐκ Ναζαρὲτ δύναταί τι ἀγαθὸν εἶναι ;" Λέγει αὐτῷ 
Φίλιππος, “Ἔρχου καὶ ἴδε." 48. Εἶδεν ὁ Ἰησοῦς τὸν Ναθαναὴλ 
ἐρχόμενον πρὸς αὐτὸν, καὶ λέγει περὶ αὐτοῦ, ““Ἴδε "ἀληθῶς ε σα, χαν. 
Ἰσραηλίτης, ἐν ᾧ δόλος οὐκ ἔστι." 49. Λέγει αὐτῷ Ναθαναὴλ, 

“Πόθεν με γινώσκεις ;" ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, “Πρὸ 
τοῦ σε Φίλιππον φωνῆσαι, ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν, εἶδόν σε." 
᾿Απεκρίθη Ναθαναὴλ καὶ λέγει αὐτῷ, 

Βεηρεῖ βδαυβ, “οριπιὰπὶ τεπιεάϊυπι 
οοπίσα ΟΡἰπίοπεβ ργϑθοοηςερίδβ. Απά 
Ναδίμαπδεὶ βῆονβ Εἰπιβεῖζ το ὃὉς ν]]Πἰη 
ἴο ᾶνε δἷβ ρχεοοποαδριίίοηβ ονεγοοτηβ. 
Ης ροεβ ἢ ΡὨ]]1Ρ.--- ες. 48. εἶδεν 
“νον δόλος οὐκ ἔστιν. Τῆς Ποπεϑν 
δδονη ἰῇ ἢϊ8 οοπηίπρ ἴο [6ϑ5ι15 ἰ8 ἰη ἀϊοαῖοά 
88 ἢἰβ οδαγδοϊεγίιβιίςο. Ηδ μδὰά ρίνεπ 
Ῥιοοῦ τπδὲ ἢς ννᾶβ μι! εῖεββ. [ἡ ἀεη. 
Χχν. 35 Ιβαδο 8ᾶγ8 ἴο Εδβδι, “ΤΥ 
Ῥγοῖπεσ 88 οοσης δηὰ μετὰ δόλον ἔλεβε 
τὴν εὐλογίαν σον". Απὰ ἴξ ννὰ8 ὉΥῪ 
τὨγονίηρ ΟΗ͂ τ18. συϊε δηὰ ἤπάϊπρ ἴῃ 
αοά Πἰβ ἀἁερεπάεπος παῖ [δοοῦ Ὀεσᾶπια 
[βε86ε]. 80 τῃδι ἴῃ ἀδοϊδγίηρ Νδιῃμδηδεῖ 
το Ὀς ἃ ρι}}16ε88 [βγϑεῖττς, [688 ἀεξοίαγεβ 
δίπι ἴο 6 οπς 0 ἄοεβ ποῖ βεεῖΐ ἴο ννΐπ 
ὈΙεββίηρ ΌῪ δεῖν τηεδηβ θυ Ὁ ργᾶγοῦ 
δηὰ ιτδὲ ἰῃ ἀοά.--Ν ετ. 49ὥ0.:.:.:. Τῆς 
βἰρηϊῆςδηος οὗ τῃϊ8 υἱέεγαποα 18 δισίπογ 
βῆονῃ ὃν ψμδῖ [ο]]ον8. Νδίυγα!ν 
Νδίμβδηδαὶ 15 βυγργιβεὰ ὃν Ἐπὶ8 Ἔαρος 
τεβιϊ πιοῦν ἔγοπὶ οὴς νὴ ποτὶ ἣς ἢδ5 
δΒαά πο δουδίπίδηςε δπὰ ψῆο 88 ποῖ- 
νι Πβίδηάίηρ ἔσαν ἀεβογ θεά Πΐπι, ἀπά ἢς 
8518, πόθεν με γινώσκεις ; “ΠΟ ἀο γοιϊ 
Κπονν πε ν᾽" ρεῦῆδρβ ἱπιαρίπίπρ {πὶ 
βοηβ σομηηοη ἐἰεπὰ δά ἰοϊά [6508 
αϑους πίη. Βυῖϊ [6808 δϑοσὶρεβ 1 τὸ 
Δποΐπεσ οαυβε: πρὸ τοῦ σε Φίλιππον 
φωνῆσαι ὄντα ὑπὸ τὴν συκῆν εἶδον σε, 
1 βὰν ἴῆεθ ὑπάεσ {πὸ ἢρ ἴγθεα Ῥείογε 
ῬΒΠΙΡ ςα!]εὰ τῆες (ποῖ, 1 βαν] ἴπες βοπιε- 
Ὑ Πέτα εἶδε Ὀείοτγα ΡΉΠῚΡ ο4]1ςἀ τπεε νπεη 
γου ὑγεῖς ὑπάεγ τῆς ἣρ ἰτεθ). “πάεγ 
τῆς ἢρ {τες ᾽" 8 ΟὈνίουθιν βἰρηίβοδηῖ. 
ϑυςἢ ἔγεθϑ νέα ραπίεά Ὁγ {Π6 νναγβίδα 
(Με. χχὶ. 190), ἀπά πὸ ἰαγρα τ ῖοκ Ἰεαῦ 
δῇογάεά βῃδάβ. [τ νγ8 ἴδε ἑανουτίία 
ξατιάεῃ ἴσες οἵ {πε [ενν8, 50 [ῃδὲ “ δἰεεηρ 
ὑπάσσ οπϑ᾽β ἢρ ἴσας" πιεᾶπὶ Ῥείηρ δὲ 
Βοπια (Μίςδῃ ἵν. 4, Ζεοῆ. {. το). ΤΠα 
ἔγεε ἐοστγηεὰ ἃ παῖυγαὶ διθους αϑογάϊηρ 
Βηδάβ δπὰ ρείναου. ὙΤῇυβ ϑοποείίρεη 
αυοῖεβ παῖ ἴξ ἰδ τεϊαϊεἃ οὗἩ ἘδΡΌΪ [058 
δπὰ 8 ἀϊβοὶρ[ςε8, “" βοϊεδδηὶ βυπηπιο πιᾶπα 
δύγρεσε εἴ βεάεσε εἴ βίυάδοσε βυῦ ἤςι"". 
Απὰ [ιἰρμεοος (ΠΠογ. Ηεδ., ἱπ ἰος.) Βᾶγ8 
ἴδαξ Ναδίδαμδεὶ ννᾶβ “"δις ογδηβ, δυϊ 

50. 
““Ῥαββὶ, σὺ εἴ ὁ υἱὸς τοῦ 

Ἰερεπβ, δὺξ πιεάϊϊδηβ, δὰξ αἱϊφυϊά 
τεϊβίοβαπι ργδεβίδηβ, ἱπ βεζεβϑὶ Β0Ὁ 
ααυὰ ἔσθ εἰ εχίγα Ἴοηβρεσξιπὶ 
Ππογλίηυτῃ ". Βὺΐξ εν ἀεπεῖνγ Νδιμαπδοὶ 
υπάετγϑίοοά πδὲ [685 δὰ ποῖ ΟὨΪῪ 86ξη 
Ἡΐπι ἤδη Πα τβουρῆε πε ννὰβ ὑπορϑογνεὰ, 
Ὀυϊ μαά ρμεπείγαιεὰ .ἷ8 ἐπουρῆς ἴῃ τα- 
τἰγεσπεηῖ, δὰ υπάδετβοίοοά ἀπά βυπιραᾶ- 
ταϊδεά νυ 8 ῥγάγεσ ὑπάεσ πὸ Ηρ ἴτες, 
ἔοσ ἴδε ἱπηργεβϑίοη τηδὰθ ὕροη Ὠΐπὶ ὈῪ ἐπὶ8 
Κπονϊεάρε οὗ 76ϑὺ5 ἰ8. ργοϊξουηά.---Ν τ. 
5ο. 'Ῥαββεί, με εχοϊδίπιβ, σὺ εἶ ὁ υἱὸς 
τοῦ θεοῦ, σὺ βασιλεὺς εἶ τοῦ Ἰσραήλ. 
Ναϊμαπδοὶ μαὰ Ὀδεη ργαγίπρ ἴογ {δ6 
ταδηϊεϑίδείοη οὗ (6 Μαεββίδῃ: ἢονν μα 
δχοϊαίτηβ Τλοι ατὶ β. Τῇδὶ Νδίμαπδεὶ 
υϑεά ΡοΙἢ εχριεβϑίοπβ, ϑοη οὗ αοά, δπὰ 
Κίπρ οὗἩ ἰβγδεῖ, ννὲ τῇδ ννεὶ] θεϊΐανα, ἕοσ 
Βε Ἰουπὰ Ῥοιῇ ἴῃ ἴπὸ βεσοηά Ρβαίῃ. Απὰ 
ἰξ ἰδ ῥγοῦδθὶς ἰπδὲ πε υβεὰ δοιῇ 88 
ἸΔεπεινίπρ 168085 ν᾽ τπς Μεββίδῃ (568 
ΠἤΔΡ. χὶ. 27, χὶϊ. 13-15). [ΙΕ 15 ποῖ Π|Κεὶν 
τῆι πα ννου]ά ρ855 ἔγοπὶ ἃ Ὠίρῇμετῖ ἀθθῖρπα- 
τίοπ ἴο ἃ ἰοινεγ; πῆογε ργοῦδῦϊα τπδῖ Ὁ 
{πε βεοοηὰ εἰπ|ὲ ἢθ πηθδηβ τῆοσε οἰ οβαῖν 
ἴο ἀεῆπε τε ἔογπιεσ. Ὅπου ατὶ ἐδε ὅὸπ 
οἵ ἀοά, ξ]Β]Π}Ὡρ ἐπε ἰάεαὶ οἵ βοπβαϊρ 
δηὰ δοίυδιν σα] δίπρ 411 παῖ Ῥγορῆεου 
δᾶ85 υἱϊεγεά τεραγάϊηρ ἴπ6 ὅοη οὗ ἀοά: 
Του δγὶ ἴῃς ἰἀεα], ἰΙοηρ-ἐχρεοῖεά Κίηρ οὗ 
1βγδοῖ, ἴῃ ποπὶ αοά᾽ 8 τεϊρῃ δηὰ Κίπράοχῃ 
816 τε ἰβεὰ ου εασῖῃ. ““ἼΠε ψογάβ ἅγα 
8ῃ δοῇο οἔὨ ἴδε τεϑείπιοην οὗ ἐπε Βαριίβε. 
Νοιμίηρ οἂπ δ6 τπῆογε παῖυγαὶ ἴπᾶῃ ἴο 
ΒΌΡΡοΞβε {παῖ {π6 ἰδηριᾶρε οὗ ]οῇπ πδά 
οτεαϊεά βίγαηρε φυεβεϊοπίηρβ ἰῇ τῆ6 
Βϑαγίβ οὗ βοπιὲ νῇοπι ἴξ μαά τεδοπεά, πὰ 
τῆδξ ἰξ να τ Βα ἢ Ἐπουρ 8 Νδιμδηδεῖ 
ννᾶ8 Ὀυβίεὰ νΠεη ἴδε 1 ογὰ ' βανν᾿ πὶ. 1 
τι 8 ψεσα 80, ἴῆε σοηξεββίοη οὗ Νίμαηδεὶ 
ΤΩΔΥ ὍΘ Δ Δηϑινεῦ ἴο 8 οννῃ ἀουδίβ 
ὙΝ εβιςοιι). --- Νετ. 51. ἀπεκρί 

1π δοοογάδπος νὐτ ἐπε μαδῖς οὗ 
118 ἐνδηρεῖϑε, γῆ 64118 διἰεπιίοη ἴὸ 
ἴδε τηονίηρ οαυδε οὗὨ ξαι [ἢ ἴπ {Π18 οἵ ἴμδὲ 
ἱπάϊνίἀυδὶ, τς βδουγος οὔ Νδιίβδηδεῖ᾽9 
ται 18 ἰηάἀϊἰςαιεὰ ν᾿ βοσηε βυγρσῖβα ἴπαὲ 
ἴξ βῃοιά πᾶνε ργονεὰ βιβιοίεπε : δηὰ 
τ τῆς ἀππουποεπιεηΐ παῖ Πῖ8 παβοθπξ 
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4 Ἐατεῖν Θεοῦ, σὺ εἴ ὁ βασιλεὺς τοῦ Ἰσραήλ. 
πτῇ 

ἐ ὅδιαδν, ᾿ μείζω τούτων ὄψει." 52. Καὶ λέγει αὐτῷ, 
εῃ. 

Ι. 51--52. ΤΠ, 

81. ᾿Απεκρίθη Ἰησοῦς καὶ 
εἶπεν αὐτῷ, “Ὅτι εἶπόν σοι, Εἶδόν σε ὑποκάτω τῆς συκῆς, πιστεύεις ; 

“«᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
χχν!, τ4. ἀπ᾿ ἄρτι 1 ὄψεσθε τὸν οὐρανὸν " ἀνεῳγότα, καὶ " τοὺς ἀγγέλους τοῦ 

Δ Ἰοβῇ. χίχ. 
28. 

Ὁ Εδιβ. ν. 
12. τΌος. 

Θεοῦ ἀναβαίνοντας καὶ καταβαίνοντας ἐπὶ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου." 
11. τ. ΚΑΙ τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ γάμος ἐγένετο ἐν "Κανᾷ τῆς 

Μύδχη, Γαλιλαίας - καὶ ἦν ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ. 2. ἢ ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ 
3. 

1 απ αρτι τεὐεοϊεά ὃν ΤῊ ΤΟΝ. Η.Ε. οἡ δυϊποσίον οὐ 3 ΒΓ, νεῖ. 1.4(. νυϊρ., εἴς. 

ΚΑ ἢ 1 δηὰ πιοσγε ἰο ἐξεὰ ὕροη : μείζω 
τούτων ὄψῃ.-- εῖ. 52ὥ. παι {Π6β8ὲ 
τηΐϊηρβ ἃῖα 18 ἀδβογιρεὰ ἰῇ τῆς ννογάβ 
ὄψεσθε. .. ἀνθρώπον, ἱπιτοάιιςεὦ ὉΥῪ 
τῆς επιρῃδιὶς ἀμὴν, ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ἀδεὰά ἰπ {π|8 ἀουῦῖα ἔογπὶ πνεπίγ-ῆνα 
εἰπε ἴθ {π|ὶ8 αοϑρεῖ (αἰννανβϑ βἰπρίε ἴῃ 
5γηορ.) αηὰ νεῖ σεπάεγεὰ “ νεσγιὶυ, 
νεῖν". ΟἸγίβε 48 τῆς Εδίι] δπὰ 
Ττας ΨΜιπεββ ἰβ ΗἱπΊβε ἢ ςα]1ε4 τπ6 
Απιαπ ἰῃ Εδν. 1 14. ὙὮδ τινογά8 ἀπ᾽ 
ἄρτι τε ογηϊιες ἃ ὃν τεοεπὶ δἀϊίοσβ. Τῆε 
δπποιποεηλεης ἀεβοσίθες ἴῃς σαβυΐ οἵ πα 
ἱποαγηδιϊίοη οὔ ΟἾγίδε 88 ἃ Ὀτίηρίπρ 
τορεῖμεσ οὗ πεᾶνεη δηὰ εαγίῇ, ἃ ἴσια 
ταδαϊδιτίοη δαῖννθεη αοά δηὰ τηδη, 8Π 
ορεπίπρ οὗ ψῆαὶ 18 πιοβὲ ἀϊνίπε ἔοσ τῆς 
βαιβίδοιτίοη οὗ πυπιαη πεεὰ. [1 5 τπηδάβ 
ἴῃ τεγπιβ οὗ 78ςοδ᾽ 58 ἄγεαπὶ (ξη. χχνί. 
το ἢ..). [ἢ δ15 ἀγεδιη [800 8} ἃ ἰδάἀεγ 
ἔχεοά οἡ δαί ὙΠ 118 ἔορ ἴῃ πεαᾶνεη, 
οἱ ἄγγελοι τοῦ θεοῦ ἀνέβαινον καὶ 
κατέβαινον ἐπ’ αὐτῇ Δ μδὲ 4.00 ῃδὰ 
ἀγεδηιὶ ΜΜ85 ἱπ ΟἸγίβι το! βεὰ. Τῆς ὅοη 
οἵ Μδη, ἴπε Μεβϑβϑίδῃ. οὐ δοίυδὶ σϑργε- 
βεηϊδῖϊνε οὗ αοἁ οη δαγιϊ, Ὀγίηρβ αοά ἴο 
Τηδῃ πὰ πλᾶῖκαβ δαγίἢ ἃ Βειπεὶϊ, δηὰ ἐπα 
δαῖε οἵ ἔβαάνεη. Ὑνμαι Νδιῃμδηδεῖ ὑπάοσ 
Ἦϊ5 ἣς ἵγεε μαὰ δεεπ Ἰοπρίηρ ἔογ ἀπά υη- 
ΠΟΠΒΟΙΟΙΒΙΥ ρῥσεραγίηρ, Δη ορεη οοτη- 
τηυηϊοαίίοη τ Πεάνθη, ἃ ἰδά ες γεδοῆ- 
ἱπξ ἔτοσῃ ἴῃς ἀεερεϑὲ δῦγβϑβ οἵ δὴ δαγῖῃ 
διιδπιετρεά ἴῃ βίη ἴο ἔπε πίρῃθϑὲ ἤδανθη 
οὗ ρυτίϊγ, [ε5ὺ8 ἰς}18 Πίπλὶ ἰβ δου! !ν 
ΔοςοπΊρ᾿ ἰϑμεὰ ἴῃ Ηἰΐβ ρείβοθ. ““ἼΠε ϑοὴ 
οἔὗ Μαπ᾽ ἰ5 τὴς ἀεείρπαιϊϊοπ ὉῪ νυ Πϊοἢ 
7εϑ05 σοπηπιοηΐν ἱπάϊςαϊοβ ἰΠῖ Ης ἰ5 τῃς 
ΜΙ εβοίδη, ψὮ1ς δὲ τπὰ βαπὶὲ ἐἰπς Ἠς 
ΒΡ ρεβῖβ τπδὶ Ηἰ8 Κίπράοτη 18 ηοἱ ἰουπάεά 
ΌΥ ΘΑΓΙΠΙΥ ρόοννεσ οὐ ἔογος, ας Ὀγ ννῆδὲ 
8. ἐβρεοία!Υ ΠυπΊδη, βυτωρδίῃυ, τεᾶβοη, 
βε[-Ξλοτίῆςε. 

ΟΗΑΡΤΕΚΙ].---ῆν. τ-ἰτ. ΤῊ πιαγγίαρε 
αὐ ὥαπα. Τε βγεὲ νιαπὶ υείαξϊοη οὗ 
Ολγίςἐς ρίονΥ ἰο Ηἰς ἀϊδεῖῥίες.---Ν ες. τ. 
ΑΒ υϑ0ύ4] Τοῦ δβρεοὶβεβ τἰπὶς δπά ρίδες 
πὰ οἰτουτηβίαπςαθ. Τα {ἰπ|6 τνᾶ5 τῇ 
ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ. Τῆς Οτεεκβ τεοκοπε 
σήμερον, αὔριον, τῇ τρίτῃ ἡμέρᾳ. 80 

ΓΚ. χα, 32, ἰάσεις ἐπιτελῶ σήμερον καὶ 
αὔριον, καὶ τῇ τρίτῃ τελειοῦμαι. ΤΗΣ 
" κηϊγὰ ἄδν᾿ νγ48 τπεγείοσε παῖ να σδὲ] 
“ἴῃς ἀδγ αἴεσ το-πιοσγον ". Εσοπὶ ννῆδι 
Ῥοΐπε 8 π|8 τπϊτά ἀαν οσαἱουϊαιαὰ ὃ ἘτοπῚ 
1. 41 οΟΥἨὨΘ Ϊ. 44) ΡιοΡΑΡΙν τς ἰαίτογ. 
Ναΐσγα!ν οἷς ταΐεγβ τῃ 5 Ἔχαςῖ βρεοὶ ἴοδ- 
κίοῃ οὗἉ {πὲ ἴο ἔπε οἰγοιιπιβίαποα ἴπδι [Π6 
τος νγ88 ργεβεπῖ. Τῆς ρῥἷδςα ννᾶβ ἐν 
Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, “οὗἨἁ ἈΘἀι411|ε6" το 
ἀϊξείηρυϊβῃ ἴὲ ἴτοπὶ ἀποῖμογ Οδηᾶ, 88 ἰῃ 
8}1 σουπίγίεβ ἴῃς βᾶπις παπΊ8 '5 θοσπα ὈΥ 
τῆοζγα ἴλη ομα Ρίαςε (Νεινοδβεε; Τασγθεῖ; 
ΟἸενεϊαπά, ΟΠϊο, δπὰ ΟἸενεϊαηά, ΝΟΥ. ; 
Ετείρυγρ). ΤΗΐθ. οἵδε Οδπα, δοννενεσ, 
ψΜ»͵8 ποῖ ἴῃς Οᾶπα οὗ [3}οβῇ. χίχ. 28 ἱπ 
τῆς ττῖδε οὐ Αϑίιεσ (ΥΝ εἶββ, Η οἱ ἐζπηδπη) : 
δυὰς πιοσα ρσοραῦϊγ Οδηᾶ ἴῃ ]μάδεβ (οὐ, 
ἨἩεπάεσβοη᾽ Β Ῥαϊεξέϊπς, Ρ. 152; ]οβερῆι5, 
Απέϊᾳ., χιϊῖ,, 15,1 ; ἀπά ᾿υἱρπείοοι᾽ 5 δὲςφ. 
Ολονορ. ζολαπ. ῥγαενιὶσδα). Ορίηΐοπ ἰβ 
ΠΟΝ ἰῃ ἴανους οὗ ἰδεπιγίηρ “ Οαπᾶ᾽ 
ψ ἢ ΚοΙ Κοηηδ, ἔνα τηϊ]]65 πογίῃ-εαβῖ 
οὗ Ναζαγεῖῃ οἡ {πε τοδὰ ἴο ἴῃς ὅεᾶ οὗ 
6166. Ἐοδίπβοῃ (Κεςφαγολιος, ἰ1ϊ., τοϑ 
ἀπά 1ἷ., 346) ἰδεπειδεὰ τὲ ἢ Καυσθεῖ 
ΚΑπα, ἴἥτεε πουζβθ ποσί. οὐ Ναζασγεῖ, 
Ῥεσδυδα τυῖπβ ἔπαγε γεσε ροϊητεά ουὔϊ ἴὸ 
Ηἰπὶ 85 δεαγίηρ δε πᾶπὶς Κϑηδ εἰ 7ε11], 
(δπᾶ οὗ Θα]1]ε6. τσ. Ζειϊεσ, μονάνεσ, 
Ψ ΠΟ τεβίΔε δὲ Νζαγείῃ, ἄβθοϊαγοβ παῖ 
Κπυτθεῖι Κᾶπα ἰβ ποῖ Κποννη ἴο π8 
πδἴϊνεβ 45 Κάπᾶ εἱ 161:}. Μαΐος σοπᾶεγ 
(Τεμε ὑψονὰ, ἱ., 153), δἰπουρῃ ποῖ 
ἀεοϊάδά ἰπ ἔδνους οἵ Κοείτ Κεηπᾷ, βῆοννΒ 
ἴῃδε {πε αἰτεσαιϊίοη ἴθ τῆς ἔογπιὶ οὗ 188 
πᾶπηθ σδῃ Ὀὲ δοοουπίαά ἴοσ, δηὰ (δῖ ἰϊ8 
Ροβιείοη ἰβ ἴῃ [18 ἔδνουγ (Ηεπάεγβοπ᾽ 5 
Ῥαϊεεέϊηιε, 151-3).---γάμος ἐγένετο, ἃ 
τηαγτίαρε ἴοοκ ρἷίδος. [εὐνϑἢ τηλγείασε 
ςυβίοπηβ ἅγε ἈΠ Υ ἀεβογί θεά ἴῃ Τταπλθιυ:}}} 5 
δένάϊες ἐπ ΟΥϊεπίαὶ δοείαί [0ἴ{ε.---καὶ ἦν 
ἡ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ ἐκεῖ. ΤῊ ἰΒ ποιϊςεά 
ἴο δοοουηὶ ἴοσ ἴῃ ἰηνίζαιίοη ρσίνεη ἴὸ 
7688 δηά Ηἰ8 ἀϊβοίρίεβιυ [Ϊ]οβαρὰ ἰβ ποῖ 
πιοπιϊὶοποά, Ῥγοραθ γν δεοᾶυβε δἰγελάν 
ἀεαᾶ. Οετγίδιπὶν πα νν88 ἀεδά δείογε ἴῃ8 
ογυςἢχίοη.---Νεῖ. 2. ἐκλήθη δὲ καὶ ὁ 
Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν 
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᾿Ιησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὸν γάμον. 3. καὶ ὑστερήσαντος 
οἴνου, λέγει ἦ μήτηρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτὸν, “Οἶνον οὐκ ἔχουσι." ς 70. χί. τᾶ. 
4. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, ““" Τί ἐμοὶ καὶ σοὶ, ὁ γύναι; " οὕπω ἥκει ΕΣ το μ μ' γ 
ἡ ὧρα μου." ἁ χίχ. 26. 

5. Λέγει ἡ μήτηρ αὐτοῦ τοῖς διακόνοις, ““Ὅ τι ἂν ς νἱ!, δ. 

ΤΎΕ. ἴῃ ΒΔΑ ΒΙ, νυν. οοΡ. 5υτ. ; δυῖ δὰ" δηά βοπια νεῖ. 1,δῖ. τεδὰ οινον ουκ εἰχον 
οτι συνετελεσθη ο οινος του γαμου, εἰτα; “πεν παὰ πο νψίπθ δεοᾶυβα ἴῃς νγῖπε οὗ 
τς πχατείαρε νγὰ8 βπίβῃεά; (ὔεη.... "". 

γάμον. “Απάὰ ῬοΙῃ |ε88 ννὰ8 ἰηνϊἐεά 
δπὰ Ηἰ8 ἀϊβοῖρ]ε8 ἴο τῆς πηαγσίαρε." Τὸ 
ἐγδηβίαϊε ἐκλήθη δ8 ἃ ρ'υρεγίεος “ πδά 
Ὀδεη ἰηνίςεὰ " 18. ρταπηπγδιςα! ν ροβϑί οἷς, 
δυῖ ἰξ 15. ἱπιροββιθϊε τπδὲ ἴῃε ἀϊβοῖρ!εβ 
Βῃουϊὰ μανε Ῥεθπ ργενίοιβὶυ ἰωνίιεὰ, 
Βασαυβα {μεὶγ εχϊδίεπος 88 ἀϊβοὶ ρῖεβ νν88 
ποῖ Κποῃ. ὙΠΕΥ ψεγε ἰηνεά πεη 
ΠΕ δρρεαγεά, Τῆς οοϊϊεςῖῖνε εἰ οἱ 
μαθηταὶ αὐτοῦ ἰ5 Δπιϊοϊ ραίοτν : 88 γεῖ ἰΐ 
ςουὰ ποὲ θ6 ἴῃ 0886. ὙΤΠα βίπριίαγ νεγὺ 
(ἐκλήθη) ννἱτἢ ἃ ρυγαϊὶ ποπιίπδῖνε 8 ἴοο 
οοτηπιοη ἴο 51 ἢ)2ὶ ΗΟ ἐΖπηᾶ πη 5 ἰπέεγεπος 
τμαῖ ἴτ ἰηἀϊςαῖεβ, νμδῖ οὗ σοῦγβε νν88 ἴῃς 
ἕαςι, τλδὲ τῆς ἀϊδβοῖρ᾽εβ ννεσα δϑίιεὰ οηΐ 
ΐπ ςοπβεάμεηςε οὗ 7εβὺ8 βεῖπρ ἀοκεὰ, 
ΟΓ 1κ. ἢ. 33. [π τ}18 ἱπβίαπος 16 8118 
“ραπια ππίο Ηἰβ οὐνῇ ᾿" δπὰ Ηἴβ8 οὐ 
τεςεἰνεά Ηΐτη, δὲ δΔην ταῖς 85 ἃ {τἰεπά.--- 
ετ. 3. Τβιουρῆ {τη8 υποχρεοῖεά 
δήἀάιίοη ἰο τὰς πυπιροσ οὗ ρυεβίβ ἴδς 
νἷπε ὕοσδη ἴο ζαϊ!, ὑστερήσαντος οἴνον. 
ὑστερέω, ἴτοπὶ ὕστερος, δἰ σηἰῆεβ “το ὃ6 
Ἰαῖς,᾿" δηὰ ἤεποα “ἴο σοοπὶὲ δἰογί οὗ," 
“ἐἴρ ἴδοκ,᾽" διὰ αἷβο “ἴο θὲ ανδητίηρ ", 
Ο΄. Μι. χίκ. 20, τί ἔτι ὑστερῶ; ἀπὰ ΜΚ. 
Χ. 21, ἕν σοι ὑστερεῖ. Ηδετε ἴδε πγοδη- 
ἴῃρ 'ἰ8 “τῆς στῖπε μανίπρ ἕαιεὰ," οσ 
“ ρίνεηῃ οὐδ", Οὐοπβεαυεπεν λέγει ἧ 

τὴρ τοῦ Ἰησοῦ πρὸς αὐτὸν, Οἶνον οὐκ 
ἔα; Βεηρεῖ βυρροβεβ 586 ννυἰβῃεὰ Πίτη 
ἴο ἰεανς “ νδὶ τ ἀβκράδο, υἱ Τςαἴετὶ ἱξοσα 
ἀϊβοεάαπε, δπίεφυᾶπι ρεπυτγία ραΐεβαὶ". 
(αϊνίῃ κυρρεβίβ “ ἔστι ροῖεϑβί, υἱ [τηδίεσ] 
1416 γεσηεάτυτη [πλϊγαο] πὶ] Ποη Ἔχρεοΐδπβ 
εὐπὶ δάἀγηοπιοτὶξ, αἱ ρΡἷα δ᾽ίᾳυα Ἔχῃογία- 
τίΊοπε σοηνὶνίβ ἰδϑάϊαπΊὶ αχίπιεγεῖ, ἂς 
δίπλα] Ιαναγεῖ ρυιάοτγατῃ βροηβὶ ᾿᾿. [ἀπῆρε 
ΒΑΥΒ: “Οὔβουπιπὶ εβὲ", [υὕςκα τπΐη 
7εθ08 μπδά ρίνεη ρτοοῦ οὗ Ηἰβ σηΐγδοϊἊ- 
ννοσκίηρ, ῥγενίουβῖν. ὙΠὲ Οτθαῖκ οοπι- 
τηεπίδίοσβ δπὰ ἀοάες βυρροβε τμδὲ νυ ἤδη 
816 88ιν Ηἰπὶ τεσορηίβεά δ8 Μεββίδῃ ἴπὰ 
εἰτὴα ἔοσς δχίγαοσζάϊπασγυ πηδηϊ εβέδτίοη οὗ 
Ῥονασ δαδὰ διτίνεὰά. Ὑπὲ 'νοτὰβ δον 
τῆδξ ΕΠ6 ᾿νᾶβ ου ἰθσπὴβ οἵ ἱπιϊπιδον ΜΙ ἢ 
τῆς [ἈΠῈ οὐ τῆς Ὀτίδδρτοοπι, {πὶ 516 
Κπενν οὗἩ τ 6 ἕδίυτε οὐ ἴπε ψίπα δηά 
τυ ϊδῃεά ἴο τεϊ'ενε {πὸ δηλ θαγγαββπιθηῖ 586 
ΠΑῖυγΑΙΠΥ ἰὰγηβ ἴο πεῖ οἰάεβὲ βοῃ, ψῇο 
διδὰ αἰνναγβ ἰῇ ραβὲ Ἔπιεγρθηςοῖθβ ρσονεά 

ΠεΙρα! 'π σουηβεῖ ἀπά ργδοεῖίοαὶ αἱά. 
Βυΐ ἤτοι ἴδε Ψνογάβ οὗ ]εββ 'π γερῖυ, 
“ Μίπε Βους 18 ποῖ γεῖ σοτηβ,᾽" ἴξ σοί ΔΙ ΠΥ 
νουϊὰ 5εεπὶ 88 17 δῆε ῃδά βυρρεβιεά ἔπδὲ 
Ηε 8ιου]ὰ υβὲ Μεββίδηϊς ροννεζβ ἔοσ ἴῃς 
τε] οὔ τῆς ννεδάϊηρ ριιοβί5. ---νετ. 4. Ηἰβ 
ςοπιρίείε τερὶγν 15, τί ἐμοὶ καὶ σοί, γύναι ; 
οὕπω ἥκει ἡ ὥρα μον. γύναι ἰ5 ἃ ἴετπὶ οὗ 
τεβρεςῖ, ποῖ δαυϊναϊδηϊ ἴο Οὐγ ““ Μοπίδη ᾽", 
8:6 οἤδρ. χίχ. 26, χχ, 13, υκ. χίμὶ. 12. [πὶ 
τε ατεεῖκ ἱσαρεάϊαηβ ἰξ ἰβ σοηβία ΠΕ 
υϑεᾶ ἴῃ αὐάτγεββίηρ 4ιθθη5 δηἃ ρεγβοῦβ 
οἵ ἀϊπεϊποίίοπ. Αὐυριδίυβ δάάγεββεβ 
ΟἸεοραῖσα 848 γύναι (Πῖο, αιοϊεὰ ὉΥ 
νυ ειβεεῖη). Οδἰνίη ροαβ ἴοο ἔδυ ψῆθη ᾿8 
885 (ἢδὲ 118 (εγπὶ οὗ δ άγεββ νγὰβ ὑβεά 
ἴο φοτγεοὲ τὰς βυρεγβεικίουβ δάογαιίίοη οὗ 
πε Ὑιγρίπ υνδῖσ ἢ τνὰ5 ἴο δτίβε. Βυῖ 
ΨΠΠΕ τῃατα ἰβ πείι μοῦ ΠΑΥΘἤΠ 655 ὯῸσ ἀϊ5- 
τεβρεοῖ, ἴπεῖε 18 ἀϊβδίαδηςς ἴῃ τς ἐχρσγεβ- 
εἰοη. εἰδείη 115 1η6 ροΐπι ψἤδη Πα 
ΒΔΥ8: “Νόοη ροϊεγαϊι ἀΐςεγε : αυϊὰ τη 11] 
τδουπὶ εϑῖ, πιδίοσ ἢ "΄--τί ἐμοὶ καὶ σοί 

Τερσεβεπίβ ἴπε Ἡοῦγεν 2 πο 

(Ἰυάρεϑ χὶ. 12), απᾶ πιεδηβ: νΥμαὶ μανε 
Ψ6 ἴῃ σοπηποη ὃ ΤΊΈΠΟΝ ρῖνεβ πε βεηβο: 
Ἔμδὲ πιὸ δίοπε; δὲ 15. {Πεσὰ σοτηπιοη 
ἴο 1Π66 δηὰ τηϑ; ΜῈ βίδπά ἴῃ 18 πηδῖϊεγ 
οὐ δτορεῖπει ἀϊθεγεπὶ ρτουπάβ᾽", Οἵ, 848 
Ἡοϊεζηηδπη ρῖνεϑβ ἱξ, Ουζ ροΐπὲ οὔνίενν δηὰ 
᾿πίεγαϑίβ ἅττα ΒΟΥ ἀΐνετβε ; ΜὮΥ ἄο γου 
τηϊηρὶς ἴδοι ὃ--οὕπω ἥκει ἡ ὥρα μον, 
ποῖ 45 Βεηρεὶ, “ ἀϊϑοξἀεηάϊ ἤοτα,᾽" δαι, 
τηῖηθ Ποὺ ἴογ ὑγὶηρίπρ τε εῦ. Τῆϊβ 
ἐπιρ 168. ἐπαὲ δ ἴοὸ πδά οὔβεγνεά τῆς 
[Αίϊυτα οὗ τῇς ννῖπε δηὰ ννὰβ νναϊτίπρ ἃ 
δειπα Ὁρρότεθθεν ἴο ἱπίογξεσε. Τῆδὶ 
{Π6 58π)Ὲ ἰογγγυῖα 15 τόσα ἔπδπ οπος υδεὰ 
ὃν ]εβϑ5 οὗ Ηἰβ ἀβαιῃ (βες Ἵἰιδρ. νἱΐ. 30, 
ΜΗ], 20) τλεγεῖν ἱπάϊςατεβ τπδὲ ἰξ σου 6 
υϑεᾶά οὗἨ ἁ ΔΠΥ οτἰτίοαὶ εἴπη6. ΕπιΠγτηΐυ8 
ΒΑΥΒ ἰΐ ἸΘΙΕ ΠΊΘΔΠΒ “16 Ποὺ οἵὨ τηϊγαςϊα 
ννογκίηρ ". Μειβιείη αυοῖεβ ἴτοπὶ ΕΗ. 
ϑίγα “"ποῃ 4υδνί8 πόζα ἤϊ πιίγδοι] πὶ", 
Ἐρβοί δι! ἔσὰς ἰ5 [818 οὗ δε ἤτδι πηίσαςϊε- 
οἵ ἴπε Μεββίαῃ, ννῃϊς ἢ ψνουἹᾶ σοτηπις 
Ηἰπιὶ ἴο ἃ {π{π| οἱ Ρ ὈΙΙο εν δηάϊηρ ἴῃ ἀπ 
ἱρποπιϊπίοιιβ ἄελίῆ. Τῇδὲ ΜδγΥ ἰουπά 
Πορε ἱπ πὸ οὕπω 158 οὈνίοιιβ ἔγοπι νεσ. 5. 
886 ἀϊά ποῖ πὰ Ηἰ5 τορῚῪ Μ᾿ ΒΟΙΙῪ τοξυδαὶ. 



Ἴο4 ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ 1. 

εἰν. α8.. « λέγῃ ὁμῖν, ποιήσατε." 6. Ἦσαν δὲ ἐκεῖ " ὑδρίαι "λίθιναι ξξ " κείμεναι 

κε 1 (ος. 

α ἔξ νι. ἢ τρεῖς. 

τι κατὰ τὸν καθαρισμὸν τῶν ᾿Ιουδαίων, ' χωροῦσαι ' ἀνὰ μετρητὰς δύο 
Ἴ. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “Γεμίσατε τὰς ὑδρίας ὕδατος." 

ἔα ομεοι." Καὶ ἐγέμισαν αὐτὰς "ἕως ἄνω. 8. Καὶ λέγει αὐτοῖς, “᾿Αντλήσατε 
ἷν. 5. 

Ὑ Βεν. ἰν. 8. Ὑίμες, Ρ. 496. 

88ς τδεγείοσε βαύβ ἴο ἴῃς βεγνδηΐβ (ες: 
), ὅ τι ἂν λέγῃ ὑμῖν ποιήσατε. Τῆς 

διακόνοι, ΟἹ 8βεινδπίβ υνδϊτἰηρ δὲ τὶς, 
ταϊρμε ποῖ οἰπεγνῆβε βᾶνς οδεγεὰ δη υη- 
ἱπιροσίδηξς ριεβθι. Ηἰΐβδβ ογάεβ τηϊρδὶ 

δδρ8 ὃε οὗ δῇ υὑπιυϑιυδὶ Κίηά.---Ν ἐσ. 6. 
Βεῖα ψεσα ἴπετε, πατὰ ὉΥ οσ ἰπ ἴδε 

ξελβι-τοοῦλ, ἴβεγε νεσε ὑδρίαι λίθιναι ἕξ 
κείμεναι, “δἰχ βίοηε ννᾶῖο ͵ᾶγβ βιδπά- 
προ. ϑίοπε νγὰβ Ὀεϊϊενεά ἴο ρσζεβεσνε 
πε ρυτίεν δηὰ Ἵοοΐπεββ οὗ τῆς τνδίεσ. 
[Δοοοτάϊπρ ἴο ΡΙυίΐατοι, Τίὶδ. Ογαεσεῆης, 
ἴδεβε ἰατβ ὙΜΕΙῈ Βοπιθιϊπιεβ υϑεὰ ἔοσ 
ἁγανίηρ ἰοῖ8, οοάδη τδρῖεῖβ θεΐπρ ρυξ 
ἐπ ἴῃς 7418 δῃηὰ βββδκβεη.) ϑίπιῖῖασ βίοπα 
ἦλτ8 τὲ 8111} νοι (δηᾶ δπὰ εἰϑονμεῖς. 

ΒΕΥ Μεῖς κείμεναι, βεῖ ; “ἴῃ ῬυΓοὶν 
οἰδδοῖοαι ατεεκ κεῖμαι 15 {π6 τεςορηΐδβεά 
ϑϑῖνε ρεγίεοξ οἵ τίθεμαι" (Ηοϊάεη, 
Ῥ μια ΒΒ ΤἈλονὶςί., Ῥ. 121).---“κατὰ τὸν 
καθαρισμὸν τῶν Ἰουδαίων. [τ δε ᾿νΔ8ἢ- 
ἷπρ οὗ μαπᾶάβ δπὰ νεββεῖβι Οὐ. ΜΚ. νἱΐ. 
“ Ἀδ]υεπάϊ αὐυἱάεπι τίτπὶ παρεῦαπὲ εχ 
1εξε Ὀεῖ, βεὰ αὐ πιιπά τ Βοτῆρεσ ηἰγηΐὰ8 
εϑβὲ ἴῃ σεδιβ εχίεγηΐβ, [ἀδεὶ ργδεβογίρίἃ 
ἃ Ὠδο ϑ5ἰπιρίϊςἰαῖα πο Ἴοοηίεητίὶ οοη- 
εἰπυΐβ ἀβρεγβϑίοηϊδυβ ᾿πάεῦδαηι; δίαις υἱ 
διωδίτἰοβα δϑῖ Βιρατβιϊεῖο, ποὴ ἀπδίαπι 
εβῖ αυΐϊπ πος οἴϊατη ροτῆρδε βεινίγεξ, 
αυεπιδάπηοάππι ποάϊς ἰῃ Ῥαραῖυ ν᾽ ἄετημ8, 
υδεουηάυθ δὰ ἢ εὶ ουϊτιπλ Ρατγίίηεσα 
ἰοσηΐυτς, δὰ πηογαπλ οβίεπίδι οηδπὶ 6586 

οοτηροβίϊδ,᾽" Οαἰνίπη. ὙΤΠα πυπηδες δπὰᾶ 
8ἷζε δῖε ρίνε [μὲ {πε ἀϊπχεπβίοπβ οὗ ἴῃς 
ταίσαοῖα ἸΠΔΥ ἄρρεᾶασ, Ὑβεῖα Μέγα βἰχ 
χωροῦσαι ἀνὰ μετρητὰς δύο ἢ τρεῖς, 
“ Βοϊἀϊηρ ἔννο οὕ ἴἤγες δγκίπβ δδοὴ ᾽".- 
ἀνὰ ἰ8 Ποῖα ἀϊδισι δυτίνα, ἃ οἰαβϑίςδὶ 86; 
ο΄. αἰδο Μι. χχ. ο, το, ΜΚ. νί. 40. Αςοοτγά- 
ἱηρὶν ἴπ6 Νυϊγαῖς ἰγαηβίδίεβ “" σαρίεπίεβ 
βίηρυΐδε πιεῖγεϊδβ δπδβ. τῇς Ατεῖς 
μετρητής Πεϊά δὐοιξ ηἷπε ρ4]]0π8, 80 
παῖ ἀνεγαρίηρ ἴῃς 1418 δἴ ἔννϑηῖν ρα]ϊοη8 
ἴδε βἰχ ψουϊὰ τορεῖπει οοπίδίη 120 

ἴοπβ. Τῆς Επρ]8ῃ ἰγαπϑίδιίου [5 
γλίη, τηδξ ἰ8, υἱεγκίη, τῆς ἔουγῃ οὗ ἃ 
Αττεῖ, ἃ ὑδιτοὶ Ὀείηρ {Πιγγ ἱπηρεγίαὶ 

ξαϊοηβ. [Ια ἰβ ἀϊθῆςσυϊε ἴο δββίρῃ δηῪ 
τεάβοὴ ἴοσ ρίνίπρ (6 πυπδεῦ δηά 
ΠΆΡΔΟΙ οὗὨ ἔῆεβεα Ἶδτβ, Ἴχοερὶ παῖ ἴδε 
ΤΙΣ νυ ἰβῃεά ἴο ΘΟΏΝΕΥ ἴῃ ἰάβδα δαὶ 
{πεῖς δηῖῖγε σοηιθηῖβ τνεσα ομδηρεά ἱπίο 
ψῖπε. Τΐβ ρῥγοάϊ ρα! εν που] Ὀτίπρ τῃς 
Ταίγαοϊθ ἰῃῖο οἱοβασ γοβεπιδίδηος ἴὸ ἴδε 

κι ΟΒγου. χχνὶ. 8. 

εἰδβ οὗ παίυτο. Αἶδβο ἱξ νουϊά ἔχη βἢ 
Ῥιοοῦ, δῆ ἴῇς πιδιτίαρε ννῶβ ονεζ, [παῖ 
1π6 ἐγαηϑίοσπιδοη πδὰ Ὀεεη δοίυδὶ. 
Τῆς ψεάάϊπρ ρυεβὶβ μπαὰ ποῖ ἀγεάγης ἰξ. 
Τετα νν 85 {π6 ψγῖπα. [Ὁ ΨᾺ8 20 τηςβπιεσίς 
ττῖςκ. Ηοϊεζηλδηῃ, ἴῃ ἃ βυρασγίος πᾶηπεσ, 
5γ111ε8 δὲ ἔπε ῥγοβδίς ἱπίεγργείεσβι ΨῆῸ 
δίσινα ἴο τεάυςε ἴδε δβιδίεπιεπὶ ἴο πιδίίεσ 
οὗ ίαςι.--Νεγ. 7. ὙΠπε ἢγϑὶ ογάεσ [6βὺ8 
εἶνεβ ἴο {πε διακόνοις ἰδ Οπ6 [ΠΟΥ ΠΊΔΥ 
ὈΠΠαβ δε ρν οδεν.---Γἐμίσατε τὰς 
ὑδρίας ὕδατος, “ΕἾἸ (πε ψδίε 815 
νὴ ναῖε," τς ψνδίεσ Ῥείηρ βρεοϊβεά 
ἷπ νίονν οὔ ννῆδὲ ννὰβ ἴο οἱ ον,.---καὶ 
ἐγέμισαν αὐτὰς ἕως ἄνω, “ ἀπὰ {πεν 
ΒΙ|16ἀ τπδπὶ Ρ ἴο ἴπε Ὀτίπι". ὍΘ οοττε- 
βροπάϊηρ εἐχργεββίοῃ, ἕως κάτω, ἰβ ἑουπᾶ 
ἴῃ Μι. χχνῖϊ. 561. ἕως ἔσω ἀπά ἕως ἔξω 
816 αἷδο ἑουιπὰ ἴῃ Ν.Τ. το ἱπάϊοδιε ποῦς 
Ῥσθοίβεϊυ ἔπε ἐεγηείπμς αὐ φμένε. Ιῃ τῃ 18 
ὑδᾶρε ἕως [5 ποῖ ρετοορί  ΌΪν ἀϊβεγεπε 
ἔτοπι ἃ ργεροϑβιξίοηυ. “Ὁρ ἴο {πε Ὁγίπι 
8 βρεοϊῆεά ποῖ 8ο πιυσῇ ἴο ἱπάϊςδια τπὸ 
Δρυπάδηξ ΒΌΡΡΙΥ 8ἃ8 ἴο ϑυρρεβὶ {πὶ πὸ 
τοοσὴ νν88 [εἴς ἴογ δά ἀΐϊηρ ἀηγιπῖπρ ἰο ἐπα 
ψδΔίετ. ΤὮε δβεσναπίβ ἀϊὰ 411 πεῖς ρατὶ 
Ἐδοσου ϊγ, ἀπά Ἰεῖ πὸ δρράγεηΐ σοοπὶ 
ἔοτ Ϊεβιβ ἴο ννοτς. ὙΤδυβ τπεν Ῥεσᾶπια 
ἰῃβίγιυπηθηίδὶ ἴο [Π 6 ἡνοτϊκῖη ρ οὗ ἃ πχίγαςΐβ. 
-τνεσ. 8. Ὑπε βεσοηὰ ογάεγ πηκὶρῃξ 
βίδρρεσ ἴπεπὶ πιοσε, ᾿Αντλήσατε νῦν, καὶ 
φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ: ΤἼε ἀρχιτρί- 
κλινος νν88 Οὔἱρίπδιν τῃ6 ρείβοη ΨῃοῸ 
Βαά οἤπάγρε οὗ τῆς {τιο!ἰαπὶ οσ ἐγίρί 6 
Τουοῦ βεῖ τουπὰ 4 ἀϊηπίπρ (4016: “ῥρσᾶς- 
ἔεςῖι8 ουἱ ἰπβίσαθπάϊ ογπδπάϊᾳας ἔσο ηἱϊ 
οὐγὰ ἱποιγηδὶς᾽" ; ἃ ὈυΓΟΥ οὐ πδδά νγαϊξοσ 
ΨΠοβα ἀυτν ἰτ νν88 ἴο δἄσγᾶῆρε ἴῃς (80]6 
πὰ ἰαβῖε (δε ἔοοά δπηά νῖπε, Ῥείγοῃ. 
ΑΙΌ. 22, “]ἀτὉ εἰ Τιῖςο! πίδτοθεθ εχ- 
εγθοῖυβ ἰποογηΐβ οσοίἜεποριβ οἷαι πὶ 

τπδιάογαῖ. Βυξ ἈρΡράγεπίν [ἢς ρεΐβοη 
ἐπα! σαιοα ἴῃ τοϊβ νεγβα ἰδ ταῖμπεσ τῃ6 
συμποσιάρχης οςἐὁ συμποσίαρχος, {πὸ 
οδαίγπιδη εἰεςίεά ὉῪ ἴβε ΘΟΠΊΡΔΗΣ τότ 
δπιοηρ ἴῃς ριιεβὲβ, βοπγεϊίτηεβϑ ὃν οί. ΟΚ 
Ἡοτζδϑος᾿Β “ Ατδιίος δἱδεπάϊ,᾽" Οἀ,, ἰϊ., 7. 
Τῆς τεαυϊγεσηθηῖβ πῃ 8 ἢ δη ΟΠςΙ4] ᾶτὸ 
ἀεδβοσγίδεά πῃ Εσοῖτ5. χχχῖϊ. σ ; Ρίδίο, ζατῦς, 

ἢ δ4ο ; 866 4150 Κειδα ταὐϊεὸπ οι (ίςεγο, 
ὁ ϑεμέζέ., Ῥ. 131. ἴῃ βδη 6 σερι- 

Ιδλιεά τς οουγβα οὗ ἴδε ἔεαβὲ ἀπά [86 
ςοηᾶδυςὶ οὗ ἔς ρυεδίβ. [Ἠοϊἐζτηδπη δηᾶ 
ΜΝ εἰβ8 βοΐ τεϊαϊπ [86 ργορεσ πιοδηίῃρ οὗ 



6--1τὸ. 

νῦν, καὶ φέρετε τῷ ἀρχιτρικλίνῳ." Καὶ ἤνεγκαν. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 705 

9. ὡς δὲ ἐγεύσατο 1 σοπείτιοοα 
ὁ ἀρχιτρίκλινος τὸ ὕδωρ οἶνον γεγενημένον, καὶ οὐκ ἤδει ' πόθεν αὐτός 

ἐστίν " (οἱ δὲ διάκονοι ἤδεισαν οἱ ἠντληκότες τὸ ὕδωρ ") " φωνεῖ τὸν " οεἶν, δαὶ 
γυμφίον ὁ ἀρχιτρίκλινος, 1ο. καὶ λέγει αὐτῷ, “ Πᾶς ἄνθρωπος πρῶτον τὰ ἐν 

ἀρχιτρίκλινος.] νΝ εδίοοῖέ βυρρεβίβ παῖ 
δε ἀντλήσατε νῦν την τεΐεσ ἴο ἀγανίης 
ποτα ἴδε ψεῖ], απὰ δαὶ “τς οδδηρε ἴῃ 
ἴδε ναῖεσ νναβϑ ἀεϊεσηγίηθὰ ὃν 118 ἀδβεῖηδ- 
τίοῃ ἴοσ υ8ὲ δὲ ἴῃς ἴδαβὲ "", “Ὑβδῖ νυν Βίῖςο ἢ 
τεπιαϊπεὰ δῖε ἤδη κερὶ ἴοσ ἃ Ἴεζε- 
ταοηΐαὶ υ8εὲ Ὀεοδπλα ννἱπα ἡ ἤεη Ὀοτγης ἴῃ 
ξαϊτιἢ το τηϊηϊβίεσ ἴο ἴδε πεεάβ, Ἄἐνεη ἴὸ 
δε βυρεγῆμυουβ τευ γοπθηβ οὗ 1{{π,᾿ ἃ 
βυρρεβῖῖνε ἰηϊεγργεϊδιίοη, δὰϊ ᾿ξ ἐναουδῖεβ 
οὗ 81] βἰρηίβοδηςς ἴῃς οἶαυδε “τπον Β]1εἀ 
δεπὶ ὑρ ἴο τῆς Ὀτὶπὶ᾽. ὙΤΠδ βεγνϑηῖβ 
οδεγεά, ροββί ᾽ν εποουγαρεά Ὀγ βεεὶπρ 
Ἐαῖ ννδαΐ ἘΠῈῪ δὰ ρουτεὰ ἴῃ 88 ννδίεσ 
Βονεὰ ουἱ 48 ννἷπε; διιβουρῃ [Γ τς 
ψνοσάβ ἰπ τῆς ἐπὰ οὗ τῆς πἰπιῃ νεσβὲ ἂτὲ 
ἴο 6 ἴδκεη βίσιςεἶγ, [ἃ ννῶ8 5811}} υνδῖεσ 
σἤεπ ἄγανγῃ ποσὶ (6 ννδῖεσ ασβ.0 Βυὶ 
ΒΟΙΏ6 τεΐεσ {Π6 οἱ ἠντληκότες ἴο ἀγανηρ 
ἄοπι ἴδ νν6]}1. [τ 18, ἢοννανοσζ, πῆοσα 
πδῖυγαὶ ἴὸ γοΐδσ ἰξ το ἴτε ἀντλήσατε νῦν 
οἵ πε εἰρῃιῃ νετβα. Βεβίἀεβ, ἀγανίηρ 
ναῖε ἔἴοπὶ ἴδε ψν6}} νουϊὰ θὲ τῇς 
Ὀυδίπεββ σαῖπεσ οὗ δε νοπιεη τμδη οὗ 
ἴδε διάκονοι.--- τ. 9. ΤἼς ἀγο τε ΚΙ Ώο8, 
1ῃδη, ν ἤδη ἣς δά ἰδβίε [πὸ ννδῖεσ Ὡς ἢ 
πδά πονν Ῥεοοπης ᾿τνῖὶης, ἀπὰ ἀϊά ποῖ κπονν 
π ἤεπος ἰξ πδὰ Ὀεεη ρῥτοουγεά, δηὰ ννδ8 
τεγείογε ἱπῃρασγί δ! Ἰυάρίπρ ᾿ξ πλεσεῖὶν 
85 νυῖπα ἈΠΊΟΏΡ, ννἶηε5, φωνεῖ τὸν νυμφίον, 
“.04115 ἴῃς ὈτΙΔερτοοτ,,᾽" ΟΥ βἰ πρὶν “ δά- 
ἄγεββεβ ἴῃ Ὀγίἀθρτοοπι,"" δπὰ βδυβ ἴὸ 
ἨΪΐπὶ πᾶς ἄνθρωπος. ΎΤΗΘ ἀβᾶρε 
τείεισεὰ ἴο νν88 πδῖιζαὶ : ἀπά ἴ5 11υϑιγαῖθὰ 
ὉΥ τῆς ἑωλοκρασία, (ῃε πιίχιυτε οὗ 11 τε 
Βεεῖταρ8 ἢ ΒΙΟ τῆς Παγάος μεδάβ 
ἀοβεά τῆς ἀγυηκθὴ δὲ ἴδε επὰ οὗ ἃ 
ἀεῦθδυς.---ὅταν μεθυσθῶσι, ““ΨΠεη πλέῃ 
δᾶνε ἀγαπκ πεεῖν," ΕΝ. ΤΒε Νυΐϊραῖς 
Τῆοτς δοουγδίεϊ νυ 88 “οὐπὶ ἱπεῦτί δι 

᾿ποππε", Απά ἢ δε νοσά ἄοεβ ποῖ 
ἀεβηιιεῖν πηεᾶη “ΨΒῈΠ πιθῇ δῖα ἰη- 
τοχἰςδιεά,᾽" ἴὲ δὲ ἰεαβϑὲ πλυβὲ ἱπάϊςαϊς ἃ 
τοπάϊτϊου ἰπ πο ἘΠΕῪ ἅγα ὑπῆϊ ἴο ἀϊ8- 
οτἰπγίπαῖς δεῖννεεη ρσοοά νης δηὰ δά. 
ὝΠΕε σΟΠΊΡΔΠΥ ἔπε ρῥγεδεηΐς ννᾶβ ποῖ ἴῃ 
τῶδε οοηάιείοη, Ὀεοδυβα ἐμεῪ τνεσε δθϊς ἴο 
ἀρρζεοίδιε ἔπε ροοὰ ψίης ; Ὀυς ἴπε ννοσάβ8 
οἱ 1ῃςε ΔγομίΕγ ΚΙ ο8. ἀῃαυεβεοπαῦϊ 1πὶ- 
ΡΟΪΥ ἴδαῖ ἃ ροοά ἀε8] ῃδὰ αἰτεαάν Ὀεεῃ 
ΝΣ Τῆς ἕως ἰηνοῖνεβ τἢϊε. 
ΤΒς εἰρηίϊβοδηος οὗἁ [᾿ἸῸ τεπιασκ οοπϑὶβἕβ 
ἐπ [δε οετεβοαίς τῃυ8 ρίνεπ ἴο {88 4υ δ] 

οὗ ἴδε θεὲ. Βεηρεῖ ζε!ἰοϊξουβῖν βαγβ: 
“ Ἱρπογαητῖα δγοβ γι πὶ ςοτηργορδὲ 
Ῥοηϊταῖεπὶ νἱηΐ : βοίεπεῖα τηϊηἰβέζοσαπι 
νει τδῖεπι πλίσαςυ}! ", Τυάρίηρ ἱξ ᾿γ δὲς 
πδίυγα! ἰδϑῖς δπὰ σοστηρασγίηρ ἰξ υυἱτῆ ἐμ6 
πα ΒΌΡΡΙΙεὦ ὃν τε δποβῖ, ἴῃ δγοδίεγὶ- 
ΚΙίποβ ῥτοπουποαθβ [μΐβ ἔγεβῇ βΌΡΡΙΥ 
Ῥειίεσ. Ὁνμδὲ Ὁ τῖβι ἱπίσοάυςεβ ἱπίο ἐμ 
ννοσ ἃ υν}]} βεαπὰ οοπιρασίβοη υνἱτἢ τνῆδὲ 
8 αἰγτεδάυ ἱπ ἱξ. Ογίβεῖδῃ στᾶσα πιυδὲ 
τηδηϊξεβι 1861} ποῖ ἰπ βδινοιπιοηίουβ δηὰ 
ὈΠΡΓΔΟΙ͂ΟΔΙ ἀϊβρίαγβ, δυὲ πιυβὲ βίδπὰ 
φοπιρασίβοη Ὑἢ ἴπἢ6 τουρ ηδίυγαὶ 
νἰσίαεθ, ἴδε σουτᾶξε, βεπεζοβιυ, δηὰ 
ἴοτος ψνῃϊ ἢ ἃσα οδ]εά ἴοσ ἴπ ἕῆς ῥῬσδςεῖςδὶ 
δθδίσβ οἵἉ 11{6.---εσ. 11. ΝῸ δῆβννοσ οὗ 
ἀπε Ὀγίδερτοοπι ἰβ σεοοτάθά, ΠῸσ δὴν 
ἀειδ!} οὗ ἴη6 ἱπιργεββίοπ πιδάβ, δυῖ [Ομ π 
ποῖεϑ ἴῃς ἱποίάδηςξ 85 “τε θερίππίηρ οὗ 
βῖ6π8᾽".--ταύτην ἐποίησεν ἀρχήν, ἀεϊεῖ- 
ἱῃρ ἴδε δζείοϊς ἢ Τίβος. δηά ΥΝ.Η., 
δηὰ τεπάοσίηρ “ ΤΗΐ8 88 ἃ Ῥερίπηΐηρ οὗ 
δἷρτιβ ἀϊὰ ]εβυ8,᾽" ἴοπὶ νυν βὶοἢ ἴὸ οδη 
ΒΟΔΙΟΘΙΥ δὲ ραϊπετεὰ πὶ πὸ ἱπεῖρβε 
ταεπεϊοπεά ἱπ ἐῃς ἢἤγβὲ σμπαρίεσ ννὰβ οοῦ- 
βἰάεγοὰ Ὁν ]οἤη ἴο δα βιρογηδίυσαι. [ὲ 
᾽8 ομϑγδοίεγιβεῖς οὐ τπἰ8 αοϑροὶ τῆδὲ τῆς 
ταϊγδοῖαβ ἅτὰ νίενψεὰ 88 βίρῃβ, οσ οὔ͵εοξ 
Ἰεββοηβ. Το ἐδεάϊηρ οὗ τῆς ὅνε τπουβαηά 
ΡτΓεβεηίβ [6808 88 ἴῃ6 Ὀγεδὰ οἵ Θοά ; [πα 
δίτεηριπεπίηρ οΟΥὗἨ ἴδε ἱτηροίΐεπε τηδη 
ΧὨ 18 ΗἰἾτὴ 88 {πε ρῖνεσ οἵ βρίγίτυδί 
1π; ἂπά 80 ἔοσίῃ. 80 ἐμαὶ ψπεη ]οδη 
δα βαὺβ ἴπδὶ ὉΥ τἢ]8 πικίγαςϊας [688 
ἐφανέρωσε τὴν δόξαν αὐτοῦ, ννε ἃτα 
Ῥτοτηριεὰ ἴο δὶς ναι ραγιίουϊαν δβϑρεοξ 
οὗ Ηἰβ8 ἴον ννὰβ τηδηϊεβῖεά ἤδζα. 
Ὑνμδὶ νν88 ἴπεγε ἰπ ἰξ το εἰϊοῖε τᾷ ς (ἢ 
δηά τενεγεηςος οὗ ἐῃε ἀϊβοῖρ!εβ ὃ (1) Ηδ 
ἌΡΡΘΔΙΒ 48 Κίηῃρ ἴῃ ρῆγϑίοδὶ παίΐυσε. Ηδ 
ΟΔΠ υ86 ἰξ ἴοΣ ἴδε ζυγζίμβεγαποε οἵ Ηἰβ8 
Ῥυσροβεβ ἂἃπὰ τῃηδπ᾿ 8 ροοά. Ηῖς ἰδ, δ8 
ἀεοϊατεὰ ἰπ (86 Ρτοίοφσιςε, (μὲ Οης ἰῇ 
ὙΠοπὶ ἰ8 116. (2) Α Βίῃηε [8 ίνδη οὗ 86 
δηάβ ἔοσγ ὮΙ ἢ ἘΠ18 ογεδεῖνα ροννεσ ἰδ ἴὸ 
Ῥε υϑεὰ, [Ιἐ 15, [παὶ ΒυπΊδη ἸΟΥ ΠιδῪ δ6 
11. ὝὙΒεβε ἀϊβεοὶρίεβ οὗ ἴδε Βαριίβε 
Ῥετοεῖνα ἃ πεν Κίπά οὗ ροννετ ἴῃ τῃεὶς 
πον Μαβίεγ, νοβε ροοάπεββ ἱγγδάϊδιεβ 
ἴδε πδίυταὶ ἦδ νυ δηὰ ἀοπηεβεὶς ἱποίἀςηῖϑ 
οὗ ἢυπηδη 16. (3)  Πδη ]οδη τεοοσγάεὰ 
τὴ 18 τηίγαοϊς ἂς βἂνν δον δεῖν ἴξ δίοοὰ δ 
ἴδε ἤσβι, τεπεδσδίηρ 85 ἰὲ ἀϊά ἴδς δητίσο 

45 
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τετήρηκας τὸν καλὸν οἶνον ἕως ἄρτι." 

ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ Π, 

11. Ταύτην ἐποίησε τὴν 
Ῥ]οΒαω ἀρχὴν τῶν ἢ σημείων ὁ Ἰησοῦς ἐν Κανᾷ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἐφανέρωσε 

ἐδ τη, τὴν δόξαν αὐτοῦ " καὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 
58 12. ΜΕΤΑ τοῦτο κατέβη εἰς Καπερναοὺμ,1 αὐτὸς καὶ ἧ μήτηρ 

ᾳ Μι. χὶϊ. 
46. αὐτοῦ, καὶ οἱ ̓  ἀδελφοὶ αὐτοῦ, καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ - καὶ ἐκεῖ ἔμειναν 

1 Καφαρναουμ ἱπ  ΒΧ, αἀοριεὰ Ὀγ ΤΟΤΤΟΝ.Η. 

νοσΐκ οὗ ΟΠ σῖβε, νῆο σάπια ἐμαὶ ΠυπΊᾶπ 
Βαρρίπεββ πιῖρῃξ ποῖ υπείπηεῖν οἷοβε ἴῃ 
βῆδιηθ. Ψνίπμεα μαὰ ϑδοοπια ἴῃς βυπιδοὶ 
οὗ ταὶ δοοά το 8 Ὁτουρς τεοοηοίϊε- 
ταεηΐϊ δηά σαπανναὶ. ϑεείηρ [818 βίρτι ἀπά 
τη ρου πιδηϊεβιδά ἱπ τὸ ἐπίστευσαν 
εἰς αὐτὸν οἱ αὐτοῦ. ““ ΤεκεΪπΊΟΠΥ 
(ἰ. 36) ἀϊτεςιβ ἐῆοβε ψῇο Ψψεζε σεδὰν ἴὸ 
ψεΐοοπια ΟἸτβὲ το Ηἰπι. Ῥεσβοηδὶ ἱπέεγ- 
οοῦγβα σοηνεσίβ [Ὁ] οννεῖβ ἰηῖο ἀἰβοὶρ[ 68 
(1. 2). Α πιαηϊξεβίαϊίοη οὗἨ ροννεσ, 28 ἃ 
βίρηι οὗ ἀϊνίης σταος, ςοηνεγίβ ἀϊβοίρ]ε- 
ΒὮΡ ἱπίο ρεγβοηδὶ ἔδίτῃ " (ννεβίοοι). 
“ Οτεάίάδογαηξ διηρί 8 ̓" (Βεηρεῖ). Τῆς 
ἀϊβετεης ρταάεβ, κι πάβ, δηὰἃ ἰγρεβ οὗ (8 
δἰἀεά το ἰπ τοῖβ αοβρεὶ ἃτα ἃ βίυάυ. 
ϑαπάδυ γεσηδγκβ οὐ ἴδε ὑπ|1Κο]  ποοά οὗ 
ἃ ἴοτρει πηδίκίηρ δυο οοηβίδηϊ δ] βίοῃ 
ἴο τῆς ἀϊβοῖρίεβ. Τμαῖ ἐλδν Ὀεϊϊενεὰ 
ψου]ὰ βεεπὶ ἃ ἐγυΐϑπη. Ιζ πον Πδὰ ποῖ, 
πεν νουϊὰ ποῖ πᾶνε θεεη ἀϊβοὶρίεβ.0 [ὲ 
ψουϊὰ μανε θεαπ τῆογε ἴὸ τῃς ροίπίε ἴο 
611] υ8 ἴῃς εβεοῖ οὐ τῆς ρυεβίβ, δπὰ ἃ 
ἔοτξες νου Βαγάϊν ἢανς αϊ]εὰ ἴο ἀο 8ο. 
Βυϊ Ἰοδη ντῖῖεβ ἔτοπὶ ἔμε ἀϊβοὶ ρ᾽εβ᾽ ροὶπὲ 
οὗ νίενν. Νοῖ ὨΔΡΡΥ δῖε (δε διξεπιρίβ ἴὸ 
ἰπΐεσργες 818 βεεπηϊηρ πλίσαοῖς ἃ8 ἃ 
οἷενεσῖν ργεραζεά ννεάάϊηρ 688 δηὰ γὶδ 
(Ραυ]ὰ8); οὐ. 88 ἃ ραγαῦῖς (ὟΝ εἶβ8ε), οὐ 88 
ἃ μαβίεπεά παίυγδὶ ργοςαββ (Αυρτδβιίπα, 
Οἰβῆδυβεη). Ηοϊιζπηαπη ἢπάβ ἤετε δη 
δτιίβεὶς Σισλγαϊεκέμηρ, τὶ ΔΙΊ Έροτν τὶς ἴῃ 
βυσρεδιίοη. Δ αΐεσ τεργθβεηΐβ 411 (παῖ 
18 ΠΊΕΣΕ Βυτθ0] 88 σοπίγαβιθὰ ἢ βρίσιε 
δηὰ τεδὶ γ. ΤΣ ἢ γαῤνον οὗἩἉ ΒυτΩ 01 18π| ἰ8 
ερίσθεπιοα ΌΥ (τῆς νναῖεσ δαριίβπι οὗ 
Ἰοδη: ἐμπὶβ ννὰ8 ἴο βπὰ :ἰ5 τε] βϑαίίοη ἴῃ 
7εβυ8. Τα Ἶατβ ννῃϊς ἢ Πδά βεγνθᾶ ἴος 
ἴδε ουϊννατὰ γε ἀν οὗ ]υάδαίϑτη νναγα 
ὃν εβὺ8 Π]1εὦ τ ἢ Πεαγι-ϑίσεηριπεπίπρ 
νπο. Τῆς ΟΟἿ. ρἱῆ οὗ νδίεν ἴτοπὶ πὸ 
τοςῖκ 8 βυρεζτβεάεά ὃν τς ρδ οὗ νῖπε. 
ΔΝ πα θεροπΊ68 ἴδ 6 Βυτηδ0] οἵ ἐδ βρίτίευ δ] 
1π|π δηὰ ον οὗ ἴδε πενν Κίπράοπι. ΠΣ 
Ἐπὶβ οαπίγαὶ ἰάθα (πε ἀεῖ8118 οὗἩ ἐῃε ἰπ- 
οἰάδηϊ ἄρτεθ : ἴδε ΒεΙρΙἜββηεββ οὗ (ῆς οἷά 
ΟΕΟΟΠΟΙΊΥ, “ΠΕΥ ἤᾶνα πὸ ννἱπε᾿"; [πε 
ταοῖδεσ οὗ τῆ Μεββίδῃ ἰβ ἴῃς Οὐ Τ᾿. σοπ- 
ταυπὶυ ; ἂπὰ 80 ἔογτιῃ. Τῆς Ὠἰϊβέοτίοδὶ 
ἀπ Τοπβίβίβ βιπηρὶν ἱπ ἴῃ Ἰουῆι 
οδαγδοίεσ βου ρεδ ἴο ἴδε Ὀερίππιηρ οὗ 
ΟἸεῖβε᾿ Β πηϊηἰβῖσυ. (1) Αραίηβε 411 ἴλεβα 

αἰϊζεπιρῖβ ἰξ 18 τῆς ΟὈνίουβ ἱπίεπεῖοη οὗ 
]οῆπ το τεῖδίβς ἃ πλίγαοΐθ, ἃ βυγργί βίη 
δηδ οχίγδογάϊπατν πηδηϊεβίδιῖοθ οὗ 
Ῥονγεσ. (2) ϑνῃεγε διεροσυ εχίβίβ ἣς 
ἀϊτεςῖβ δἰίεπείοη ἴο ἴξ ; 88 ἱπ τ ΐβ οδαρῖεσ, 
νεσ. 21; δἷἰβδο ἰπ Ἵπαδρίογβ χ., χν., αἷς. 
(3) Τῇδιε ἰῃς ἱποίδεπι σδῃ δε δἱἱςρογίβεὰ 
ἰδ πο Ῥσζοοῦ [δδὲ ἰξ 18 ΟὔΪῪ 8] εροσν δηὰ 
ποῖ δἰβίογσγ. ΑἹ] ἱποίἀβηϊβ δπά Ἠἰβιίογίεβ 
ΤΑΔΥ ὃε Αἰἰεροτίβεά. Τῆς [1 δηὰ ἀεδίἢ 
οὗ δεβᾶς ᾶνε Ὀεδη ἱπιεσργοϊεα 88 ἃ δὺπ 
ταΥ ἢ, 
εν, ἰδ τυ, ἱποίάεπίβ ἴῃ τς [6 οὗ 

7εβυ8 ρῖνε υ8 δῃ δαι4] ἱπηργεββίοη οὗ ἔδ6 
ψ] Δ οὗ Ηἰβ πδίυσγε δη ἃ [8 ἱπιρεγευγραῦῖα 
βεγθηϊΐυ. Ηδ νν»88 δ (ἢ15 Ἰυποῖυτα ἔγεβα 
ἴτοπὶ ἴπε τηοβὲ ἀϊβιυγθίηρ ρεγβοπδὶ οοη- 
Εϊςιὶ, Ηἰ8 ψοσῖς αὐναϊεὰ Ηΐπι, ἃ ᾿νοῦ 
Ὼ1 οὗἩ ἱπίδηβε βιγίίε, μβαζαγὰά, δῃὰ ραίῃ ; 
γεῖ ἰπ ἃ πιὶπά οοςυρίεἃ νν ἢ ἔπδβε τη ρα 
ἴδε τηδιτίαρθ ἴον οὗ ἃ οουπίγυ σουρὶα 
ἢπάβ ἃ ἢϊ ρἷδοε. 
ες. 12. ἔγονι Ναξαγείμ ἐο Οαῤεγπαινε 

απὰ ἐμέποό ἐο εγμδαίονι. Αἱ νϑῖ. 12, 88 
Οαϊνίπ βαυβ, “ἰγαηβῖ Ἐνδηρο δια δὰ 
πονδπὶ ιἰβίογίαση "ἡ. ὙΤἢΐβ ἢενν ββοιίοη 
τὰπβ (0 ἴῃς επὰ οὗἩ {πε ἔουγίἢ σμδρίογ, 
πὰ ρῖνεβ δῃ δοοουπὲ οὗ {πε ἢτγβὲ ρτεδὲ 
Βασίεβ οὗ ρυδ]!ς πιαηϊδϑιδιοηβ ου 86 
Ῥαζί οὗ Οἤγίβε (1) ἱπ [Ἔγυβδίεπι, (2) ἰῃ 
[υάϑεα, (3) ἴῃ ϑαγηδγῖία, (4) ἴῃ δες. 

ἢεβ86 ἅσε ἱπισοάδυςεά ὃγ τῆς ποῖε οἵ εἰπηβ, 
μετὰ τοῦτο, σΟΠΤΩΏΟΠΪΥ υϑεὰ ὃν ]οδπ 
ψ ἤδη πε νβῆ68β τηδγεῖγ το ἄἀδῃοῖα 
δεάύθηοε ψίπουϊ ἀεβηίτεϊν στηδτγκίηρ ἴ86 
Ἰεηστ οὔ τῆς ἱπΐεγνα!. Τῆς ἱπέεγναὶ ἱῃ ἘΠ 
Ῥτεβεηῖ οῶβὲ νν88 ῬγΟΌΔΟΪΥ Ἰοηρ ἐπουρἢ 
δὲ ΔΠΥ ταῖς ἴο αἷΐον οἵ ἰξς Ναζασεῖδ 
ΑΤΑΙΪΥ τεϊυγηΐηρ ποῦς, αἰπουρῇ τη ϊβ 18 
ποῖ ἴῃ τῆς ἰεχι. ὙΤῇε πηοῖϊνς ἴοτ ἃ ἔγεϑἢ 
τηονετηεῃῖὶ νν88 ρσοῦδοὶν τῆς ἀεβῖγα οὔ τ 6 
βββεγπίεη ἴο σεΐσση ἤοπιε. Αςοοσγάϊηρὶν 
κατέβη εἰς Καφαρναοὺμ, ἄοννη ἔγτοτῃ ἴα 
Βίρδες ἰΙαπ 8 δδουξ Ναζαγείῃ το τῆς ἴακε 
βἰάα, 68ο ἔδει ὑεῖΐονν βεα ἰενεῖ. Ἧ]5. 
ἀεβεϊηδείοη ννᾶ8 Καφαρναούμ, (δς εἰίε οὗ 
ψΒΙοἢ '8δ Ργο Δ ὈΪν ἴο Ὀε ἔουπά δἱ Κῆδῃ 
Μίπυεῖ (Μίπ4), δὲ τλς ποῖ επά οὗ τῆς 
ΡΙδίη οὗ Θεππεβαγεῖῃ, νἤεσε (δ6 στεδξ 
το ἴο Παχηδϑουβ ἰεᾶνεβ ἴδε ἰακε βἰᾷβ 
δηὰ 5εγκεβ ποσίῃ. [Τῇε πιοβὲ νδ υδθ]6. 
φοπιρατίβδοη οὗ τῆς ἔννο οοτῃηρεῖϊίπηρ 5ἰῖε8,. 

τον 



11 -τιδ. 

οὐ πολλὰς ἡμέρας. 
ἀνέβη εἰς Ἱεροσόλυμα ὁ Ἰησοῦς. 

ΕΥ̓ΑΓΓΈΛΙΟΝ 

13. Καὶ ἐγγὺς ἦν 

14. καὶ εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ τοὺς ἀἰ τὶ 
5 
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τὸ τῶν ᾿Ιουδαίων, καὶ τ Εχοά. χί!, πάσχα υ » καὶ τ Βχοΐ, χῇ, 

“4 
5. 

πωλοῦντας βόας καὶ πρόβατα καὶ περιστερὰς, καὶ τοὺς κερματιστὰς 
καθημένους. 

κολλυβιστῶν ἐξέχεε τὸ κέρμα, καὶ 

Τεῖ! Ηπωνι ἀαπὰἃ Κάαη Μίηγεδ, ν} θα 
Ἰουπὰ ἴῃ τπε κοῦ ον οπ ἕλε γονγάαη. 
Μτσ. Μδορτεροσ βρεπῖ βενεσζαὶ ἄδυβ βοιηά- 
ἰῃρ αἰοηξ ἴπε βῆοτγε, πιεαβυγίηρ ἀϊβέδποαββ, 
Τοπιρασίηρ ποῖεβ, δπὰ τηδκιηρ οαγείαϊ 
εχβηγπαϊίοη, δπὰ οςοποίυἀδὰ ἴῃ ἕλνουτ οὗ 
Κμδη Μίηγε. Τεῖ! Ηυπὶ ννᾶβ τπουρδι 
ἴο τεργεβεηῖ Κεῖγ Νδῆυπι (ΝΑΠυπιβίοη) ; 
νης, ψ ἤδη 1 οοαβεὰ ἴἰὸ ὃς ἃ ἰονψη δηὰ 
δεοάπης ἃ ΠΕΔΡ οὗ τυΐηβ, τηὶρἢϊ μανα θθθῃ 
οαἰϊεὰ Τεοῖὶ Ναδῆυτη, δηὰ ἤδσποα Τεὶϊ 
Ηυτὰ. Αὐξποτίἐδεῖνε ορί πίοι ᾽β, ονγενοσ, 
ἀεςιἀεάϊν ἴῃ ἕδλνους οὗ Κῆδη Μίπυς.) 
νν ἢ 6805 ποτε ες το Οδρογηδυπι 
ἡ μήτηρ αὐτοῦ καὶ οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 
καὶ... αὐτοῦ. ΕΤοΟΠῚ ἔπε τηᾶπποσ ἰῃ 
ΜΏΙΟΒ ΗΒ. Ὁγοίμεῖβ ἀγα μετα πηεπιϊοηδὰ 
δἰοηρ νὴ Ηΐ8 πιοῖμεσ {π6 παίυγαϊ ἰπ- 
ἔεγεπος 18 ἐπαὶῖ ἔμεν ες οὗ τῃ6 βδῖηα 
ἔλίμεσ δηὰ ργορδθὶν οὗἩ {δε βαπης πιοίδεσ. 
Ατἱ Οδρεσηδιπὶ ὯῸ ἰοηρ βίδυ ννᾶβ τηδάε, 
ἴδε τεδϑοῇ είηρ ρίνεη ἴῃ νεσ. 13, ἐγγὺς 
ἦν τὸ πάσχα τῶν ᾿Ιουδαίων, ἴῃε Ῥαβδονεῖ 
ψ» 85 Δρρεοδοβίηρ, δεῖς οδι δὰ “οὐ ἐπε 
7εννβ,᾽" εἰπε ἴοσ 1868 δακε οὗ αδηῖα 
τοδάδσβ Οσ Ὀδεοδυϑα πὸ ΟὨγιβείδη Ἐδϑβίεσ 
ΔΒ 8ογηθ πΊ68 οδ δὰ πάσχει, δηὰ [οδη 
υνῖβῃεα (ο ἀϊβεῖ ρ  5ἢ {τ.---καὶ ἀνέβη... 
ὁ ἸΙησοῦς, τῃε ἀἰβοῖὶρ]ε5 αἷ8δοὸ ψγεῃηΐ, 88 
ἌΡΡΕΔΙΒ ἤοσῃη νεῖ. 170. “δεηι ωὡῤ᾽" 
θεοδυβα ]εγυβα]επὶ νγνᾶ8 ἔπ σαρίίαὶ, δὰ 
Ὀεοαυβε οὗἉ 8 πεῖρῃξ (25οο ἔδεϊ) αδονε 
868 ἰενεῖ. Οη {π686 τῃονεπιεηῖβ Ῥχοῖ. 
ϑαηπάδυ (Εομνγέμ Οοςῤεῖ, Ὁ. 53) τηακεβ τπ8 
τοπλατῖς : “ΠῚ ἰ 18. 411 δῃ δγιιβοῖαὶ σοπλ- 
Ῥοβίείοη τ ἃ ἀορτηδῖῖος οδ͵εςῖ, Ὧν 
Βῃου!ά ἐπε ΔΌΪΠΟΙ σϑιτῪ δὶ8 γοδάθγβ {ΠῈ8 
ἴο ὈΟδρεγηδυπι--οσ ποῖῃίησ ἡ Τα 
Δρρδγεηξ δἰ π] εββηθβ8 οὗ ἐδ8 βιδίθσηθης 
ΒΕ6Π18 (0 δῆονν πὶ ἰξ οᾶπὶεὲ ἀϊγεςιΥ 
ποτὰ ἃ ἔγζαεβῃ δπὰ νἱνίἃ τεςοϊϊεοιίοπ 
δηὰ ποὶ ἴἴοπὶ δὴν ἢοδίϊπρ ἐγαάϊτίοη.᾽" 
--Ννεσ. 14. Ου γϑδοῆίηρ [εγυϑαίετι [6818 
8858 ἀδενουΐ [εν7 νἱδίιεὦ ἐδε Τεπιρῖς καὶ 
εὗρεν ἐν τῷ ἱερῷ, ἰμαὶ 18, ἰπ τῆς ουίε 
οουτὲ οὗ (ἢς Ἔκηρῖο, ἴδε οουτὶ οὗ {πὰ 
(εμέ ε8.--τοὺς πωλοῦντας βόας καὶ 
πρόβατα καὶ περιστεράς, οδιιε ἀπὰ 
δῆδερ δηὰ ἄονεβ, {πε 5βδογιβςϊδὶ δῃϊπΊ818. 
[τ ινᾶ8 οὗ οουτβε ἃ στεδῖ σοηνεηΐεποα ἴο 
ἴδε ᾿νοσθδίρροτβ ἴο δε 4016 ἴο ρσοσυγε ου 
ἴδε 5ροὲ 81] σεᾳυΐ βιξεβ ἔοσ βδοσίῆςβ. ϑοπΊε 
οὗ ἴμεπὶ τιῖρθε ποὶ πον ψνθδί βαογίῆςς 

15. καὶ ποιήσας φραγέλλιον ἐκ σχοινίων, πάντας 
ἐξέβαλεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, τά τε πρόβατα καὶ τοὺς βόας. καὶ τῶν 

τὰς τραπέζας ἀνέστρεψε" 

8 τααυϊγεὰ ἔοσ {πεῖς ραγεέίουϊας οἤδηςο, 
δῃἃ τπου σα τμς ῥσίεϑε αἱ μεῖς ον ποῦ 
ταῖσδε ἱπέοσπι τῆ επὶ, 5811} τῆς οβῆοϊαείπρ 
Θχδπλῖπεσ ἰῃ τῆς Τεπηρὶς ταϊρῆϊ τγαὐεςὶ ἐπα 
Δηἰπι8] {πὰ Ὀτουρῃς 248 υὑπῆῖ; δηά 
ΡῬΙΟΡΑΟΙΥ ψουϊά, ἱξ τὰ τναβ ἢἰ8 ἱπίθσγεβί τὸ 
ἢανε ἴδε ψνοσβΡΡεῦβ δυγίπρ οἡ ἴΠ6 βροΐ. 
Τμδὲ ἐποσπιουβ ὀνογοῃδγροβ ἵνεγε ΒΟΠ16- 
{ἰτη68 τηδὰδβ ἰβ βῆοννῃ ὉγΥ ΕΔεγβθείπι, νῆο 
τοϊαῖεβ (Πδὲ οὔ οπε οοοδϑίοη ϑίπΊδοῃ, 
1πε6 ρταπάβοη οὗ Η1]|]εἰ, ἱπιεγίεσεά δπὰ 
Ῥγουρῆς ἄονγῃ [πε ῥτίςς οἵ ἃ ραίγ οὗ ἄονεβ 
ἤοτι ἃ ροϊΪά ἄεπασ, 158. 34., ἰο δα] ἃ 
Β|νεσ ἄεπασ, οσ 48. Τὴ] Τεπιρία 
ἘΥΓΆΠΠΥ δηἃ ᾿ΠΟΠΟΡΟΙΥ δηὰ {Ππ686 Ἄχοσῦΐ- 
ἴδηξ σμᾶγρεβ πδίυγδιν ἱεπάεά το τηλίε 86 
Τεπλρῖς νοσβῃΐρ Παίθδι! ἴο τῇς ρβορῖε ; 
δηὰ Ὀεβίάεβ, δε οἱά οἽἤδγῃ οὗ βδοσίῆςθ, 
τῆς ἴτες οἴδετίπρ ΒΥ ἃ ρεηίϊεηΐ οἵ ψῃδὲ Βα 
Κπενν δπὰ Ἵμογσιβῃδά, [6 δηΐϊπιδαὶ ἰδὲ ἢ6 
ναϊυεὰ Ὀεσᾶιβε πα δαὰ νψνδίοῃεά ἰξ ἔτοτῃ 
118 ὈΙΓ;, ἀπά παὰ ἰδϑιθὰ 18 ναῖπα ἴῃ ἐΠ6 
ἕδττα ννοσῖς---}} [Π18 νγῶ8 δ  ἰβῃ θα Ὀγ τη 8 
“ροηνεηίεηε" ἀῦυβε. Τηδὲ τῃς διε 
γ 8 ἨΔ ΌΪ 4] 18 Βμοννη ὈΥ͂ ]ομη Γρμείοοι, 
Ψ8Ο αυοῖαβ: “εηῖδπΒ αυΔάδπὶ ἀ16 Βαανα 
Βεη Βυία ἴῃ δἰγίαπι, νδουστ ρεςοσίδιβ 
1Ππἃ τερετίς,᾽" 28 δὴ εχίγδογάϊπαγυ τη. 
Γννᾶβ ποῖ ἔπε ργεβεπος οὗ ὀχβὴ δῃηὰ 5ῆεερ 
ΜΒΙοἢ ν88 οἴεπβῖνα, ἴοσ βοἢ Δηϊπ1818 
τηυβί Ρᾶ88 ἱπίο ἴπε Ταπιρὶε νυ (πεὶς 
δ] δοςοπηραηϊπιεηῖβ. Βυΐῖ ἰξ νγὰ8 δῃ 
ρρταναῖίοη ἴο ἤᾶνε {δεβς βιδπάϊηρ 41] 
δ ἱπ τῃ6 Τεπῖρὶς, δηὰ ἴο ἤδνε [88 
Βαρρὶηρ δηὰ οπαβετίπρ οὔ ἃ οδέϊα 
ταλτκεῖ πιϊπρ! πη ἢ τ[Π6 βουπάβ οὗ 
Ρτγάγεσ. Βυΐξ Ὕβρεοίδι νυ νν85 1 οἤεπϑείνε ἴο 
τῆδκε (ἢς Τετηρία βεγνίςε ἃ μαγάβῃὶρ δηὰ 
8ῃ οἤξηςε ἴο τῆς ρεορίε οἵ αοἄ. Νοῖ οπὶν 
νεῖ ἔδεγο ἴπο86 νῆο ργονϊ δὰ βδογίβοϊαὶ 
Δηϊπι}8 δυϊ αἴ5ο τοὺς κερματιστὰς καθη- 
μένους, ΤΠΟΠΕΥ οἤδηρεῖβ σεαέεα, αἱ ἐμεῖς 
120 68, ἴοτ ἃ τερυΐας ἀδγ᾽β Ὀιιδίῃς88--ποῖ 
ἃ πιεστὰ δοοίδεπέδί οσ οσοδϑίοηδὶ ξυγη 8}- 
ἱπρ ΨΙ ομαπρε οὗἩ βοπὶῈ Ροοσ πᾶ 0 
Βαὰᾶ Ὠἰτπογίο ποὲ θεεπ δδΐε ἴο ργοόσυσο ἱξ. 
-π-τ-κέρμα ἰ8 ἃ 8π18]} ςοἰη, ἔτοπλ κείρω, ἴο ουξ 
βῃοσί.---τὸ κέρμα υδεὰ ςοἸ]]εοτίνε!Υ ἰπ (Πα 
πεχὲ νεέγβε ννουἱὰ θὲ ἰῃ Αἰεὶς τὰ κέρματα. 
-π-κερματιστής 18 ὁη6 ΨΏΟ ρῖνεβ 5Π|2]]} 
οἴδηρε, ἃ ΠΊΟΠΟΥ ΟἤδηρΕαΣ (βυο ἢ 88 ΠΊΔΥ 
Ὅε 566ῃ βἰτεἰπρ οα {πε ορϑῃ βίγεεῖ αἵ ἃ 
ἰαδ]ς ἰπ Ναρὶεβ οσ εἴβενψβεσε). [π τπ6 



γο8 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗῊΝ :.- 

ὁ Ὑ1Σ οἱ), 16. καὶ τοῖς τὰς περιστερὰς πωλοῦσιν εἶπεν, “Ἄρατε ταῦτα ἐντεῦθεν" 
προς μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μου οἶκον ἐμπορίου." 17. Ἐμνήσ- 
σν». Ρε. 
ες. 9. 

ΒἤϊδεπιΒ νεῖβα ἔΠΕΥ ὅσα οδ]εὰ κολλυ- 
βισταί, ἔτοπι κόλλνβος, ἃ 5π1811] οσοίη, τ 18 
ἃραΐῃη ἰοπὶ κολοβός, ἀοςκεά, Ξηΐρρεά 
βῃογι. Μαϊπιοπίἀεϑ, αυοϊεὰ Ὀγ [υῦοΚα, 
ΒΔΥ8 ἴδε κόλλυβος ννᾶ8 ἴῃε 8141} οοίῃ 
ἵνεη ἴο ἴῃ ΠΊΟΠΕΥ οδδηραοτγ ἔοσ ἐχοβδηρ- 

ἵπρ' ἃ βῆεζϊεῖ ἱπίο ἔννο 8δ᾽ -8ῃείκεῖβ. Τῆς 
τερεῖνεσς οὗ ἴπε οδδηρα “ ἀδιὶ ἱρβὶ αἱϊᾳυϊὰ 
Βυρεγαθυπάδηβ,᾽" ξῖνεβ με σβαπρογ βοπλα- 
1πηρ ονεσ ἂπὰ αῦονε, δπὰ {18 αἰίαυϊά 
διροταδυπάδηβ νοοδίῃσ οο  γῦυβ. [ὶπ 
λοι τὴς ψογτὰ ννᾶβ ἰγαπεϊϊεταϊεᾶ, δπὰ 
ἴῃ τῆς Ηδῦτεν οδαγδοίεσβ Ψψᾷ8 τεδὰ 
“Κοΐδοη ", Τΐβ Κοίδοῃ ννᾶβ δρουὲ 2ά., 
ψἘοἢ Ψνᾶ8 ργθῖν Βίρῃ ἴοσ ρον ἀΐηρ ἴδε 
βδοσεά ἢ] -8ῃεἶκαὶ, ψὨῖοἢ οου]ὰ ἀἴοπε θὲ 
τεσεϊνεά ἱπίο ἴῃς Τεπιρίς ἐγεαβυσυ δηὰ 
ψΗϊοἢ ἐνογυ 1ενν μδά ἴο ρᾶν. [ 88 ποῖ 
ΟἿΪΥ οπ ἔδε Ἔχοῆδηρα οὗ ἐογείρτι ΠΊΟΏΕΥ 
Ῥγουρῆῖ ἃρ ἴο Ῥαϊεβίϊηα ὃν [εἐνν8 οἵ πε 
ἀϊβρεζβίοη ἴδεβε ΠΊΟΠΟΥ οἤδηροῖβ πγυβὲ 
πᾶνε πιδάς ἃ ρμοοὰ ρετζοεπίαρε; δυΐ 
ἐδβρεοῖδιν ὈγΥ εχομαηρίπρ ἴῃ οσάϊμαγυ 
οὐτγεποΥ οὗ 641116ὲ6 ἀπὰ Ἰυάδελ ᾿πῖο (Πς 
βδοσθὰ ἢδ βῆ κεῖ, νΒῖοἢ ννᾶβ ἴπ6 ΡΟ]]- 
ἴᾶχ ογ Ταπιρῖς ἰτίδυϊε ἐχδοιϊεὰ ἔγοπι Ἔν ΈσΥ 
7εν. Τηΐθ ταχ ννᾶβ εἰἴπεν ραϊὰ ἃ ννεεΐς 
ΟΣ ἴἵνο Ῥεΐοσε Ῥβββονεγ ἰπ 6 ργονίῃοςβ 
οἵ αἵ τῆς Ράᾶββονεῖ ἰῃ τῆς Τεγρὶς ἰ(56], 
Τὸ 7]εβὺ8β τε ἀϑᾶρε βεεπιεὰ ἂπ ἱπίοϊεσ- 
ΔΌΪε αῦυβε. καὶ ποιήσας φραγέλλιον 
ἐκ σχοινίων. φραγέλλιον 15 τε [«δτ1η 
Μαρείδανι, Μδην οοπηπγχεηίδίογβ γεργε- 
βοη ἴδε τηδίζεσ 88 1ξ [εβ8 πηδάβ ἃ ΨὩΡ 
οἵ τῆς “ξεν; Ὀὰξ ]οῆπ ἄοεβ ποῖ 88 Ὺ ἐκ 
σχοῖνων, “ οἴ τυ58ε5,᾽" Ὀυι ἐκ σχοινίων, οὗ 
τορεβ πηδάς οὗ τυβῆςβ. [ἢ πε δοοουπὶ οὗ 
Ῥδυ}᾽}5 βδίρνσεςοκ (Αςἐβ χχνὶϊ. 32) σχοίνια 
ἃτα ἴδε τορεβ ψγποἢ πεϊὰ (με Ὀοδὶ ἴο ἴΒ6 
ΒΡ; 80 δαὶ ἴτ ἰ8 ἱπιροββί δὶς οὐ (Πὶβ 
βτουπά ἴο βᾶῪ 1 Ὁτ. Ὑνμίτεῖανν τπαὶ 
“ἴῃς ΨΕΐΡ οουἹά οηἷν ἢανε δεθ ἀςδρπεά 
88 Δῃ δηλ ]επὶ οὗ δυϊποτίτυ ̓. [{ 8 αυϊς 
ΡΙοΡδῦὶς ἰδ ννγᾶ8 ποῖ υδεὰ; 85 Βεηρεὶ 
ΒΑΥΒ: ““Παα]ὺς ἀϊοίξως Βοπιπὶδυ8 ἰοϊαπὶ 
ἱπἢϊχίββε ; ἴείγογθ γθπὶ ρεγίεςϊτ".--- πάντας 
ἐξέβαλεν. ΗοἰἐΖηγάπη Δηπά ὟΝ εἶβ8 ςοηβίἀεσ 
τῆι τῆς ΤΟ] οννπρ οἴδυδε 18 ερεχερειίςαὶ 
οὗ ἴῃς πάντας, 48, »ταπιπΊδι Δ}, [Ὁ 18 ; 
ἃηὰ ἐμαῖ πάντας ἰΠετείοτε τείεγβ ἴο ἴῃ8 
βἤῆδερ δπὰ οχεῆ, ποῖ ἴο ἴδε τηεη. [1πῖδα 
ϑυποριίςαϊ! (οβρεῖβ πάντας ἐξέβαλεν 
φοζίαί ν σεΐεσα ἴο (86 ὔλεπ, δηὰ δ8 πε 
τηλβουης ἰδ μετα τεϊδιποά ἴ{ 18 ἀἰβῆσα 
το τεῖος ἰὲ το [ες πρόβατα. Αἴϊος ἀτγίνίη 
ουῖ ἴῃς οχεη δπὰ πεῖς οὐπεγβ, ἐξέχεε 
κέριια καὶ τὰς τραπέζας ἀνέστρεψεν, οἵ 

θησαν δὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ὅτι γεγραμμένον ἐστὶν, “ Ὁ ζῆλος " τοῦ 

ἃ8 ὟΝ. τεδᾶ ἀνέτρεψεν.--τραπέζας 
ΜΕΤ βρεςι βοδῖν “ὈΔη καθ᾽ δῦ ]ε8,᾿" 
Βεπος τραπεζίται, Ὀδπίκεῖβ, 80 ἰδὲ 
ταῖσδε (τδῃβὶαῖς “"" σουπίετ ". Τῆεβε Ης 
ονετσίυγηεᾶ, ἀπὰ Ρουγτεὰ τῃ6 οοἷη ὁπ ἴδ6 
δτουπά, 'νε ολπποῖ Ἴνδουδῖς οὗ ἔοσοῖθ]8 
ταεδληΐηρ ἴμεβε μἰδίπ ἴεγπιβ. 1 Ψ88 ἃ 
8οεηα οὗ νἱοΐεηςε : [86 ττδάοτβ ἰγγίηρ ἴο 
ξέριεει ταῖς Ῥγορεσῖυ, σδίι]α γι βίη 
ἴπεὲῦ δηὰ τι Ππεσ, πη βμουξίηρ δῃ, 

ουγβίηρ, ἘΠ ΤΠΟΏΕΥ ομδηρεῖβ ἔγγίης ἴὸ 
Βοϊὰ ἐμεῖς ἐδ ]εβ δ8 1εβὰβ ννεπΐ ἔτοπὶ οὔθ 
ἴο Δποῖμεσ υὑρβειτϊηρ ἔπεπ. [εὸ ννῶβ5 
ἰπάεεδ 8οὸ νἱοϊεπὲ ἃ δοεὴῆς δαὶ ἰῃε 
ἀϊδβοῖ ρ 68 εἰς βοπιεννῃδὲ βοδπάδβεά ὑπ] 
ΠΥ ταπιεπιδεγεά, τΠδπη δηὰ ἰδεῖς, ποὶ 
δἰεγιναγάβ, ἴδε ἴ[ ννὰβ υυτίτεη : Ὃ ζῆλος 
τοῦ οἴκον σον καταφάγεταί με, ννοτὰβ 
ψΠἰς ἢ δτα ἐουπὰ ἰῃ ἴῃ βίχεγ-ἰ πε Ῥβαϊπι, 
{δε δοσίϑε οἵ τπεὲ υχχ θείης ομδηρεά 
ἱπίο τῆς ἔπαυσε. [Ιπ ογάϊμαγυ ασεεῖς 
ἐσθίω [Π45 ἴος [18 Γιΐυτα ἔδομαι, Ὀυὲ ἰπ 
Ἠεϊ!εηίβεὶς ατεεῖς ἰ: 845 φάγομαι ἴος ἰΐ5 
ξαῖυτε. 8:6 ἀεη. ἢ. 3, υκ. χνιὶ. 8. Τῆς 
ἀϊβοῖρ]εβ βανν ἰπ {εὶς Μαδβίεγ᾽8 δοῖ ἃ οοη- 
βυτηΐηρ Ζεδὶ ἴογ αοά᾿β ἤουβε. Ιΐ ννδ8 
1Π18 Ζ6 8] νυ πίοι ἰνγαγβ ρονετηεὰ ΟὨγίϑῖ. 
Ηε οουϊὰ ποι παπάς ὉγΥ δηὰ νγδβὴ Ηἰβ8 
Βιδηάβ οὗ οἵδεσ τηεπ᾿ Β 8:πΠ8. [ νγδβ [μἰ8 
ΠΟ Ὀγουρῆς Ηἰἱπὶ ἴο τιῖ8 ψοτὶὰ δπὰ 
ἴο ἴῃε οἴοββ. Ηδ ἢδά ἴο ἱπίεγίεσα. ἷὲ 
ταῖσμε Βανε Ὀδεη Ἔχρεοίεά (ἢδὲ τῆς ᾿νοτάβ 
οὗ Μαϊδοπὶ νουἹὰ γαῖμεσ ἢανεὲ Ὀεε 
βυρρεβίεα ἴο ἔΠ6πὶ, “ Τῆε Ἰογὰ ΨΠοπὶ γα 
βεεῖΐς 5811 βυδ θην σοπ)ς ἴο Ηἰ8 ἰεταρῖε: 
δυξ νῆο πιᾶὰὺ δδίάε (ἢς ἀδὺ οἵ Ηἰἴβ 
ςοπηΐηρ ὃ ἴοσ Ἦδ 5821] βἰξ 85 ἃ γεῆπεσ δηά 
Ῥυγίβες οὗ βιἵνεγ᾽". Τβεῖς ἱπιεγργειδίοα 
οὗ Ηἰδβ δοῖ ννᾶβ βυρρεβίεά ὃγ Ηἰβ ννοζάβ : 
μὴ ποιεῖτε τὸν οἶκον τοῦ πατρός μον 
οἶκον ἐμπορίου. Αἱ Ηἰβ ἤτϑε νἱ5ϑ!ὲ το τῇς 
Τεπιρῖὶς Ης πδὰ ςδ)16ε2 ἴε Ηἰβ Εδιμεσ᾽ 8 
δουβε. Τδεῖς ἰδ, πο ἀουδε, ἱπ ἔπε μον 
8ῃ δρρτορτγίδιίίοη ἔγοπὶ ὑνῃϊο ἢ οἵδε ἅγα 
ἐχοϊυάςά. Ηδς ἄοεβ ποῖ 88. ““γους 
Ἑδιποσ᾽β πουβε᾽" πος ""΄οὺς Ἐδίδογ᾽ 5,᾿" δυῖ 
“τὴν Ἐδίμει 8. [π [218 ψογὰ δπὰ ἴῃ 
Ηἰ8 δοϊίοη Ηἰβ Μεββίϑῃβῃιρ νγ88 ἱπιρ! θᾶ, 
δυῖ ἀιγεοέϊγ τλε δοὲ δπᾶὰ ενεη τπς ννοσὰ 
ΜΕΓΘ ΠΟ πλοῖα ἴπδῃ 8 τεϊογπηίηρ ρσορπεῖ 
τηῖρε πᾶνε {εἶς ἰο ὃς βυϊίδϑίε. Ψ εἴβ8 
(ες οΥ ὅεξας, ἰϊ., 6) βαγβ: “ Ἧς {εἶς Ηἰπι- 
8617 τὸ ἴδε ὅϑοη οἵ Ηἰπὶ Ψῆο ἱπ ἃ 
υαπίᾳυς νὰν δά ςοπϑεογαίεὰ 1Π|8 ρίδοα 
ἴον Ηΐβ τεπιρίς, απὰ Ης εχεσζοίβεά τῆς 
Δυοῖν οἱ ἃ ὅοη δραϊηϑὲ ἴῃς τὐγπιοῖ] 
ΜΠΙΟἢ ἀεπ!εὰ Ηἰ5 Ἑδιῃεγ᾽β ἤουβε. ΤΒοσα 
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οἴκου σου κατέφαγέϊ με.’ 18. ᾿Απεκρίθησαν οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι καὶ 
εἶπον αὐτῷ, “Τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι ταῦτα ποιεῖς »ππδοι Μς 
19. ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “ Λύσατε τὸν ναὸν τοῦτον, ὅτ; Ἶ, ἐ, 

1 καταφαγεται ἴῃ 411 υποΐαἷ8. 

0 Ἰοοκεᾶ ἄξδερες πηυδβὲ υἱεϊπγαϊεῖν μάνα 
βεεη ἴδαϊ [Ὡς Μεβϑίδῃ δίοης μδά ἃ γὶρῆὶ 
ἴο ἴξεὶ ΗἰπΊβεῖξ ἴῃ {Ππ|8 βεπδε 86 Οἤοβεη 
οἵ ]εβονδῇ. Αβ γεῖ, οψνανεσ, ποῦς ψγεσα 
ὯὯΟ δος οὔβεγνεσβ. Τῆς [Ὁ] οννεσβ ὉΥ͂ 
Ψ οπλΣ Ης ννδβ αἰτεδάν βυτγουπάςα ἀϊὰ 
ποῖ τεαυΐσα ἴοὸ ἀεάυςε Ηἰ8 Μεββίδῃβδιρ 
ποτὶ ἰδϊδ: (πεν Κπεν Ηδθ ννὰ8 ἴδε 
Μεββίδῃ.᾽ Μδϑδκε ποῖ Ὧν Εδίδεγ᾽ 5 ουβε 
οἶκον ἐμπορίον. ἴῃ ΜΚ. χί. 17 ἐπε ννοσὰβ 
ὅτε ρίνθη 245 συπηΐηρ, “18 ἱὲ ποῖ τυτἱτίδῃ, 
ΜΥ Ὦουδε 5141] ὃς ςΔ11εἀ οὗὨἉ 41] παίίοπβ 
ἴῃς Βοιβα οὗ ργάγες ὃ Ὀυΐ γε πᾶνε πιδὰς 
τ ἃ ἄδη οὗ τῃπΐενοβ᾽"; βίο βεαοπβ ἴο Ὀ6 
ἃ ςοτηδίπδίίοη οὗ 18. ἵνὶ. 7, “" Μίπε ἕουβε 
80:81} Ἐς οα]1εἀ ἃ ἤουβε οὗ ῥγάγασ ἔοσ ἃ]] 
Ρεορὶς,᾽" δηὰ 16εσ. νἱΐ. τὰ, "" 18 1818 πουβε 
ΨΗϊΟΝ 18 οαἱἹεὰ ΌΥ πὶ δῆλα Ὀεοοσης ἃ 
ἄδη οὗ τοῦθεγβ ἰπ γοὺγ ευθ8 }᾽ [πιπε 
οἶκος ἐμπορίου ἴδετε τῇδν ὈῈ ἃ τεγ)ϊπί8- 
σδηςε οὗ Ζεοῆ. χίν. 21. 

Αἱ νες. 18 ἴᾷς οἱεῆ Ὀερὶπβ ἴο ορεη 
δεΐνεοη ἋΔ11ἢ ἀπά υὑπδεῖϊεῖ. [Ιη {πε δοὶ 
ἰπ ψὨϊοἢ τῆς ἀϊβοῖρ᾽ε8 δὰ βεεη {πε ζ18]- 
ταδηῖ οὗ ἃ Μεββίδπὶς ῥβαΐπι, ἴῃς [εἰν8 δες 
ΟἿΪΥ 8ῃ υὑπδυιποτγίβεά ἱπίεγίεσεπος δπὰ 
δϑδυπιριίοη οὗ δυϊμογιιυ. Οδασγδοίοσίβ- 
εἰσ! ἸμαῪ 48κ ἴοσ ἃ βίρῃ.---οἶ ᾿Ιουδαῖοι, 
85 τεαιεπὶ ἱπ ]οΠη, τ Δ Π8 “ (ἢ [εν 188 
δυιμογίεἰεβ ᾽᾿ ; ἀπά ἀπεκρίθησαν ἰδ υδεὰ 48 
εἰβεννμεῖε οὗ ἃ τερὶν ἴο παῖ ἢ48 Ὀξεπ 
ἐυρεοοιεά Οἵ δἰῆτιπεὰ ποῖ ὈὉῪ ψοσζγά δυῖ 
ὃΥ ἀεεά.---τί σημεῖον δεικνύεις ἡμῖν, ὅτι 
ταῦτα ποιεῖς ; ὅτι ἰ8 υδεὰ δἰπηίϊοτίν ἴῃ ἰχ. 
17 -- εἰς ἐκεῖνο ὅτι. ΤΠ ὈΪ᾿πάπεββ οὗ 
τῆς ἐν 18 Ἑἐπουρῇ ἴο ρΡυΐ Θδχίθσηδὶ 
ενίδεηος ἴοσ Ἔνεσ ουξκ οὗ τερυῖβ.0 ΤΒεν 
Πδνογ ΜΜ1]1 5ες ἴδε βίρῃ ἰῇ ἔπε (Ὠϊηρ ἰϊδεϊῇ, 
Τῆς ἕδος (παῖ [εϑὰ8 ὉγΥ οπα Ὀἷονν δοοοπ,- 
ΡΙΙδβεά ἃ παυος πεεάεὰ τείογτη οὐ δῃ 
δῦυβε ονεῖ ψὩίοἢ ἀενουῦζ τηθη πηυδὲ οἴεη 
δανε εἰρβεὰ δηὰ νος ρεσῆαρβ ἰη- 
ξεπυοιυβ [ονϊεβ μαά βίγίνδη ἴὸ Κεὲρ 
ψν Πίη Ππηῖ5, ἴῃς ἴαςε {πὶ (818 ἀπ κηοννη 
γουῃ μαά ἄοπε ψβαῖ ποης οὗ [Ὡς σοπδιὶ- 
τυϊεά δυϊποτίτῖεβ δά θδεη δὺϊε ἴο ἄο, ννδ8 
ΒΌΓΟΪΥ [861 τὴς ξτολίκαί σημεῖον. Μίρδι 
πον ποῖ ταῖμεσ ἤανε βαϊά : Ηστε ἰβ οπ6 
ΨῆΟ {τεδῖβ τΠϊηρθ τϑάϊοδ!ν, η0 ἄοε8 
τοῖ ἴεανε ρτίενδηοεβ ἴο πιεηὰ {Πεπιβεῖνεϑ 
Ῥυϊ εἴδεςτίνεῖγ ρυϊ8 Η:8 Βαπά ἰο τῆς ννοσκ ὃ 
Βυετῆῖβ ὉΠ Ππάπε88 8 ομαγδοϊεγίβιίς ὙΠΕΥ 
πενοῖ 866 [πὶ [6508 ΗἰπΊβο]  ἰ8 τς στοαὶ 
βἰρη, Ὀυϊ τὲ δἰνναυβ ογανίηρ ἴοσ βδοπὶῈ 
Εχίγαηθουβ ἰεϑεϊπιοηυ. τὴΐϊβ Οοβρεὶ 

τχουρδουξ ἰΒ δὴ Ἔχδὶ δι οη οὗ ἔδε σοτη- 
Ῥασγαῖινε ναῖιις οὗἁ εὌχίεσῃδὶ δηά ἱπίεσηδὶ 
ενϊάεηςς. Τὸ {δεῖν τεᾳυθδὲ [6885 οουϊᾶ 
ἐν βησψεῖ; “ 5:0 ἕὰς ἐνάρεαα ΗΘ 
ν] τῆδι ἴο ὃ6 δε ρεορὶε᾽ 5 ἀϊἰβοονεγυ 
ποσὰ {δεῖς Κπονίεάρε οἵ Ηἰπ. Ης 
τπεσείοσε δηβννετβ (νεσζ. 10), Λύσατε τὸν 
γαὸν τοῦτον, καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις ἐγερῶ 
αὐτόν. Τῆς βαγίηρ νὰ8 πιεδηΐ (ὁ ὡς 
εηἰρτηδεοαὶ. 1688 βροῖκε ἵπ ρᾶγδθ[εβ 
ἤθη Ης νυ βῃεὰ ἴο 6 υπάοτβίοοά ὃΥ 
τε δρίγίεθαὶ δηὰ το Ὀαῆ!ε τῇς Ποβῖ]ε. 
ΎΠοβα ΨὯΟ οτοββ- ασυδβιίοη Ηΐτῇ δηὰ ἔσγεαὶ 
Ηἰπὶ 88 ἃ βυδ͵εοϊ ἴο Ῥς ᾿Ἰηνεβεϊραϊεὰ Βπᾶ 
ὯΟ 5Βδιἰβϑέδοϊϊοη. Ϊ]οδη [6118 υ}8 (νεῖ. 21) 
τπαῖ ἤεσο Ηδ βροΐκε οὗ {86 ““ἔδπιρὶε οὗ Ηἰβ 
δοάγ ". Βεηρεῖ βυρρεβίβ (δῖ Ηδ τηδΥ 
δᾶνς ἱπάϊςαιεα ἐπ18, “ δάπίδίο παΐὰ ρεδ- 
τυνο᾿᾽"; Οἴαῖβ βυρρεϑβὲ (δαὶ Ηδ πιᾶὺ πᾶνε 
Εἰνεη βοὴ δῇ δ ΡΠ Αβὶ8 ἴο τοῦτον 48 ἴο 
βυρρεδῖ ννϑαι Ηε ἱπιεπάςά; δα [Π|5 18 εχ- 
οἸυάεά ΌΥ νας. 22, ΠΟ ἰηέοτσπιϑ 8 [παῖ 
ἰξ ννᾶβ ΟὨΪΥ δἴεγ ἴῃς τεβυγγοοιίοη τηδὲ 
{πε ἀΐβοῖρ! 68 (παπηβεῖνεβ ὑπ ἀεσγθιοοά γῃδὲ 
ΨΆΒ πηοδηί. ΤΠ οβα ῆΟ Βεδσζά οςοηβίΔεγεὰ 
ἰξ δὴ ἰάϊε Ἵἤδιίεηρε ψίο Ηδ Κπὸν 
οουἱὰ ποῖ ὃς ρυὲ ἴο πε ρεοοῦ. Ης Κηὸν 
πεν ψουὰ ποῖ ἀεβίγου ἐμεῖς ὑπβηϊβμεά 
Τεῖρίε. Ηἰ8 ννογάβ (βεη ἢδά οπε πιεδῃ- 
ἱπρ ἴοσ Ηἰπιβεῖῖ; δποῖμογ ἔοσ ἴῆοβε νῆο 
μεασά. Εὸς Ηἰϊπιβεῖῖ {πὰν τηεδηῖ: 
“ Βεβίσου 1818 Ὀοὰν οὗ πιῖπε ἴῃ νυν ἢ 
ἄννε!β (6 ἘΔδίπες ἀπά 1 ν"}}} σαΐβε ἴξ ἴπ 
τες ἀδγβ᾽. ΗἜς βαϊὰ τπῖ8, Κπονίηρ 
πεν ψνου]ά ποῖ ποὺ υπάεγβίδη Η πὶ, 
Ὁυῖ (παι {Πἰ8 νου]ὰ θὲ {δε ρτγεδὶ βίρῃ οὗ 
ΗἱΪ5 δυϊποεῖιν. Ῥδὺϊ τείδγβ ἴῃς σεβίγγθο- 
τίου οὗἩ ΟΠγιίβὲ ἴο ἰε Εδίδμοσ οσ ἴο (ἢς 
ϑρίτο; Ἰοῆη Πεζα, 88 ἴῃ χ. 17, 18, τείεσϑ ἱξ 
ἄιτεοιν ἴο ΟἸτίϑε Ηἰπιβοϊξ, 

Ἡοϊεζπιδπη βυρρεδίβ, 88 μδὰ ργενϊουιβὶυ 
Ῥεεη βυρρεδβίεἃ ὃν οἴδεγβ, [δὲ “ἴο ἀο 
δηυτῆΐπρ ἴῃ ἴτας ἄδγβ᾽" τηεγεῖν τηθαπὶ 
ἴο ἀο ἰξ φυϊοκῖγ. Κεΐεδεπος 18 πηδάς ἴὸ 
ΗοΒ. νὶ. 2, Μί. χίϊ!. 406. ΤἬΪβ πηδᾶν ὃς. 
Ἠοϊεζτηδηη ξυτῖδες τηαϊπίδίηβ τδαξ δυο 
Ὧῃ δηπουποοπιεηΐς 85 688 8 ΠεΙα τὸ- 
Ῥιεβεηιθά 88 τιβκίηρ ῬῈ8 ἱπιροβϑβίθ]ς δὲ 
80 δαγῖίγν ἃ ρετίοά οὗ 186 τηϊηἰβίσυ, πὲ ἴξ 
ταυϑὲ Ὦδλνα Ὀδδη υἱΐετεὰ οἡ βοσηβ οἵπεῖ 
οοςαβίοη δηὰ ἤανα Ὀδεη ἰπβαεσίθα ποῖα ἴὸ 
δὶς ]οἢ 8 ρῬυγροβθβ. ὙὍμὰ οσὶρίη οὗ {86 
εχριεβείΊοῃ ἢ6 ἢπάβ 'ἱπ ἔπε Ραυϊπε- 
ΑἸεχαπάσίαη Ἴςοποερείοη οὐ ἴδε Ὀοὰν 89 
ἴδ τεπιρῖς οὗ αοἁ. [ἢ εἐδὶδ νγᾶϑ Ὀεϊϊενεά 
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α ΟΓ Ρυϊά- καὶ ἐν τρισὶν ἡμέραις " ἐγερῶ αὐτόν." 20. Εἶπον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, 
ΠΩΣ ὧι “ Τεσσαράκοντα καὶ ξξ ἔτεσιν φκοδομήθη ὁ ναὸς οὗτος, καὶ σὺ ἐν 

συ Οο.1:. ἃ, Τρισὶν ἡμέραις ἐγερεῖς αὐτόν ; " 
Ἢ Δ Σδι ΗΑ 
τό. ναοῦ τοῦ σώματος αὐτοῦ. 22. 

21. Ἐκεῖνος δὲ ἔλεγε περὶ “ τοῦ 
ὅτε οὖν ἠγέρθη ἐκ νεκρῶν, ἐμνήσθησαν 

οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ὅτι τοῦτο ἔλεγεν αὐτοῖς 1: καὶ ἐπίστευσαν τῇ 
γραφῇ, καὶ τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν ὁ Ἰησοῦς. 
λύμοις ἐν τῷ πάσχα, ἐν τῇ ἐορτῇ, πολλοὶ ἐπίστευσαν ἣ εἰς τὸ ὄνομα πὶ. τ΄. 

2 Οπξ ἀντοις 8 9 ΑΒΙ, ἰξ, νυ]ς. 

οὗ οτάϊπαζν τῆεπ πλιςοῇ ποτα τηυδὲ ἴδ δὲ 
Ῥοάγν ὃς ἴδε τοπηρῖς ἰπ ἢ ἢ ἄννεῖς 41] 
τὰς χϊηεβο οὗ ἴς αοάδελά Ὀούιν (Οοἱ. 
1ϊ. 9). 

Τῶαι τς βαγίπα, δεῖ ν88 δἰ βίογι δὶ 
ἰδ ρυῖ Ὀεγοπάᾶ ἀουδὲ ὈῪ ἰἴ8 ᾳυοϊδιίοη δὲ 
τδς {τ|4] οὗ ]εδυ8, ΜΙ. χὶν. 58; ε΄, χν. 20. 
ΎΒετα ψεσα ἴδοδε ψῆο δδά μεαγὰ Ηἰπι 
ΒᾺῪ 1ηΔὲ Ηδ ψνουϊὰ ἀεβίτου ἴδς Τερὶς ; 
ΜΠ ΙΟἢ ρῖνοβ τΠ|8β βαγίπρ ἢ ͵08ὲ δα 
κὶπὰ οἵὗἉ πιίβυπἀδετβίδηδίπρ δἀηά ρΡεγνεγβίοῃ 
οὔς νουϊὰ εχρεοῖ. Βυὲξ ἰξ τῆε βαγίηρ 
ξβεῖ 15 ἰβίογίςαὶ, οδη [6818 βᾶνα πηεδηξ 
δηγιδίηρ εἶδε Ὁγ ἰξ τΒδη Ἰοδπ [6118 υ8 Ηδ 
τηεαπε ἢ Τῇδὶ Ης οοπεϑιδετεά Ηἷδ Ὀοὰγν 
ἴῃς Τεοπιρῖςε οὗ αοἄ ροεβ8 ψίπουϊ βαγίηρ, 
τ ἴθ Ἰηπδεεὰ δχίγεπιεῖν πιεῖν τδδὶ 

{πῆι βῃου!ά δὲ (ἢς νεῖν ὑερίπηϊηρ οὗ 
[8 τηϊηἰβίγυ ἢᾶνε βροΐίοπ οὗ Ηἰβ ἀδδίῃ 

δηά τεβυγγεςοη ὀῤρην; Ἡδηςς ἄνθη 
νεῖββ βεεπὶβ ἴο τῆϊηκ ἴδᾶὲ ἴῃς ννοσάὰβ 
ταεδηῖ: Παβίσου [8 ΤἜΓΊρΡΙῈ, 88 γοῦ ἃγα 
ἀοίπρ ΟΥ̓ Δ] ον πρ βιομ ἀρυβεβ ἴῃ ἰΐ, 
το δὶς πὶς ἴτοπὶ ἴμοβε τοΐοσγπβ οὐ ἴῃς 
εηρῖς ὙὩΙΟὮ οἂπ δἷοης βᾶνε ἰΐ, δπὰ 

δνδπίυδιν {π|8 Ταπιρὶα πιυβὲ ῬῈ (ΟΠῚ- 
Ρἰεἰεῖν ἀεβίσογεά, [18 θυσροξε ἕοπε, δηά 
1:18. βασνίοδϑ δχίϊποῖ, Βυὶ 1 ν}}} ἴῃ 118 
Ῥίαςε ταῖβε ἃ βρί γι τὰ] τεγηρίς, ἴμς {ἰνΐπ 
ΟΒυτοῦ. Βυῖ 1 αἰτεδᾶν Ϊεβδὺ8 ἢ 
τδουρδὲ οὐ τε Μεβδβίδηϊς Ἴάγεεσ, Ἐπθη 
πε αἰτεδάν νψὰβ βυγσεὲ Ὀοΐἢ ἰπδὲ Ης 
ννου]ὰ ἀΐε δηὰ ἰδὲ Ης ννουϊὰ τίβε ἀραὶπ. 
Βεῖπρ ἰπ ρεγέεος ξεν βῃΐὶρ ἢ πὰ 
Τινίηρ ἀαοἀάἁ Ης Κπενν παι δ πιυδὲ ΡῈ 
Πμαιεά οὗ πιεῆ, δηὰ Ης Κπὸνν τπαὶ Ης 
οουϊά πενετ [411 ἔγοπι [μὲ ἐδ] ον βῃΐρ Ὀὰς 
ταῦβί σοπαυεσ ἄεαῖῃ. Αἱ πο εἶπιε {πε 
ἴτε Ηἰβ θαρείβπι δπὰ ἰεπιρίδίίοη ςουἹὰ 
ἐξ θ6 ἱπιροββίθ]ε ἰο Ηἑ ΠῚ ἴο βρεῖς οονε 
85 πεῖὲ οἵ Ηἰβ ἀδαίῃ δηὰ τεβυγγεςτίοη. 
Οπ {πῖ8 ρμοὶπὲ βες ϑοδνασιζκορη, δὲς 
Ῥεἰτεαρωηπρεη ΟἈνίεϊ. 
ες. 2ο. ΤΕ [εν πδίυσγαιν βανν ΩῸ 

τείεγεπος ἴο Ηΐβ οὐνὴὶ Ὀοάγ οἵ ἴο ἰδ τε - 
βυττεςιτίοη, δηὰ τερ!Ἰεὰ το ἰἢς Ἰεϊξες οὗ Ηἰ8 
νοσάβ, τεσσεράκοντα. . .. Τῆς Τεπηρίς 
Ψ 858 Ὀεραη το ΡῈ τεῦ! ἰη ἰἢς εἰρῃίδεπιῃ 
γεᾶς οἵ Ηετζοά" 8 τείρη, [πδὲ ἰδ ἴπ6 δυ τυτηη 

23. ὡς δὲ ἣν ἐν Ἱεροσο- 

οὗ γ34-735. ἴῃ [εν 88 τεοκοηίης ἴδς 
δερίπηίηβ, οὗ ἃ γεᾶσ νγὰβ τεοκοηεὰ οπὲεὲ 
γεᾶσ. δυβ ἐοτίγ-δὶχ γεᾶσγβθ πίραις ὑσίηρ 
Ὁ ἴο ἴδε δυϊυπλη οὗ 770 δπὰ {πΠ6 Ῥᾶξβονεσ 
οὔ 780, ἑ.Ζ., 27 Α.Ὁ. Ψψου]ά Ρ6 τ᾿ ἀεὰ 8 
ξοτῖυ-δὶχ γεᾶσγβ ἔγοπὶ τῆς σευ] άηρ ; ἀπά 
τη ῖ8. ἰδ ἘΔεγβῃδίπι᾽ δ οδ᾽ουϊδίίοη. Βυῖ 
Βανεσαὶ δοουγαῖς οὨγοποϊορίδῖβ ἐδίπὶς τς 
Το] ονίηρ γεᾶσ ἰβ πηεδηΐ. 
ΤΠ ϑυπορεῖοδὶ Θοβρεῖβ ἰπϑεσῖ ἃ βίγαϊδς 

ἱποίάεπι δὲ τῆς οἷοβε οὗ Ὁ γίβε᾽ 8 πη βίσυ, 
δηὰ τμετε δίοπς. Ηδγπιοηίβεβ δοςογάϊπρὶν 
υπηἀετβίαπὰ ἐμαὶ τς Τοπιρῖὶς τν88 νος 
οἰεαπβεὰ ὃν Ηἰπι. “Βἰ8 εἴξο ΟΒείβιυ 
τετηρίυτη . .. . Ρυγραν " ((δἰνίη). [{ 16 
ξῶβϑΥ ἰο ἢπά τεδβοῃβ ἴοτ βυςοῖῇ δοξίοπ 
εἰἴπος δὲ ἴδε Ὀερίπηΐηρ οἵ δὲ ἴδ οἷοβε οὗ 
πε τλϊηίβίσγ. Οπ {πε νδοῖς ἰξ βεεπὶβ 
τλοτα ρΡτορτίαις δ ἴδε Ὀερίῃππίηρ. Τῆς 
Μεββίδῃ τηῖρδς ὃς ἐχρεοϊεὰ ἰο πιδηϊίεδὲ 
Ἡϊπηβεϊ δὲ ἰἢς Τεπιρίς. 
ΤΒε ποχὶ ῬαταβτΑ ΡῈ εχίεηἀβ ἔτοπὶ ἰΐ. 

23 ἴο [1]. 21, ἃπὰ οσοπίδλίπβ (1) ἃ δτγίεξ 
ἀεδβογίριίοη οὗ ἴπ6 ρέπεσζαὶ τεβυΐϊς οὗ 
ΟἸγίβι᾽ 8 πχδηπιεβίδιίίοη ἰπ [εγυβα]επὶ (ἰϊ. 
23-25), ἀπὰ (2) ἃ ἰοηρες ἀεβοτγίριίοη οὗ δῃ 
ἰπβίδηος οὗ ἴδε κί πὰ οὗ 9211 ἀπά ἱπαυΐγυ 
ΨΙΟὮ νεσε ρτοάυοεὰ ὃν τηΐβ τηδηϊεβίδ- 
το δπὰ οὗ ἴῃ τηδππασ ἴῃ ψδίοἢ ΟἾγῖϑὲ 
ταεῖ ἰϊ.---τ ες. 223. Τίτης, ρίαος, πὰ οἰτ- 
οὐπιβίαπος δῖα δραίη σίνεη, ὡς δὲ ἦν ἐν 
τοῖς ᾿Ιεροσολύμοις ἐν τῷ πάσχα ἐν τῇ 
ἑορτῇ. Τε ἰδβὶ οἴδυβε 18 δὐἀεὰ ψἱ ἃ 
τείεσεπος ἴο νασ. 13. Τεη τῆς ξεδϑὲ ΨΜΆ8 
ΠΟΥ, πον ἰξ πὰ ασγίνεά, δε ἅσε ἴο 
δεᾶσ δαὶ δαρρεπεὰ νῆες ]εβὺ8 γεςί θεὰ 
ἱπ Ἰετυϑαίεαη μγὶπρ ἐλ γεαςί.--- πολλοὶ 
ἐπ᾿ ν εἰς τὸ ὄνομα αὐτοῦ, ᾿νὩ]ο ἢ 
᾿δῃ βολεῖ τηεᾶῃ ἰε88 ἴπδπ (παῖ 
δεν Ὀεϊϊενεὰᾶ Ης ψῶβ τς Μεβείδῃ. 
Νιοοάσγηυβ, μονγενεσ, βεεπιβ ὙΠ] ΟἿΪΥ 
ἴο δάπγις Ηβ 18 “ἃ [εᾶοῆεσ Ἷοπῖς τοῦ 
αοά". Τβεὶγ δεϊϊεῖ νναβ ἑουπάεὰ οἡ ἴδε 
ταῖγαοϊεβ {πεν 58νν.---θεωροῦντες αὐτοῦ 
τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει, βεείῃρ ἄδν ὉΥ ἀδ' 
τῆε βἰγπβ ες ννδὰβ8 ἀοίηρ, δηά οἵ ννῆϊ 
]οΒη τεϊδίεβ ποπθ. Τῆι ἕδίε, τεβείπς 
οη πηΐγαςῖεβ, ἰβ ἰῃ τ 8 αοβρεῖ ἤενοσ σοπ,- 
τηεπάεά δ 186 δίρβεβὲ κιπὰ οἵ δίτὰ, 
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αὐτοῦ, θεωροῦντες αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει. 
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24. αὐτὸς δὲ ὄχτκ. χνὶ, 
11, αἷς. 

᾿Ιησοῦς οὐκ " ἐπίστευεν ἑαυτὸν αὐτοῖς, διὰ τὸ αὐτὸν γινώσκειν πάντας “Ὑ χυὶ. ἦι: 

25. καὶ ὅτι οὐ χρείαν εἶχεν " ἵνα τὶς μαρτυρήσῃ περὶ τοῦ ἀνθρώπου " 
αὐτὸς γὰρ "ἐγίνωσκε τί ἣν ἐν τῷ ἀνθρώπῳ. ε 

ἴοι, 416. 
Σ ϑδζῃ. 
χνὶ. 7. ἃ 

111. τ. ἮΝ δὲ "ἄνθρωπος ἐκ τῶν Φαρισαίων, Νικόδημος " ὄνομα ΝΣ ΟΝ 
αὐτῷ, ἄρχων τῶν Ἰουδαίων. 2. οὗτος ἦλθε πρὸς τὸν ἸΙησοῦν 1 “ νυκτὸς, " τὰ Με, 
καὶ εἶπεν αὐτῷ, ““ Ῥαββὶ, οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐλήλυθας διδὰσ- μυξ Τῇ 
καλος" “οὐδεὶς γὰρ ταῦτα τὰ σημεῖα δύναται ποιεῖν ἃ σὺ ποιεῖς, 

Β]7οὉ 1. τ; ςρ. ΟΒ. ἱ, 6. 

ἀντον ἴῃ ΑΒΚΙ,, εἰς. 

τ. ἔΒαγες. 

1 ΤᾺ. ἴῃ ΕΕΘΗ. 

ΔΙ Ππουρὰ ἰξ ἰΒ Ὁ Ποὺ πιεᾶπβ ἀεβρίβεά. 1ἰ 
8 δαὶ Γὐῖμεῖ 04118. “ παῖ Πκ ξαὶ ἢ ̓" ἀπά 
ΙΏΔΥ ΡΟΝ ἱπίο βοιῃείπίηρ τππογε ἐγιδῖ- 
ΜΟΓΒγ. Αοροτγάϊηρίγ, δἰ πουρ [εβὺ8 
Ὠαὰ δἵ οπος οοπιηεὰ Ηἱπιβεῖ τὸ τΠ6 
τη ἯὯο ναῖε δἰἰγαοίεὰ νἱτπουΐς πιγαοὶς 
ν Ηἰβ Ρεγβοῃδῖπν δηὰ τῆς ἰεϑεϊπιοην οὗ 
τῆς Βαριῖβε, ἴο ἴπεβε αὐτὸᾳ ᾿Ιησοῦς οὐκ 
ἐπίστενεν ἑαντὸν, “ [6818 οἡ Η!8 ρατγῖ ἀϊά 
ποῖ σογηπῆς Ηἑτηδ5ε1 1". ΙΕ 18 ΠεοθββασΥ 
ἴο ςοηϑίάδει ποῖ οὐἷν ψμθῖμεσ μα ᾶνα 
τδιῖα πῃ ΟὨτίβε θυ: ψΠεΐπες Οἤγίβὲ μ85 
Κατ ἱπ υ8. ὙΒοτσουρῃροίηρς οςοηβάεπος 
ταυβὲ δἰννδὺβ δε σδοίργοοαὶ. Οσίβε 
ΨῚΠ σοπητϊς Η τ βοῖζ τὸ ἔπε πιᾶη ΠΟ 
ἸΠοτουΡὮΪΥ Τογησαϊ8 Ὠἰτη86 1} το Ηἱ πὶ. 
Ἴδε τεδβοη οὗἉ (πΐβ σεϑεγνε ἰβ ρίνεη ἰῇ ἃ 
τνοίο ἃ ἐχργεβϑίοῃ : ροβίεἶνα, διὰ τὸ αὐτὸν 
γινώσκειν πάντας, “Ὀεοαυβε Ης Ηἰπι- 
861 ἕῆεν Αἵ] ἐρεοθς περϑαῖϊνε, καὶ ὅτ οὐ 

είαν εἶχεν ἵνα τὶς μαρτυ περὶ τοῦ 
δ ράκοιν, “δηὰ θεοδυδβε Ης πὰ πα ποξὰ 
τπδὲ δὴν οπε βῃουϊὰ υνϊηεββ οοποεγηΐηρ 
τοδῃ ". ἩΗοϊιζτηδπη, ἔο]]οννίηρ Ννίπεγ, 
1Π|ηΚ8 τῆδὲ πε δγιίοϊε 18 ἰπβοσίεά θεοδυβα 
τεΐδεσεποε ἰβ πιδάθ ἴο ἔπε ἱπάϊν᾽ 4] ννἱτἢ 
ψ θοπὶ ]εϑὺ8 πδὰ οἡ βοῇ οἼοδβίοῃ ἴο 
ἀο. ΤΠΐβ βεεπὶβ αυϊέε ὑππεςδββασυ. ὁ 
ἄνθρωπος ἰ8Β Πεῖε, 48 ἰπ ΑΟΥ., “πιαη," 
ἴηε ογάϊπδσυ ρεηδσὶς υ8ὲ οὗ ἴδε δγίϊοϊς. 
ΎΤΒε τϑάβο ἴοσ (818 δρϑίη [8 ρίνε πῃ (ἢ 6 
οἱοβίπρ ᾿ννοσάβ, αὐτὸς γὰρ. .. “Εοτ Ης 
ἩΪἰπιβεῖ κηονν νῆδὶ ννα8 ἴῃ τηδη,᾽᾽ Κπενν 
δΒυϊηδῃ ηἠδίυγα, ἐπε πιοῖϊνεβ, ρονεγηίης 
ἰάεαϑ, απὰ ννᾶγβ οὗ πιᾶη. Τδῖβ Κπον- 
Ἰεάρε ννᾶβ ποῖ βιυρεγπδίυσαὶ. ΜΔ εβίοοιξ 
[48 ἂπ ἱπιροτίδπε ποῖς ου [δί8 ροϊηϊ, ἰῃ 
ψΒΙοἢ Βς ρΡοϊπδβ οὔὲ [πδὲ ]ομη ἀεβογίρεβ 
τδς Κπονϊεάρε οὗ [65118 “" Βο(ἢ 48 γεϊδιϊνα, 
δοᾳυϊτεὰ (γινώσκεινγ, «ηὰ δρϑβοϊυΐε, 
Ῥοββεβδβεὰ (εἰδέναι). ΕΔΟὮ σοπειίζυϊεβ 
ἃ πίρδει ἄερτεε οὗ ἴδε κίηὰ οἵ Κπον- 
Ἰεᾶρε ουπά πηοηρ τῇθρῃ. Ἐδυῃο 8 
ΒΑΥΒ: “ἼΠεῖΕ ἃγα ΤΩΔΩΥ͂ Οἴποσ ἰηάϊοδ- 
τίομβ οὗ [818 τπουρπὲ πιδβίογυ, νν ῖο ἢ (ἢς 
ενδηρε βῖβ ἄρρεᾶγ ἴὸ τεραζγά 88 ὑσοοίβ οὗ 
αἰϊνίηε ρονεσ; 50 ἴδαξ 1 τϊηὶς [Βς τεδὶ 
βἰρτιϊβοδηος οὗ ἴῃ ρᾶββᾶρε ἰ8 Δη δβοσγίρ- 

τις, Μι. 
χυϊϊὶ. σὰ. 
70. ν. 5; 

ς νἱϊ, “ο; χίχ. 590. ἀἁ νἱϊ. 31; ἰχ, 31. 

εἴοπ ἴο 1688 οὗ Ὀἰνίηε ρονεσ. τῇς 
δυρετηδίυγα! ἴῃ πληά, [86 ΞυρεγπυπΊδπ 
τηθηῖα] ῥσοόραββεβ οὗ εβϑιιδ, ἃγε μαζί οὗ 
τῆς ῥγοοῦ ννγὲ ἢδνε ἔπαὲὶ ἰπουρῇ Ης ννὰ8 
ταδῃ Ηδ ογεδίεα ἐδ 6 ἰσγοβίβει Ὁ]6 ἱτῖρτεβ- 
βίοη ἴπαι Ηδ ννᾶβ τῆοσε ἤδη σπηδη.᾽" 
μι ράῤιγ νι" μὰ ἜΝ Α «ῥεείνιεη 

ἰς φίυεη οὐ ἐπε κἰπα 977 δεϊ ε ῥγοάιιοεά ἱπ 
ἼΣΗ ϑέειυς ο,Γ εγμδαίενι  μῶ ΟΥ̓ ἐλιε 
ἽΠΑΉΜΕΥ ἐμ τοὺ Ἄεσμς ἀεαὶέ το λ ἰέ,---- 
ἦν δὲ ἄνθρωπος, ἴξς ϑυτίας δά 48 “ τῃετε,᾽" 
ἐ.δ., αἵ Πεγαβαῖθπ). ἄνθρωποφ ἰδ 5: ΡΥ 
εαυίναϊεηὶ ἰο τιᾷ, δηὰ ἄοεβ ποῖ ροὶϊπὲ 
Ὀδοῖκ το ἐπε ἄνθ 4ᾳ οὗ {πε ργεοεάϊηρ 
νεζβα. Ης 18 ἀεβογιδεὰ δϑὲἐκ τῶν Φαρισαίων 
τῃδὲ ννὰ τυ ἴπε Ὀειίες υπἀετβίδπὰ νμδὲ 
ἰοϊονΒ. Ἡς Ρεϊοηρεά ἴο παῖ Ρασγίυ 
ψ ΠΟ ΜΒ 411 118 ὈΙροίγυ οοπίαϊπεά ἃ 
841: οὗἩἨἁ ίγυε ραϊγιοιβπ) δηὰ ἽοουἹᾶά τβᾶς 
Βυο ἢ ουϊυτεὰ δηᾶὰ Βἰρἢ-ἰοποά τπθη 88 
ΟΔπιδ]1εἰ ἀπά Ῥαὺϊ]. ἴ[ὲ ἰβ ἃ πιϊβίδε ἴὸ 
ΒΏΡΡΟΒΕ πὶ 411 ψῸ Ῥεΐοπβ ἴο ἃ πηΐδ- 
οΒανοῦβ ραγῖγ ἴῃ ἃ ΟΒυσος δτε ἐπεπηβεῖνεβ 
τηϊβο;ίδνοιϑ: 11 18 4180 ἃ τηϊβίβκε ἴο δβογίδε 
νους ἱπαυΐγΥ {πε ροοάπεββ οὗ ἱπάϊ- 
ν᾽ ἄν 418 το τῆε ἱπῆυεηςος οἵἉ {πεῖς ραγίγ.--- 
Νικόδημοᾳ ὄνομα αὐτῷ. Μδηγ 7ενν8 Βαὰ 
πον ατεεκ πατηθβ. Πἱρῃιοοϊ ηυοίεβ ἔτοηι 
ἴδε Ταϊπλυά ραββαρεβ ΜἘΪοὮ βῆονν τμδΐ ἃ 
Τογίδίη ΒΟηΔὶ βυγηατηεὰ Ν᾽ ςοάεπλυβ νγᾶ8 
ἃ ἀϊδοίρίε οὗ 1εδὺ8, δὰ ἴδδὲὶ δε ᾿ἱνεὰ 
1πγουρῃ τὰς ἀδδιγυοιίοη οΥὗὨἨ Ϊ}Θγυβαίεπι, 
μὲ Ἰοβὲ ἴῃ ἰξ 411 818 νεα τῆ, Ηδ ἰ5, Βον- 
Ἔνεσ, νοῦΥ ἀουδεδι νείμας 1818. 18. τῆς 
Νιοοάεπιυ8 οὗ [Πὶβ ράββαρα. Ης ἰβ υσῖμοῖ 
ἀεβοτθεά δ8 ἄρχων τῶν ᾿ἸΙονδαίων, ἃ 
τοοτηρεσ οὗ (ἢς ϑαηῃεάτγίιπι. ϑεε νἱΐ. 50, 
ψὮοσα 6 βρΡξᾶτ5 ἴῃ τῆς ϑαπβεάτιση. [κ. 
ΧίνΟΙ Βρθδκβ οὗ οὔς τῶν ἀρχόντων τῶν 
Φαρισαίων. ὅ86ε αἰ80 1,ἱ. χνΐ. 18, ν" 
41; Με. ἰχ. 18.--- χες. 2. οὗτος ἦλθε 
πρὸς αὐτὸν. ὙΠε ργοπουη ἰηβίεδά οὗἉ 
τς πᾶπιε ]εβυ5, δ Ηοἰϊζπηᾶπη τεηηδσίβ, 
Βῆοννβ ἴῃς οἷοβε οοππεοίίοη νυ τδὲ 
οἸοβίηρ νοῖβεβ οἵ ἴδε ἰδβδὲ οπαρίεσ. 
Νίοοάδηγυβ οαπὶς ἰο ἔδε Ἰουηϊδίη Πεδά, 
ἀϊββαιίβθεὰ στ [ἢ 6 ΑΥ ἴῃ νυν ἢ 818 
οοΟἰἸεαρῦεβ νεσε θα] πρ ἢ |ς808, δὰ 
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6 Ἀεὶ νἱ, ἐὰν μὴ ἢ ὁ Θεὸς “μετ᾽ αὐτοῦ." 41. ᾿Απεκρίθη ὁ ᾿Ιησοῦς καὶ εἶπεν 
9: χ. 38. 
Η Κίρξα αὐτῷ, ““᾿Αμὴν 

10Ἀ]. νὶ. 15. ΤΕεϊ. ἱ, 23. 

τεβοϊνεά τὸ πάρε ἴος δἰπιβεῖ, Νοιδίηρ 
οουϊά Ὀ6 πιοτε ἤορεῖι ἔπδη βοὴ ἃ δίδις 
οὗ πιλϊπά. Ψνῆδη ἃ πίῃ βᾶυβ, 1 Ψ1]] 868 
ἔοτ πλυβεῖῦ νμδὲ 1εβὺ8 8, ποῖ ᾿πβυδησεά 
ὉγΥ ψῆδῖ ΟἴΠεῖ πλδῃ ΒΑῪ ; Ὀείογε 1 βίεερ 1 
1 βεῖεϊε [ἷβ πχαϊέεσ, [86 σϑβυε 18 (Δ εἶν 
ςετίδίη ἴὸ θὲ ροοά. ϑες Ἴδδρ. νἱϊ. 50, 
χίχ, 3ς. Ης οΑπιε νυκτὸς, σετίδ! ἶν 1 
ἴδε Ρύγροβε οὗ δεογεουν, δπά γεῖ ἕοσ ἃ 
ταδῃ ἴῃ 8 ροβίξίοη ἴο ςοπια δἷ 411 ννᾶὰβ8 
τουςῇ. Νὸο εἰπιίἀϊν ἰ8 βδοννη ἰῃ νἱϊ. 50. 
1π χίχ 39 ]οδη 811}} ἰάεπεῖῆεβ ἢϊπὶ 88 
“Ὡς δαῖ σάπὶς ἴο 6808 ὉΥ πἰρῶς," Ὀυς 
δάάβ ““αδἱ {πε ἢἤσγβι ᾽᾿ ἰπ σοπίσαβὲ ἴο ἴῃς 
οουγᾶρε πε ἀἴεγνναγάβ βῃοννεᾶ. 5: π|1Αγῖγ, 
88 Οτοιίιβ [6118 υ8, Εὐο] ἃ οὗ Μεραγα 
νἰβίιεὰ ϑοογαῖεβ ὉῪ πίρῃι ἤθη ΑἸδπδ 
ΜΆ8 οἰοβεὰ ὉΥῪ εὐϊοὲ δραϊπβὲ {δα 
Μεραγίδπβ. Μοάεϑιϊν δπὰ 45 ἰῇ ποῖ ργε- 
ΒυΠΙΪηΡ, ἴο Βρεδῖὶς 28 δη ἱπάϊνιἀιαὶ Ὀὰξ 45 
Τεργεβεητίηρ ἃ ΡΑΓῪ ποψένεσ 8141} (ἰϊ. 
32), ἢ βᾶυβ, 'Ραββεί οἴδαμεν ὅτι ἀπὸ θεοῦ 
ἐλήλυθας διδάσκαλος, “ἘΔΌδ᾽, γε Κπον 
παῖ Ὑποὰ ἀγί οοπῖς ἔἤοπὶ αοὰ 485 ἃ 
τοδοδεσ᾽". ὟΝ ε πεεὰ ποῖ 866 ἰπ πε ννοσάβ 
δηγιπηρ εἰπεῖ ραϊτοηϊδίηρ οἵ ἤδιίεγηρ, 
θυ τηεσγεῖν (86 πδίυσαὶ ἢγδβί υἱέεγαπος οὗ 
ἃ τῆδῇ υν ββίηρ ἴο βῇονν δ βίδίε οὗ ἢΐϊ8 
ταὶπὰ, Ηε ν88 σοηνϊποεὰ (ἢδὲ [6808 νν88 
8 ἀϊνίπεῖν σοπηπ)βϑίοηθὰ ἰδδοδεσ. Ηξς 
σϑπιε ἴο ἤεᾶγ ννῆδι Ηε δδά ἴο ἰβᾶςῃ. Ηἰβ 
τεδομίηρ, ἰη ἴῃς Ἰπάρτηεπε οὗ ΝΊ οοάεπηι8, 
νὰ8Β ἀϊνίπεῖγ δυϊπεηιοαιεὰ ὉΥ δα 
τηίγαοϊεβ ; Ὀὰϊ ἰο ΝΙοοάεπιβ δἱ δὴν γαῖα 
186 τεδοῃίηρ ννᾶβ ἴπδὶ ἴοσ ψῃοἢ τῆς 
ταῖγας 68 εχίϑιεά. ὙΒεν ψεσε σημεῖα, ἀπὰ 
τπουρἢ ποῖ τεοογάεά, {ΠῸῪ πιυδὲ πᾶνε 
Ῥεδη οὗ ἃ κἱπά ἴο βίγίκε ἃ τπουρδεα 
τηϊπὰ ταῦτα μεῖα ἃ σὺ ποιεῖς, {πε 
ετηρμδιῖς ργοπουπ, 85 1 οἵδοσ πλίγαο εβ 
τηῖρῃς ποῖ ἤανε θεεῃ 80 σοηνϊποίην. Αἱ 
{δε βάπης εἶπε (ἢς τερὶν οὗ [εβ8ὺ8 5ῆοννβ 
ἴδε θεπιπά τπῖ8 οςαυζίουβ ἀεβιρτιδιίομ οὗ 
“(οΔοθεσ᾽ ἔπεσα ἰᾶὰῪ ἰῃ (πε πιϊπὰ οὗ 
ΝΙςοάεπιυβ ἃ βυβρίςϊοη ἔπδὶ τῆ 8 πιῖρῃς 
Ὀε ἴῃς Μεβδβίαῃ. Νίςοάεπιιβ πιΔὺ πᾶν 
ἴδκεπ ἴἰο Ὠεαγὲ ἐπε Βδρι βε᾽ 5 ργοοϊδπηδ- 
ἄοπ. Οτοιυβ βιρροβεβ ἴῃς οοπνογβδίίοη 
ἰδ αὐτί ἀρεὰ, αὐὰ λας Νςοάετιβ μδά 
ἱπεϊπιαϊεά τπδὲ με νυ ϊβδῃεά ἰο Ἰδάσγῃ βοπγε- 
της ρους ἴῃς Κίπράοπι νυ δίς ἑοσιηεὰ 
ἴῃς βυδήεος οὗ οὖς 1οσά δ ἐεδοπίηρ. 
“ εβροηβίο ἰδοϊξα ἱπηυΐξ, φυοά δὐϊεσίαπι 
ἃ Νίοοάεπιο ἔμετδῖ, πεπιρε, νεῖ] 86 βοίσγε, 
φυκηάοαυάεπι ]εβ8ὺυ8 Κερηὶ εοφἰεςἐὶς ἰπῖο 
οοεηάυπὶ πηξητοπαπὶ δᾶερε ἔδοεσεῖ, 

Βυε ᾳυδε ταῖϊο εβϑεῖ εο ρεγνθηϊεηάί.᾽" 

ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν μή τις γεννηθῇ ἄνωθεν, οὐ 

στ ἀπε ἱπιγοάδυςείοη ἐο (δῖα ἱποίάεπε 
(11. 23-25) ἰῃ ουγ πκὶπά, ᾿ξ 8εεπιβ ρταϊυἱίουδ 
ἴο Βυρροβε ἔδπδὲ ρατὶ οὗ ἴῃς σοηνεγβδίίοη 
ἰδ ἤθε οπιτιεὰ, 6518 βρεβᾶκβ ἴο ἴῃ6 
ἱπιεητίοω δπὰ πιεηΐϊδὶ διετυάς οὔ Ηἰβ 
ἰῃιεγοσυίος ταῖμεσ ἔμὰπ ἴο μἰ8β Ψψοζγάβ. 
Ηε βἊᾳνν τπαὶ ΝΙσοοάεγηυβ νν88 οοποεϊνϊηρ 
ἐξ 28 ἃ ροββί δίς τῃίηρ τπαΐ ἴΠ 686 πιίταςϊε8 
ταῖσδε ὃς τῆς βίρῃβ οὗ ἴδε Κίηράοπι ; ἀπά 
ἴῃ τῃϊ5 νὶβὶξε οἵ Νίςοάεπιυβ Ηδ 8668 ννῆδὲ 
ΤΑΔΥ ὃς σοηπϑίγυςα ἰπίο 4ῃ ονεζίυγε γοῦν 
τῆς Ῥμαγίβαίς ρασίνυ. Απά 80 Ης ουΐδβ 
Νίοοάεπιβ γεπηοσβε εβϑὶν δδοτ. Αδ 
Ψ θη πε ῬΒαγίβες (1. χνὶΐ. 20) ἀεπηαπά 
οὗ Ηἰπιὶ νἤεη τἴπὰ Κιηρᾶοπι οὗ αοἁ Ξπουϊά 
οοπῖε, Ηε τερ]ἰεὰ : Τῆς Κίπράοπι οὗ αοά 
ςογλεῖῃ πο τοἰἐπ οὐεεγυαέίοη, ποῖ ΜΒ 
5558 νυ Ὠῖ ἢ της πδίυγαϊ πιδῃ οδῃ πιδάβαγα, 
τ σοτιθ8 ὑγἱ πη γοὺ; 80 δεῖα ἴῃ βεσῖκ- 
ἱπρῚΥ βἰπηῖῖας Ιαπρύαρσε Ηε βᾶυβ, ἐὰν μή τις 
ἐννηθῇ ἄνωθεν, οὐ δύναται ἰδεῖν τὴν 

ἤασιλε αν τοῦ θεοῦ. ΤΠΙδΒ Αἰϊυϑίοη ἴἰο 
ἴδε Κίηράοπι, ψῃϊοἢ ἰβ ποῖ ἃ ἕανουτίτα 
ἰάδα οὗ ]ο]π᾿8, ἰΒ οὴς οὗ ῃς ἱποϊδεπιδὶ 
τ λικβ οὗ ἢΐ8 Ὠἰβιογίςαϊ ἐγυβενογείπεββ. 
--ἄνωθεν ἰδ βοτηειίπηεϑ8 'οσα] -- ἐξ οὐρανοῦ, 
ἴτοπι αἀρονε; βοπ)εϊπιεβ ἰεπηροζγαὶ - ἐξ 
ἀρχῆς, ἀε ποῦο. ὙΠῈ ἐοσπιεσ πιεδηίπρ' 
18 λἀνοοαϊςἀ Βετε Ὁγ Βδυσ, υὔςκε, Μεγεσ, 
ἃπὰ οἴδεῖβ. Βυΐ δε ὑβε οἵ παλιγγενεσία 
δηὰ {πε ἀϊβῆίουϊιν βιδίεὰ ὃν Νίοοάεπιυβ 
ἴῃ νεσ. 4 ταῖπει ἱπάϊοδιε ἴδε ἔπε ϑγτῖδς 
δηὰ ΨΝυϊραίε [πἰβὶ φυΐὶβ τεπδῖυβ ἔπ 1], 
Αὐυρυβίίηα, Οαἰνίη, δηᾶά διηοηρ τδηΥ 
οἴδειβ νγεῖββ γε σίρῃς ἴῃ δάοριίηρ ἴῃς 
τεταροσαὶ τηθδηΐηρ δπὰ σεηδεσίηρ ἢ 
ΕΝ. ““ὅπὸν ". [ΡΜνειδβιείη, ἰὼ ργοοῦ οὗ 
1818. πγεδηΐπρ, αυοῖεβ ἔγοπι Ατιθσγηίάοσιβ, 
Ψ ΠΟ ἰεἰ15 οὗ ἃ ἔδιμεν ψῆο ἄγθδηγε ἔδαὶ 
ἔδετα 88 Ῥοσπ ἴο δἰπὶ ἃ οὨ ἃ εἐχαςεῖν 
{|κε Βἰπιβεῖζ; "Πα βεεπχεᾶ," ἣθ βᾶυβ, “ἴο 
Ὀε Ὀοτη ἃ βεςοηά εἰπε," ἄνωθεν. Απά ἰπ 
1Π6 τουοπῃίπρ' βίογυ νη μάνα τγἶϑε ἴο 86 
Ῥονιΐνε φιοὸ υαἀϊς ΟὨ Σοῦ δὲ Εοτης Βεσα 
Ῥείεσ πιεῖ Οἢτίβε, 6 τνοσάβ οὗ ἴῃς 1 οσγά, 
85 ρίνθη ἴῃ τε Αςῖὰ Ραυ], ἄσα ἄνωθεν 

στανρωθῆναι.}) Ὑπε ἄπδννεσ οὗ 
Νιςοάοπγυβ πλῖρῆς βεεπὶ ἴο ἱπάϊςδιϊε ἴμδὶ 
δα δεαά υπδετβιοοά ἄνωθεν 245 δαυίνα!επε 
ἴο πῖ8 οὐνῃ δεύτερον. Βυϊ ἰξ ἰ8 ἱπηροβεβίδ!ς 
ἴο ἀεξογπιίης ὑν τ οατίδι πεν τυ αἰ ἢ ἰδ τλ6 
οοττεσξ πιεαπίηρ. Α πιδῃ πιιδὲ Ῥε θοσῃ 

Αἰῃ, βᾶγβ οὖσ [οτὰ, θεσδιδςε οἰδβεσυνῖδα 
δύναται ἰδεῖν τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ. 

18 ἰδεῖν πεῖε ἴο ὕε ἰδεῃ ἰπ ἴδε βεῆβα οὗ 
“δεοίηρ " οὗ οὗ “ δη)ογίπρ," “ραγίδίς- 
ἱπφ "ἡ Μεγες δηὰ ν εἶββ, σεβίπς οὐ 
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δύναται ἰδεῖν τὴν 5 βασιλείαν τοῦ Οεοῦ." 4. Λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ ε Οὐἱν μεῖο 
ἘΣ. 

Νικόδημος, “Πῶς δύναται ἄνθρωπος 
δύναται εἰς τὴν κοιλίαν τῆς μητρὸς αὐτοῦ δεύτερον εἰσελθεῖν καὶ 

γεννηθῆναι γέρων ὦν; μὴ ἴα [ομα. ὃ ἐμῷ 
γεννηθῆναι; 5. ᾿Απεκρίϑη ὁ Ἰησοῦς, ““᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ἐὰν 5 ΠῚ 
μή τις γεννηθῇ " ἐξ ὕδατος καὶ Πνεύματος, οὗ δύναται εἰσελθεῖν εἰς Ἐδακ ος 

ΒΌΓΟΠ ἐχργεββίοηβ 88 ἰδεῖν θάνατον (1. ἰἱ. 
26, Η6Ὁ. χὶ, 5), διαφθοράν (Αςἰβ 11. 27), 
ἡμέρας ἀγαθάς (1 Ρεῖ. {{. το), υπάοτ- 
διδηά δὲ “" ραγειοὶ ρδείοῃ " ἴβ τηβδηΐ. 850 
(δἰνίη, “ υἱάεγε τερπυτὶ Πεὶ ἰάθη ναἱεῖ 
ας ἱπρταάϊ ἰπ σερησπὶ Ὠεῖ,᾽" ἀπά ατοῦυβ, 
“ἐ Ῥδσγεςρεπὶ Βοτὶ ", (οπῆσπηδιίοη οὗ 
185 νἱενν 18 αἵ ἔσβε βίρῃι γίνεπ Ὁ ἴπ6 
εἰσελθεῖν οὗ νετ. 5. Βυΐ ἰξ 18 οἵὗἁ “ ΒΙ5η8᾽᾽ 
Νίοοάεπιυβ 88 Ῥεεπ βρεακίηρ, οἵ οὗ- 
δεινίπρ ἴῃς Κίπράοπι οοτηΐηρ; δπά 
ΟὈτῖδὶ βαγ8: ΤῸ 8εῈὲ ἴδε Κίπράοπι, γοὺ 
τουβὲ ὃὲ βρίτίτααὶ, θογ δπενν, ἔοσ πε βί στ 
ἃ16 δριτῖυδ]. [Ιπ τηἰ8 ἰαηρμαρε τἰῇθγα 
βῃουϊὰ μανεὲ Ῥδεῃ ποίπίηρ ἴο δευπιδὶς 
Νίοοάεπλαβ. ΑἹ] δγυβαίετηι 88 τρί ηρ 
νἢ τπς Ἔοδοαβ οὗ τς Βαριῖβιβ ρσεδοῖ- 
ἵηρ, [πε δβββῆςς οὗ ψ ἈΪΟΒ 'ν88 “γε πιυδβῖ 
θὲ Ῥοτῃ δραίη", Τὸ δὲ ομιηάγεη οὗ 
ΑΡσδῆδπι 18 ποϊῃίπρ. ὙὙπεγε 18 ποιπίηρ 
ΤΆΟΓΑὶ, ποιδίπρ βρίγίευδὶ, ποιπίηρ οὗ τμε 
Ψ01, ποιπίηρ τεϊδιεὰ ἰο τῆς Κίπράοπι οὗ 
Αοὰ ἴῃ Ῥεΐηρ οἰ άγοπ οὗ Αὐγαῆαπι. Α8 
τεξατὰβ γοὺγ ἤδβηϊν διΓ γοὺ ἅγα 88 
Ῥαββῖνε 838 βϑίοπεβ δηὰ 88 ἰσι}ἷν ουϊδίάς 
ἴδε Κίπράοπι. [Ιπ ἴδοϊ Ϊοδη Βαᾶ ἜἼχοου- 
ταυηϊοαϊεὰ (ἢ6 Ψ ΠοΪῈ παίίοη, δπὰ ὃχ- 
Ῥταβϑὶυ ἰοἱὰ ἔπε πὶ (πδὲ ΤΠΕΥ πιαδί βυδπιῖξ 
ἴο Ὀαρείβαη, κὸ ΟΘεπεε ρῥτοβεϊγίεβ, ἱἢ 
ΠΟῪ ἵνα ἴο ΒΕ ρσεραγεά ἔογ ἴῃς Μεβδβίδῃ᾽ 8 
τεῖρῃ. ΤὙῇῖῇε ἰδηρυᾶρε τῆν ποῖ πᾶνε 
ῬυζΖίεὰ Νίςοάεπιβ. Ηδὰ ουὖγ οτὰ βαϊὰ : 
“Ἐνεσυ αεπεῖῖε τυβὲ ας Ὀογη ραίη," δε 
ψουἹὰ δανα υπδετβίοοά. [ἰ ἰ8 ἴπε ἰάβα 
παῖ βίαρρειβ τω. Ηἰἴ8 Ὀειν] ! ἀεγπηθηὲ 
δ ἀπδτν ἐν ἴδε ψνογάβ ἀπίῃς δ τὸ 
ὕναται Ἣςᾳ γεννηθῆναι γέρων ὧν; 

μὴ δὐνώνει. εἰς, ΑΝ τερὶν πεῖς ἰ8 
ΠΟ δἰξζεπιρὲ ἴο ἔεπος ἢ ]|6δυ5, δυῖ 
Τ σον δῃ εχργεββίοη οὗ ἴῃς δεν] άετ- 
Ταεηὶ ογεαϊθὰ Ὁν Ηἰβ βίαίεπηεηί. Τῆς 
ἐπιρμδβϑίβ ἰβ οὔ πῶς, ννιΐϊο ΒΒ 458 κ8 ἴογ 
φυτῖμες εἐχρίαπδίίοη ΤῈ μὴ οὗὨἨ {πε 
βεοοπά οἶδε βῆονβ ἐμαὶ Νιςοάεσηυβ 
ππάετειοοά ἴπαὶ [ε808 οουἹά ποῖ πχεᾶπ 8 
βεοοῃὰ ρῃγϑιςδὶ Ὀἰτῖἢ ὅδε: Ττὔοκε). Οα 
γέρων ὧν Ατοιίι8 τεπλᾶσκβ : “ ΕΧεπρίυπι 
ἴῃ 86 ροηΐξ, 4υἱ βεπεχ [δπὶ εγαῖ ᾿Ἁ, Τῆδί 
οὖς [οτά υπάετβιοοά Νίοοάεπιιβ᾽ ννοσὰβ 
δε ἃ τεαιεβὲ ἴογ ζυσίπες εχρ᾽παιίοη 
Δρρεᾶσβ ἔγοπι Ηἱδ8 δ οπος ρσοςδεάϊηρ ἴο 

να ἰτ.-τνετς. 5. ᾿Αμὴν, ἀμὴν λέγω σοι; 
ἂν μή τις γρνηθῆ ἐξ ὕδατος καὶ 
πνεύματος, οὐ δύναται εἰσελθεῖν εἰς τὴν 

β. Τὸο τεπιονε 88 ἴασ 88 ροββίδῖς ἴδε 
ἀπ ῆςυν οὗ ΝΙιςοάεηιιβ 848 ἴο ἰῃς πῶς οὗ 
1πε βεοοπὰ Ὀἰγἢ οὐτ [,οτγὰ ἀδοίαγεβ τπδὲ 
ἴδε ἔνο ρτεαῖ ἰδοίογβ ἱπ ἰξ αγὰ “"νγδίεσ "᾽ 
δηὰ ““ ϑρίτίε ". Οδἰνίη {Πῖπκ5 818 ἰα ἃ ἕν 
διὰ δυοῖν, δΔηά πὲ ἰῆς ἴνγο πᾶτηδβ σονοσ 
ομς τϑαϊν. “ ϑρίγίτατη εἴ δαυδπὶ ῥσὸ 
εοάετη ροβυΐ!." “ἌΑφ4μα ὨΪΒ1Π αἰϊαὰ δβὲ 
4υδπὶ ἱπιετίοσ ϑρί γί βαποῖὶ ρυγρϑίῖο εἰ 
νερεϊδιῖο." Απά πε ἀείεπάβ {Π|8 ὃῪ ἃ 
τείεσεηςε ἴὸ {Π6 Βαρεῖβι᾽ 8 ἀππουποδπιεηξ 
τῆαῖ {πε Μεββίδῃ ννουἹὰ θαριῖβα στὰ ἐπα 
Βρίγιε δηὰ ἤγε. Οατοχίιιβ ἴδίκεβ ἴῃε βϑτη8 
ἴΐπε, Ὀυξ οδυκίουδίν αἀάβ: “51: αυΐΒ 
ἴδίθη πιδὶϊς ἰδία ἄδοδγποσε, υἱ ἀφμα 
βἰρηίῆςοθεε πιδὶὶ ἔωυραπι, ϑτῤὶγίέμς νεῖο 
ἱπηρεῖυπλ δά οριπια ηυᾶεαιθ ἀροπάδβ, 
ἰηνεηϊεῖ 4ὰο ἤδης δβεπίδπείδπι ζαϊοῖες ᾽᾿, 
1. (νιϊ. 30) 16}18 υβ τὰδε ἔπε ῬΠδγίβεεβ, 
τὸ ψὭοπι θεϊοηρεὰ Νίσοάδπιιβ, τνεσα ποῖ 
Ῥαριἰβεὰ οὗ Ἰοῆη; {μεῖς γτεᾶβοη θείην 
τῇδε ἴο βυθπηϊτ το ἴΠ6 βᾶπ|6 τα 45 σα θητ 1168 
δηά βδοκπονϊεάρε τῃ6 ἰπβϑυβοίεπου οὗ 
τδεὶς [ενν᾽ϑἢ δίγ ἢ τν88 ἃ Πυτη] δτίοπ ἴπε 
ςουϊᾷά ηοἱ βυῆετ. Τὸ τεςεῖνε {με ϑρίτιξ 
ἔοσὰ ἴδε Μοαββίδῃ ννᾶβϑ πο Ὠυγη]Ἕδίοη; 
ου [πε οοῃίγασυ, ἰἴξ ψνᾶ8 ἃ ρίογίουβ 
ΕΕΜΉς ες. Βαυΐξ ἴο ξοὸ ἄονη ἱπίο ]ογάδῃ 
εἴοτς ἃ ψοπάεγίηρ οσοννὰ δπά ον πεῖς 

πεεὰ οὗ οἰεδπβίηρ δηὰ πὲνν Ὀἰσῖἢ τνὰβ ἴοῸ 
πιυςῃ. Ὑπατγείοσε ἴο Π|8 Ῥῃαγίβες οὖσ 
Πμοτὰ ἀδοΐατεβ δαὶ ἂπ ποηεβϑὲ ἀγίπρ ἴο 
1ηε ρϑϑῖ 18 88 πεεάτι] 45 πεν [1 ογ τῆς 
ἔυΐυτε. Τὸ Ὀε θοτη οἵ ἴδε ϑΡίτσϊξ ἱπνοῖνεβ 
ἃ ἁγίπρ ἴο {πε ραβὲ, δῃὰ ἐδβογείοσε ἱξ ἰ8 
οηἷν ἴῃς ϑρίγις τπδὲ 5 βροκβὴ οὗ ἰπ {Π6 
Βιυθβεαυθης νεσβε8; δυῖ ἰξ 8 6ββεηζίδὶ 
τῆδὶ οὺγ ραβὲ ὃς γεσορηϊβοὰ 48 πεεάϊηρ 
οἰεδηϑίηρ δηὰ ἐογρίνεπεββ. Ὑῇεβε ἴννο 
Ἰλοῖοσβ, ννδῖεσ αηὰ βρίγιϊ, ἀσα ποῖ βίγι ον 
ςο-ογάϊπαίε. ϑγαδίοσ ἰ8 οὶ δὴ δοῖυδί 
δΒρίγιῖδὶ ἀρεπου ἴῃ τῆς βεσοπὰ ὈϊΤΏ ; ἰξ 
ἷδ ΟἿΪΥ 4 Βυπιῦοϊ. Βυΐῖ ἰπ δνεῖν (τὰ 
βεοοηά Ὀἰσῃ ἴδετε ἰ8 ἃ περδίϊνε 88 ΜῈ]} 
88 ἃ ροβίτἷνε δἰὰςβ, ἃ τεπυποϊδίίοη οὗ τῃ 
Ρϑβὲ 85 ννε]]} 48 ἃ πενν [1 ογεαῖεά. τῇς 
βᾶτης ἰάθα ἰβ ουπὰ ἴῃ Τιϊιβ 1. 3-5, 
“Ἶς Μεγε [οὗ ἰδς ἢ68}}] ὕυς Ηε βανεᾶ 
18 ὉΥ ἴῃς ὈΔίἢ οὗ τερεπογαιίίοη δηὰ ἴῃς 
τοηενγαὶ οὗ [6 Ἡοΐγ αμοβὲ ". Τῆε βᾶπι8 
ςοτηδίπαιίοῃ 18 Ἰουπὰ ἴῃ Ε ζεῖς, χχχνί. 25- 
27, “ὙΒεπ Ψ1Π1 βργίπκις οἰεδα τναῖασ 
ρου γοὺ δηᾶ γε 8841] Ὀς οἰεδῃ : ἴστοπὶ 

γους ΑἸΕΠίπεββ δηὰ ἔτοπι 411 γοὺσ ἰάοἱδ 
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ἀπο αι. τὴν βασιλείαν τοῦ Θεοῦ. 6. ' τὸ γεγεννημένον ἐκ τῆς σαρκὸς, σάρξ 
ν. τό. 
μέρ 1:κ. 

ΤᾺ 
τ! εἰ 
ΜΕ. 

ΨΠΠΠ:1 οἰεαπβε γοῦ. Α πὸ δεαζί αἷδο 
ἍΠ εἶνε γου, δηὰά ἃ πεῖν βρίσίς Ὑ}Ε] 
Ῥυὶ υἱδη γου." ὙΤΒς ναΐεσγ, ἔβεη, ἰδ 
οοπείἀετεὰ 28 ἴπδὲ δὶς ἢ οἰδδηβεβ το πὶ 

γες. 7. 
ὐοηᾶις τθδῖ ἃ πεν δίγι ἢ τν88 τεαυϊτεὰ 
ἔοσ εηίγαπος ἰηΐο ἴδε βρίτιιυδὶ Κίπράοτη. 
Ἴδε δερυπιεηὶ ἱτιρ11ε8 τα ἠδίυγαὶ δίτι ἢ 
Ῥτοάυςεβ ΟΠΪῪ σάρξ, ποῖ βρίτῖς. ΒΥ δῖ8 
πδῖυγαὶ Ὀἰγῖῃ πᾶ ἰΒδ δῇ δηϊπιαὶ, νν ἢ ἃ 
πδίυτε δετίπρ Πίπιὶ το ᾿ἰἶνε ἴῃ τῆς πγχδίεγίδὶ 
νοιὰ ἰπ ὙΠΟ μα Βηάβ ἢ πιβε} 7 δηὰ 
νἱΠ σαρδοίεϊεβ ἔοσ βρίσίτυδὶ [6 ἴῃ ἃ 
βρίγίτυαὶ ψοσὰ. ὙΠεβα σδρδοίἰεβ ΠΊΑΥ 
ΟΥἩ τοῦ ποῖ ΡῈ ἀενεϊορεά. [{ {8ῈῪ γα 
ἁἀενεϊορεά, δε ϑρίγιε οἵ αοάὰ ἰβ ἴῃς 
Αδεηΐ, ἀπά ἕξε σἤδηρε ψτουρῃὲ Ὀγ τΒεὶς 
ἀενεϊορτηεηξ τηδὺ Πιΐν Ὅς οΔ1|1εὦ ἃ πεν 
Ὀίπα, 086 1 ρίνεβ ἃ πηδη δπίγδηςα 
ἱπῖο ἃ πενν ψοσ ἃ δηὰ ἱπιραγὶβ πὲνν 1ἴπ ἴὸ 
Ἰῖνε ἰπ εξ. (ΟΛ τπὰ βεοοπὰ δίγῃ δηὰ 
βεοοηὰ [ἰπὸὶ οἱ πιδὴν ἱπβεςίβ.)-- -εσ. 8. 
τὸ πνεῦμα ὅπον θέλει πνεῖ. Τνο τεπάετ- 
ἱηρβ οὗ ἔμεβε ννοσάβ δᾶγε ροββί δῖε: “"Τῆβ 
νἱηᾶ δον Πόσα ἰξ ᾿ἰβέςι ῃ,᾽" 48. ἱπ 
ΑΟΝ.; “ὙΒο ϑρίγιε Ὀγεδίμει πεσε Ηδ 
ΨΠ],᾽ 28 ἴῃ τηδυρίῃ οὗ ΕΙ͂Ν. Βγυ {πε οπε 
τοηάδετπρ ἃ σοπηραγίβοη 8 ᾿πϑεϊτυϊοὰ 
Ὀεῖΐννεεη ἴδε ὑηβεθη δὲ ροννεγίαϊ ορογᾶ- 
τἴοη οὗ ἴῃς ϑρίτῖς ἰπ τερεπεσζαϊίοη δπά (86 
ἰην 8016 Ὀυϊ τα τ ρόνες οὗ ἴδε νυἱπά. 
Ὕου δεᾶσ ἴδε νοῖςε οὗ ἰτθ νἱπάὰ δυῖ 
οδηηποῖ δεὲ6 ὕεσς ἰζΐ ᾿οπῆεβ ἴτῸΠῚ ΠΟΣῚ 
Ψ Βεγε ἰδ ροεβ ἴο. 80 ἰπ ἴδε πενν δίῃ 
τς ϑρίγίξ πιονεβ δηὰ ΨψΌσΚΒ ὑπβεθη. 
ϑ πη] τὶν ϑοοσγαίςθ (Χοη., Μερε., ἷν., 3) 
δαΆγ8: Τῆς ἰπυηάοσ 88 ἰξ οοτηθ8 δηὰ σοεδ 
8 ἢοῖ 56εῃ: {πε νυἱηὰβ 4150 ἀγε ἰων βὶ 016 
Ἐδουρδ δεῖς εβεςοῖβ ἅσε τηδηϊξεβε ; (δς 

ἐστι καὶ τὸ γεγεννημένον ἐκ τοῦ πνεύματος, πνεῦμά ἐστι. 
θαυμάσῃς ' ὅτι εἶπόν σοι, Δεῖ ὑμᾶς γεννηθῆναι ἄνωθεν. 8. τὸ πνεῦμα 

ἡ ὅπου θέλει πνεῖ, καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, ἀλλ᾽ οὐκ οἶδας πόθεν 
ΠῚ "ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει - οὕτως ἐστὶ πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ 
οὐ τς ΄ 9. ᾿Απεκρίθη Νικόδημος καὶ εἶπεν αὐτῷ, ““ Πῶς δύναται 

7. μὴ 

Βου}] οὗὨ τῆλ ἷἰβ 1156} ὑπβϑεεη, ἐδμεγείοσα 
ἀεϑρίβε ποῖ ἴπ6 ὕπβεεπ Ῥυϊ ποηοὺς αοά, 
[Ιη ἔδνουν οὗ ἴπε οἵπεσ σεηδετίηρ ἰξ ΔῪ 
θὲ υτρεὰ ἐπδὶ ἴδετε ἰ8 ποιπίηρ ἴο ννᾶσῃ 
8 ἴπλὶ Με δῖα ΠΟΥ ἴο υπάεγβίαπά ἴδδὲ 
ΌΥ ἴδε Ψψοτὰ πνεῦμα “νη ᾽ 8 τηεληῖ. 
1τ ὀσουτα δροὺϊ 370 {ἰπγεβ ἱἰπ ἴς ΝΙ., 
Δηὰ πενὲσ πηβδῃ8 “ ὶπὰ ᾽" εχοερὲ οποα 
ἷἱπ ἃ αυοίδιίοη ἕο ἴῃς ΟΟΥἿ.ἁ τΤδςἊε 
Μυϊραῖς τεπάθσ “ϑρίσϊ[υ8 δὶ νυῖς 
δρίσαι," δηὰ 12 νὰ οουἱὰ ποξ ΟὨΪΥ ΒΔ. 
“οχρίγα,᾽" “ ἱπβρίσε," δι 4180 “ϑρίσς, τῆς 
Ὀεβὲ ἱγδηδίδιίου τηῖρθς Ὀ6 “ἔὔε ϑρίτχίε 
δρίγεβ ἡ. Αδ τὴῖ8 οαπηοὲ Ὅε, θὲ ΤΊΔΥ͂ 
τεηδεῦ: “Τῆς ϑρίσιε Ὀγοαῖπεβ πετε Ηὰ 
1, τμδὲ ἰ5 ἴο βᾶν, ἴδεζε 18. η0 ᾿ἰπιϊῖδ- 
τίοη οὗ Ηἰἷβ ροννεσ ἴο οεγίδίῃ ἱπάϊνί ἀυ8]5, 
οἴαββεβ, τᾶςεβ. ΟΥ̓ ν. 21, ὁ υἱὸς οὖς θέλει 
ζωοποιεῖ. Τῇ τπουρῆϊ Πεῖα ἰδ βί πλ!]γ: 
ποῖος περὰ θὲ 0 ἀεβραίγ τεραγάϊηρ ἔδε 
βεοοπὰ δἰγιξ : ἴα ϑριγῖς Ὀγεδίθαβ ψῇεσα 
Ηε ν"]]. 80 Βεηρεῖ, “ 5ίγέξμς, ργορτίς, 
τδηὶ δυΐς, Ποη νεηΐο νοϊυπίᾶβ εἴ νοχ 
ἐβι᾽..--καὶ τὴν φωνὴν αὐτοῦ ἀκούεις, (Βξ 
ϑρίσις πλδο8. Η!τ,βεῖ δυάϊδ᾽ε ἴῃ ἀγεςα- 
Ιαῖα δπὰ ἱπε}] ρί]ε βουπᾶβ. ΤΟ Ὀγεδὶ- 
ἱπρ' οὗ τῆς ϑρίτίε ἰβ {|κῈ πιδπ᾿β Ὀγεδίῇ, ποῖ 
ταῖς αἱγ, δὰ: ατγιϊουϊαίε ἃ δηᾶ εἰρη! βοδης 
νοΐςΘ. ὍΤμε ϑρίσιε ψοσκβ ἱῃξε Πρ! ]ς 
τεβι1 8. Ηδ ἄοεβ τοῖ τοῦσ {κα τῆς νυἱϊπά 
ἃπά ἴοεβ πλεῇ ἴπ ὑπανδιϊηρ σοπίοτγίοη8 
δἃ8 ἴδε νἱπὰ ἴοββεβ ἴδε σδεβ. [ξ ἰβ ἃ 
νοΐος δηὰ {δε σϑβυϊς 8 111 οἵὐἩ σεᾶδβοῃ, ἱπ 
ΒΑΠΟΩΥ ἢ Ὠυτηδη ἡδίυτε δηὰ νἱνίγ- 
ἱπρ ἴξ ἴο Βίρβεγ 16. Βυὲ ίοσ 41] [8 ἰ8, 
οἶδας πόθεν ἔρχεται καὶ ποῦ ὑπάγει, γοῦ 
οαπηοί οὔδεγνα δηὰ τερυΐδῖς ἔπε ϑριγ "8 
ἈΡΡΓΟΔΟΒ δηὰ ἀεραγίιτο.---οὕτως ἐστὶ 
πᾶς ὁ γεγεννημένος ἐκ τοῦ πνεύματος, 
1Π8 11 18 ἰπ {πε ςᾶδε οὗἩ δνεῦυ οπδ 80 18 
Ὀόζῃ οὗ ἔπε ϑριγ:. ὙΥἵου σδπηοῖ δες ἴδ6 
ΡτοςαΒ8 οὗ τερεπεγδέίοη ; [Π6 βγοζεββ ἰβ 
δεοσχεῖ δῃηὰ :ηνίβι δῖα, [86 τοβυϊῖ8 ἃσὰ 
ΔρΡρασθηί.---“εσ. ο. ΤῊΪ5 Ἴχρίδπδιίοη ἀϊὰ 
ποί 8διἰβϑίν Νίςοάεηυβ. Ης (2115. δδοῖ 
Ὅροη δί8 δειν!] ἀοτπιεηῖ, πῶς δύναται 
ταῦτα γενέσθαι; ΤΗΐβδ αηυεδίϊοῃ 5ιϊγβ 
]1εβὺβ ἴο 4 ἔ]11εἐς εχρίαπδίοη, ν βίο ἰδ 
τεροτίε ἴῃ νν. 10-15.---νοσ, το. Ηδ 
ΟΡΕηΒ ὙΠ ἀπ ἐχοϊδπγαιίοη οὗἁ βυγρεῖβε, 
Σὺ εἶ ὁ διδάσκαλος τοῦ ᾿Ισραήλ καὶ ταῦτα 
οὐ γινώσκεις ; ρεῖδδᾶρβ ἴδεῖε ἰ8 ζῶογε οὗ 
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ταῦτα γενέσθαι ; "ἢ 
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το. ᾿Απεκρίθη ὁ ᾿ἸΙησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῷ, ““ Σὺ εἶ Εοπι. 50. 

ὁ ᾿διδάσκαλος τοῦ Ἰσραὴλ, καὶ ταῦτα οὐ γινώσκεις ; 
ΕΝ ὴ πλτ (στ αν. 

11. ν 40. 20ον. 
μὴν Ὁ ΡΡΙ, 

ἀμὴν λέγω σοι, ὅτι ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν, καὶ ὃ ἑωράκαμεν μαρτυροῦμεν" τὴ το. 

καὶ τὴν μαρτυρίαν ἡμῶν οὐ λαμβάνετε. 12. εἰ τὰ " ἐπίγεια εἶπον ᾿ 48: ῬαΠ' 
ὑμῖν, καὶ οὐ πιστεύετε, πῶς, ἐὰν εἴπω ὑμῖν τὰ " ἐπουράνια, 

13. καὶ " οὐδεὶς ἀναβέβηκεν εἰς τὸν οὐρανὸν, εἰ μὴ ὁ ἐκ τοῦ 

οὐρανοῦ Ῥκαταβὰς, ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὁ ὧν ἐν τῷ οὐρανῷ 1. ττονν 

σετε; 

, ἃ. το. 
πιστεῦ- οὍευϊ. Χχχ, 

12. ΒασΌς 
ἰδ, 20. 

Υ. 

Ῥ νἱ. 33ν 38. 

Δ ὧν εν τω ονρανω ἴ8 [οιηὰ ἰη ΑΓΔ νεῖ. 1,δἴ. νυ]ξ. 5.1.» Ὀ8Ὲ 15 οπηϊεϊθά ἴῃ 381,33 
τηετηρῇ. Ογτ.-Αἰεχ. 

δβαάπεββ ἴῆδῃ εἰἴπεσ οἵ ἱπάϊρηδείοη οσ 
ἸΤΟΩΥ ἴῃ τῃ6 ᾿νογάβ. [8 ἐμὶβ ἴῃς βίαϊε οὗ 
ταλίϊεσθ 1 βανε ἴο οοποπι [1 ἴῃς 
ἴεδοῦεσ ἰβ 80 οὐδῖιβε ννδί πιυδὲ (π6 
δυρδὲ δε ὃ Το ργεβεηοα οὗ ἴδε δγίίοἱ 8 
8. δ !ν ἰᾶκεπ 88 ἱπάϊοδεπρ παῖ 
Νιοοάδγηυβ νγὰ8 σεσορηϊδβεὰ 28 ἃ ρτεδῖ 
τεᾶοδοσ, ρεσθδρβ ποϊά ἴῃς οΒῆοἷΔ] ροβι θη 
οὗ Ομακαπὶ ἴΏ τς ϑαπβεάγιτη. Βυΐῖ 
νεβίοοιε 15 σίρῃε: “τῆς ἀεβηϊς δγες]α 
ΤΑλτΚΒ ἴῃς οβῆς[4] τεϊδιίοη οὗἨ Νίοοάεπιαϑ 
ἴο [πε Ρεορὶβς βεπογαιν ". [κ 5 υδεὰ ἴο 
Ὀτίπρ οὐκ 5 :γρὶν, ποῖ ἔπε σεϊαιίοη Β6 
ποῖά ἐο οἵἴδμεῦ τεδοθεγβ, ας τΠς τεϊδτοη 
ἢς Πεῖά ἰο ἴῃς ρεορίς. “"ατὶ τοὺ {π6 
ἐσαολμεν οἵ ἴβγδεῖ δπὰ Κποννεδὲ ποῖ 
δεβα τοϊηρδὺ" Βαά εἊποιυρῇ ἴοσ δὴ 
Ιβγδοῖ τε τὸ δε ὈΪΠπά το βυιςἢ τπΐηρβ, Ὀαΐ 
δον τηυσἢ ΨΟΓΒΕ ἴῸΓ ὁπ ΠΟ ἴθδοῆαβὶ 
Βυῖ βῃουϊά ἃ ἰεᾶςπεσ οὗ [ἰβγβεὶ δϑνε 
Κπονῃ ἴδεβε {πϊηρεὺ Μεβίοοιξ ονοσ- 
ἰἸεαρβ τς ἀἰβῆου ν ὈΥ βαγίπρ ἴπδὲ 
γινώσκεις τεΐειβ ἴο ἴῃε Κηονϊεάρε οὗ 
Ῥετζοεριίοη, δηὰ ἐμαὶ [ε808 18 βυγργίβεά 
παι Νἰςοάεπιυβ 5ῃουϊὰ ποῖ πᾶνε Ὅεεμ 
Δ0]ς ἀυτίηρ τῃ 18 σοηνεγβαίϊίοπ ἴοὸ ἄρρσε- 
Βεηὰ νδαϊς ννᾶβ βδὶὰ.---  εσ. σὰ. ἣν, 
ἀμὴν... . οὐ λαμβάνετε. Ετοπι τῃΐδ ροΐπὶ 
ἀϊαίορσιιε οεαβεβ, ἀπά γε ἤᾶνε ποὺν ἃῃ 
πἀπῦτοκεη υἱίογαπος οὗ [ε818. [{ βίασγίβ 
ΨΠἢ ἃ οετεβοδιίοη οὗ πε ἰσα τ οὗ νῆδὲ 
ΝΙςοάεπιυβ δδὰ ρτγοξεββεά ἢἰπηβεὶ τ ὑπ 80]6 
ἴο υπάετβίδηά.---ὃ οἴδαμεν λαλοῦμεν. 
ἍΝ ρίυτα! δ Ἅγεῖε ἴτε ἀϊδοίρεβ 
Ρτεβεπὶ ἀπά τε πεν ἱποϊυδεὰ ἡ Οἵ. ἄοεβ 
1 πηεδη 1688 δπὰ {πε ργορῃεῖβ, οἵ [εϑὺ8 
δηά ἴῃς Βαρεῖβέ, οσ 16ϑι5 δά τῆς Εδίπεσ, 
ΟΣ ἷβ ἴξ τῆς τῃεϊοσγίςδὶ “ννε ") Ῥοβϑβίὶυ [ἃ 
1β τπιοσεῖν π᾿ υποοηβοίουβ ἰγαῃβιτοη ἴο 
ἴδια ΡΙυγαί, 85 ἴῃ Π18 βαπ)Ὲὲ νεῦβα ἴῃ σοι 
οὗ τῆε ἤσδβι οἴδυβε Ὀεοοπηεβ ἃ ρίυγαὶ ἰπ 
λαμβάνετε ἴῃ {πε ἰαδὲ οἰαυβε. Οἵ ἔπεγα 
ΤΊΔΥ ὃε δηῃ ἱπάδεβπίιε ἰἀεπεϊβοβδείοη οὗ 
ἩΪΪπη8ε 1 ἢ 411 μῸ Ππδά δρργεπεηδεὰ 
τῆς παίυγε οὗ ἴΠε πεῖν δἰτΈἢ---ἰῆς Βαριεῖβὲ 
δπά {πε Ὀεβὲ οὗ 18 ἀϊβοίρ]εβ. 688 ἀοεβ 
ποὶ ν»8ἢ ἴο τεργεβεηῖ ΗΪπιβεῖλ ἃ8. δίοπα 
ΦΌΪε ἴο ἐεβι ιν οἵ βυςἢ τηδίῖεσβ. ὑεῖββ᾽ 

νἱενν 18 ρεουϊ δ. Ης {πίπκβ ἔμδὲ ῃς οοη- 
ἴεηῖ8 οὗ πε μαρτυροῦμεν ᾿οηείϑι οἵ νας 
7οῆπ δηὰ ]6βι8 βἂὰνν δ ἴῃς Βαριΐβπ), 
ψεη πε ϑριίγιτ᾽ 8 ἀεβοςης ἱπάϊςδιεά }ε808 
8ἃ8 τε Βαριίβεγ ννἢ ἰῃς ϑριτίε.--ν ες. 
12. εἰ τὰ ἐπίγεια... πιστεύσετε; 
Το τείεσεηςε οὗ τὰ ἐπίγεια ἰ8 ἤχεὰ ὉΥ 
18ς εἶπον ὑμῖν. ὙΒΕΥ ἅτε βυοῇ τΠΐπρ8 
88 Ϊεβ8 μαὰά Ὀεεῃ βρεακίῃρ οἵ: {πίηρβ 
νεσιβεὰ ἴῃ δυτηδη, δαγίῃ]ν ἀχροσίεπος, 
1826 ποοδββιυ οὗ ἃ βρίγίξι] Ὀϊγι ἢ} πὰ ἴῃς 
ταβ} 158 οὗ 1. Εερεηοσγαίίοη 88 ἃ οὔδηρα 
τηδὰς ἴῃ 18 βασι ]Ὺ 116. ΤΒς κίπράοπι 
οὗ τερεπεγαῖς πθη ᾿ν88 [0 ὃς ἐβιδ Ὁ 15ῃεᾷ 
ΟΠ δαί, ἃ8 Δρργεπβηβίδ]α ἰπ σεγίδίη οὗ 
118 ἀβρβϑοῖϑ 45 ἴῃε κίηράοπι Νίςοάδγηιβ 
Μ88 ργοροβίηρ ἴο Ἰουηά. ΤΒε ἐπουράνια 
8τε πιδίίεγβ ποῖ ὀρεῆ ἴο δΒυπιᾶῃ οὔβεγνα- 
τίοη, πιδιίεσβ ΨΚ ΒΟΙῪ ἴῃ ἐπε ἀπβεεη, ἴῃ 6 
παίυτα δηὰ ρυγροβεβ οἵ αοά. ΟΥ τδ8 
τειπάγκαῦϊα ρᾶγα!]6] ἱἰπ Υγβά. ἰχ. 1ό. 
---ν εσ. 13. καὶ οὐδεὶς ἀναβέβηκεν.... 
καταβάς. Τῆς οοππηεςίοη ἰδ : Υου πᾶνε 
ποῖ δοϊϊενεά δαγίδ!ν τπίπηρ8, π Οἢ 1688 νν}]}] 
χοῦ Ὀεϊΐϊενε ἴποβε ὑνῃϊσἢ ἀγα Πεάνεηὶυ; 
ἴος ποῖ οἠἱν δὰ {πεν ἴῃ {πεῖς ον παίυσγα 
πῖογα ἀϊθῆίουϊς το υὑπάετβίδηά, δυῖϊ ἴποτα 15 
ΠοΟΠδ ἴο ἰεβιϊν οὗ ποτὶ βᾶνα οὐἱυ {παῖ 
Οπα ΨῆοΟ σᾶπὶα ἄονψῃ οὐ οἵ δεᾶνεη. 
ὙἼὙΠε βεπίεπος τῆδῪ δα ραγαρβγδβεά (ἢ : 
Νο οὔβ [88 ροπε ὑὕΡ ἴο Βεᾶνθπη πὰ ὉΥ 
ἄννε!πρ ἴπεῖε ραϊπεά ἃ Κπον]εάρε οἱ 
τε ἢεάνεηὶν {Ππίπρβ: ΟΠα ΟὨΪΥ Πα8 ἀννεῖς 
1ῃεγα δηὰ 18 δοΐε ἴο Ἴςοπιπιυπίοδια τπδὲ 
Κηονίεάρε--Ης, υἱξ., Ψο πᾶβ οοπὶα 
ἄονη ἴτοηΏ ἤδᾶνθῆ.Ό “ΡῬγεβεῆος ἰπ 
πεᾶνεη" 8 οοηπδίδετεὰ ἴὸ ὃς τδὰ 
διουπὰ ἂπὰ ᾳυδι!βοδιίοη ἔοσς σογηπιιηί- 
οαιίηρ ἐγσυβιννογίὮν ἱπβοσγηδίίοη τεραγάϊπρ 
“ Βεάνεηὶν τπίηρβ". Ὀίγεος Κπον]εᾶρε 
ἃπὰ ρεΐβοῃδὶ εἐχρεσίεσπος οὗ πεᾶνεηϊν 
τῆϊπρβ δίοπα 1811 δυϊ ποσί ἐδῖῖνε ἀθοϊαγα- 
τἴοηβ δδουξ {Πεπὶ; 48 ἰῃ δασίηγ ἐπὶπρβ 
ΟΠ6 ΠΊΔΥ εχρεςῖ ἰο Ῥε Ῥεϊϊενεά 1 Βα οδη 
ΒΆΥ, “ΜῈ Βρεᾶκ (παῖ νψψὲ ἀο Κπον δπά 
ταδί ν τὶ ΜῈ ἤδνε βεεη". Βυὲΐξ {π|5 
“ργέβθηςβ ἴῃ δεάνθῃ " [ε808 ἀδβοίασγεβ ἴὸ 
ῬῈ ἴδε ᾳιυα!βοδίίοη Ἐχοϊδίνεὶυ οὗ οὔδ 



16 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Π|. 

ᾳ Νακα. σχὶ. 14. καὶ “καθὼς Μωσῆς ὕψωσε τὸν ὄφιν ἐν τῇ ἐρήμῳ, "οὕτως 

τ ἦι, δ; ὑψωθῆναι δεῖ τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου" 15. ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς 

αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽] ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον. 6. οὕτω γὰρ 
ἠγάπησεν ὁ Θεὸς τὸν κόσμον, ὥστε τὸν υἱὸν αὐτοῦ τὸν μονογενῆ 
ἔδωκεν, ἵνα πᾶς ὁ πιστεύων εἰς αὐτὸν μὴ ἀπόληται, ἀλλ᾽ ἔχῃ ζωὴν 

1 μη ἀποληται αλλ οπιίτἰεά ἴῃ 3 ΒΙ. Ι, 33 νεῖ. [υαΐ, 

Ῥεζσβοη. Ταῖβ ρεγβοη Ης ἀεβοσγῖδεβ 85 “" Ης 
τδδῖὲ οᾶπιε ἀοννῃ ουὔξ οὗ μεᾶνεη,᾽ δά άϊηρ 
88 ἃ ἔυγίμει ἀεβογριίου “πῆς 50η οὗ 
Μδη" [νδο ἰΒ ἰπ πεᾶνεη]. Τηΐβ ἀδβογῖρ- 
τίοη ἰδεπεῖθεβ τμῖ8 ρεβοι 88 εδβι18 Ηπι- 
βε1, Ης οἰαίπιβ ἐμεγείοσε ἴο δᾶνε ἃ 
υὐΐᾳας φυδ!βοδιίοη ἔος ἴῃς ἀςεοϊαταῖίοη 
οἵ (τυῖϊῃ δρουΐ βεανεηὶν τὨίηρβ, πὰ τμΐ8 
αυα!!Βοδῖίοπ σοηδίβίβ πῃ ἐῖ8, τπδὲ Η 6 δπὰ 
Ης δἵοῃβ μ88 δδά ἀϊγεοϊ ρεσοερίίοῃ οὗ 
Βδάνθον τπίηρβ. Ηδ 848 ὕδεη ἰπ μεᾶνεη. 
ΒΥ “ πεᾶνθη᾽ ἰξ 18 ποῖ ἃ Ἰοοδί ἐν τη 18 
ἱπάϊοαιεά, θυ τῆδὲ οοπάϊιίοη νυ δίοῃ ἰδ 
ἀεβογίδεά ἴῃ τῆς ργοίοριιε ῶἃβ πρὸς τὸν 
θεόν. Απά ψΠπεη Ηε βρεδῖκβ οὗ οοπιίηρ 
ἅἄονπῃ οὔἕ οὗ βεᾶνεῃ Ηδ Ἵοἂπ οἠΐυ πηβδῃ 
τηδηϊεϑιίηρ Ηἰπιβεῖζ τὸ τπο8εὲ ἢο ἀγα θα 
ἴδιαι ἴοννες ἰενεῖ τοπὶ  Ὡϊ ἢ {ΟΥ̓ Πδὰ ποῖ 
δεδη δῦϊς ἰο δβοεπὰ ἴο {πε Κπονϊεάρε οὗ 
Βεάνεηϊν τπΐπρβ. [π βμοσέ, ννὲ βᾶνα πετε 
ἴδε Ῥαβὶ8β ἱπ ΟἿ γίβε β νὴ τνογάβ οὗ τῆς 
βιδίςηχεπὶ ἰη {πε ρτοΐορυς ἔμπας ἴδε νγογά 
8 ἰπ τὰ θερσιπηίησ Ψψιῃ αοὰ, δηά 
Ῥεςάπις βεϑβῇ ἴο ὃς ἃ ᾿ΐρῆς ἴο πιεη. ΝΕ 
ἰβ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπον ἱπιτοδυςεὰ ὃ [ὲ 
ἰδεπεῖθεβ τπε Ῥεΐβοῃ βροκεπ οἵ, δπὰ ἴξ 
βυρξεδβίβ ἴδλῖι Ηβ ψῆπο αἷοπε δὰ {πε 
Κηονϊεάρε οὗ Βεδνεηΐν (πἰπρβ ἢονν νοσα 
δυπίδη ἡδίωυγε, νν8ἃ8 δοςθεϑίδῖς, δη ἃ ννᾶβ 
ἴδετε ἔοσ ἴπε ρυγροβε οἵ σοπιπιυηϊςδιϊηρ 
τῆ᾽8 Κπονεᾶρε. Τῆε ψοσάβ δε ἰῃ 
τῆς Τ.ΚΕ., ὁ ὃν ἐν τῷ οὐρανῷ, αἤίττα τῃδὲ 
αἰιπουρῃ Ηδ παά Ἴοπιε ουξ οἵ πεᾶνεῃ 
Ἧξκ νν»28 5111} ἰη ἱξ, αηὰ πον δῆον ἴμδΐ ἃ 
ςοηπάϊεϊοη οὗἩ δεΐηρ, ποῖ ἃ ἰοοδι ἐν, ννὰ8 
τηεδηῖ ὈῪ “πεάνεη".--ίνες. 14. {δα 
ϑοη οὗ Μδῃ αδἷοπε ἢ88 (ἢϊ8 κπονϊεὰςθ, 
δοῦν ἰ8 1 ἰο ὑε ἀϊδδεπχὶπαϊεὰ δηὰ θεςοπια 
ἃ ἰΐρδε ἴο 411] πιεῆ ὃ Τΐβ ἰ8 ἀπβνψεγεά 
ἰπ ἴτε ννογάβ, καὶ καθὼς Μωσῆς . .. τοῦ 
ἀνθρώπον [πιοάετη εὐἀϊϊοτβ τεδὰ Μωνσῆς ; 
50 4180 ἴῃ 1ΧΧ]. Τα επιρῃδιῖς νογά 
ἰ6 ὕψωσε. Δ ὨεΠ Μοβεβ πιδάς πε Ὀγάζεη 
βειρεηῖ, ὃς ἀϊά ποὺ δεσγεῖς ἰξ π᾿ Πἰβ ἔεπὲ 
δηά δάπιῖὶξ ἃ ἔενν βεϊεςιεἀ ρεγβοηβ ἴο νίενν 
ἵε, θὰῖ τὸν ὄφιν, μᾶνε ἰξ Ὧπ εἷενα- 
ὕοη δὲ ψνῃίςἢ 411 πιῖρδς δες ἰϊ, 80 πιυβῖ 
τῆς ὅοη οὗ Μδη, ἴπε Ὀεᾶγεγ οὗ βεανεηυν 
1ιρδι ἀπά μεαϊίπρ, ὑψωθῆναι, ἔπδι 411 τπΔῪ 
δες Ηΐπι. ὙὡΤτῇς “ ᾿πίηρ ἀρ" οὗ ἴμε ϑοη 
οἵ Μδὴ ἰδ ἱπίεγργείεά ἰῇ χιὶ. 33 ἴὸ τηξᾶῃ 
Ηΐο 1:Δῖπρ ὉΡ οη πε οτοδδ, [τ τᾶ τμϊ8 

ὙΠΟ ἄγεν Βυπιαη οὐθεγνδίίοη δπᾶ 
Βυπίδη Βοπιᾶρε. ΤΏ ογοββ ἰδ [ῃς ἴτοης 
οὗ ΟΠτγίβε. ἴπ δε ρῆταβε δεῖ ὑψωθῆναι 
ες αοτγίβε 8 πβεὰ ἰῃ δοσοογάδποε νητἢ 
ατεεῖς υϑᾶρε Ὁγ ΨΗΪΟΙ δη δογίβε ἱπβηϊᾶνα 
ἰδ ἐπιρίογεά ἴο Ἔἐχρσεββ ἰδῆς δοιίοη οὗ ἴῃς 
νετῦ δνεῦ ἱμουρῃ τε αῆο νεσγῦ8 
βἰρη  γίπρ ἴο Βορε, ἴο ἐχρεςί, ἴο ργογηίβε, 
δηὰ βυς ἢ [κεὲ. Τῆυβ 7ῤλ. ἐμ Απὶ,, 462, 
οἶμαι γάρ νιν ἱκετεύσαι, πετε ΜατκΙαπά 
πεεάϊεβδὶν οὔδηρεβ τῆς δογίβε ἱπίο τῆς 
ξυῖυτο. Νιςοάδηλυβ οουἹὰ ποῖ 8εςὲ ἴδε 
ΑΝ ἈΡ τουνίῃ ὙΠ νΠΙΟ ἔπεδε νοσάβ ψετα 
δΠ]εὰ ὃν τς σπιςβχίοη, ννΒδὲ 'νουἹὰ Ὀς 
βυρρεβιεά το πίπι Ὁ ἴδε σοπηρατγίβοη οἱ 
τὴς Μεββίδῃ. υἱτἢ [πε Ὀτγάζεη βεγροπὶ 
ταῖς ὃς βογηειίηρ {κα 1818: Τῆς 50η 
οὗ Μδη ἰ8β ἴο δε Πἢεὰ υΡ. Ὑε8, δυῖ ποῖ 
οἢ ἃ ἴξγοῃα ἰῃ Ἡετγοά᾽β ραϊδος, Ἧς νγᾷς 
ἴο θὲ ςοπβρίουουβ, Ὀὰϊ 2456 {86 Ὀσάζεῃ 
δεγρεηῖ δαά Ῥδεη οοηβρίουουβ, Βαηρὶπρ 
οη ἃ ροΐε ἴος 1868 μεδ!ίηρ οὗ ἴμε ρβεορῖε. 
Ηἰδβ εἰεναϊίοῃ ννᾶβ οεγίδιη, Ὀὰς 1 νν88 δὴ 
εἰεναιίοη ὈΥ πὸ τηεσε οδῆςϊαὶ δρροϊηϊ- 
τηθπῖ, οσ Ρορυΐασ τεοορηϊξίοη, οἵ ἢεγεάϊ- 
ἴῶσ τίρμι, Ὀὰς ὈῪ ΡΙυπηρίηρ ἴπε ἀεριῃ8 
οὗ δυχηίδη ἀερταάδιίοη ἱπ τγυαβὲ βεῖ- 
βδοιίῆςε. ὙὍδεῖε ἰβ πὸ γογδὶ τοδά ἴὸ 
ΒυπΊδη Θχορί]εηςο, δηὰ [6808 τελοπεὰ ἴῃς 
Βείρβε Ης διϊαίπεά πο δίασε οὗ 
Βεγα δ᾽ ἐγιπιρεῖβ οσ βδυπείηρ οὗ Ῥδηπετ 
οΥ Ῥορυΐασ δοοίαίπι, Ὀὰϊ ὈΥ Ὀεὶπρ βυῦ- 
)εοιεά το {δε Κεεπεβὲ ἰεβϑίβ ὉῪ ὑνῖο ἢ 
Τδαγδοίεσ οῃ ὃε βεαζοῆςεᾶ, ὈὉῪ ραββίπρ 
τὨγουρῃ ἴπε ογάεαὶ οἵ ἢυπιδη [1{π ἴπ τπ18 
νοτὰ, απὰ Ὁγ δείπρ ἐουηὰ (δε Ὀεδῖ, ἴῃς 
οπε ΟὨΪΥ Ρεγίεςεῖγ ΓΑ ἘΠ Α1] βεγνδηῖ οὗ αοά 
δηὰ τηδῃ.- εσ. 15. ΤῈ ψοσάβ μ 
ἀπόληται ἀλλ᾽ οὗ τῆς ΤΕ. ἅτε οτηϊεῖ 
ὃγῪ Τίβοῃ., ΝΝ.Η., απὰ ΕΝ. Ἑυτγίδεσγ, της 
Βδτηε εὐϊτοτβ γερίδος τπ6 τνοσάβ εἰς αὐτὸν 
ΌΥ ἐν αὐτῷ, απὰ τῇς ΕΝ. ἐτγαπαίδιεβ 
“πὲ ψ Ὠοβοενοσ θεϊϊενεῖ τηδῪ ἱπ Ηἰπὶ 
μᾶνς εἴεσγηδὶ 11," ἴῃ δοοοσάδηςς ψἱτ 
]ομαππίπε υβᾶρε, νυν ὶοἢ ἄοεβ ποῖ βρροσγε 
1δε τεηάεγίπς “ Ὀο!Ἔνείῃ ἴη Η πὶ", ΟΝ 
8 τῆς οδήεοϊ ἴο ὃς δοροιηρ! 8ῃεἃ Ὁγ τΠ6 
“ ο]εναιίοη " οὗ (Π6 ὅοη οὗ Μδῃ, νἱξ., 
ταῖς ψβοανεσ, [ενν οὐ αεηε]ς, Ὀε]ονε8 
ταὶ παγα ἰδ 1εὲ}6 ἰη Ηἰπὶ δαὶ ἰ8 ἴδ. 
εχαϊιεὰ, τπῖᾶν πᾶνε ἴἰξε εἴεγηδί.---Ν ες. 
16. ϑενεσγαὶ Ἴοπβεγνδῖνς τμεοϊορίδπα, 
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αἰώνιον. 

τοῦ Θεοῦ. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

17. οὗ γὰρ ἀπέστειλεν ὁ Θεὸς τὸν υἱὸν αὑτοῦ εἰς τὸν 
κόσμον, ἵνα κρίνῃ τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σωθῇ ὁ κόσμος δι᾽ αὐτοῦ. 
18. ὁ πιστεύων εἷς αὐτὸν οὐ κρίνεται. ὁ δὲ μὴ πιστεύων ἤδη ιἱ 
κέκριται, ὅτι "μὴ πεπίστευκεν εἷς τὸ ὄνομα τοῦ μονογενοῦς υἱοῦ 

19. "αὕτη δέ ἐστιν ἡ κρίσις ὅτι τὸ φῶς ἐλήλυθεν εἰς τὸν 

717 

ἴοῦ, 474; 
Ὑ πεν, 

κόσμον, καὶ ἠγάπησαν οἱ ἄνθρωποι μᾶλλον τὸ σκότος, ἢ τὸ φῶς 35. τι 

Νεδηάεσ, Τδοίυςι, νΜνεδβίοοιξ, ἅτε οὗ 
ορἰπίοπ ἔπδῖ τε ψογάβ οὗ [εδὺ8 επὰ ἢ 
νεῖ. 15, δηά (δὶ τοπὶ νν. 16.21 ννὲ ἢανε 
8η δἀὐάίκίοη ὉῪ {πΠ6 δνδηρε δι, ὙΤΒετε ἰ8 
Ταῦ ἢ ἴο ὃε βαίὰ ἴῃ ἕδνοιν οὗ ἐπί8 ἰάεα. 
ΤΒς τπουρβίβ οὗ ἴβεβε νεσβοβ ἅσε εχ- 
Ῥίαπδίουυ ταῖμες ἔμδη ρτορτεββῖνε. Ὗν. 
16 δηά 17 τερεαῖ ἴῃς οὔ͵εςς οὐ ΟὨγίβι᾽ Β 
τλϊδδίοῃ, ὮΙ οἢ ὯΔ8 δἰγεδάν θεεη βιδίε. 
ν. 18 διὰ 1 ἀεοίατε ἔπε Ὠἰβίογίο 
τεβυ]β ἱπ (41 δηὰ υὑηδεϊϊοξ, σαβυβ 
Ποῖ δὲ τπε ἀδίς οὗ {πῸὸ σοηνεγβδίίοι 
ψνεσῈ ποῖ οοπβρίουουβ. Νν. 20 ἃπὰᾶ 21 
χὶδὶς τῆς ολυδεβ οὗ ἐδ δηὰ ὑηδε]ϊεξ. 
ὙΠΟ ἴεπβεβ αἷβο ἰογυϊὰ 8 τὸ γείεσ. ἴδε 
Ῥαββαρε ἀϊγες ἴο [εβ8. [π Ηἰδβ 1ρ8 
ἴδε ρὑγεβεὴῆὶ ψουὰ πᾶνε Ὀεεηῆ σῆογε 
παίυταὶ. Τὸ ]οδπ Ἰσοκίηξ Ῥᾶςοῖκ οη {πε 
Βηϊδῃεά βίογυ. δουῖβδίβ δπὰ ρεγίεςιβ δῖα 
τιαῖυγα!. ΑΙἾδο, ἴδε ἀεβιρηδίίο “"ΟὨΪΥ 
Ὀεροξζεη βοη "15 ποῖ οὴς οὗ ἴῃῆε πᾶπιε8 
ὃν ΨΒΙΟΒ [εβι85 ἀεϑίρπδῖεβ Ηἰπλ586], μὰς 
ἰξ ἰβΒ υϑεὰά ὉγΥ ἴδε ενδηρεῖ δι, ἱ. 18 δπὰ 
ΣΙ ]οδη ἰἱν. ο.---οὕτω γὰρ ἠγάπησεν. .. 
ζωὴν αἰώνιον. Τῆς ἴονε οὗ ἀοά ίος ἴδε 
ψνοσϊὰ οὗ τπεῃ ἰβ ἴῃε βουζτος οὗ ΟὨσίβε 8 
Ταϊββίοη ὉΠ 411 [18 ὈΙεββίηρβϑ. [τ τνᾶβ 
1818. ψ πο ρῥγοπιρίεά Ηἰπὶ ἴο “εἶνε, 
ἴδδὲ ἰδ, το ξῖνε ποῖ 50] εἰν ἴο με ἀθδιϊ οὗ 
[86 ςτοββ αἰϊυὰδὰ ἴο ἴῃ νοῦ. 14, Ὀυΐ το 41] 
δαὶ τῆς ψοῦὶά τεαυϊγεὰ ἔος βαϊναδιίοη, 
Η!8 οηἷγν δεροίίεη θοῦ. “ἼΤΒε οβδηρε 
ἴτοτῃ [Βς δογιϑὶ (ἀπόληται) ἴο ἴπ6 ργεβεπίὶ 
(ἔχῃ) 8 ἰο ὃς ποῖςά, ἴῃς υἱέες γυΐη θεὶπρ 
ΒΡΟΚαη οὗ 88 δῃ δςοῖ, (ἢε ροϑββεββίοῃ οὗ 
1π|ππ εἴεγπαὶ 8ἃ8 8δη δπάυτγίηρ ἐχρεσίεποςα "᾿ 
{Μεγεσγ, Νν εἰββ, Ηοἱ ζπηδηπ).-- ας. 17. 
οὐ γὰρ ἀπέστειλεν... δι᾽ αὐτοῦ. Εοτ 
Μδδίενες ἴπε τοβυ]ς οὗ ΟἿ τι 8 τοππΕ 
888 Ὀδεπ, ἰῃ σενεδιίηρ ἃ ἴονε οὗ 8ϊπ 8ῃι 
Ὀεϊηρίηρ Πεανίεσ ἡπάρτηθης οα τηδη, 818 
ΨΜ88 ποὶ οὐ β ρυγροβα ἰῃ βεηάϊηρ Ηΐβ8 
ϑοη. Τῆς ]εννβῃ ἰἄεα ννᾶβ ἴπαὶ ἴῃς 
Μεββίδῃ ννουἱὰ σοπὶς “ ἴο Ἰυάρε,᾽" .6., ἴο 
φοηάεπιη ἐπα τνοσἹά.--- κρίνω ληὰ κατα- 
κρίνω, ἰΒουρῇ οτἱρίπαΙν ἀϊβείηςε, ἀγα ἴῃ 
ἴδε Ν.Τ. δβοπιειπ)εβ ἰδθπεῖοαὶ ἰπ τιθδη- 
ἴῃ, ἴδε ταβυϊὲ οὗ Ἰυάρπιθηῖ 80 οπΊΠΊΟΩΥ 
δεῖπρ ςοπάεπηπδίίοη; οἷ ἐγ. Βυῖ 
δἰπουρῃ τῆς τοβυϊεὲ ἰβ }» εηῖ, {πε 
Ὀτίπρίηρ ἴο ρῶς ἃ ἀϊϑείποιοη ἀπιοης 
τῆδη δηὰ τῆε σταβυϊηρ οοπάεπιηδιίίοη οὗ 
ΔΩΥ, γεὶ 186 οὐ͵εοῖ ννὰβ ἵνα σωθῇ ὁ 

κόσμος. Ἰοδη τερεδίβ δἰβ ἑανουεί(ς ννοσὰ 
κόσμος ἴῆχες {ἰπηε8 ἴῃ [ἢϊ8 νεῦβε τπδὶ 
παῖς πιῶ 6 ΠΟ ΡΟΒΒΙ ὉΠ οὐ πηϊββίπρ' 
δί8 Ροΐπέ, ἐμαὶ 8ὸ ἴδσ 88 ἀοά᾽β ρυγροβα 
88 οοποοτηδά, ᾿ξ ννᾶβ οπα οὗ υπτηϊχοά 
ἴονε, παι 411 πιδ τηΐρῃϊ Ὀε βανεὰά, τῇδ 
ἘΠΊΡῃδβὶβ νν»αῪβ ῥγοῦδῦϊν ἄυσς ἰο τῆς 
ογάϊπασυ Μαεββίδηὶς ἐχρεοίαιίου ΨὩϊοδ 
1ἰπυϊτεὰ δηὰ τηϊβγεργεβεηίεά {πὸ ἴονε οὗ 
αοἁ. Ψνεβίςοιε τοπιαγκβ οἡ (18 νεῖβε: 
“ἼΒαΕ βδὰ τεδ ἐς 8 οὗ ργεβεηξ Ἔχρογίεποα 
οᾶηποῖ οὔδηρε ἴῃς τὰ (ΠῸ5 τηδάς 
Κηονγῃ, ποινανοσ {{π||6 νν πᾶν Ὁ6 δῖε ἴο 
ὑπ ἀεζϑίδηὰ ἰπ νν δὲ νΑῪ ἰξ ψν1}] θς δοοοση- 
᾿ΙΒῃεά "᾿. Ιἐ τηϊρδς οἱ δ᾽ ΠΊ}]ᾶσ στουπάβ 

δισυεὰ τπλὲ Ὀεσαυδε αοά νν1}}8 πὲ 
811 πιεῃ ὃς ΒΟΙ͂Υ ἰπ τ 5 1Π{π|, 411 πηθῃ ἂζς 
Ποῖγ.--τνοσ, 18. ὃ πιστεύων... τοῦ 
θεοῦ. Ἐχραηβίοη οὗ ργενίουβ νεσγβδ. Οσοά 
8βεπὶ Ηἰβ ὅοῃ ποῖ ἴο πάρε δυΐ ἴο βᾶνε ; 
δηὰ ννῆοβο δοοερίβ {πῈὸ ὅϑοὴ δηὰ Ηἰ8 
τονεϊδιίοπ 18 ἢοΐῖ Ἰυάρεά. Ιεἐ ἰβ πο Ιοηρες 
“δνΟΥΥ ]ενν,᾽᾽ ποῖ "'ἘΝΕΥ οπα οδοβαη Ὁ 
(οά;,᾽" υυῖ ἐνεζγυ οὔθ ἰῃδὲ Ὀε νεῖ. ΑἹΙ 
μαῖα 15. βρίγιῃαὶ. ΑἸπουρὰ ἰυάρτηεπε 
ψ 88 ποῖ ἴπ6 οδ͵εοξ ἴξ ἰ8 ἴῆς περεββασυ 
τεβυϊε οὐ (ἢ τίβι 5 ργεβεῆςα ἰη ἴα ᾿νοσὶά. 
Βυϊ [ξ ἰΒ ἃ Ἰπάρσπιεπι νεῖν ἀϊβεγεης ἔγοτι 
1πᾶὲ ννὩϊσο ἢ τΠ6 [ἐν εἐχρεοιθά, [τ ἰ8 
ἀεϊετηηίηεά ὉνῪ (Π6 αἰ υδε ἰονναγάϑ8 
ΟΠτῖβε, απ τηῖβ ραὶπ, 48 δἰϊεγνναι ἀ8 
8δῇον, ἰ8 ἀειεσπιίπεά Ὀν [ΠῈῸ τηογαὶ σοῦ- 
ἀϊείοι οὗ τῆε ἱπάϊνίἀυ8].---ὁ μὴ πιστεύων 
ἤδη κέκριται, “Ὡς τηδὲ Ὀεϊενεῖῃ ποῖ 8 
Δἰγεδάυ Ἰυάρεά ᾿"; ποῖ οπῖγ 18 Ἰεθ ὑπάες 
τε οὐγβε οὗ Πἰβ οὐγὴ εν] δοϊΐϊοῃβ ; Ὀιὺῖ, 
88 ἴπε ποχί οἴδιυβε βῆονβ, [1ὲ8 ὑπάδγ ἴῃ 8 
ςοπάεπηπδίίοη οὗἠἨ ποὶ δεϊϊενίηρ.-- ἤδη 
κέκριται, ἢε ἰ8 αἰγεδὰν ἰυάρεὰ : τ ἰ8 ποῖ 
Βοπὴς ἔαΐυτε ἀϑϑίσε Ὡς ἀοι ΕΠ ἀννδὶ 8 
ἃηπὰ νν ῃῖςο ἢ ΠΊΔΥ ΟΥ πιᾶῪ ποῖ οοηνῖοῖ, Ης 
ἐς Ἰυάρεά, ἀηὰ οἡ ἃ στουηὰ ΜΈϊΟΪ το Ϊομη 
δΘΕΠῚ8 ἴο ἱπάϊςαϊε τηοηβίσουβ ἀδργανιυ, 
ὅτι μὴ πεπίστευκεν .. . τοῦ θεοῦ. Νοὶ 
ἴο ρεζοεῖνα {πῸ ρίοσυ οὐ τπὶβ δυριϑβὲ 
Βείῃρ ψνῆοτη ]οῆη 8ὸ δάοσεά, ποὶ ἴο 
τεςεῖνε ἔπε τενεϊδιίοη πηδάς ὃῪ 16 ΟΠΪν 
Βεροίίεη, ἰ8 ῥγοοΐ ποῖ πιεγεῖν οἵ Ὠυπιδη 
ἱπβσπιν ἀπά ραββίοη, αὶ οὗ υυἱοκεάπεβϑ 
οἤοβεη δηὰ ρῥγείεσσεδ ἴῃ ργεβεηςα οὗ τε - 
νελϊεὰ ροοάηεεβ.--- ετ. 9ς. ὙΤΠῖβ ἰ8 
ξυτῖδες ἐχρίαἰπεὰ ἴπ δε [ο]]οννπρ, αὕτη 
νον τὸ φῶς. ὙΤΠε ρτουπά οὗ {με οοῃ. 
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ὍΡΟΥ καῇ, ἣν γὰρ πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα. 
τ᾿; μισεῖ τὸ φῶς, καὶ οὐκ ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα γ. 13. 

ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ ΠΙ 

20. πᾶς γὰρ ὁ " φαῦλα πράσσων 

νυ Τοδίι χε! αὐτοῦ 21. ὁ δὲ "ποιῶν τὴν ἀλήθειαν ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς να 
δ΄ βανερωθῇ αὐτοῦ τὰ ἔργα, ὅτι ἐν Θεῷ ἐστιν εἰργασμένα." 

ἀετηπδιίίοη 11ε8 ὑσεςίβεϊυ ἴῃ 818, τπδὲ 
εἶπος (δες οοπιὶπρ οἱ ΟΒτίδε δηὰ Ηἰ8 
εχπίδιτίοι οὐ μυπιαπ 11ξπὶ ἰη {πὸ Ἰρῶϊ οὗ 
τῆς ΠοΙϊπεββ δηὰ ἴἶονε οὗ δε Εδίδεσ, 
Βυπηδῃ δἰ ἰδ πο ἴοηρες ἴμε σεβυϊ οὗ 
ἴρπογαπος, Ὀπὶ οἵ ἀεϊθεγαῖς ςποῖςε δπὰ 
Ῥτείεσεηος. Νοιβίπρ Ἵσδῃ δε ἄοπε ἔοσ ἃ 
τηδῃ ὙὯΟ 808, “" Εν!], Ρε τποὺ τὴν ροοά ᾽". 
Τῆς σϑᾶβοη οὗ (15 ᾿εηεελθυνὸ οὗ ἀλτίκπεβ8 
δπὰ τοὐεςτίοη οὗ ΟἾγίβε ἰ5 τπδὲ ἰῃς 11 ἰ8 
εν], ἦν γὰρ κ΄ τ΄ λιν τ. 2ο. Τῆε ργίη- 
εἰρ'ε 18 ἐχρίδίπεά ἴπ 1Π|8 νεγβϑε. (7ηάετ- 
ἹἸγίη ς ἴδε δοιϊίοῃ οὗ πιδπ ἰονναγάβ Ομ τίϑι 
ατίηρ Ηἰβ Εἰβίογίςαὶ πιδπιξεβιδείοη νγᾶ8 

ἃ ξεπεῖαὶ ἴαϑν: ἃ ἰδνν Πίος ορετγαῖαβ 
ὙΏΘΙΕΝΕΙ τῆση Ἄ͵Τ6 δἰ πΉ Δεῖν ἰπνιτεὰ τὸ 
ψψΑ11ς ἰπ τὰς ᾿ἰρῆϊ. ὙΒε ἴἂνν τυ ἢ ρονεγπηβ 
ἴδε δεοοερίδηοε οσ τείαβαὶ οὗ ᾿ρὴϊ ἴ5 ρίνεπ 
ἴῃ ἴῃς '᾿νοτάβ πᾶς γὰρ ὁ φαῦλα... ἔργα 
αὐτοῦ. φαῦλος, οτίριπα!γν “Ῥοοτ," 
4“ ῬΑΙ τυ," “ὐρὶγ"; οἱ φαῦλοι, “τε 
νυϊρας," “τῆς οομηῆοη βοτῖ ". [}ἢη 
Ῥοϊγδίιβ, φαῦλα πλοία, πολιτεία φαῦλα, 
Ῥδάϊΐν ςοπείτυςίεά ; φαῦλος ἡγεμών, ἃ 
Τοο ἴθ ρεπεσαὶ, ἀπά ἴῃ χνῖϊ. 15, 15. ἰξ 
ἰδ ορροβεὰ το ἀεϊθεγαί τἱοκεάηςββ. 
Ἀυ]], βεηβεῖεββ νἱοἰουβηςβ8 βθοῖὴβ ἴο ὕες 
ἀεποιεά. Ηετε δηὰ ἴῃ νεσ. 29 πράσσειν 
8 υδεὰ ψιἢ φαῦλα, Δηὰ ποιεῖν ἱπ τῃ6 
πεχὲ νεῖβεα ἢ ἀλήθειαν, οα ὙΠΟ 
Βεηξεῖ τοπιδεκβ: “ Μαϊτῖδ εϑὶ ἱγτοαυίεῖδ ; 
εβὲ αυϊδάαπη ορεζοβίυβ αυδτὴ νετγί[88, 
Ηΐης νετῦϊβ ἀϊνετβὶβ ποίδητυ". Ψ Ώεσα 
ἃ ἀϊκιϊποϊίΊοπ ἰδ ἱπιεηδεά, πράσσειν 
Ἔχρσεββεβ ἴῃς τεἰϊϊεγδίϊνα ρυζείηρ ἰογῖ 8 οὗ 
δοιίνίεἰε8β ἕο Ὀτίπρ βουιθι ίηρ ἴο Ρ488, 
ποιεῖν ἴῃε δοίυλὶ] ργοδυοιίοη οὗ ννβαὶ 18 
αἰπιεά δῖ, Ηδηςς δβεσα 8 ἃ βρῆς Ὠὶπὶ 
οὗ ἰὰς Ῥυ5Υ ἐγ  Ἔβϑηεβ8 οἵ νίςε. Ῥδυϊ, 
88 ΜῈ}1 δ8 ]οδπ, υ8ε58 πράσσειν, ἰπ ςετίδίη 
Ῥ 658, οὗ εν] δοιϊίοπβ. Τῇθβ Ῥείβοῃ 
ἴῆυ8 ἀεῆπεά μισεῖ τὸ φῶς, ““Παίεβ τπς 
Ἰίσαι,᾽" ἱπβίεδά οὗ ἀεἸ ρπτίης ἴῃ ἰξ, καὶ οὐκ 
ἔρχεται πρὸς τὸ φῶς, Δηὰ ἄοεβ ποῖ ὑτίηρ 
ΒΙπΊβεῖ π΄ ἰϊ τδάϊαπος, ἄοεβ ποῖ 
Βεεκ ἴο υδ6 ἰξ ἴογ 5. οὐνῦ δπ]ϊρῃίεη- 
τηεηῖ; ἵνα μὴ ἐλεγχθῇ τὰ ἔργα αὐτοῦ, 
“41εβὲ 18. ΨοσΚΒ δε οοηνίοτοὰ" δηὰ 580 
αἴ ἴο 5Βῃαπιθ. Ἂἀσοοτγάϊπρ ἴο [οππ ποτα 

18. πηογαὶ οὗ] αυγ δὲ τς τοοῖ οἵ Δ41]] 
τεῆιβδὶ οὐ Ομ γῖϑι. Οδνϊουβῖν ἴπεγα ἰδ, ἢ 
Ομ τῖδε με οοπβίεγεά βἰ ΡΥ 48 “ Πρηι"". 
Το τεῖυβε ἴῃς ἰάεαϊ πε ργεβεπίβ 15 ἴὸ 
Ῥτείεσ ἀδίκηβββ.---  εσ. 21. ὁ δὲ ποιῶν... 
40 η {πὲ οἵδε ἤδηᾶ, ἢε ψνῆο ἄοοϑ8 {πε 
αὐ"... ΤὨΐβ ἰβ οπς οὗ 10}π᾽8 οοπλ- 

Ῥτεβεηβῖνε ρῆγαβες νης ρεσῆδρα οϑε ὉῪ 
ἀεβπηίιίοη. “Τὸ ἀο ἴδε ἘΣ "5 δῖ ΔῃΥ 
ταῖς ἴο ἴἷνε υὑρ ἴο ψῆδὲ οπε Κπονβ; ἴο 
1ϊνε δὴ δοηδβῖ, οοπβοίεπεουβ 6. 1ομη 
ἱπιρῖϊε5 τπΠδὶ πιεπ οὗ τμ18 ἃτε ἴο ὃς 
ἰουπὰ ψἤετα με Ἰίρδὶ οὗ ΟὨγίβε μδ8 ποῖ 
ἁλνυπιεᾶ : Ὀὰὲ τ δεη ἰτ ἄλντι8 ΤΕΥ δ841} 
ἰε τ ἰογ. Ης ἐπὶ ἀοεῖδ [86 τυϊἢ 
ξοδηεϑ το  ἐδο {εδὲ πὲ δ! ἀδοῦς τὴᾶν 6 
τηδηϊεϑιςά, ἐν θεῷ ν εἰργασμένα. 
15 ὅτι εχργεβϑῖνα ἐπὶ ἕλει οἵ ἀεοίαγα- 
ἔνε οὗ ἃ τεδβοηῦὺ Μυβὲ νὰ ἱγδηϑβὶδὶς 
“τηδηϊεβίεδ, πλὶ τΠπῈῪ τα," εἰς., οὐ 
““τῃηληϊεβιςά, Ὀεοάυβε ἘΠΕΥ ἅτε," εἴς. ἢ 
Τῆς ΕΕΟΝ. μδ8 “τδι᾽" ἱπ τς ἐεχῖ, δπά 
“Ῥεσδυδβε᾽" ἱπ [86 τπηλερίη. ἀοάεε ἀπά 
ννεβιίοοῖς ρῥτείες τῇς ἰογσγχεσ ; [υὕσϊο, 
Μεγεσ, ΝΝ εἰβ8 δηὰ ΝΥ εἰζβᾶςϊκοσς ἰΒς Ἰδιῖες. 
118 ποῖ εᾶβυ ἴο ἀεςϊάς θεῖϊννεεη [86 ἔνγο. 
Οπ τὲ ψποϊε, ἴῃς ἰδίίογ ἱπιεσργαϊδίίοη ἰ8 
ἴο ες ρῥγείεγγεά. ὙΠΐβ οἴδυβε ρίνοβ [86 
τεᾶβοη οὗ ἴμ6 ὙΠ ρηεβ5 βδοννῃ ὃν ἴ86 
τὴδη ἴο δᾶνε ἢῖβ ἀεεάβ σηδάς τηδηιεβι : 
δηὰ τῆυ5 ἴξ Ῥαΐδποαβ ἴῃε οἴδυβε ἦν γὰρ 
πονηρὰ αὐτῶν τὰ ἔργα, τ» ἢ ρῖνες [86 
τεᾶϑου ἔοσ εν] ἄοεσβ βῃππηίηρ ἴδε ἰτρδῖ. 
Ηε νῆο ἄοεβ ἴδε συ 5 ποῖ αἰγαϊὰ οὗ 
τῆς Ἰρδε, θὰ: ταῖδεσ βεεῖκβ ἱπογεδβεὰ [ρῶς 
Ὀεοσδυδε 8 ἀεεάβ πᾶνε θεεη ἄοηε ἐν θεῷ ; 
τηδὲ ἰ8β, ἢε 848 ποῖ ὕεεη βεραγαιεὰ τοι 
αοά ὃγ ἔδπεπι, Ὀυϊ μ845 ἄοπε ψμᾶὶ ἢς μδ5 
ἄοπε Ὀεσδυδβε ἢς οοποείνεά [μαΐ ἴο Ὀ6 ἔα 
Μ711 οὗ αοἁ. ΜΥΒετῖα βυςῇ Ἰρῆς ἂ8 εχὶ δῖ 
8285 δεεῆ ςοπβοίεπιουδίν υδεά, πιοσα ἰδ 
βουρῶιϊ, δἀπὰ ννεϊσοπιεὰ με ἱξ ΤοπΊεβ. 
“Ῥίαϊο νναβ {|6 ἃ τῶδη βδυῖ ἱπίο ἃ ναυϊὲ, 
τυπηίηρ δἰῖδες δπὰ τί μεσ, ἢ ἢΐ5 ροοτ 
βιοκεγίηρ Ταρεσ, ἀροηϊζίηρ ἴο ρεὶ ἔογίῃε, 
ἃπὰ δποίάϊπρ Ὠἰπιβεῖῖ ἰπ τελάϊπαϑθε ἴο 
ΤΆΚε ἃ Ββρτίηρ ἰογσννατά τς πιοπιθηὶ ἃ 
ἄοοῦ βδοιϊά ορεῆ. Βυῖ ἰξ πδνες ἀϊὰ. 
“Νοῖ πιδηΐὶς τνῖβε δε οαδἱεὰ,᾿ Ης δαά 
οἰοτηῦ 4 ΗἸ] ἰὰ τῆς Πδχκε, δηὰ κἰοοά 
οΔΠΠ Πρ ἴο Βῖδ σοπιραπίοπβ Ὀαΐονν, " Οοπιδ 
οῃ, φοπῖς οη, [ἢ 18 ννὯῪ [168 ἴα Εδϑεῖ: 1 δπὶ 
νίβεὰ ννὲ 8141} βες τῆς βυῃ τγίβε δῆοῃ᾿᾽. 
Βυὲ {πον πενεσς ἀϊά. νΥπμαὶ ἃ ΟὨγίβιίδη 
δε ψουΐϊά μανε πιδάς. ΑΒ] δὲ ἰβ οπα 
τον. Ηε δπὰ ϑοογαῖεβ, ἴᾷς νεῖ! Ἰοηρ 
τετηονεᾶ ἔγοπῃ τπεὶς εγςβ, ἅγε δἰτίηρ δὲ 
7εβυ8᾽ ἔεεῖ. ϑαποίς ϑοογαίεβ, οἵὰ ὕγσο 
ποῦὶβ" (Εταβπιυβ ἴο Μοζε ἱπ δὲν Τὶ 
Μογες Ἡομσεκοίὴῆ. ἩοϊιΖπιαππ αυοῖες 
ἴτοπὶ Ηδυβγδιῃ: “Α5 84 πιδρτιεῖ αἰϊγδοῖδ 
τῆς πιεῖδὶ νν δῖ] τε ἀεδὰ βίοῃε [ἴεβ8 υπ- 
τηονεὰ ; 80 ἅγὰ ἴδε οπι!άγοη οὗ αοἁ ἄγανσγα 
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22. Μετὰ ταῦτα ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ εἰς τὴν 
τ Ἰουδαίαν γῆν. καὶ ἐκεῖ διέτριβε 
23. ἣν δὲ καὶ Ἰωάννης βαπτίζων ἐν Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ Σαλεὶμ, ὅτι 
5 ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ " καὶ παρεγίνοντο καὶ ἐβαπτίζοντο. 24. "οὔπω 

γὰρ ἦν βεβλημένος εἰς τὴν φυλακὴν ὁ ᾿ἸΙωάννης. 

ζήτησις ἐκ τῶν μαθητῶν ᾿Ιωάννου μετὰ ᾿Ιουδαίων 1 περὶ καθαρισμοῦ - 
26. καὶ ἦλθον πρὸς τὸν Ἰωάννην, καὶ εἶπον αὐτῷ, ““Ραββὲ, ὃς ἣν 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ 

μετ᾽ αὐτῶν καὶ ἐβάπτιζεν. 

1 
25. Ἐγένετο οὖν 24. 
5 Ὑ . ΧΡ. χχχίϊ. 

6. Νιαβ. 
1,12. ον. 
ἱ, τό. 

μετὰ σοῦ πέραν τοῦ Ἰορδάνου, ᾧ σὺ μεμαρτύρηκας, ἴδε οὗτος “ ἤν ὙΠ 5 

1 Ιονδαιον ἰη ΟΑΒΙ,, δδοριεὰ Ὁγ ΤΙΤΙΥΝΝ.Η.Ε. 

Ὀγ {86 Τοροβ δπά Ἴοπα ἴο ἴδε Πἷρδε᾽". 
(ΩΓ εδαρ. χνι. 31. 

γν. 22-36. ΤᾺΣ νελρϊδένν ὁ Ἄἔεϑμς ἴῃ 
ἐάταδ αὐέεν Ης ἰῇ ξενμξαΐεηι. ΤὨϊΒ 
418 ἱπῖο ἴῆγεε ρασίβ: (1) ἃ Ὀγίεῖ δοσοουπὲ 
οὔ ἴδπε πιονεπηεπῖβ δηᾶ βιιοςεβ8 οὗ [608 
δηὰ {πε Βαρεῖδε ψψῃϊο ἢ Ῥγονοκεὰ ἃ οοπὶ- 
Ραζίβοη δείννεθεη ἔμεπὶ, 22-26; (2) (δε 
Βαρεῖβι'β δεςερίδηος οὗ δε οοπίγαβδὶ ἀπά 
ἢπ8] τεβιτηοην ἴο Τεβυ8, 27-30; (3) ἴδ 
εχραπβίοη ὃν ἴδε δνδηρεῖδβὲ οὗ τῃ6 
Βαρεῖβε᾽β ψοσάβ, 31-36.---εσ. 22. μετὰ 
ταῦτα, κυθβεαιθεπε ἰο ἴῃς τηϊπίβιυ ἴῃ 
7εταβαίεπι [εβ08 δηὰ Ηἰβ ἀΐβοῖ 68 οᾶπια 
εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν γῆν, “ ἱπίο (Ὡς ᾿άδεδη 
ςουπίγυ,᾽" πα τυσγαὶ ραγίβ ἱπ σοπίγα 8- 
εἰποιίοη ἴο πε πηεοροΙίβ. “ Νδηλ 4υυτὰ 
εχ ]υάδεαε στμείσοροὶ! οχίγες [6β8, πο 

ἴεταῖ βἰπιρ! οτος ἀϊςὶ ρῥγοβοϊβοὶ ἴῃ 
ἐαάπεαπι; εν, πιαίαϊπηυ8 Εἰρὸ ἴαττί- 
τοσίαπλ οοηνοζίοεσε 4ᾶπὶ ἰεγγαπ,᾿ ΒαΖᾶ. 
80 ἴῃ ]οϑῆ. νἱῖϊ. στ ((οάεχ Αστηργοβίδηυ8), 
“1 Βαανα ρίνεη ἱπίο ἴῃγ δαπὰά ἐπα Κίηρ οὗ 
αἱ καὶ τὴν πόλιν αὐτοῦ καὶ τὴν γῆν 
αὐτοῦ". Οὗ αἶβο ]οδη χί. 54.---καὶ εἰὲκ 
διέτριβεν, “πὰ τπετε Ηδ βρεηξ βοπιδ 
εἶπα ἢ Ἐπαπλ); ψΒϑῖΠεσ νέο κβ οσ 
ΤΑοπἢ8 ἀδρεηᾶβ οἡ πΠπ ἱπιεγργεϊδεοη οὗ 
ἦν. 35.--καὶ ἐβάπτιζεν, (παῖ ἰ5, Ηἰ8 
ἀϊθοὶρ [68 θδριϊβεά, ἱν. 2.---τνεσ. 23. ἦν δὲ 
καὶ... ἐκε. Απάὰ Ἰ]οῇπ αἷδο νγᾶ8 
Ῥαριἰβίηρ, Δ πουρἢ δε δά βαϊὰ ἐπδὲ ἢβ8 
88 βεηὶ ἴὸ δαρῖίβε ἱπ ογάδθι ἴπαὶ τῆ8 
Μεββίδῃ τηῖρῃς Ὀς ἰδεπεβεά; ψἈο ἢ μδά 
δἰγεδὰυ θεεὴ ἄοπθβ. Βαυῖΐῖ [οδη βανν (πὶ 
τῆ πιὶρῃς 51} δὲ ργεραγεά ἔος τῇς 
τεοεριίοη οὗ ἐς Μεββίδῃ ὃν πὶ8 ργεδοῖ- 
πε δηά ὈαριΐβθΒ. Ηδεηςε, Βοννενεσ, ἴΠῸ 
αυεβεϊοηίηρ ΠΟ ἄτγοβα, νασὶ 25. Τα 
Ἰοςδ!εν 18 ἀεβογρεά 48 Αἰνὼν ἐγγὺς τοῦ 
Σαλείμ. ““Ἴῇε 8.1] πὶ οὗ τπῖ5 ρίδοβ 18. πὸ 
ἄουδε τπὴ6 ϑῃδίεπι οὗ Θεπεβὶβ χχχιϊ. 18, 
δηὰ βοπὶβ βϑενθῃ 1165 ποσίῃ 18. ᾿Αἰηῦῃ 
[ΞΞ ϑρείηβ), αἱ τε μεβδά οἵ ες νδάν 
Ἑλι Δ, ΜΏΙΟΒ 18 ἴῃς ρτεαῖ ΠΙΡΏΝΨΑΥ ὑΡ 
ὅἴτοτα ἰἢς Παπιεῃ ἰογὰ ἔοσ ἴποβα τοπεπα 
δου τς εαϑὲ ὈῪ ἴῃ6 ΨΑΥ οὗ Ρεηΐεὶ δῃ' 

ϑυςςοῖδ᾽" (Ηδηάετθοπ᾽β Ῥαϊσείϊμε, Ὁ. 
154. ὙΤδα τϑᾶβϑοη ἔος οδβοοβίηρ᾽ {Π|8 
Ἰοοδιεν ννὰ8 ὅτι ὕδατα πολλὰ ἦν ἐκεῖ, 
“ἰ Ββοδῦδε ΠΊΔΠΥ Ὑγδῖειβ ϑνΈσγα {Π᾿͵γα,᾽ ΟΣ 
ταῦσἢ ψαΐεσ; πᾶ ἐπεζείοσεα Ἔνθ ἰῃ 
ΒΌΠΙΠΊΘΙ ὈΑρ(5πὶ ὈΥ ἱπητηεσβίοῃ οουἹὰ Ὀς 
ςοπεπυδά. [Ιὲ 185. ποῖ “(6 ρεορῖβ᾽ 8 
τοτεβηγηοηῖ "" δαὶ ἰ8 ἱπ νίῖεν. ΨΝῈΥ 
τηθηϊτίοη [18 ΔΩΥ τῆοσα ἴδῃ Πέτα ἸΠΕῪ 
βοῖ {μεῖς ἰοοά ᾿---καὶ παρεγίνοντο, {π6 
ἰηάδεβηίτε (μἰγὰ ρΙυγαῖ, 45. τεαιθη ἰπ 
Ν.Τ. δηά σερυϊασὶν ἰπ Επρ 8}, “ΠῸῪ 
ςοηπεϊηυεά ςοπλίηρ ".-- εσ. 24. οὕπω 
γ νον ὃ ᾿Ιωάννης, “ἴοΣ ποῖ γεῖ μαὰ 

Οὔ Ὀεεβ οᾶϑὶ ἱπῖο ργίβοη ᾿᾿: ἃ οἷδυβδ 
ἰῃβεγίβά ἴοσγ {πε βακα οὗ ἴποββ 8ο πηὶρδς 
δανε ρδιπογεά ἴτοτη πε βυῃορίίς πασγαῖῖνα 
1δαῖ ἴομη ννὰβ σαϑὲ ἱπίο ργίβοῃ ἱπηπχδάϊ- 
δεῖν δἷζεσ ἴῃς ἐεπιρίδείοη οὗ [ςβυ8, ΜΙκ. 
ἴ, 14, Μῖ. ἵν. 12. Ιοδη δανίηρ Ὀδεη 
Ρταβεὴὶ ἢ [6808 (Ὠγουρ 411 (ῃἰ8 
Ῥείοᾶ οἂπη ρῖνε {πε βεαυεπος οὐ ἴδε 
δνθηῖβ ἢ σὨτοποϊορίοαὶ ρῥτεοϊ βίοη.--- 
γεν. 25. ἐγένετο οἷν ζήτησις... 
ΤΒεῖα ἄγοβε τεγοῖοσε-- αὶ 18, ἰπ σοη- 
Βεαυξηςα οὗἉ ἴΠ6 ρτγοχίπιν οὗ ἴπεθ6 ἔνο 
Ὀδριίβπλ5---οἡ ἔῃ ρατὶ οὗ [οἢ π᾿ Β ἀϊβοῖ ρ!ςβ 
[ἐκ, οὐ. Ἡετοά. ν. 2ι διά Ὠίοηγβ. Ηδ!]. νἱϊϊ. 
Ῥ. 556] φυσδιϊοπίπρ, οζ ἀϊβουββίοη, υἱτα 
ἃ εἰν ἀρουΐ ρυτίνίηρ, (δδὲ 18, ρεπεγαῖυ, 
ἱποϊυάΐπρ τπ6 τεϊδιίοη οὐ ἰδοβὲ ἔνο 
Ῥαριβηηβ ἴο οὔς ἃποῖμεσ, δηὰ ἴο τῃῈ 
7ενν θη νναβμίηρβ, δηὰᾶ τῃς εἰρηϊβοδηςε οὗ 
ες. Τβε ἱγεηὰ οὗ δε ἀϊδβοιιββίοῃ γῆ 
ὃς ραϊμεσεά ἔτοπιὶ [δε σοπηρίαἷπὲ το τῃς 
Βαριῖβε, νεσ. 6. Α58 εἰ ἀϊβουββίου νν88 
θεραη ὈΥ τῃς ἀϊδβοὶρ]ε8β οὐ [οἤπ, ἴὲ νουἹὰ 
ΒΕΟΙΏ 8 ἰξ {πεν Παά ομαδ]εηρεά τῃς [εν 
ἴον βεεκίπρ Ὀδαρεϊβπιὶ ἔτοπῦ [εβις. ἘῸσ 
ἰδεῖς σοπιρίαίπε ἰ8 (νεσ. 26) Ραββί... 
πρὸς αὐτόν. Τῇαῖ [εβὺ8 βδῃουϊὰ Ὀαριϊβα 
85 ννῈ}} 48 Ιοδπ ἔμεν οουἱὰ ποῖ υπάετ- 
βίδηᾶ, Κδαὶΐν, [πο ἀϊ ΠΟΌΪΕΥ ἰ8 ἐδδὲ 6818 
δῃουϊά βανε αἰϊοννεά Ἰοῦπ ἴὸ ρὸ οπ 
δαριεϊβίηρ, δπὰ τπδὲ 1ομπ 5ῃουϊὰ πος δἷπι- 
861 ἢανε ρσοξεββεεὰ ἀϊβοὶ ρ εβϑῃϊρ οὐ 6888. 
Βυξ 8ο ἰοπξ 85 οδῃ αν ἐδαὲ πηδῃ ψεσα 



720 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ πι. 

βαπτίζει, καὶ πάντες ἔρχονται πρὸς αὐτόν" 427. ᾿Απεκρίθη 
᾿Ιωάννης καὶ εἶπεν, ““Οὐ δύναται ἄνθρωπος λαμβάνειν οὐδὲν, ἐὰν 
μὴ ἡ δεδομένον αὐτῷ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ. 28. αὐτοὶ ὑμεῖς μοι μαρ- 
τυρεῖτε ὅτι εἶπον, Οὐκ εἰμὶ ἐγὼ ὁ Χριστὸς, ἀλλ᾽ ὅτι ἀπεσταλμένος 

«ἢ. 9. 1«. εἰμὶ ἔμπροσθεν ἐκείνου. 29. ὁ ἔχων τὴν νύμφην, "νυμφίος ἐστίν " 
1ὲν. 
Ἐρίῦν..5. ὁ δὲ φίλος τοῦ νυμφίου, ὁ ἑστηκὼς καὶ ἀκούων αὐτοῦ, χαρᾷ χαίρει 

διὰ τὴν φωνὴν τοῦ νυμφίου. 30. αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ πεπλήρωται. 

Ιεὰ ὈΥ δ΄ῇ᾽6 ρῥγεδοδβίηρ ἴο δοςερὲ δε 
ῬΜεββίδῃ Ὡς τηϊρῃς νε}]} θεϊενε τθαῖ Βα 
βεσνεὰ ΟἾτῖβὲ δεῖῖες τδυς τἤΔη ὈΥ ἔο]ϊον- 
ἴηρ ἴῃ Ηἰἴβ τταΐῃ.---ν ες. 22. Ηἰἴβ ἀπβυνεσ 
βυϊποίεπεῖγ 5δοννβ πὲ ἰξ ννᾶβ ποῖ σχίνα γὺ 
ἴδδλι ρμτοτιρίεὰ ἢΐπὶ ἴοὸ ςοπίίπυς 8 
Ῥαριίβ:).---οὐ ϑύναται. .. οὐρανοῦ. Τῇε 
ξεπεσαῖ βεηδε ἰ8 οὑνίοι! (ςΓ. 8. ἴχχν. 6, 7, 
Πχχνυϊϊ. σα ; 788. ἱ. 17; α Οοσ. {ϊ, 7), δυῖ 
ἀιὰ Ἰοῦπ πιεᾶμ ἴο ἀρρίν ἴδε ργίηςὶ ῥὶς 
ἀϊγεςον ἴο Ὠϊπηβεἷ οσ ἴο [εδὺ8 ἡ ὙΝν εἰβίεἰη 
Ριείεγα ἴδε ΤΙΌΥΠΊΟῚ : “ΠΟῚ ΡΟΒΒΌΣΩ στη 
δΔιίορᾶίε εἰ τάρετο, 4π|ὲὲ εὺβ ποη 
ἅἄεάϊε". 980 (αϊνίη, Βεσα [“ αυἱά ςοηλ- 
τηϊπηὶ πηεᾶς σοηάϊτίοη! δ]! αυἱὰ Δἀ)ίςετε ὃ ̓ ), 
Βεηρεὶ [“ ᾳυοπηοάο δυιάεξαπι ἐρο, ἱπαυΐξ, 
Βοιηπεβ δά πιὸ δάβισίηρεσε ἡ", δηὰ 
1οκε. Βυΐῖ, 48 ΝΥ εἶδββ ροϊπιίβ ουΐ, 1 18. ἃ 
ἡιυδειϊβοδείοη οἵ 16βὺβ νος ἢ τπ6 αυεδβιίοῃ 
οὗἩὨ ἴδε ἀϊδβοῖρεβ ἀεπηαπάβ, απὰ τῃ 8 18 
εΕἰνεθ ἱπ Ιομ π᾿ 8 βίδίετηθεης ἴπαι Ηἰ58 
Ῥορυϊατίιν ἰ5Β αοά᾿δβ γῆ. Βυϊ ]ομη 
Ὡνδ118 Ὠιτηβεῖ οὐ ἴδε ορροτγίυπιν ἴο 
ἐχρ δίῃ ἴῃς σοϊδίίοη με δίπηβεῖῖ οὶ ἄβ ἴὸ 
7εβι85.---νες. 28. αὐτοὶ ὑμεῖς... 
ἐκείνου. ]οἤπ᾿8 ἀϊβοίρίεβ. βῃουϊ ἃ δανε 
Ῥεεη ρῥτεραγεὰ ἴοσ δῖ ἴπεν ποὺ βες 
δΒαρρεπίηρ. Ηε διδὰ Ἔπηρἤ δεῖς! ἀεςϊατεὰ 
ἴδδὲ Βε νγᾶ8 ποῖ ἴδε (ῃγίβι, θυϊ ον Ηἰβ 
 οτεσυπποσ (1. 109-27, 30).---Ν  εσ. 29. ὁ 
ἔχων τὴν ν. ΤΒε Ῥεγίάε 15 ἴῃς 
λα ας ΟΟΤ. ἤσυτε εχργεββίνε οὗ ἰδῆς 

ΡΪε ἰπ ἐδεῖς οἷοβε σεϊδλείοη ἰο σοά (153. 
ἫΝ 5, Ηοξ. 1Ϊ. 18, ΡΒ. χῖν.). ΤΗΐβ ἤρυτγε 
ῬΆβδεβ ἱπίο Ν.ΙΤ. Ολ Με. χχίϊ. 2, ΕΡΏ. 
ν. 32, 48. ἷν. 4.--- ἔχων, ἢς τῃδι ἢ25 ἀπὰ 
Ὡοϊάβ ας α τς. Ω, Μᾷκ. νἱ. 18, 16. 1᾿ν. 
1. ἰχ!], 5.---7ννυμφίος ἐστίν, [τ 15 ἴῃς Ὀτίάε- 

ὍΟΣΏ, ἀπ πο οπς οἶδε, ὑνῆο πιᾶεείεβ ἴῃς 
τάς δηὰ ἴο ὑνῆοπὶ βῆε Ὀεΐοπρβ. Ὑἤεῖα 

5. ΟΠΪΥ οπς ἰπ ὑνἤοπι ἴῃς ρεορῖς οἵ αοά 
ςᾶπ ἢπά {πεῖς ρεγιηᾶπεπὶ ἰου ἀπά τεβῖ; 
οπς Ψ8Ο ͵8 ἴδε ρεγεπηΐδὶ βδρτίπρ οἵ δεῖς 
Βαρρίῃεββ ἂπὰ 11|{ὲ.---ὁ δὲ φίλος τοῦ 
γυμφίου, ἐλε (ἰεπὰ, ῥαγ ἀρτέρνλς τῆς 

ὈΟΠΊδιηΔΠ, π' ύμφιος, νυμφάγωγος, 
δι ἰπ Ηεῦτενν Θμοβῆρεη, ΗΟ, ΨΆ8 δτ- 
Ῥίογεά το δεῖς ἔπε ἢαπὰ οἵ [δε τὰς δπά 
ἴο ἄγσγδηρε ἴῃς πγδστὶ Ἐογ ἴδε βιδπά- 
ἱπρ δπὰ ἀυτίεβ οὔ ἴῆς Θμδάςμαδαη δπὰ 

Ῥδῃ βεεὲ ΑΡγδῆδπιβ 7 εἰσίτὰ Γι ἴΐε ἱπ 

ἐλε Μίιάάϊε Αρεξ, Ῥρ. 170, τ8ο. Τῆε 
βἰπλῖ]δτ Ταποιϊίοη οὗ δε Ηἰπάυ κο-δεΐννεεη 
οἵ ρλαίακ ἰ8 ΒΥ ἀεδοτρεὰ ἰη ΤὰεἊ Οἱέν 
οὗ ϑιηελίπε. ὙὍὙδε ρεου]δν δηὰ ἱπίεπεα 
δτιαιβδοδίίοη [χαρᾷ χαίρει, ἱπίξηδεΥ 
Τεὐοίςεβ, 8εὲ Ἂβροςοῖδν [ὕοκε, τ 8ο 
τεπάοτβ “ ἀγχοῦ υηὰ ἀυγοῦ ᾿"᾿; ΚΝ εἰζβᾶςκοεσ, 
““τθυϊ βἰο ἢ Ποοἢ"; ΕΚΙΥ., “ τεὐοίςςι ἢ 
δτελῖὶν " οὗὨἨ τ; ϊ5 Τυποιίοπαγυ 'Ῥγ88 ἴο 5ε8 
ἴδιαι 818 ἀεἰ!σαῖε Δ8!ς νγᾶβ σγονποᾶ τ 
Βυςςα85 ; ληὰ οὗ [ἢϊ5 ἢ νν28 λϑββυσοὰ ἤθη 
Ὡς βίοοά αδπὰ πεαγά ἴδε ὑγίδερτοοσι 
ἀἰγοοι ννοϊσοπιίηρ Πὶ8 Ὀγίάς [“΄νοΐος οὗ 
Ῥτίδερτοοπι ᾿᾿ 48 βυτηδοὶ οὗ ον, [ετσ. νυἱΐ. 
34, χνΐ, 9].--αὕτη οὖν ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ 
πεπλήρωται. ΤΠΙΒ ἰ5 ἴΠ6 ἸΟΥ ΨΠΙΟΒ 
[985 οἰαίπηβ ἴοσ ἢἰπιβοῖξ, ἴῃς ον οὗ ἴδῈ 
τ δερτοοπιβ {τἰεπὰ, ψῆο Ἀτταηρεδ τδε 

ταλιτίαρε, δπὰ (Πἰβ ον ἴδ διίδιπεὰ ἴῃ 
ΑἸ γί δι᾽ 5 ννεϊσοπιίηρ ἴο Ηἰπιβεῖ ἐπε ρεορίς 
ΨΜ Ώοπὶ [οἤπ ἢα5 ρῥγερασζεά ἔοσ Ηΐση δηὰ 
ἀϊτεςιεᾶ ἴο Ηἰπι. ΟΥ̓ 2 Οος. χί. 2, νβεσε 
Ῥδυ] υ868 δἰ πλλϊαγ ἰδησυᾶρα. [τ 15. ποῖ 
7ο0δπ᾿8 τερτεῖ τῃδῖ πε δῖε διίγαοϊεά ἴὸ 
7εδβυβ: γαῖμα ἰξ ἰβ ἴδε δ] Π]τηεηὶ οὗὨ δ18 
ΨΥ ἀπά ἢορε. Τῆϊβ νγὰ8 ἴε ἀοά- 
δρροϊπιεά ογάεσ.---νεσ. 30. ἐκεῖνον δεῖ 
αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι. ΡΑΪΕΥ 
{γϑηβ]δίεβ, “ ἰϊ 18 ἔοσ Ηΐπὶ ἴο δοὸ οῃ ρστον- 
ἱπρ δηὰ ἔοσ της ἴο ὃς ἐνεσ ρειτίπρ ἕω» 
δηὰ δλὰάβ, “ἴδε ἰδηρυᾶρε βεεπὶβ ἴο δὲ 
βοῖδσ᾽. [π τῆς Οδυσγοῦ Οαἰεπάδσ, τὸ 
ἄουδι, Τοῦ {πε Βαριῖιϑι᾿ β ἀδὺῪ 5 Μιίά- 
βυτησηοσ αυ, ΜΠ] οὐ] οτ 8“ πδίδϊεῖα 
8 πιϊάννίπίες, Ῥὰϊ βολσοεῖϊυ ἐουπάεά οη 
ΒοΙδσ ςοπείἀεγδιίίοπβ οὗ ἴδε ἀδυ᾽ 8 ἰησσθαβε 
δῆες ΟἸγίβιπηδβ δπὰ ἄεογοθς δῆεσσ 2418 
71.π6. Βδίπεγ ]οὴπ ἰδ ἔδε πιογηΐηρ βίδσ 
“β.ἄε115 1νυοίέογ ἡ Ποβε Ἰἰρῆι ἰ8 εοἸρβεά 
ἰπ πὶ οὗ ἴδε τἰβίηρ βυη (οἷ Βεγηδσά 8 
ἜΤ υσεῖ εἴροὸ ἰοπδηπεβ, ἰδηῖο νεγίυδ 
υδπῖο τηΐηιβ ἀρρεῖς ἴυςεῖςε," ἀπά 

Ἐξυιαγτηία, ἐλαττοῦσθαι 
ἀνατείλαντος ἑωσφόρον). [1 (δε βιγ]6 
οὗ τὲ ζο]ονν προ νεσβεβ ἰβ ΔΎ οἷυς ἰο 
τπεῖσ δι Ποσβῆὶρ ννε τησδὲ δβογῖρθε {πεπὶ ἴο 
ἴῃς ενδηρεῖδε. Βεβίάεβ, βοσης οἵ (δες 
ἐκρτεβθίουσ ἅτε τμδς οὗ Ριαρον. ἴῃ ιτῃς 
ΡΟ 8 1108: 4...» μαρτυρίαν αὐτοῦ 

ὶς λαμβάνει οου!ὰ Κατ οῖν μᾶνε δεεη 
βαιά δὲ τε νεσὺ {πὲ ὑνβεη οσοννάβ ΈσΘ 



:)--34. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔΙΟΝ γι 

ἐκεῖνον δεῖ " αὐξάνειν, ἐμὲ δὲ ἐλαττοῦσθαι. 31. " ὁ ἄνωθεν ἐρχόμενος, ΑἸδίσκη. ῃ 
ὁ ἐπάνω πάντων ἐστίν. 

ε, νἱ. 28; 
ὁ ὧν ἐκ τῆς γῆς, ἐκ τῆς γῆς ἐστι, καὶ ἐκ χη, 32, 

τῆς γῆς λαλεῖ" ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος, ἐπάνω πάντων ἐστὶ, ' αι (οε. 
32. καὶ ὃ ἑώρακε καὶ ἤκουσε, τοῦτο μαρτυρεῖ - καὶ τὴν μαρτυρίαν υ υἱῖ ὩΣ 
αὐτοῦ " οὐδεὶς λαμβάνει. 

7. 

33. ὁ λαβὼν αὐτοῦ τὴν μαρτυρίαν, πος ΤῊΝ 
ἐσφράγισεν ὅτι “ὁ Θεὸς ἀληθής ἐστιν. 34. ὃν γὰρ ἀπέστειλεν ὁς κύχια. 

Θεὸς, τὰ ῥήματα τοῦ Θεοῦ λαλεῖ" οὐ γὰρ ἐκ μέτρου δίδωσιν ὁ Θεὸς 2 {7:0 τ 

ἴὰ θοερρ. ἀχνὶ, ,88. οἷ τι. [5. ΗΠ, 1, {νῖ. 8, ἜμΟ Κα. 
8. 

1 ἐπάνω παντων ἐστι οπιϊἰεὰ ἴῃ ἈΦ Ὁ νεῖ. 1,δῖ., εἴς., ὈὰῈ Τουπά ἴπ ΟΑΒΙ,. ὙΠ 
νοσάβ ἀγὰ οπλϊττεὰ Ὀγ ὟΝ. Η., Ὀυῖ ἅτε δἰπιοϑὲ πεο ββᾶσυ 48 ἃ Ὀδίδπος ἴο εκ της γης ἐστι. 

3. ο θεος οπιϊτεά ἴῃ Δ ΒΟΡῚ, 1, 33, ἀπά τπετείοσε Ὁ Τίβος., ΥΝ. Η. δηὰ νν εἶββ ; Τ. Ε. 
ἴῃ ΑΟΞὮ νεῖ, [“κ4ἴ. 

Βοςκίηρ ἰο Ηΐπ.. ὙΤᾷς ῥγεοίβε ροϊπέ ἰῃ 
τε Βαριείβε᾿β ἰαησυ ἴο νδιοῦἢ δὲς 
ἀνδηρεῖιβὲ δείδοδεβ [Π15 σοΟΠΊΠΠΘΠΙΆΤΥ οἵ 
ἐχρδηβίοη [“ 1πε118 ετκίδτεηάς, {πε118 
εγινεϊςεγπάε Κεδεχίοη," [μᾶς 6] ἰ8 ἢΐ8 
δἰἴθβιτηδίίοη οὗ ἴῆς Μεββίδῃ᾽ 8 βυ ρεγίοσι Υ 
το δίπιβεϊ. Τὸ τδ΄]8 ]οδπ δά 8 (νεσ. 31): 
ἩΗς ἰδ βυροτῖος ποῖ οπἱν ἴο {πε Βαδρίίβι 
δυῖ ἴο Δ4]1, ἐπάνω πάντων ἐστίν, [πε 
τεδβοη δεΐηρ [δαὶ Ηε οοπιεβ σοπὶ ἄθονα, 
ἄνωθεν ; ΠΟ 18 ἐῃς εαυϊναίεηϊ οὗ ἐκ 
τοῦ οὐρανοῦ ἱπ ἴῃε ἰαἰΐες μαζὶ οὗ ἴδε 
νεῖβαε. Τθεβα Ἐχργοαββίοῃβ γε σοηίγαβίεά 
πῃ ἐκ τῆς γῆς, ἴῃε οτάϊπατυ φδγιν 
οτὶρίπ οὗἩ τπηεπ, δηὰ ἴπον τείεσ ΟΠ γίβι 8 
οτἰσίη ἴο ἃ ίρῃες δἀπὰ υπίᾳυς βουτοα: 
τπίαυαα δεοδυδε ἴπε τευ οὐ 118 οτὶ ρίῃ 
ὧ5 τῆλὲ Ηδ ἰβ βυργεζηε ονεῖ αἰΐ, ἐπάνω 
πάντων. Ηἱΐ8 οτἱρίη 8 Βιιρεγίοσς ἴο ἴῃδὲ 
οὗ 411, τῃπεσγεΐοσε Ηἰβ βιυρσοπηδου ἰβ 
απίνεζβδὶ (οἷ, νεῖ. 13). ὙὨ6 τεβυ]8 οὗ 
οτί βίη, νβεῖμες δαγίθν οὐ Πδάνεηϊνυ, ἃτα 
ττασϑὰ ουἍξ ἴῃ ἃ ἱννοίοϊἁ ἀϊγεοστίοη : ἱπ τπῈ 
κιπὰ οὔ Πα ᾿ἱνεά ἀπά ἰπῃ πε ννοσὰβ βροκεη. 
Οη ἴδε οπε μαπὰ ὁ ἐκ τῆς γῆς. .. ἐστι. 
Ἴδε ἤγϑβι ἐκ ὄἼὄχρύεββεβ οσίριη: ἴῃς βεοοπὰ 
τηοσγαὶ σοπηεοζίοῃ, 48 ἰπ χνῖ!. 37, χν. 10 : 
ες ψοβα οτἱρίῃ 18 εαγίν 18 8Δη εδτί Εν 
Ῥεβοη, διἷ8 1ἴπ σίβαβ ἢὸ πίρμεσ ἴπδη [8 
δουζοα, δΒ ἱπίεσεβίβ δηὰ αβϑοοϊδιϊομβ ἃγὰ 
οὗ δαγῖῆ. Αποῖδοῖ σεβοϊξ 18 ρίνεη ἴῃ 
κε ψογάβ ἐκ τῆς γῆς λαλεῖ, ἔτοπι {δε 
δῖ ἷ5 ἰάθαβ δηὰ ἢὶβ υκΐεγαπος οὗ 
ἀδεπὶ βρτίηρ. Α πιδη᾿β [8] δηά τεδοῆ- 
ἴῃξ σςαπποὶ τἶβα ἀδονε πεῖς βουζςα. 80 
ἄαλ 885 δχρεγίπηιθηῖδὶ Κηον]εάρε ρόεδ 
Ὡς ἰ8 οἰτουπιβογ θεὰ ΌΥ 8 οτἱρίη. [π 
εξοπίγαϑὲ ἴο ρεζϑοῃβ οὗ δαχίῃ!υ οσί βίη 
βίαπάβ ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἐρχόμενος; ἐρχ. 
15 λάἀεά τῃδι ποῖ οπἱν ἢὶ8 οτἰ εἴη δυῖ δ΄5 
«ταηβίτίοη ἴο ἢϊ8 ργεβεηΐ ςοπαϊτοη πλδΥ 
Ῥε ἱπάϊςαιεά, Ηἰ5 οτὶρίῃ ἴῃ Π|Κ6 πιδῆποσ 
ἀειαγπιῖπεβ θΟτἢ ΗΪΒ πιογαὶ τε αι οπβμῖρ8 
Δηὰ Βῖ8Β ἰεδομῃίηρ. ΤῇῸ οἠς 8 ρίνβη 1ῃ 

ἐπάνω πάντων ἐστί. Ηςε [ἵνεϑ ἰπ ἃ δίρβεσ 
τερίοῃ ἴδῃ 411 οἴμεσβ πὰ 18 ποῖ {ἰπιϊτεὰ 
ΌΥ Θαγῖθν σοπάϊεϊοπμϑ.---Ὗ ες. 32. ΤΊΣ 
τεβυΐε [8 ὁ ἑώρακε... μαρτυρεῖ. ϑεείης 
δηά Πεαγίπρ ἂτε εαυϊναίεπε το Βανίπρ 
ἄϊτεςς Κπονϊεάρε. Γἤε πιᾶπ ννῆο ἰβ οὗ 
δαγἢ πῇδῪ Ῥὲ ἰτυδίεὰ ἤδη ἢδ δρεᾶῖκβ οὗ 
δατῖ : δα Ψῃο ἰβ ἄοτῃ πεᾶνεη ἰεβείῆε 
ἴο {παῖ οὗ ψΕϊοἢ ἢς 848 πδὰ ὄδχρογίγηεηϊαὶ 
Κπον]εάρε (οἷ, νεῖ. 13), δῃὰ πρῃε ῃογε- 
ἴοσε τὰ ῥέῃ ἴο ὃς ᾿ἰϑιεπεά ἴο, διιὲ τὴν 
μαρτυρ αν αὐτοῦ οὐδεὶς λαμβάνει. Τῆς 
καὶ ν»ϊςἢ σοππεςῖβ ἕῃς οἶδυ8ε5 ἱπιρ εβ 
ἴδε πιεδηίηρ “ δηὰ γε", ΤὮϊ5 βιδϊειηθης 
οουἱά ποῖ ἢανε Ῥεεπ τηδάε ψῆεη Ἵγονν 8 
ψνεγα Ἐπσοηρίηρ ἴο [6ϑυδ᾽ θαριΐίβπι. ὙΒΕΥ 
81ε ἴπε γεβεοιίοη οὗ ἴῃς δνδηρο βῖ, ἡ ἢῸ 
8668 δον δροσγδάϊοδλ!ν πε ἰεβεϊ πον οὗ 
ΟἸὨγίβι Βαβ Ῥεβὴ γερεῖνεά. Ὑεῖ ἰΐ 85 ποῖ 
Ὀεξη Ὀπίνεγβδιν γεεςῖεά : ὁ λαβὼν... 
ἀληθής ἐστιν. Ηε νῆο τεοεϊνεά Ηἰβ 
τεβε πο δβεδίεά ἰδὲ αοὰ ἰβ8 ἔγυς. 
σῴφραγ. πιεᾶπ8 ἴο διδπιρ ἢ ἀρρτγονδῖ, 
ἴο εηάοζβε, ἴο ρίνε σοπῆτγπηαιίοη. Ὑγεῖ- 
βίείη χυοΐεβ ἔτοτῃ ΑτίβεϊἊβ, Ῥιίαέοηῖς., ἱ., 
Ρ.- 18: Αἰσχίνης μαρτυρεῖ Πλάτωνι... 
καὶ τὴν τοῦδε βαρτν αν ὥσπερ ἐπισ- 
φραγίζεται. Βυξ δε Ψῆο Ῥεϊΐενεϑ Οῃτίβε 
ποῖ ΟἿΪΥ σΟΠΗ͂ΓΠΊΒ ΟΓΥ Ἄρργονεβ ΟΠ τίβε᾽ 
τυ] π685, δυὰς αοά᾽ δ. ὃν γὰρ ἀπέσ- 
τειλεν... λαλεῖ. Εος ΟἾτῖβε ἰ8Β αὐ 8 
ΔΙΏΑΒΒΔΟΟΙ ἂπὰ βρεᾶκβ αοάδβ νογάβ. 
ΤῊΐ5. 18. ἃ τπουρμε νΒΐο ἢ ρετνδάθβ ἐμ|8 
(οϑρεῖ, 8εεὲ νῖϊ. 26, 28; χν. 5, εἴς. 
“6 τΠδῖ βεηὶ τηβ,᾿ οὔ "τῆς Εδίδμεσ ἴῃδϊ 
βεηΐ πῆς, 8 ἃ ρῆσαβθε οσουγγίηρ ονεσς 
Ἐν ΠΥ εἰπηεβ ἱπ ἴμ6 αοβρεὶ δηὰ ἰβ οἰιασ- 
δοιϊεγίϑεϊις οὗ τῆς δβρεοῖ οὔ Ὁ σίβε ῥὑσα - 
βεηϊεὰ ἴῃ ἰϊ, 48 τενεδιίπρ ἴῃς Εδίδῃετ.--- 
γεσ. 34. Ἴδε σγϑάβοη δββδίρῃεὰ ἴοσ ἴῃ6 
τυ δηὰ τυβαμοσι ῃίπεϑβ οὐ ΟὨγίβε β 
ψνογάβ ἰ8 Βοδσοεῖὶν {πὸ τεάβοὴ ψὰ Ἔχρεοῖς: 
οὐ γὰρ... Πνεῦμα. Ἰοῇπ [45 [οἷά υ8 
παι ΟἸγῖβε 18 το ὃς ΡΒεϊϊενεά Ῥεσαυβε Ηδ 

46 



722 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΠῚ]. 35---36, 

Ε7.:0; χί!, τὸ Πνεῦμα. 35. "ὁ πατὴρ ἀγαπᾷ τὸν υἱὸν, καὶ πάντα δέδωκεν ἢ" ἐν 
δ [54.}}.ω8. τῇ χειρὶ αὐτοῦ. 46. ὁ πιστεύων εἰς τὸν υἱὸν ἔχει ζωὴν αἰώνιον - ὁ 

ἢ ἐκααιτἐδ ἐπ’ αὐτόν." 

τεβεῖῆεβ οἵ ννῆδὲ Ης Βδιῇ βεδὴ δπὰ δεαγά: 
πονν, Ὀεσαιδε πα 5θπε ἰβ ρίνεη υϑἱϊπουῖ 
ταθᾶβυσς ἴο Ηἰπι. Τῆς τηεδηίηρ οὗ ἴδε 
οἴδυδε ἰβ οοηἰεβίεά. ὙὉῆις οπιίββίοη οὗ 
ὁ θεός ἀοεβ ποῖ πηδίεσίδ!ν δἤεςι {πε 
Β6η86, ἔογ ὅ θεός ψοιϊὰ πδίυσα!ν ὃς 
δυρρ]εά 48 τῆς ποπιίπαδιίνε το δίδωσι 
ἔγοπὶ τοῦ θεοῦ οἵ ἰἢε ρῥτεσεάϊηρ᾽ οἴδιιβε. 
Ἵμεῖα ἂἴὲ ἴουγ ἱπιεσγργοϊδιίοηβ. (1) 
Αὐκυβεῖπε, Οαἰνίπ, Τῦςκε, ΑἸέογά, βυρ- 
Ροβς τῆς οἴδυδε τηθᾶπβ ἔπδὲ αοά, ἱηβιεδά 
οἵ εἰνίηρ οσοδβίοηδὶ δπὰ 1ἰπι|ϊτεὰ βυρρ] 68 
οὗ τῆς ϑρίγιε δβ μαά Ὀεεπ ρίνεη ἴο ἴδε 
Ριορδῃεῖβ, ξίνεβ ἴο ΟἸγίδὶ ἴπε {1 πε88 οὗ 
ἴδε ϑρίγιε. (2) Μευεγ {πίηκβ τμᾶὶ τῆς 
ῬΓΠΊΑΓΥ τείεγεπος ἰ8 ποῖ ἴο Οἢτίβὲ δυϊ 
μαι τῆς βἰαϊειηεπὶ ἰ8 βεπεζγαῖ, {πᾶ αοά 
εἶνεβ ἴῃς ϑρίγιε ἔγεεῖν δηὰ δουπάδπεϊυ, 
ἃηά ἄοεβ ἴπ8 ἀΐϊδρεηβε ἰξ τὸ ΟἈτίβι. β) 
Νννεβίςοιῖ, ΓοἸ]οννηρ ΟΥτῖ!, ππᾶκεβ Οἤσγιβὲ 
τῆς δυδήεοι ἀπά υπάετβιαπάβ (πε οἰδιδα 
48 πιελπίηρ ἴμδὶ Ης ργονεβ Ηἰβ Μεβϑβίδῃ- 
δ᾽ ἷρ Ὁ είνίπρ ἴδε 5ρίγιι πους πχδάβυγε. 
(4) αοάει πιᾶκεβ τὸ πνεῦμα τ Ξυδ]εοὶ, 
ποῖ ἴδε οδ͵εοῖ, ἀπά βιρροβεβ ἴπε πιεδηΐπηρ 
το ὃς (πὶ τῆς ϑρίτίς ρινε8 ἴο ΟὨγίβι ἴῃς 
νογάβ οἵ αοάὐ ψίπους πιεᾶβιγο. Τῆς 
Ψογάβ οἵ νεῖ. 35 86 επὶ ἴο "νεῖ ρῇ ἰπ ἴάνους 
οὗ ἰδὲ τεπάεειηρ οὐ ΑΝ.: “Οοά ρίνειῃ 
ποῖ τῆς ϑρίτις ὉΥ τηεᾶβυγε υηΐο Η ἰπὶ "᾿, 
Τῆς ΕΝ. 16 ἀπιρίρυοιιβ. ἐκ μέτρον, ουἱ 
οὗ ἃ πιδᾶβυσε, οἵ, ΌὉΥ πιεᾶβυγθ, {πῇ ἰ8, 
Βρασρῖγ. 80 ἐν μέτρῳ ἱπ ΕΖΕΚ. ἵν, 11. 
γΝεϊδβιδίη αυοίεδ: “Κ. Αὐοἤδη ἀϊχίῃ: 
εἰίαπι ϑρίτυβ 5. ποη δαδίϊανίς βυρος 
Ρτιορδεῖδβ πἰβὶ πγδῆβυγα φυδάδηι: αυϊάδηλ 
εηΐπὶ Πἰργαπὶ ὑηαπιὶ, αυϊάδπι ἄσοβ νδεϊοὶ- 
πίογυτῃ εὐϊάσσγυηι", ὙΠε ϑρίγιι νγ45 ρίνεη 
ἴο ]6βι8 ποὶ ἰπ {πε τεβισιοιβά δηὰ οοςᾶ- 
δίοῃδὶ πάππε ἱπ νοῦ τ Πδὰ Ὀεδη 
Εἶνε ἴο (δε ΟΟΤ΄. ρσορδεῖβ, δὰϊ ἡ ΠΟ] Ϊγ, 

1Ἰγ, ςοπϑιδητν. ἴτ ννὰ8 Ὁγ τῃΐ8 ϑρίγί: 
Ηἰκ ἢυπιδη πδίυγε τ) 85 εη]ρῃιοπεά δηὰ 
Εὐαξά ἴο βρεᾶκ (μίπρβ ἀϊνίης; δπηὰ 18 

Ρίγίτ, ἱπιεγροβεά δ8 ἰξ νγεγε ὑείνεεη {ΠἸὰ 
Ιμοροβ δῃὰ τὸ πυπιδη παίυσε οἵ (ἢ γίϑι, 
ΑΒ δ8 {π||Ὲ ουτηγουβ ἴῃ 118 ορεγαϊίοη 
ΟΥὁ ΡῬεζςεριδῖε πῃ σοπβοίουβπαββ 88 οὐζ 
σελ νῃΐς ἢ ἰ8 ἱπίεγροβεὰ Ὀεῖννεεη πα 
τη ΐηϊκίπρ πιπὰ δηὰ ἐπε ννογὰβ ννῃϊςἢ ατίετ 
ἰξιτνεῖ. 35. ὁ πατὴρ... αὐτοῦ. ΤΠεδα 
δὐβοΐαις Ἔχργεβδίοηβ, “πε Ἑδίμοτ,᾽" “Πα 
ϑ0π," δὲ πίοσε παίιγα!ν τοΐεγσεά ἴο [Π 6 
ἐνδηροῖίβε ἴῆδη ἴἰο ἴδε Βαριίδι. Τῆὶϑ 
δὐϑβοϊυϊς 56 οἱ “1ῆε ϑοη ᾿ δ5 ἃ ἀεείρπδ- 
τίου οὐ Ομεῖθε οετίδι πἰν δυρξεβῖβ, ἐξ ἱξ 

δὲ ἀπειθῶν τῷ υἱῷ οὐκ ' ὄψεται ζωὴν, ἀλλ᾽ ἡ ̓  ὀργὴ τοῦ Θεοῦ μένει 

ἄοεβ ποὲ ῥγονε, ἴδε ρζορεγ Ὀἰνίην οὗ 
ΟἸγίβε. Ιε 18 τῆς δύ θυπεα ἀολ νβῖσα 
ἰπ {π|8 σοβρεῖ. Τῆε ἴονε οὗ ἴπε Εδῖδες 
ἴοσ ἴδε ὅϑοη ἰβ δε σεᾶβοη ἔοσ Ηἰβ ρινὶπς 
το Ηἰπὶ πε ϑρίγιε : πᾶὺ, ἰξ δοσουηῖβ ἴοσ 
Ηἰ8 ςοπιπλἑτεὶηρ 411 τπρβ ἴο Ηἰ8 ἢδπά; 
πάντα δέδωκεν ἐν τῇ χειρὶ αὐτοῦ, τὶ 15, 
ἴο ΡοΒ8688 ἀπά ἰο συϊε.0 “"Ἑδοὶξ ῃὶς δπιοσ, 
4υοὸ ΕἸϊΐυπι Ἀπιρίεχιιβ πο8 ἀυοαυς ἴῃ εῸ 
δτηρ βοιϊίτυσ, αἱ ρα 118 πχδῆυτλ ποῦὶβ 
Ῥοπᾶ 308 οπηπία οοτηπιυηίςεῖ "---ΟΔΙνίη. 
Βυϊ Οαϊνίη ἄοεβ ποῖ πιᾶκε {πε πιίϑίακε οὗ 
βυρροβίηρ ἴμδὲ ἴτε ψνογάβ βίγηὶ εν “ ὉΥ 
ταδᾶπβ οἵ Ηἰβ μαπά "᾿; οὔ. Βεζα. αοά μαβ 
πιδὰςε Οἢνίϑε Ηἰβ ρ᾽επιροιεηξίδσυ ἔοσ [818 
Μοσ]ἁ ἀπά ἢδ8 ἄοπε 80 Ῥεσδιβε οὗ Ηἰβ 
ἴονε. [τ ψψᾶβ ἃ ὕοοη ἴδεπ ἴο Οἢείβὲ ἴὸ 
ςοπΊα ἱπῖο ἐμ ῖ8 νου] δπὰ ννἱῃ ἴ το Ηἰπι- 
δε], Τετζε ἰβ πὸ ἢ βίογυ', πιονετηδηΐ, οὐ 
116 οὗ αοά 80 ρ]οτίουβϑ 45 ἴδε Ὠίβίογυ οὗ 
αοά ἱπελγηδῖε.---Ν εγ. 36. ὁ πιστεύων 
κνοον͵ ἐπ’ αὐτόν. ΟὨτίδε δδ8 Ῥεξπ τέργε- 
βεπίεἃ 88 ϑονεγεῖξῃ, ςοζηγηἰββίοπεὰ ν 8 
ΒΌΡΓΕΠΙς ΡΟΊΨΕΓΒ, Ἔβρθοία!ν ἔοσ πὰ ρὰτγ- 
Ῥοβε οἵ βανίπρ πε ἃπά τεβίοσίηρ ἴδεπὶ 
ἴο ασοά. Ηεπος “πε πὶ Ὀεϊΐενεῖ οἡ 
τῆς ϑοπ πδῖῃ εἴεγηδὶ 1Ππ᾿. ΗἊ ψ8ο 
τπτουρῇ τε ὅοη ἤπάβ δἀπά δοσερίβ ἴῃς 
Ἐδίπεσ Πδ5 16 ἴῃ τπ|8 νεγὺ νἱ βίου δπὰ 
{ε]ΠἸον βῃρ οὗ τς ϑυργεπιε; οἵ. χνῖϊ. 3. 
Βυῖ “δὲ δῖ τείυβεβ ἴὸ ὃς ρεγουδάςεά,᾽" 
1, “ες πὶ ἀϊδοῦδογεῖ Ὁ. Βεζᾷ 

ἱπὲβ οὐξ δι ἰη Ν.Τ. τῆοτε 15 ἃ τννοίοϊὰ 
πείθεια, οης οὗ ἴδε ἱπιεϊϊεςῖ, ἀἰδοεηιίη 

ἴτοτα τυῖϊῃ ρῥγεβεηϊεά, δ8 ἥδε δηά ἰῃ 
Αςῖβ χίν. 2; ἴδε οἴδες οἵ τῆς ν1}} δπὰ 
1, δες ἔοπι. χί. 3οσ. Βυῖ νὴ} επίογβ 
ἱπῖο τῆς ἰογπιεσ 58 ννὲ}] ἃ58 ἴἰἸὸ ἰδίῖεσ. ἡ 
ὀργὴ τοῦ θεοῦ, {πε ᾿νυτδίῃ οἵ αοά ἀεποῖεβ 
“ἴἢς ἤχεά δηὰ πδοδββᾶγυ ΠΟβΕ ΠΥ οἵ ἴῃς 
Ὀινίης πῖυγε ἴο βίη ᾿"᾿; ννῆδϊ Ἄρρϑδζγβ ἰῃ 
ἃ τἱρῃίδοιις πιᾶῃ 88 ἱπάϊρῃηαιίοη ; δηὰ 
Α͵8ο ἰῃς τηδηϊεβιδιίοη οὗ τπδὲ Ποβα εν ἴῃ 
δοῖβ οἵ τεϊγίαεῖνε ᾿υδεῖςα. Τ]νβ 5 τῆς 
ΟΠΪΥ Ρίαςε ἰῃ τς αοϑρεῖ ἤογε ἴξ ὁσοῦτζδ ; 
θυΐ ἴῃ Εδν. νὶ. 16, νὰ ἣλνς “6 ντδῖμ 
οἵ τῆς 1,ἀπλὺ ᾽"; 4150 χνΐ. 10, “ἔπε ψίης οὗ 
τὰ ἔαγν οὗ Ηἰβ8 νσδιῇ "" ; αἷβο χίν. 10, χὶ. 
18, χίχ. 15. [πη Ῥδυϊ "τῆε σοτηπρ ταῦ μ᾽" 
ἰ8 τεαυθηοῖν αἰυδεὰ το; 8δ8 αἷἰβοὸ “88 
αν οὗ ψτδῖῃ," “ἴῆε Τπιάγεη "Ὁ ΟΣ 
“ γ6 5565" οἵ ψγαῖῃ. Οπη {πε6 τγεΐμβεσ οὗ 
ΟΒεῖβε τῆς ψγαῖ οἱ αοά, ἱπβίδδά οὗ 
τεπιονίηρ ἔσοπὶ πὶ, δοίάεβ, μένει; ποῖ, 
5. ΤΟ ΘΟΒΗΣ δεῖ τεδάβ, μενεῖ, ““Ὑη]} 
δρίάε"". 
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ΙΝ. τ. ὩΣ οὖν ἔγνω "ὁ Κύριος, ὅτι ἤκουσαν οἱ Φαρισαῖοι, ὅτι « νἱ. 45; χί. 
2, εἴς. 

Ἰησοῦς πλείονας " μαθητὰς " ποιεῖ καὶ βαπτίζει ἢ ̓Ιωάννης - 2. ( καί- ἔσῃ. ἴα 
τοιγε Ἰησοῦς “αὐτὸς οὐκ ἐβάπτιζεν, ἀλλ᾽ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ") 3.0 ζ». Ατω 
“ἀφῆκε τὴν ᾿Ιουδαίαν, καὶ ἀπῆλθε 

4. ἔδει δὲ αὐτὸν διέρχεσθαι διὰ τῆς Σαμαρείας.1 
οὖν εἰς πόλιν τῆς Σαμαρείας λεγομένην Συχὰρ, “πλησίον τοῦ 

πάλιν εἰς τὴν Γαλιλαίαν. Οοδει. 
«Ρ. ἰ. 40. 

5. ἔρχεται ς ἀειο τἶν. 
1γ; ἀὐῥὴρς 

27 οἷν. 

τ ΟΟΣΙΝ, ἁ 
13. ΘΜκΪ. 14. {Νυπ). χχχὶϊὶ, 37. 8}. χίΐ. ο. 

Ἰ Σαμαριας Τίβοἢ. ἀπά ΥΝ.Η. 

ΟΠΆΡΤΕΚΊΝ. ν. 1-42. ἔδει ἰεαῦες 
ϑαίίνι απὰ ἐᾷς τομέλ γον Οαἰϊίεε, απὰ ἐς 
γεσείυεαά ὃγ ἐπε ϑαπιαγίίαης οπ Ηἰὶς τσαγ. 
-τνν. 1τ-4 δοοουπὲ ἴος Ηΐβ Ῥεὶπρ 'π 
Θαπιδγία; 5-26 γεϊδαῖς Ηἰβ8 σοηνογβδίίοη 
ΨΠΠ ἃ ϑαπιασιίδη ἡνοπιδῃ; 27-38 Ηἰβ8 
ςοπβεαιεηῖ σοηνεγβαιίοη ἢ ΗΒ οννη 
ἀϊβεῖρ 68; 39-42 ἴῃς ἱπιρτεββίοῃ Ηε πιδάε 
ροη ἴδε ϑαπηδγίίδηβ. Τῆδ οἰτουπιϑίδποθβ 
ΜΒ ἢ Ῥχουρῆις οὐζ [νογὰ ἱπίο ϑαπιαγίᾳ 
8εεπὶ ἴο ὃς τεϊδϊεὰ ἃ8 πιυςῇ ἔοσ 86 88Κ6 
οὗ πιαϊπιαϊηίηρ ἴδ σοπιϊπυϊ οὗἨ {δε 
Βιϑίοσυ δηὰ οὗ Ἂχῃϊδιεῖηρ τπ6 πιοῖίνεβ 
ΜΠΙςἢ ρυϊδεά Ηἰ8 πηονεπιοπίβ 88 ἴοσ ἴπ6 
βακε οὗ ἱπιγοάδυςϊηρ ἴῃ6 ἱποίάεπε δὲ 
ϑυοθδτ. -τνοσ. :. ὙΤδε ἢσβὲ νεῦβε ρίνεβ 
τῆς σαυβε οὗ Ηἰβ ἰεανίηρ [πάδ68, ἴο ν]ἱῖ, 
ἃ τπτεδιεπεὰ οὐ ροββίϊε σοἱ βίου νυν 
τῆς Ῥματιίβεεβ, ᾿νῆο τεβεπιεὰ Ηἰβ δδρεϊδ- 
ἱπρ.--Ως οὖν ἔγνω. .. ἢ ̓Ιωάννης. οὖν 
᾿οπείπυεβ ἴδε πδγδῖῖνε ἢ ἸΙορίςοαὶ 
δέσιεποθ, σοηπεοίίηρ δὶ (ο]οὐν8 ἢ 
ννμδὲ ροεβ δείοσγα ; βεσε ἰξ σοπηεοῖβ ψψῃδὲ 
ἰδ πον τεϊδϊεδ ἢ ἐπε ρορυϊατιγ οὗ 
]εβυ8᾽ Ὀαρείβπι, {ἰ. 22, 26.--- κύριος, 
80 υπυδιδὶ ἴῃ τπὶβ Θοβρεὶ ἴπαὶ βοπια 
εὐΐτοτβ σεδά Ἰησοῦς, ἴογ ἩΥΠΙΟΝ ἴπετγε ἰ8 
δοδλπῖ δυιπογίῖγ. Βα Ποτὲ ἐπε δνδηρα βὲ 
18 ποῖ σερογί πρὶ σοπιεΠΊΡΟΥΑΥΥ ΒΡΘΕΟἢ 
Ῥυϊ δρεακίῃρ ἴοσ ἢῖβ οὐνῃ ρεζβοῃ κύριος 
8 πδίυγαϊ.---ὄγνω τί ΠΥ τεπάεγεά ἴῃ τς 
πιοάογη ατεεκ τγαπβίδίοη ὃν ἔμαθεν ; ἴδε 
Κπον]εάρα τπαὶ σοπιεβ ὃν ἱπίογπιδίίοη ἰ8 
τηδδηῖ.---ῦτι ἤκουσαν, τμΠδὲ {πὸ ῬΠατίβεαβ 
δά πεαγά, {πε δογίβε ἤεγε, δΒ εαυ πε 
εἰβεινμεγα, σεργεβεητηρ ἴδεῈ ἘΕπρ ἰβἢ 
Ρἰυρετίεοι. Ψνδαῖ ἴπὰὸν παὰ πεατὰ 18 
δίνεπ ἰπ ἀΐγεοι παγγαῖίοη ὑπᾶεγ ἂη ἱπίσο- 
ἀυςίοτγ ὅτι, ἀπά πεῆοε ποῖ {π6 ργσοπουῃ 
δυῖ Ἰησοῦς Δρρεδῖβ 48 βυῦ)]εςῖ; “ [6818 
8 τηλκίπρ δπὰ Ὀαρεϊϑὶπρ τῆοσε ἀϊβοῖρ!εβ 
ἴδαη ΙΌΒη "". --- Καθητὰς ποιεῖ (. 
μαθητεύσατε βαπτίζοντες, Μι. χχνΙπ. 
10), “ ἀϊδοίρ!εβ ᾿" Ῥείηρ πεγὲ υϑεὰ ἱπ (πα 
ΜΙ άΕΥ 56η88ε ἃπά ποῖ ἰηνοϊνίπρ ρΡεγπηδπεηῖ 
δερδγδίίοη ἔγοπι ἔβεὶσ επιρὶ ουπιεπίβ. ΤΠ6 
Ῥῃαγίβεεβ μὰ γεβεπίεὰ 1ομη᾿ 8 Ῥαριϊβίπρ, 
τιῦς ἢ τοῖς ἴπαι οἵ |6808, Ὀεσϑυβα 
ποτε ρορυΐατ.---ν ες. 2. Ηετε ]οδη ἴπ- 
Βειῖβ ἃ οἴδιβε Ἴοοτγεςῖδνε οὗ οπὲ ἱπιργεβ- 

βίου ὙνὩΙοὮ [818 διδίεπιεηξ νου στηλο : 
καίτοιγε. .. αὐτοῦ. καίτοιγε ἴ5 5110 Δ Ἐν 
ΒΓΟΩΡΕΙ ἴπᾶη “ ΔΙΓΠουρἢ," ταῖμοσ 
“Δ Πουρἢ ἱπάεεά ἡ. ἨἩοορενεεη (Ὁ 
Ῥαγέϊοιἑ!ς, Ὁ. 322) τεπάεσβ “" Ζιδπαυδηι 
τα νεγδ᾽" ; 8366 4150 Ραίδυ, Ογεεὰκ Ῥαγέιεΐες, 
ΡΡ. 6γ-8. τοι ἰδ ἴῃς οἷά ἔοτπι οὗ τῷ, 
ἢ ΠΟΙΘΌΥ," “Ἢ ἐγυγ," “ἰὴ ἴδοι "3, Τῆς 
εἴδυβε 18 ἰηβεσι δὰ τὸ γεγηϊπά 18, ἃ8 Βεπρεὶ 
βᾶγβ, {πὶ ““ Ῥαρίίζατε δοῖΐο πηϊηἰβέγαδ 8 
(ς΄. Ῥαυ1᾽ 8 τεΐιβ] το Ὀαριϊ86). 1 μδηηςβ 
ταἰπἰβίεσ βυδ τηδηι Ὀαρίίζανῖς, ἀϊβοῖρα! 
ε᾽υ58, υὧξ νίδεῖυς, πεπιίπεπι ; δὲ Οἢγίβιυβ 
Ῥαριῖζαϊ βρίτξα βαποῖο." 80 ἴοο Νοῃπαβ, 
ΨΠΟ 88υ8 ἴπαῖ ἴῆε Κίπρ ἀϊὰ ποῖ Ὀαρεῖβε 
ΜΙ ννδίεσ. “ΒΥ ἰεανίπρ ἴπεῸ δαριίϑπι 
οὗ νϑϑῖεσ ἴο ἴῃς δροβίῖεβ, Ηε στεπάογεά 
πε τῖϊες ἱπδερεηάεηι οἵ Ηἰβ ρεγβοηδὶ 
Ῥίεβεηςε, δπηὰ 80 ργονίἀεὰ ἔογ ἔπε πιδίη- 
ἰεπᾶηςα οὗ ἰξ πη Ηἰβ Οἤυτοῦ δἤεσ Ηἰ8 
ἀερατγίυτε," ἀοάει.---Ν ες. 3. Οη τῇ ϊ5 
ςοτηΐηρ ἴο ἔπε δᾶγβ οὗ [65:15 ἀφῆκε τὴν 
᾿Ιουδαίαν, Ηε ἔοτβοοκ οἵ δραπάοπεὰ 
]υάαεα. ὙὍῇε νετῦ 8 υδεὰ οὗ περ!εοτίη 
οὐ ἀϊδηιίββίηρ ἔγοπὶ τπουρῆι, θποα οὗ 
Τογρίνίπρ βίῃ; Ῥυῖ ἴμεῖα ἰβΒ πεῖεὲ πὸ 
δἴἢοδὶ β6εη86 ἴῃ ἰ(ἢ6 ννοτᾷ, δηὰ [ τπδὺ Ὁ6 
τταηϑίδιθά “ Ἰεῖ ", -- καὶ ἀπῆλθε πάλιν, 
“Δραΐη" ἴῃ ταΐεγεπος ἴο ἴῃς νἱβίξ ἴο 
(δες αἰτεδάν παιγαίεά, ἱ. 44, ἰϊ. 1.1 
7εβὺ5 ἔεαγεά ἃ ςοἱ]δβίοη ψν ἢ ἘΠ6 ῬΏατίβεεβ 
δὲ τΠ|5 εαεὶν βίαρε, θεσοδιβα ἰξ σου] ον 
Ιὴδσ Ηἰἴ8 ψογκ. Ηδ τγεῆιβεβ ἰο ὃς Πυττίαὰ, 
δηὰ τεπιδίῃϑ πηᾶβίε οὐ {πε δίζυδιίοῃ 
τῆγουρῆουῖ, Ης ἐπεγείοσς ταϊίγσεά τὸ 
Θα,εα, νεσε Ης βου βὴε Ηε νουϊὰ δ 
Βιάάεη. ΟἿ νετ. 44.-- εγ. 4. ἔδει... 
Σαμαρείας. Τῆε ἔδει 15 εχραἰπεὰ Ὁγ ἴδε 
Ροβίτίοη οὗ ϑαπιαγία ἱπιεγροβεὰ Ὀείινεθῃ 
]υάδλεα δἀπὰ Ὁ δῖ δε. Οὐΐγ πε νδσῪ 
βεηϑίεἷϊνε [εν απ τουηά Ὁγ Ῥεγδββ, 
ὙΤΠε Οδἰεαπβ νεγα δοουβιοπχεά ἴο γῸ 
τὨσουρῇ ϑαπιατία οἡ ἵπεὶςσ ΨΔῪ ἴο ἴῆα 
ξελείβ δὲ ]ϑγυβδὶεπὶ (].Οβερδιβ, 4πέϊᾳ., χχ. 
6, 1). ϑαπηαγῖα ἴοοῖς [8 πᾶτῆς ἴτοπι ἴῃς 
οἱῖν ϑαπιδγία οὐ ϑῃοζάσοῃ, Ὀυ}]Ὲ Ὁν Οτητί 
88 ἴῆε οαρίϊαὶ οὗ τῆς Κίπράοπι οὗ [βγδοὶ 
(1 Κίπρβ χυὶ. 24). Αἴεσ Ὀείηρ ἀεβιγογοὰ 
ὃν Ηγντοδηυβ, ἴθ οἰ ψγ88. τοῦς ΌῪ 
ΕΑΝ δηά ςαἰϊεὰ ϑερδαβί ἱπ δοποὺς 
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κακα χωρίου “ὃ ἔδωκεν Ἰακὼβ Ἰωσὴφ τῷ υἱῷ αὐτοῦ. 6. ἦν δὲ ἐκεῖ 

χἰνη σαν πηγὴ τοῦ Ἰακώβ. ὁ οὖν Ἰησοῦς " κεκοπιακὼς ἐκ τῆς ὁδοιπορίας 
Ὦ [8. χὶ. 31. 
ἐπ Μας. νἱ, ἐκαθέζετο οὕτως ἐπὶ τῇ πηγῇ. ὧρα ἦν ὡσεὶ ἕκτη. 17. Ἔρχεται 

μὰ γυνὴ ἐκ τῆς Σαμαρείας " ἀντλῆσαι ὕδωρ. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, 
εῦ. ἰΐ 
17. Ϊ Ἐχοά. ἰϊ. 15. 

οἵ ΑὐυρυβέυθΒ. ΤΟ ἰεττίζοτυ οἵ ϑαπγατία 
ἐπ τῆς τίπγε οὗ ΟἸτγῖδὲ τνᾶβ ἱποϊυδεά ἱπ τς 
ΤΕΙΓΆΣΟΥ οἵ Ατοβεῖδυβ δπὰ ννᾶβ ὑπάεγ 
δε ρεοουγαίος Ῥοηίιβ ΡΙΪΔῖε. Ηεγοά 
Απιίραβ᾽ ἀοπγαῖπ πιδτοδεά νὰ ἴὲ ποι 
δηὰ εδβί.---εῖ. 5. ἔρχεται οὖν... τῷ 
νἱῷ αὐτοῦ. “80 Ηε ο᾿οπιεβ ἴο ἃ οἷ(υ οὗ 
ϑαπηδσία οδ᾽εὰ ϑυομασ." » ο΄. 
χὶ. τό, χί. 54, χίχ. 13, εἴς. [π ἴδε 
Τηπεγατν 9} γεγωεαίενε (Λ.Ὁ. 333) ϑυομᾶσ 
8 ἰδεπειιδεᾶ τε Αβίκασ, ννεβὲ οἵ 841 }πὶ 
δηὰ πεᾶσ ϑῃεςδοπ,, ἴπς πιοάετη Νθ]ῶβ. 
ΎΤΒς βιγεηρίῃ οὗ ἴπε οἂβε ἔογ "αβίκασ, 
δοοογάϊηρ ἴο Ρχγοΐῦ, α. Α. ϑι (ΗἸἰεέ. 
Οεορ., Ῥ. 371), ἰ8 {π|8: “ὙΠαϊ ἴπ (868 
τουτί σεπίυσΥ νοὸ δυϊπογίεεβ ἱπάερεῃ: 
ἀεπεῖν ἀεβογίθε ἃ ϑυομαγ ἀϊβιϊποῖ ἔγοπι 
ΒΒεςδδηι; παῖ ἴῃ ἐπα ἔνε  Γ σοπίυγΥ δὲ 
1ελ8ὲ [γε ἔγανο!]οσβ, απ ἰπ τῆς τὨϊ γι εα πιῇ 
δὲ Ιεαβὲ οῃς, ἀο ἰῃς 5δπιδ, ἴῃε ἰδιῖες α͵30 
ᾳυοϊίηρ 4 οοτγαρὲ δαϊ 51}}} ροϑβϑβίθ]ς 
νατιϊδιϊίοη οὗ ἴπῸὸ παᾶπῖθ; παῖ ἰπ (δὰ 
ουγίεοπίῃ τῃς ϑαπιαγίίδη ΟὨγοπίςϊα πιεη- 
εἶοπβ δποίδει ἔογτπὶ οὗ τῆς παῆῖα; δηὰ 
τῆαὶ πιοάετῃ ἰγάνείετβ ἤπὰ δ ιτἢϊγὰ 
Ῥοβϑίδίε ναγίδιίοη οὗ ἰξ ποῖ οπὶν δρρὶϊςὰ 
ἴο ἃ ν]αρε βυϊείηρ, ἐπε 81ς ἀθβογι θεὰ ὈΥῪ 
τῆς δυιπογίεῖεβ ἴῃ ἰδ ἴουτῖῃ οαπίυτυ, 
Ὀυὲ ἱπιροτίδηξ ἐπουρῇ ἴο οονεσ 411 τῃ6 
Ρ δίῃ αρουι ἴῆε ν Προ". Το ἀϊ βίου! 
τερατάϊηρ {πε ἰηἰείαὶ Αγὶπ πὶ τη6 παπὶα 
ΛΑΒΚασ ἰ8. 4130 γεπχονεὰ ὃγ Ῥχοῦ. ϑπιῃ. 
ϑες ἔαγῖμπες Οοπάεγ᾽β Τερέ-τσογά, ἱ. 71. 
ϑυοῆασ ἰβ ἀσβοτίρεά 248 πλησίον. .. 
αὐτοῦ, πεᾶ (ἢεῈ ““ραζγοςοὶ οἵ ρτοιπά ̓"" 
(ραγιίςε!α, {π|6 ραγῖ ; τῆς Νυϊραίς ὰ8 
“ἐργδεάϊ απ," αβίδι 6) ὑνΐοἢ [Ιᾶοοῦ ράᾶνα 
ἴο ]οΒερ ἢΐβ βοῇ; δοοογάϊπρ ἴο ὕεπ. 
χἰνη. 22, μεῖς Ἰᾶσοῦ βαγβ, “1 πᾶνε 
εἰνεη πες οπε ροτγίϊοη (ϑμεομεπι) αδονα 
ΤΥ Ὀτγεῖδγεη "; οὐ ὅεπ. χχχί!, το. 
ϑῃεσμεη ἰη Ηεῦτγενν πιεδη8 “τῆς ββουΐϊ- 
ἀετ,," δηὰ βοπις ἢᾶνε ἰδποίεά {παῖ τῆς 
Βῃουϊάεσ δείηρ πε ῥγίεϑε᾽ 8 ρογιίοη, ἴῃς 
ψοτά Ἴοᾶπε ἴο ἀεποῖς δὴν δἰϊοἰπηεηῖ. 
Οεδεπίυβ, Βοννενεσ, ἰβ οἵ ορἰπίοῃ δαὶ 
ἔδε ννοτὰ ννλβ ἐγαπϑίετγεά ο 8 ροσιίοῃ οὗ 
Ἰλπά, ου δοοουηῖ οἵ {πε βῆαρε γεβθη] Πρ 
δε Ὀδοῖκ δοζοββ ἴῃς βῃουϊάογβ.---Ν ἐσ. 6. 
ἣν δὲ ἐκεῖ πηγὴ τοῦ ᾿Ιακώβ. Βοιῇ πηγή 
δηὰ φρέαρ ἅτε υδβεὰ ἱπ 1Π186 σοπίοχε ; {πε 
ἕοτταες πιεδηΐηρ ἔπε βρείπῷ οσ ννεῖ} οὗ 
ννδῖεσ, {πε ἰδίϊτεσ ἴῃς ἄὰρ δηὰ δυΐε ρἱξ οτ 
ψνε]]. Ιῃ νεῖ. 11 φρέαρ ἴ85 περεββαγ 

Κκ 6εὩ. χχΐίν. 256. Ἐπχοά. ἱἰΐ. τό. 

υϑεά. ὙΝΒεῖμες ἴῃ τηΐβ νεσδε 6 ἐπὶ τῇ 
πηγῇ ἰδ ἴο ὃς τεηπάετεά “«ἱ," Κεερίη 
πηγῇ ἰπ 118 δίσίοϊ β6η86, ΟΥΓὁἨἁ “ΟΠ 85 
ἴοτ φρέατι 15 ἀουδίεἀ ; δυὲ τῇς ἴοτπιεσ ἰ8 
Τεσίδιηἷν (Ὡς τπῆοῖς παῖαγαὶ τεπάετίηρ ; 
ς΄. Ατἰβιορῇ., Εγορς, τοῦ, ψνῆεγε ἐπί στ 
ὅσου. ρῖνεβ σίβε ἴο τπηϊϑυπἀεγβθιαπάϊηρ οὗ 
ἰτεηρ “ὁ δῃ Οὲ ἰπβιεδὰ οὗ “αἵ 1ξ. 
7Δςοῦ᾽βΒ ψεὶ] [168 ἴδῃ πιίπυΐϊεβ βου οὗ 
186 ργεβεηὶ νἱΠᾶρὲ "ΆΑβκασ, ἀπά ἃ βοοὰ 
βρτίηρ εχίβῖβ ἱπ "Ἄβκασ. Τΐδ [δ8 ρίνεῃ 
τιβὲ ἴο ἴῆς ἀϊβῆσυ!ν: ΨΩ βῃουϊά ἃ 
ΜΟΠΊΔΩ ἧανε ΓςΟΠῚΣ 50 ἔαρ κρλδοίπξ ξοοὰ 
Βουζοαδ οὗ νυδῖοσ ΞυΡΡΙῪ ὃ Μοβερσοῦδϑίυ 
186 τεᾶβοη ἰ8 (πὲ τἢ]8 ννε}] νναᾶβ 12. δ᾽ 5, 
δηὰ βρεοίδὶ νίτίιε ννᾺ8 πυρρόβοα ἴο δἰίδο 
ἴο ἰξ; οἵ Ῥδοδυβα ἴῃ ἴῃς ἧξαϊ οὗ βυχηπιος 
οἴδμες ννε} 15 απὰ βίγεδπιβ ννεσε ἅτ᾽. ΤϑἊς 
ταδὶ ἀϊβῆσυν ἰ8: ΝῺ νγᾶβ ἴδετε ἃ νεῖ! 
ἀλετε δὲ 811, ἱπ τε πεϊρῃρουτβοοά οὗ 
ΒιΓεΑΠπΊΒ ἢ Ροββί ΟΪΥ ]δοοῦ πᾶν πᾶνε ἄυ 
τ τῃδιῇ Πα τηῖρῆς ἢᾶνε πὸ υδττο! !ηρ ννἱ 
ἢἰ5. πείρῃθουτβ δῦουϊ ννδϊεσ.σίρῃβ. Α8 
ΕἾ δἰταπεει ΜΙ ἃ ῥγεοδσίουβ ἴεῆυγα 86 
τηῖρῃς ἤπά {π΄|8 περαβι Ὑτανεῖϊεγα 
ρίας ἰπῃ δοσερίίηρ 848 [δοοῦ᾽Β νγεὶ} Βεσα 
πιεπιίοηεδ πε Αἰπη-]κυῦ, οὐ Βίγ-ει- 
]1ακυῦ, βδοπὶὲ ἔνεπον πιϊπυῖεβ εαβὲ οὗ 
ΝΑ ΙΔ 8.---ὦ οὖν ᾿Ιησοῦς. .. ἔκτη. Ιὲ 
νν88 “δδουΐϊ," ὡς (ΤΠεορηγίδςι (4115 αἰέεη- 
τίοη ἴο (Πὶ8 48 ἃ πιδᾶιῖκ οὗ δοουγδου), (6 
δἰχῖρβΒ: Βους, ἴπαὶ 15, πιίάδαν (τὰς [δνγϑ 
ἀϊπεὰ οὐ ϑαδθδιῃ δὲ (ῃς βἰχερ ἤουσ, 866 
]οβερῆυβ, Μέὲξα) (8εεὲ. οπ ο. ἱ. 40); δηά 
ΠῈῪ παὰ ργοῦδοϊυ Ῥεεὲπ νναϊκίπρ ἕος 
Βένεσγαὶ ἤουγβ, δἂηά δοοογάϊηρν εβυ8 
νν»Α8 {ἰτεᾶὰ, κεκοπιακὼς (κόπος, ἐχοεβδίνα 
10}}}, ἐδείρυεά (νομί αυοίεβ οὐ γὰρ 
ἐξ ὁδοιπορίας τὰς φλέβας κοπιᾷ ἀλλὰ 
γεῦρα), ἀπά νν»ᾶ8 δι{{ἰπρ ἴπ08, εἰγεὰ α8 Ηδ 
νν858 (οὕτως, ἐπ ἑὰς εοπάϊ ἐΐοη ἐπ τολίολ Ησ 
τας, ἴμαὶ ἰ8β, {ἰτεὰ δ8 Ης 88. Εἶβπος 
ἘΠΙΠΚ8 ἰξ ΟὨΪΥ ἱπάϊςαϊεβ σοπβοαθεποα 
[π|81} αἰϊυά αυδπὶ σοπβεφιεπείαπι βίρτΐ- 
ἢς41)] ἀπά βῃουϊά Ῥὲ οπιεᾶ ἴῃ ἰγϑη8- 
Ἰλεῖίπρ. 80 Κυρκε, ψδο οἰξεβ ἱπβίγυςεινα 
ἰπβίδηςεβ, οοποίυδδβ : “βϑοΐδιηηῆς δδὲ 
ατδεςίβ, ργδεοεάεηϊε ραγιςὶρίο, νοςυΐδτα 
οὕτως ῥίεξομαξέϊεδ Ῥοηετ". Βαΐ ἰῃ 41] 
ΒΒ ἱπβίδποεβ οὕτως ρῥγεοεάεβ ἴῃς νεσὮ), 
αἱ ἴδε ννε]}] (οὐ ]οϑερῆυβ, 4πὲ.,) ν. σὲ 
στρατοπεδευσαμένους ἐπὶ τινι πηγῇ). 
Α8 ἴο ἴδε δουσ, ἔννο οἰγουπιϑίδηοςβ οο1- 
Ὦχπὶ ἴδ ορίπίοη παῖ ἴἃ ψψ85 τυ δῪ 
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““ Δός μοι πιεῖν."1 8. οἱ γὰρ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπεληλύθεισαν εἷς τὴν 1 6εὐ. χεὶν. 
πόλιν, ἵνα " τροφὰς ἀγοράσωσι. 9. Λέγει οὖν αὐτῷ ἡ γυνὴ ἡ Σαμα- τα ΤΠ. μετο 
ρεῖτις, ““" Πῶς σὺ Ἰουδαῖος ὧν “ παρ᾽ ἐμοῦ πιεῖν αἰτεῖς, οὔσης ΦὈξίον 
γυναικὸς Σαμαρείτιδος ;᾿" οὐ γὰρ συγχρῶνται ᾿Ιουδαῖοι Σαμαρείταις.5 5 τῖϑς, 
10. ᾿Απεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, “Εἰ ἤδεις τὴν " δωρεὰν τοῦ 

. ἙἘστιαῖν. 9. 
4 Κίηρε 

Θεοῦ, καὶ τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, Δός μοι πιεῖν, σὺ ἂν ἤτησας αὐτὸν, ο ΟΝ] ἴα 

ἶχ, 2. 48. ἱ. 5. [1 ]0. ν. 15. Μί. χχ. 20.} 
Αςιε ἰϊὶ.2:; 

Ρ Ἠσεε οὐἱγ ἰῃ αοερρ. 

1 πεῖν ἴῃ Τίβοξ., ΝΗ. ; πιν ἴῃ Γδοπτηδπη. 

3 ΤΗῖδβ οἴδιιβε, ἃ δυρροβεά ρίοββ, οπιϊτεεὰ ἴῃ ἐφ Ὁ, ἐουπά ἴῃ ΔΑΆΒΟΙ,. 

Εἰτθῖ, ἰδὲ ἀρρδγεπεῖν ἴπεῖε 88 πὸ 
ἱπιεπείοη οὗ μαϊεὶπρ βεγα ἴοσ ες πίρδε, 
88 ἴπετε ψουά αν ὕδεεη δὰ ἰξ Ὀδεη 
δνεηΐηρ. Απά, βεοοηά, ννὮ116 ἰξ 15. {ΓΚ 
υτρεὰ τῆδιὶ ἐνοηΐηρ 8 (ἢς σοτηπιοη {ἰπ|6 
ἔοσς ἀγανίηρ ννδῖεσ, ἰξ 18 ονίουβ δὲ ΟὨΪΥ 
Οπ6 Ψοπιδη ἢδδά οοτης δἱ τΠϊ5 τἰπις, πὰ 
δοοογάϊη σιν ἴδε ργοραῦ  Πν 18 ἰξ ννὰ8 ποῖ 
δνεπίηρ. ϑεδ δἷδο [οβερῇι8, Απέ., 1ἰ. απ, 
1, ΜΜΏατα ὃς ἀςβοσῖρεβ Μοβεβ 5βἰττἰηρ δὶ πα 
ψΕ] αὐ »ε αν νεατιεὰ νἱἢ Ὠΐ8 Ἰουσγπαυ, 
δηά ἴδε ᾿ψοπιεπ οομηΐῃρ ἴο 'ναῖεσ {πεῖς 
βοοκβ.---ν ες. 7). ἔρχεται. . . ὕδωρ, 
ΔΡΡΔσθητν (Π18 οἴαυδε 18 ργεραγεὰ ἴοσ ὉΥῪ 
τῆς ρτγεσεάϊηρ, “ὙΠΕοτε σοτη65 ἃ ᾿νοπηδη οὗ 
ϑαπιδγία," (πδὲ 18, ἃ ϑαπιδείΐδηῃ ὑνοτήδη, 
ποῖ, οὗ οουγβς, “ἤἴτοτη ἴῃς οἰ ϑαπηασγία," 
ὙὮΙΟΒ 5 ἵννο Ποὺγβ ἀϊβίδης ἔτοπι πε ννεῖ!, 
ἀντλῆσαι ὕδωρ, ἱπῆηϊτΐνε ἀπά δοτῖϑβε, 
ὉοΙδ οἱαββίςαι ; οὐ Ἐεῦεσοα ἱπ ἀεη. 
Χχίν. 11, εἴς., πανίηρ δε ὑδρία οπ ἢετ 
βδουϊάες οσ οὐ Πεσ πεδά, ἄγγος ἐπὶ τῇ 
κεφαλῇ ἔχουσα, Ηετοά., ν. 12; αῃηὰ Ονἱά᾽ 5 
“ Ῥοπίτζυσ ας βυϊητηα ΠΟ. }18. ὑγῆδ σογηᾶ ". 
[ΕἸβπεῖ] ἄντλος 18 {πε Ποϊὶὰ οὗ ἃ βῃϊρ 
ψ Πεῖε ἴπε ὈἴΠρε βεῖι]ε8: ἀντλέω, ἴο Ὀα]ε 
8 Βδίρ; πεηςε, ἴο ἀγᾶνν νναῖεσ. ΤῸ δεῖ 
7εδβὺβ βᾶυβ, Δός μοι πιεῖν, ἴς υδι.8] ἴοτ- 
ταῦῖΐδ; οἱ. ϑώσω πιεῖν, ῬΠεγεογαῖεβ, Εγαρ'., 

, Δηὰ Ατίβίορῃ., Ῥαζ, 49.---νεγ. 8. οἱ 
τῷ μαθηταὶ. .. ἀγοράσωσι. ΤῊΪΐ8 
Εἶνου τῆς τεᾶβοῃ ἔοσ ἴδε γτεαυεβῖ, Ηδά τπῈ 
ἰδεΐρ!εβ Ῥεδθη ργεβεπὲ πεν νουά δανε 

τηδὰς ἴδε γεαυεβί: δὴ ἱπάϊςαιίοη οἵ τῆς 
τεϊδιίοηβ δἰγεδάν βυυρβίβεῖϊπρ Ὀείννεθη πα 
ἀϊβοῖρ᾽εβ δπὰ ἐπε ᾿ογὰ. Ρχοῦδῦϊν {πὰ 
ἢνε βγβὲ οδιϊεὰ τνεγε 581} ὑντῇ Ηΐτα, 
Τμαὶ τῆς ἀϊδοῖρ᾽εβ δά ροὴς ἴο Ὁ. ἴῃ 
ϑυομασ, βῆοννβ εἰἴπετ δι [πε ἰὰνν δἰ]οννεά 
ἐγδάϊηρ νἱτἢ Θαπιδτίτδηβ, οσ ἐπδὲ }εβι8 
δηὰ Ηἰδβ ἀϊβοίρ᾽εβ ἱσπιογεά τῆς ἰἴδνν. Βυῖ 
ἴδε νοτηδῃ 18 βῃγργιβεά δ (ῃε τεηυεδὶ οὗ 
ἐεδθρι νος, 9. πῶς σὺ ᾿Ιουδαῖος ὧν. 

ον ἀϊά ες Κπον Ης νᾶβ ἃ εν} 
ῬΙΟΌΔΟΙΥ ἴπεγε ἡνεγα 5] σῆς ἀἸ βΈγεηςεβ ἴῃ 
ἅγεββ, Τδεδλίυσε δπὰ δοοεηί. Εάεγβῃείση 
ΒΑΥ5 “πε ἔτίπρεβ ου πε ΤΑΙ ἢ οἵ ἴῃς 
ϑασηλγίίδπβ δὲς δἷυς, νας τῆοβα ννοσῃ 
ὈΥ ἴδε εν ἀγὲ νεὶνς ". Ης αἷβο εἐχ- 

Ῥοβεβ {δε τηΐβεακε οἵ βοπης ςοπιπιεηίδίοσθ 
ἀΐηρ τῆς ψογάβ υἱϊεσεά Ὁν 7688: 

“ἼδΩὶ 11 ΠΙβδιοῖη ". ΤΠ τεᾶβοη οὗ πα 
ΟΣ Δ ΒΒ ΒΌΓΡτίδε ἰδ ρίνεη Ὀγ [πε Ενδηρε- 
11δὲ ἱπ τῆε ψογάβ οὐ γὰρ συγχρῶνται 
᾿Ιουδαίοι Σαμαρείταις. με ΐβος 1εν8 βανα 
ΠΟ ἀεαϊίπρβ ἢ ϑαπιδγιαπ8." Σνυγχρᾶ 
σθαι Ιἰξεγα! ν οἰρηΐῆεβ “ἴο υ8ὲ πρλ τινα 
ΜΠ ἢ,᾽᾽ 80 τπδὲ τπῸ βεῆβε πεσὰ πηῖρῃς 6 
τῆδι τῆς ψοπηδη Ψγ»88 βυγργίβεά [δὶ [ε8118 
5Βδου]ᾶ υδε ἴηε βαπΊε οὐ σ εν υδεὰ ; γΑῖΠεσ 
1 ἢᾶ8 τῃε βεοοπάδγυ πηδδηίηρ “το ἤανα 
ἱπίδγοουγβε ᾿" οσ “ ἀεδ!πρβ νι "ἢ; δἰ πιὶ- 
Ἰασῖν ἴο τῆς 1,δτη νέον, βεε Ηοσ., Εῤ., ἰ. 
ΧΙ, 22, “ἀἴετε Ῥοπιηρεῖο ασοβρθο," δηὰ 
χνίϊ. 13, “τερίδυβ αι1,᾽ ἴο πιᾶκε ἃ ἔτἰεπά 
οὗ, οὐ “δε οὐ ἴαγπβ οὗ ἱπεϊπηδοῦ Ὑν τ ᾽", 
ΤὮε οἰαββίοδὶ ρῆγσαβε ἰβ οἷσιν οὐκ ἐπισ- 
τροφαί, Εὐυτίρ., Ηεἰεπα, 440. ΤΏε ἰδῖες 
«γαάιείοη βαιὰ: “ϑαπηλγίιδηΐϊβ βᾶπεπὶ 
ςοτηεάοσε δυξ νίπυπὶ Οἰδοτα Ῥχγοδ: ίζυση 
εβι᾽. Οἴοσουγδε {πε Ποϑεῖ]ς ἐεεϊ πρ τᾶπ 
Ῥδοκ ἴο ἴπε ἄδυβ οἵ Νεπεηγίαῃ. Απά βες 
ἘςοΙυ8. 1. 25, 26.5. “ΜῈ Ὁνο πδξοῃϑβ ἰ8 
ΤΩΥ 8οὺ] νεχεᾶ, δηὰ ἔπε τὨϊγὰ 18 πο πδιίοη : 
{μεν τῃδὶ δἱὲ ἀροὴ Μουπὲ ϑεὶς δπά τῃ8 
ῬΒΠΙ βεῖπεβ, δηᾶ τηδὲ ἔοο ’9ἢ: ρεορὶς ἔπδὲ 
ἄννεΠἸἜῈ ἢ ἴῃ Θίοδετη." Εὸος ἴῃς οτγίρίη οὗ 
τῆς ϑαπιδγϊδηϑ δες 2 Κίῃρβ χν!!., δπά οἵ, 
Ἑδσγαιβ 1 Ἶ{ε οὕ Ολγὶςέ ἴῃ ἰος. Ττίβέγαπι, 
Ταμᾶ οΥ ]ςγαεῖ, 134.--- Ν ετ. το. ᾿Απεκρίθη 
οον ὕδωρ ζῶν. “ἼΓ δου Κπεννεβε; " τῆς 
βπιμὸο οὗ τῆς 5ἰϊυδίίοη βιγίκεβ {6β8ι8. 
Ὧς Ψοπίδῃ βίδπάβ οἡ ἴῆς ὕὈγίηκ οὗ τῆ 8 

Βτεδῖεβε ροββί 168, Ὀας 18 αἱτεγὶν υπ- 
οοηϑοῖουβ οὗ ει. Ὑνο (Πίηρ8 βῆς ἀϊά 
ποῖ Κπον : (1) τὴν δωρεὰν τοῦ θεοῦ, ἴῃ 6 
πεθ μὶῆ οἱ αοά. ὙΤδιῖβ ἰβ ἐχρίδίπεά ἰπ 
δε ἰαϑὲ ννογάβ οὗ ἴδε νεζβε ἰο ὃς ““Ἱἰνίπα 
ννδῖεσ"; δῖ ἰπ 118 ἤσβε οσουσγοηςα ἰδ ἰδ 
ἱπάεβηϊίε: “ΠῚ δου Κπεννεβὲ {πε ἔγεθπαββ 
οἵ (οὐ 8 ρἰνίπρ, δηὰ ἔμαῖ ἴο δᾶςἢ οὗ Ηἰβ 
Ομ] ἄγεθ Ηδ Ὧδβ ἃ ρυζροβε οὗ ροοά᾽"". 
Βυῖ ἴπ οὐ ἀϊτεοιίοπ τῆς νοπιδῃ 
ΟΠεγιβῃεὰ πὸ ἕορθὲ. (2) ὅδε ἀϊά ποὲ 
Κπον τίς ἐστιν ὁ λέγων σοι, Δός μοι 
πιεῖν. 850 ἸΟΠΚ 88 88 ᾿Ἰπουρῃς Ηἰπὶ ἂπ 
οτάϊπασυ [εν 5ὴε σουὰ ἐχρεοῖ ποιῃίπρ 
ποῦ Ηΐη. Ηδὰ εδε Κποννῃ ἴδδε 1688 
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19. 

ὕδωρ τὸ ζῶν; 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

4 Θε;. χκνὶ. καὶ ἔδωκεν ἄν σοι ᾿ ὕδωρ ζῶν." 

ἵν. 

11. Λέγει αὐτῷ ἧ γυνὴ, “ Κύριε, 
οὔτε ἄντλημα ἔχεις, καὶ τὸ φρέαρ ἐστὶ βαθύ πόθεν οὖν ἔχεις τὸ 

12. μὴ σὺ μείζων εἴ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Ιακὼβ, ὃς 
ἐνν. 13,14. ἔδωκεν ἡμῖν τὸ φρέαρ, καὶ αὐτὸς "ἐξ αὐτοῦ ἔπιε, καὶ οἱ υἱοὶ αὐτοῦ, 

Μιεεσ 
47. καὶ τὰ θρέμματα αὐτοῦ ; ἢ 13. ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτῇ, 

“Πᾶς ὁ πίνων ἐκ τοῦ ὕδατος τούτου, διψήσει πάλιν 14. ὃς δ᾽ ἂν 

πίῃ ἐκ τοῦ ὕδατος οὗ ἐγὼ δώσω αὐτῷ, οὐ μὴ διψήσῃ ' εἰς τὸν αἰῶνα - 

δΝει. τό. 
δία εἴρια μένου εἷς ζωὴν αἰώνιον." 

ἀλλὰ τὸ ὕδωρ ὃ δώσω αὐτῷ, γενήσεται ἐν αὐτῷ πηγὴ ὕδατος ἀλλο- 
15. Λέγει πρὸς αὐτὸν ἡ γυνὴ, “Κύριε, 

Το δος μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ἵνα μὴ διψῶ, μηδὲ ἔρχωμαι 3. " ἐνθάδε ἀντλεῖν." 
ρα βεο 16, Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, “Ὕπαγε, φώνησον τὸν ἄνδρα σου, καὶ 

1 διψησει ἰη ΜΑΒΌΙ,. 
3 διερχωμαι ἰη ΤίϑοΒ., ΝΗ., ἘΝ. 

ν δ ἴῃς δεᾶγες οἵ ἀοά β ἔἴες γῆ ἴὸ 
τῆεη, δῇς ψουϊὰά πᾶνε δεκεά οἱ Ηίπι. 
σὺ ἀν ἤτησας αὐτόν, σὺ ἰδ επιρμαῖίς. 
Ὕου νουϊά πᾶνε δπεςραϊεά τὴν τε- 
εδῖ ΌΥ ἃ τεηυσδβί οα γοὺγ οὐνη ΘΠ ΑΙ, 
πὰ ἰμβίεδά οἵ οἽζεδιίίπρ ἀϊηουϊιίεβ 1 

μου μᾶνς ρίνεη πες ἰἰνίηρ ννδίεσ.-- 
ὕδωρ ζῶν, Ὁγ ννὨϊοἢ ἴῃς τνοπηδπ ὑπάετ- 
βἰοοὰ τπᾶὲ ΗδἊ πιεδηὶ βρείπρ νγδίεσ. 
γνηδὲ Ης ἀϊὰ πιεᾶη Ἄρρεῶγβ ἱτησηδ- 
ἀϊαιϊεῖγ. ΨΝεῖ. τι. λέγει αὐτῷ... τὸ 
ζῶν; 81ε δάάγεββεβ Ηἰπι ψιἢ κύριε, 
Ῥεγῆδρβ ἑαπογίηρ ἴτοπὶ Ηἰβ βαγίῃρ, “1 
γου Βαὰ Κπονῃ Ψ8ο ἰΐ 18 (ῃαΐϊ βϑδὺβ ἴὸ 
γου," τῃᾶῖ ΗἜἪ Ψᾶβ βογὴὲ ρτεᾶϊ ρεγϑοῃ 
ἴῃ ἀϊδριυΐδε. Βυΐ ΠΕΙ ΔΠδννΕΣ Ὀσεδίῃεβ 
ἱπογεάυ!ν : οὔτε ἄντλημα ἔχεις. 516 
Ὀεγαη δεῖ βεηΐθῃος πιεαηίηρ ἴο 58 Ὺ, 
“ὐου πείῖθεῦ ἤᾶνε ἃ Ὀυςκεαῖ, ποῖ ἰ8 τῇς 
ΜῈ βῃδιϊονν ἐπουρῇ ἔοσ γοῦ ἴο σοᾶςῇ 
πε νναῖοσ νν πους οπο," Ὀυΐ δῆς Δ4]1οΓ8 
ἰϊθ Τσοπβιίσυςἴίοη πὰ ρυῖβ ἴῃς βεσοπά 
δίδίεπιεπε ἰπ ἃ ροϑβίτἶνε ἔογση. Τῆς ἀεριῃ 
οἵ τπε ννε} 18. νατγίουβ!Υ ρίνεπ, Οοπάες 
Τουπά ἰξ 75 ἔεεῖ.-- πόθεν. .. ὅ8ε 18 
πινϑεβεά. μὴ σὺ μείζων... θρέμματα 
αὐτοῦ. Ϊεἐϑὺ8 Πδὰ βροκεὴ 88 1 :πάε- 
δὴ ἀεηεῖν οὗ τἴπς ννε]! Ηε ςουϊά ρτοουτα 
ἱνῖ πθ νδῖεγ: Ῥὰϊ ὄνεὴ ]δοοῦ (ςἰαἰπηεὰ 
ΌΥ (δε ϑαπιδσίϊδῃβ 88 {δεῖς ἕδίπεσ, δηὰ 
Ψ ἤοβε ὈΟΠαΒ ἰΔΥ πῃ {Ππεῖγ πιίάβι), ρτεαὶ 
88 δε ννᾶβ, υϑεὰ {18 ννε]].---θρέμματα. 
ΕΝ Βδὶ ἰβ πουγίβῃςά." Κυρκε δάάυςεβ 
βενοσδὶ ἰῃβίδῃσεβ ἴῃ ὑνΒῖο ἢ ἴξ 8 υδεὰ οὗ 
“ ἀοτηδβίίοβ ". Ρδῖο, ζαισε, 953 Ε, υ865 
ἴξ οὗ “ πυγοὶπρβ οὗ τῆς ΝΙ]ε,᾿᾿ τῆς ἘφγΡ- 
κἰαθβ. Βυὲ Υγεἰδιείπ δάδυςεβ τηδπν ἰη- 
βἴδηςεβ οὗ [18 υδε ἴῃ ἴῃς βεπβε οἵ “ Ἵδίε]ς"". 
ΤΘΟΡΕΥΙΑΟΣ ἘΠΊΏΚ8 Ἐ818 ροΐπιβ ἴο ἴδ6 
αδυπάδης ΟΡΡΙΥ οὗ ννδῖεσ. --ννν. 13, 14. 
7εδυ 'π τερὶν, ἢ Ης ἄοεβ ποῖ αυΐτα 

Ὀγεαῖς ἐπγουρῃ τς νεῖ! οὗὁἨὨ ἤρατε, ἰελάς 
δεῖ οὐ ἴο τῃϊηΐϊς οὗ ἃ ποῦς βδιϊβίνιπο σὶΐς 
τπᾶπ ἐνεπ Ἰδοοῦ μδά ρίνεη ἰπ τῃἰ5 ννε]]. 
-ππτᾶς ὁ πίνων... ζωὴν αἰώνιον. Ηε 
σοηίγαβίβ ἴῃς νναῖογ οὗ 86 ννε]} Ὁ ἀπε 
Μαῖες Ης οδη γίνε; δπᾶ (ἢς ἴτνο ἌἽδασ- 
δειετίβεις αυδίϊῖεβ οὐ Ηἰβ ᾿ἰνίηρ ννδίες 
[τ κυβεςειρᾶ ὉΥ τπΐβ ςοηῖταβί. Τῆς 
ΜΔΕΣ οὗ [ΔοοῦὉ 8 νν6]] δά ἰνοὸ ἀείεςϊ8 : 
ἰξ φυεποπεά Ὠΐγθὶ ΟὨΪΥ ἴοσ ἃ εἰπις, δηὰ 
ἐξ ἴῃ ουζδίάε με ἴοννη ἃ ννεᾶσγυ ἀϊβίδηπςς, 
δὰ βυδ]εςὶ ἴο νατίουβ δοοίἀεηῖβ. ΟἾγίβὲ 
οἴετβ νναῖεσ ψῃϊο ἢ 1 4υεποἢ τὨὶγδῖ 
1Δϑεϊηρῖγ, ἀπὰ ψνβίοῃ ννἹ]] “η τς 
εἴβοη ἀτγίπκίπρ, ἐν αὐτῷ ὕδατος 

μένον εἰς ζωὴν αἰώνιον. Ἐοτ [Π|3 
ἤρυτε ρΡυϊ ἴο δποίμετ τπουρῇ δβίπηατ 
ι8ς, Ξεε Μαζγουβ Αὐγεϊΐα, νἱϊ. 69, ἀπά νἱῖ, 
51, ἢ Οδίδκεσβ ποῖεβ. Τῆς ᾿ἰνίηρ 
ὙΜΔΙΕΙ ᾿ΔβιϊρΡῚῪ αυσποῦεβ Βυπιαη οτγᾶν- 
ἱπρβ ἂἀπὰ ἰβ πη της πιᾶπ, ἰπβεραγαῦδῖς 
ἴτοτὴ Ὠἰπι, ἀπ δἰνγῶγβ ἐπεγρειοδ!ν πὰ 
δἴτεβἢ βῃοοιΐηρ ὑρ.--- ες. 15. ΤΒς 
τνοσηδῃ, ΜΠ ΠΟΙ πιλϊπα 5111} τυ ππίηρ Οἱ 
δοῖυδὶ ψαῖεσ, βᾶυβ Κύριε... ἀντλεῖν. 
8816 ἰ8 δἰἰγδοίεὰ ὃν ἴπε ἔνο αυδίϊεῖεβ οὗ 
16 νναῖογ, πὰ δ8Κ8 ἰξ (1) ἵνα μὴ διψῶ, 
(2) μηδὲ ἔρχωμαι ἐνθάδε ἀντλεῖν.--Νετ. 
16. Τὸ τπὶβ τεαυεθὲ [|εβ8 τερὶϊεβ 
Ὕπαγε, φώνησον. . . ἐνθάδε. Ηἰἷ 
Ῥύγροβε ἱπ [Π18 π88 Ῥδεη σηυοἢ ἀεραῖϊοά, 
(αἰνίπ τπίπκα Ης πιδεᾶπὶ ἴο στεῦυκε Ποσ 
ΒΟΌΣΓΙΠΙΥ ἱπ τηοοκί ΠΡ δβκίηρ ἴος δα 
ναῖε. ὙΤΒ8 ἀοεβ ποὶ βᾷον Οδἰνὶ π᾿ 8 
υδυδὶ ρεπείγαιίοη. ννεδβίςοιε βαγβ ἴμδῖ ἴῃ 
ἴῃς ννοπιδη᾿ 8 τεαυδβὲ “886 σοηίεββδεά ΌὈῪ 
ἰσαρ σδείοη ἴμαΐ Ἔνεη ἴδε οτεδίεδε σὶξι 
ΜΒ ποῖ Τοτηρίεῖς ὕπ|688 ἴξ τνὰβ ββδεά 
ὉΥ ἴδοβε ἰο ψνῆοπὶ βδῆ6 88 Ῥουπὰ. [ἢ 
ἴδεν τπϊγειεά, ᾿Ἰμβουρὴ 8886 ταῖρῃις ποὶ 
ταϊγεῖ, μεσ τοι βοπμε ἰαδους τπὰὰδὲ Ὀε οου- 
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ἐλθὲ ἐνθάδε." 17. ᾿Απεκρίθη ἡ γυνὴ καὶ εἶπεν, “ Οὐκ ἔχω ἄνδρα." 
Λέγει αὐτῇ ὁ ἸΙησοῦς, “ Καλῶς εἶπας, Ὅτι ἄνδρα οὐκ ἔχω" 18. πέντε 
γὰρ ἄνδρας ἔσχες" καὶ νῦν ὃν ἔχεις, οὐκ ἔστι σου ἀνήρ" τοῦτο 
ἀληθὲς εἴρηκας." 19. Λέγει αὐτῷ ἡ γυνὴ, “ Κύριε, "θεωρῶ ὅτι ἐ Μι. αἱ! τρ; 

προφήτης εἶ σύ. 20. οἱ πατέρες ἡμῶν ἐν τούτῳ τῷ ὄρει προσεκύ- εἰς:; ἕω. 

νῆσαν᾽ καὶ ὑμεῖς λέγετε, ὅτι ἐν Ἱεροσολύμοις ἐστὶν ὁ τόπος, ὅπου 
δεῖ προσκυνεῖν." 21. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, “Γύναι, πίστευσόν 

μοι,1 ὅτι ἔρχεται ὥρα, ὅτε οὔτε ἐν τῷ ὄρει τούτῳ οὔτε ἐν Ἱεροσολύμοις 

ΤΎΕ. ἴῃ ΑΟΞ, θυῖ πιστενε μοι γυναι ἱπ ΒΟ ΌΙ,. 

εἰπαεά 51111." 1εϑ8ι8, τεδάϊπρ 8 τπουρῆε, 
δ᾽48 Βες Ὀγίῃρ ἴμε πιὰ ἴογ ψβοπι 86 
ἅταννβ ννδίοσ. Τῆς γί 18 ἴοσ ἢὶπὶ 80. 
Βυὲξ τπ᾽5 πηεαπίηρ 18 ἴοο οὔδβουσε. Μεγεσ 
{πη κ8 τῆς τεαιεβὲ 88 ποῖ δβεγί οὐ Ὺ 
ἱπιεπάβξὰ : δυῖ (πΐ8 ἀείγαςιβ ἴγοση ἴῃς 
δἰ πιρ ον οὐ ΟἾτίδί. Τα πϑίυσαὶ ἰπ- 
τεγργεϊδειοη ἰβ τς ἰῃ γσεβροῆδε ἴο ἢεσ 
τεαιεϑὲ [}|εβὺ8 ρῖνεβ εσ πον ἴδε ἢγβει 
ἀγαυρῆς οὗ {πς ἰ᾿ἰνὶπρ νναῖεσ ὉΥῪ σδιδὶηρ 
ες ἴο ἴδος πεσ συν πε ἀπά Ὀγίπρ ἰὲ 
ἴο Ηἰπι. Ης οσδπποῖ ρίνε ἴῃ6 ινδῖοσ 
Ῥείοτε τῃΐγβε ἴογ ἱξ 8 διννδκεπεάὰ. Τμὲ 
δυγε τπηειποὰ οὗ δινακίπρ (ες τῆῖγβὲ 18 
ἴο πηᾶκεὲ πεῖ δοκπονϊεάρε δεγβεῖῦ ἃ 
Β'π} τνοπᾶπ (τ, ΛΙίοτά).---νεσ. 17. 
ΎΊΠε νοπιᾶη βῃγῖη κα ἔτοπὶ ὄχροόβυσε 
δηὰ τερὶἰεβ οὐκ ἔχω ἄνδρα, “1 δανε 
ὯΟ διυβραηά ". Α [Ἰΐες τ, ὃς 
ΒΟΔΙΟΟΪΥ δοηπεβὶ ἴῃ ἱπίθπεῖοη. [6818 δὲ 
οηςα νε 9 ες ἀεςεί!, καλῶς εἶπας, εἰς., 
δηὰ ἀΐβροβεβ οὗ πεσ εαυϊνοςαιίοπ ὈΥῪ 
επιρἢδβιβίηρ (πε ἄνδρα. ὙὍΒοι Παϑβῖ ννεὶϊ! 
βαϊά, πᾶνε πὸ ππςδαμά.-- πέντε γὰρ... 
εἴρηκας. “ες Ψῇοπιὶ δου πονν Ὧδϑὲ 8 
ποῖ Τὰν Πυδβραπάᾶ: ἰπ {Π|8 [80 ἴ8:] γου 
βαϊὰ ννῆδε ἰ8 ἰσυε.᾽" [1π Μαίδοϊι᾽ Β {πιὰ 
λον ἔοσ ἀΐνοτςε ννὰβ ργοάιυοίηρ 
ἀϊξαβίγουβ οοηβεαυεποςβ, δηᾶ ργοῦδΌΥ 
ΤΩΔΌΥ ΜΟΠΊΘΠ, ποῖ ΟἸΪΥ ἱπ ϑαπηαγία Ὀυϊ 
Ἀτποηρ ἴδε ΡΟΟΓΟΣ εῖνβ, ἢδὰ ἃ δἰ πηαγ 
Βιβίοτυ ἴο τεϊδίῖδβ: ὕὍΓΠε βίγίπρεπου ἢ 
ΜΒ οὖς Τοσὰ βρεακβ οἡ [18 βυδ]εςι 
δυρρεβίϑ [ῃδι πηδίζεγβ ψεσε δϑὲ Ἀρργοδοῆ- 
ἴῃ ἴῃ σοπαϊείοη ἴῃ τνϊςἢ ΠΟΥ πονν δγα 
πῃ Μοπαιηπηδάδη σουπίτγίεβ. [1.84η6 τ6}}5 
ὑ8 πὶ “ 16τα ἃγα σαγίδι ΠΥ ποῖ ΤΔΠΥ 
Ῥεῖβοπβ ἰη Οαίγο πο δᾶνα ποῖ ἀϊνοτοεά 
ους ννἱές 1 πἰεγ ἢᾶνς Ὀεεπ ἰοηρ πιδεγὶ θα," 
ηὰ τηδῖ ἴΠεγῈ ΔΓΕ ΠΊΔΠΥ ννἣο πᾶνε 'π ἴπε 
σουζδα οὗ ἴδῃ γὙξᾶσβ τηδετίεὦ ἔνε οτ 
1ΠιΓν οΥ πος ψϑίνεβ (ο΄ [,εςκγ᾽5 
Ἐπγοῤέαῃ Μογαὶς ἴοτ ἴδε βῖαϊε οὗἉ πγαῖζετβ 
ἐπ τῆς Εοιιδη υνοτ ἀ). 7εγοπιθ, Εῤ. αα 
ΑΑρεγιιεἶι, 123, ταεπιίοπβ ἃ Κοπιδη Ψοπιδῃ 
νὴ παά ἤδὰ τινοπιγ-ῖνο Πυβθαπάϑ. 
ϑεγίουβ διϊεητίοη πεαὰ βολγοοῖν 6 ρίνεη 

ἴο ἴδε δπου οὗ “(δε οτἰεἰςαὶ βοῃοοὶ ᾿᾿ 
ἴδε τῆς ψοσηδη νυν παῖ ἤἧνα Πυβρδηάβ 
ἰβ ἱπιεπάδά 28 δὴ δἱϊερογίςδὶ τεργεβεηΐϊδ- 
τίοῃ οὗἩ ϑαπιδγία ἢ ἴῃς [5ενε}}] ροάδ οὗ 
τδς ἔνε πδιίοῃβ νῆο ρεορίεά [ῃς σςουπίγγ. 
8ες 2 Κὶπρϑ χυἱϊ. 24-31. (οπδίβίεπαν ([Π6 
τοδὶ ὙΠ νἤοπὶ τε Μοπηδη πον ἱἱνεὰ 
νου] ταργεβεηῖ ]εμοναῃ. ΗοϊϊΖπηαπη, 
Βῃσίηκίηρς ἴτοπι {π|8, βυρρεδίβ ϑίπιοιι 
Μαρυβ. Ἡεσδοίΐβοη ἀϊβοονεγεὰ ἰπ τῇς 
Βυβδαπά πὶ 88 ποὶ ἃ μυβραπὰ ἴδῃς 
ΜΟΤΏΔΠἾΒ συδτάϊδη δηρεὶ οἵὔΡ]εσοπιᾶ 
(κε 8 Νεοῤίαἰομἶςηι, 150].--- ετ. το. 
ΎῆῈ ννοῆδη δὲ οὔςε τσεοορηΐβεβ {Πὶβ 
Κηονϊεάρε οὗ πεῖ {ἴθ 48 ενίάεηςε οἵ ἃ 
δυρεσηδίαγαὶ ἐπάοιντηεπί.---Κύριε θεωρῶ 
ὅτι προφήτης εἶ σύ. (. νετ. 20 ἀπά ἰΐ. 
24. θεωρῶ [8 υβδεὰ ἰπ 118 Ροβῖ-οἸΔ58]ς 4] 
Βόη86. [ ἰ8 ποῖ υπηδίυγα! τπᾶὶ (πε 
ψοτηδη ἤπάϊηρ Πεγβεῖ ἰπ [ἢ Ργεδεηςα οὗ 
ἃ Ρτόρῇεῖ βπῃουϊά βεεκ Ηἰ58 βοϊυἱίοη οὔ πα 
δβἰδηάϊηρ ργοῦ]επὶ οἵ ϑαπηασίίδη γε]! ρίοι:. 
Ηἰβ δῆϑνεσ ννουϊὰ βμεὰ υσγίμογ Πρϊ οὴ 
Πὶ8 Ῥγορῃειὶς επάοντηεπι, δηὰ νουἹὰ 
4͵50 ἀεϊεσηίπε ἡ μεῖμες Ης παά δὴν ἰἱρπὶ 
δἃπά πορε ἴο ρίνε ἴο ἃ ϑαπιαιίίδῃ. 
7οβερδυβ (ἀπ έΐᾳ., χι ̓ἰ, 3, 4) πασγαῖεβ τῃδὲ 
ἃ ἀϊδρυϊαϊΐοπ οὐ ἴπὶβ ροϊπὶ Ὀείοτε 
Ριοϊεπιγ Ρηϊοπιεῖοσ ταβυϊεὰ ἴῃ ἴῃς 
ἀεδῖῃ δοςογάϊπρ ἴο σοπίγαςς οὗ {ἴπεῈ τνο 
ϑαπιαιίϊαθ δἀνοςδίαβ, ἵἴπὲν ποῖ δεΐηρ 
ΔΌΪῈ ἴο ῥγονς {δμεὶς ροϑβίτίοη.---νετγ. 20. 
οἱ πατέρες... δεῖ προσκυνεῖν. Οὐ 
Ἰλί πεῖ 'νοσβῃίρρεά ἰπ {πὶ8 πιουπίδίι, 
αεοτἰζίπι, δὲ ὑνῆοϑα δ456 ννε ᾶγε βἰδηάίηρ, 
εἴς, Οη Θειίζίπι νγεσε ργοο αἰ υνεὰ ἐπα 
δΙεβϑίηρβ τεοοσάεὰ Πευϊ. χχν!!, Θδηῦυ δὲ 
εγεοϊεᾶ ου ἰξ ἃ γίναὶ ἰετηρὶε (ρυῖ 5εε 88 
Βὲδἰε ὲεί. ἀπὰ Ἰοβερῆυ8) ννῃΐϊο ἢ τν88 
ταβθὰ ὉγῪ ]οῇπ Ηγτγοδπιβ, Β.0. 12ῶὥ. 
ὑτοδά ἢδι βυτίδοε οὗ σοοὸκ οἡ ἴδε ἴορ οὗ 
(εείΖίπλ ἰ8 5111 Πεϊὰ βδοσεὰ ὉγΥ {πε ἴεν 
ϑαπιασίϊδηβ ὑνὴ0 ΠΟῪ τεργαβεηὶ ἴῃς οἱά 
τᾶςς δηᾶ ουβίοπιΒ. Εδβρεοῖδ!ν σοηβυϊς 
α. Α. ϑιλ 5 Ηἰςέ. αεορ., Ὁ. 334, ΝΟ 
δῆονβ πὶ Θῃεομεπὶ ἰ5 ἴδε παίυγαδὶ 
ςοπίτο οἱ Ῥαϊεϑιπο, δηὰ δάάβ: ““1ἰ νὰ: 
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α ὙΜΙΒ δος, " προσκυνήσετε τῷ πατρί. 
νεσ. 23, 

εἰς,, τ:ὰ 

ἴῃ οἷδες Η 
πτὶϊετβ; ἐστίν. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝῊΝ ἵν. 

22. “ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε" 
ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ οἴδαμεν’ ὅτι ἡ “σωτηρία ἐκ τῶν Ἰουδαίων 

23. ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ ἀληθινοὶ προσ- 
Ἴβαγες. κυνηταὶ προσκυνήσουσι τῷ πατρὶ ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ - καὶ γὰρ 

ψο Κίηκε 

γ,γ7γ7); προσκυνεῖν." 
χὶχ. 9, 
ΟἿΪΥ ἰῃ 

ΟΒΡΡ. 
χ σιν δδά , 42 σῃγ. 

ἘῪ τδ΄᾽5 παίυγαὶ οαρίἐδ] οὔ δε Ηοῖγν 1δπὰ, 
ἀτοτ Ὡς ἢ ἴῃς ουϊροίηρβ ἴἰο ἴπ6 τνογὶά 
ΔΙῈ 80 ΤΊΔΠΥ Δπηᾶ 80 ορεῆ, ἐμαὶ ἴδε 
τεϊ!ρίοη οὗ ἰβγϑεὶ σοβα οὔςς ἴοσ 411 αῦονε 
ὄνεσυ βεορτδρῃϊοδὶ {ἰπιϊξ, ἀπά τπ6 οπατίεσ 
οὗ ἃ υπίνοζβαὶ τνοσβῆΐρ 'νὰ8 γίνε ᾽". ἐν 
“εροσολύμοις πιδῪ εἰϊπεῖ πηδᾶῃ δὲ ἴῃς 
Ῥίδοες οὔ ψόσβδίρ, ἴπῸ ἰεπιρίς, ἰ8 ἴῃ 
7εγυβαίεπι, οὐ ἴπδὲ ]δγυβδίεπὶ 18 ἰ[86 1 
δε ρίδοο---τῆογα Ῥσοῦδοϊν ἴῃς Ἰδιίεσ.--- 
Ψψεῖ. 21. Γύναι, πίστευσόν μοι... τῷ 
πατρί. Οπε οὗ ἴδε ρτεδίεβι δῃηπουῆςο- 
Τοδηῖβ ἐνεσ τηδᾶάε ΟΥ̓ οὖσ Ιογὰ ἢ δπὰ 
τπιδλὰς ἴο οπα βίη} ννοσηδῃ, οὔ. χχ. 16. 
- ἔρχεται ὥρα ἃ τἰπι6 8 ςοπγίηρ ; ἴῃ νεῖ. 
23 καὶ νῦν ἐστίν ἰδ λἀδεδ. Α ρτεαῖ 
τεϊ σίουβ τενοϊυξίοη 888 διτῖνοά. [νοσ Δ 15πὶ 
ἴῃ ὙγουβΡ ἰδ δρο βῃεά, οὔτε ἐν τῷ ὄρει 
τούτῳ, εἴς., “ πεῖῖπας ἴῃ {Π18 πιουπίδίῃ 
πος ἰῃ [εγυβαίθτι,᾿᾿ Ἔχουν ΟΣ ῥστε- 
ξεταη δ! γ, “5181 γε ννοσβῃὶρ [86 
Ἑδίπετ". ννπδὲ ἀείογπιπεβ (Π18 “ Βουγ᾽" ἢ 
Τα πιδηεβίδιίοη οἵ αοὰ ἴῃ ΟὮτίβὲ, απὰ 
ἴδε ργίηοὶρίε δππουποεὰ ἱπ νεσ. 24 δπὰ 
ἱπιρίτεά π᾿ τῷ πατρί; ἴος αοἅ ὈῬείΐηρ ἀν5ο- 
Ἰυξεῖγ “τῆς Εδίποῖ ᾿ 411 πιεη ἴῃ 411 ρίδοεβ 
τουδὶ ἢὰνς δεςδββ ἴο Ηΐπὶ, δηά δείπρ οὗ ἃ 
1κα πδῖυσε ἴο τηδπ᾿ 8 Ηδ ἍἽδῃ οπὶν τεοεῖνα 
ἃ δρίγἰτυδὶ ὑνοσϑῃῖρ. ΟΛ Αςὶβ χν!!. 209.-- 
Μετ. 22. ὑμεῖς προσκυνεῖτε ὃ οὐκ οἴδατε. 
Τςε ἀϊδεϊποιίοη θεῖννεθη 1 εν βῃ δἀπὰ 84- 
ταλτὶτδπ ννογϑῃὶρ [165 ποῖ ἰῃ τῆς ἀϊβεγεπος 
οἵ ρίαςε, διῖ οὗἩ τπε οὔ͵εςξ οὗ νψνοσβῃϊρ. 
Ὑῆε πευῖεσ σείεγβ δΟβίγαςευ ἴο (ἢ οὔ)εςῖ 
οἵ νοσβῆϊρ. “Υοι ἀο ποῖ Κπον {πὰ 
οὔ͵εοι οὗ γους Ὑνοσβῆὶρ ; " βυρρεβιεὰ Όγ 
πε τῷ πατρί οὗ {πε ρτγεςεάϊηρ οἶδιβε. 
ΩΓ Αοἰβ χνὶϊ. 232. ἡμεῖς προσκυνοῦμεν ὃ 
ο . ὙΠε [εν ᾿νογβηίρρεά ἃ αοὰ 
Ψ»8ο δά πιδάς Ηἰπηδεὶ  Καοννη ἴο ἔπ επὶ 
ἵπ τπεῖς Βίβίοσυ ὉΥῪ Ηἰβ ρταοίουβ δηὰ 
βανίπρ ἀδαδϊϊηρβ ὑἢ τΠεπ. Ὑηδὲ ἰξ 5 
τὴῖβ Κπονϊεᾶρε νυν ἢ 18 πιεδηῖ ΔΡΡΕΔΓ5 
ἴῃ τῆς [Ο]]οννίηρ οἴαυβε: ὅτι ἡ σωτηρία 
ἐκ τῶν ᾿Ιουδαίων ἐστίν, (πὶ ἰΒ ἴο 58, 
Οσοά 458 πιδηϊξεβιεὰ Ηἰπιβεῖ δἂ8 ϑανίους 
ἴο ἴδε [εἐνν8, ἀπᾶὰ τπγουρῃ {δεπὶ ἴἰὸ δ]]. 
“Α ροννεσι τερυάιδιίίοπ οὗ της ἸΠΈΟΥ 

ὁ πατὴρ τοιούτους ζητεῖ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτόν. 

- καὶ τοὺς προσκυνοῦντας αὐτὸν, ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳ, δεῖ 
25. Λέγει αὐτῷ ἡ γυνὴ, “Οἶδα ὅτι " Μεσσίας 

ἔρχεται "" (ὁ λεγόμενος Χριστός ") “ὅταν ἔλθῃ ἐκεῖνος, ἀναγγελεῖ 

24. Πνεῦμα ὁ 

ΨὨΙΓΣ τηαῖκεβ ἴ86 δυΐδοτ οὗ [π΄8 αοβρεῖ ἃ 
αεηεῖε οὐ ἔπε βεοοηᾶ σεπῖυσ Ὑἱ ἃ 
αποϑβεὶς δπερδιἣν το 1 υἀαἰδπὶ ἀπ [εὐν8,᾿ 
Ἐεγποὶ ἀ5.---ν ες. 23. Τδετῖε 15 (818 ρτεδὲ 
ἀϊδιϊπςτίοη Ὀεῦνεεη ενν ἀπά ϑαπιαπίδη, 
ἀλλ᾽ ἔρχεται ὥρα . .. καὶ ἀληθείᾳ, Ὀυὲ 
ποινηπβιδπάϊηρ ἐμαὶ ἴξ 5 ἴο ἔπε 1ενβ 
αοά 848 Ἔβρεοιῖδῖν τενεαὶεὰ Ηἰπιϑε Ὧ8 
ϑανίους, (ἢς ΒοὺΣ 848 πονν σοῦ ψν ἤδη 
ἴμε ἰάδδὶ υνογβῃίρρειβ, ννπεῖμεσ εν οΣ 
ϑαπιαγίϊδμ, 5841] ὑνοσβῆϊρ {πε οπε υηϊ- 
νεῖβαὶ Ἐδίμεσγ ἱπ εῤὶγίέ, ποῖ ἱπ εἴἴπος 
Θετεζίπι οὐ []Ἔγυβαίθτι, ἀπά ἴῃ ἐγμέλ, ποῖ 
ἰπ τπςῈ βυπιῦο β οἱ ϑαπγασίίδμ οἵ [εἰν ϊϑἢ 
ὙΟΓΒὮρ, ἐν πνεύματι καὶ ἀληθείᾳφ. ΤνοΟ 
ἀείες 5 οὗὨ 411 ργενίοιιβ 'νογβῃ!ρ ἂς αἰπηεὰ 
δῖ; 811 τῆδὲ νναβ8 ἰοοδὶ δπὰά 411 ἰδὲ ννὰβ 
δυτηδοϊς ἰ8 ἴο ὃς ἰεἴς Ῥεππά. Δ οσβδῖρ 
ἰ8 ἴο ὃς (1) ἐν πνεύματι [οἡ ἐν Πετε, 5ε6 
ὙΝίπεσ, 528], ἰπ τῆς Ὠεαγί, ποῖ ἴῃ 118 ρίδος 
ος (δῖ. Τῇε εββεηιίδὶ [πΐηρ 18, ποῖ τπδὲ 
τῆς τίρμι ρίαςε ὕὈὲ δρργεοδοῃεὰᾶ, θὲ {παῖ 
18ς τίρδι βρίγίς επῖοσ ἱπῖο ὑνοσβὶρ. Απὰ 
(2) ἰι ἰ8 ἰο ὕες ἐν ἀληθείᾳ, ἱπ οοττεδροηά- 
δῆος ΨΠΠ τεα] γ, ὈΟΠ 48 γεραγὰβ πα 
οὔ]εοὶ ἀπά πε πιᾶπηεσ οὗ ψοσβῆίρ. Τῇα 
ϑαπ)ατὶδηβ πδὰ ποῖ Κκποῖνῃ ἴῃς οὐ͵εςῖ οὗ 
τῆεῖς ψγοσβαὶρ: {πε 1εννθ δὰ επιρογεᾶ 
ΒΥΠΊ ΟΙ ἰδγ ἰπ ννοσβρ. Βοίἢ (Πεδὲ ἀς- 
ἔδοιβ ΕΓ ΠΟῪ ἴο δε τετηονεά, καὶ γὰρ 
ὁ πατὴρ . αὐτόν. καὶ γάρ ἰ8 ποῖ 
ΤΟΤΕ εαυίΐϊναϊεπε ἰοὸ γάρ, Ὀυξ τηυδὲ 
Ὅς τεπάεσεά, “Ἐὸοσ οὗ ἃ τυ ". Τῆς 
οδαγαςοίεσίβιςβ οὗ {π6 ἰάεδὶ ᾿νοσβίρρεγβ 
πᾶνε ὕδοη ἀεοίασεαἃ ; δηὰ πονν, ἰπ οοῦ- 
Βετηδιίίου, [εϑὺ8 δά άβ, “Εοσ οὗ ἃ πὶ 
1η6 Εδίδπεσ βεοκβ βυςῇ ἕο Ηἰβ ψψοσβῃ!ρ- 
ῬεΙδ᾽ἡ-ππνεσ. 24. ὙΤΒὲ τσεάβοη οἵ ἃ]1} 
118. 15 Τουπὰ ἱπ τῆς ἀείεγπιπίηρ βίδῖε- 
τλεπὶ πνεῦμα ὁ θεός, αοά ἰ5 ϑρίγιι,. ΟΛ 
Αοά ἰ5 ψίρμε; αοὰ 18 ΓονῈ. Τῇῆε ργε- 
ἀϊςδιίοη ἱηνοῖνεβ πιυςῇ ; {παὶ αοὰ ἰ8 
Ρέτβοηδὶ, ἀπά τους ἢ εἶδε, Βαξ ργίπλλτὶ! 
τι πεῖς ἰπάϊςδῖεβ πὶ αοά ἰ8 ποῖ ἀπροιεαῖ, 
δῃὰ «πογείοσε πεεὰβ πο επιρίε. Βδγεῖγ 
͵8 πε διπάλιηεπίδὶ ίδοῖ οὗ (οά᾽ 5 βρίγίτυ- 
Αἰϊεν οαττιεὰ ἰο αἱϊ 1:8 ςοποϊυϑίοπβ. Οὐ 
7Άπι68 ἱ. 27; βοπι, χίϊ. 1.-τονεσ. 25. ΤῊ 
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ἡμῖν πάντα." 
σοι." 

“Τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς ; ἢ 
28. ᾿Αφῆκεν οὖν τὴν ὑδρίαν αὐτῆς 

πόλιν, καὶ λέγει τοῖς ἀνθρώποις, 29. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 729 

26. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, “᾿Εγώ εἶμι, ὁ λαλῶν 
27. Καὶ ᾽ ἐπὶ τούτῳ ἦλθον οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ἐθαύμασαν ἵν 

ὅτι μετὰ γυναικὸς ἐλάλει - οὐδεὶς μέντοι εἶπε, “"Τί ζητεῖς; ἢ, 

Ὁ». ΡΒ], 
1.3; δ, 17, 

ἡ γυνὴ, καὶ ἀπῆλθεν εἰς τὴν ̓  χκενι τσ. 
“Δεῦτε, ἴδετε ἄνθρωπον, ὃς 

1 φξθαυμαζον ἴῃ ΜΑΒΟΌΘΚΙ,; ΤΕ. ἱπ Εδῦ. 

εδὶ βιδίετηδηΐ γαῖθεσ ονεγσννεἶπ)β δηὰ 
ν]] ἄοτβ ἴπῸ ννοσῆδη. ᾿ἰλιγγίασε πρὸς 

τὸ τῶν ῥηθέντων ὕψος, ΕΠ γτΐυ 5, αἰϊες 
ΟΒτυβοβίοπῃ. ϑογηενδιὶ Παρ εβϑὶυ 516 
ἘρΡοδΙα το ἴδε Επδ] δυϊῃοτγίιυ, οἶδα ὅτι 

ἐσσίας. .. πάντα, ΤὮε ϑαπ)δγίϊδη 
ἐχρεςοίδιίοη οὗ ἃ Μεββίδῃ ννὰβ Ὀαβεά οἡη 
τπεῖς Κπον]εάρε οὗ Πευξ. χνῖ!., αη ἃ ομεσ 
ΑἸ] υβ᾽οη8 ἰπ πε Ῥεηίαϊευςῆ, δηὰ οἡ {πεὶσ 
ξΑυ]ΠἸτὶν ϑ 1 ἢ 1ενν 88}: ἰάθαβ. Ηεξ ννᾶβ 
Κποννῃ 848 Ηδβῃαὺ οὐ Ηδίμαρ, πε σοη- 
νεγίεσ, οσ 8385 Εἰ Μυπάν, ἴῃς αυϊάε. Εὸς 
ἴδε δβουτοςβ οὗ ἱπξοσπιχαείοῃ, δβεα νν εδίςοι᾽Β 
1πίγοά. ἐο Οοϑῥεῖς, σὮΡ. 1ϊ.,) ποῖβ 2. “1 
ΔΡΡρεβδῖβ ἴτοτῃ [οβερίλιβ (Α4{ πέ., χν]. 4, 1) 
δαὶ ἴῃ τη)6 ἰδῖθσ γβᾶζβ οἵὔ ἴπ6 ῥγοουγδῖοσ- 
ΒΠῚΡ οὗἩ ΡιΪαῖα, ἴπθγα νν88 ἂῃ δοίιδὶ γἰϑίπρ 
οἵ τῆε ϑαιηδγίϊδῃβ, ννῇο δββειη ες οἡ 
Μουηὶ Θετγίζίπι, ὑπάδσ τῆς ἱπῆμεπος οὗ 
{8ε8δεὲ Μεββίδπϊο Ὄὄχρεοίδτϊίοπβ. ἝνΒο 
οδῃ ΒΔ ἴπδὶ [ΠΕῪ ΤΠΔΥ ποῖ ἢανε Ῥεξῃ 
οτἰρίπδιν 86ὲ ἰπ τηοιίοη ὉΥ ἴδε ἐνεηΐ 
τεοογάεβὰ ἴῃ ἴδε Εὐυσίῃ Οοβρεῖ ἡ" 54η- 
αν. [ἴννᾶ8 Ηἰβ ρσορῃεῖίς Ἵπάοντηεπὶ 
ὙΠ οἢ ἘΠὶ8 ννοσηδη Ἔβρεοίδ!ν Ὀεϊϊενεά ἴῃ, 
“Ἡς ΨΙ (611 ὰ}ὰ8 411" ; δπὰ ἔογ Ηἰπι| δῆς 
ΔΒ ὙΠῈΡ ἴο νναῖτ.--τνετ. 26. Τῆς 
ΨΟπΊΔΠ᾽ 8 ἀαϑραίγίηρ δεν)! άἀεγπιεπε ἰ8 δὲ 
Οὔςς ἀϊδδίραιϊεὰ ὉΥ ἴῃς δπηουποεπηεης 
ἐγώ εἶμι, ὁ λαλῶν σοι. “ {παῖ βρεαῖς ἴο 
1ῆες δὴ Ηε." ὙΤῆϊβ ἀεοϊαγαιϊίοη Ηδ ννὰ58 
ἴτεε ἴο τῇδκε διηοηρ ἃ ρβεορὶε ν᾿ ποτα 
Ηε ςουἹά ποῖ θεὲ υβεὰ ἴογ ρο] εἰς] επά8. 
ΦὮΙ τὨϊηκ, ἴοο, ἰδεῖς Ψ}} θὲ (εἰς τὸ 
Ὅε βοπιειπίηρ ποῖ ΟἿΪῪ νεῦὺ Ὀεδαεῖα!, 
Ὀυξ νεῖν οἱιατγαςίεσγιδεῖς οἵ οὖγζ [ωοσγάὰ, 
ἰη Ηἰ8 ἀδοϊατίηρ Ηἰπιβεῖῖ ἢ στεδίοσ 
Ρἰαἰπηεββ οὗ βρεεοῦ ἴδδπ Ηε δδὰ Ηἰπι- 
8617 ὨΙΠεσίο ἄοπε ἐνεη το τπε Ὑννεῖνε, 
το τηϊβ ἀδεκ- πιϊπάεὰ δπά βίῃ - βιδϊπεὰ 
ψνοσῆδῃ, ννῆοβε βρίσγί τυ] παίυσε ννᾶβ 78ῖ 
Δννακεπίπρ ἴο 1 ὑπάεγ Ηἰβ ργεϑεπος 
πὰ Ηἰβ8 ννογάβ8᾽᾽" (ϑιδηίοη, χεισίσλ απά 
ΟἸιγίϑέϊαπη Μεξείαλμ, ρ. 275).---  ετ. 27. 
Βυξ [ι5ὲ δὲ {π|8 οτι εἰσὶ Ἰυποίυτε, ἐπὶ 
τούτῳ, ““οπ {Π|8,᾽ σᾶπὶε Ἠἰΐ8 ἐϊβοῖρ 68 
καὶ ἐθαύμασαν. Τῆς ἱπιρετίεος Ῥεῖῖοτ 
βου τῆς δεῆβε; “ΠΕ ννεσεὲ οηάετι- 
πα): τἴπε σδιυβεὲ οὗ ψοπάδσ δείπρ ὅτι 
μετὰ γνναικὸς ἐλάλει, “ἴα Ηδ ννᾶ8 
δρελκίηρ ἢ ἃ νοπηδη "; τΠϊ5 Ῥεΐπρ 
Ἰοτϑί ἄεπ το ΚδΌρ᾽β. “" ϑδγγθεὶ ἀϊοϊξ : ποη 
βδίυἱδης ἐεπιίπδπὶ οπηπίηο. “Ἴδε ννῖβα 

πᾶνε βαϊᾷ, Εδςῖδ εἰπις ἐπδὲ ἴδε πηδη ργο- 
Ἰοηββ σοηνεσβε ννῖτἢ ἴῃς ᾿ψοπηδῃ [{πδὲ 15, 
δἰβ οὐγῃ νν16] ἢ6 Ἵϑυβεβ ενὶ] ἴο ἢίτηβεῖξ, 
δηὰ ἀεβἰβίβ ἔτοπι ννογάβ οὗ Τπογδῇ δπά ἱπ 
ἴῃς επά ἱππογίῖβ Οθπίππογῃ " (Ταγΐοσ, 
Ρίνκε Αδοίλ, Ρ. 20; 8εὲε αἷβο ϑοβοεϊζρεῃ 
ἱπ ἰοο.). Βυῖ δπουρῃ πε ἀϊβοὶρ!εθ 
Μοπάετεὰ οὐδεὶς μέντοι εἶπε, “πο Οπε, 
δοινανεῖ, βαιά " τί ζητεῖς, “ννῆδι ἅτε γοι 
βεεκίηρ δ᾿ ΠΟΙ δνθῃ (δε τόσα ρεποσζαὶ 
ᾳυεβιίοη τί λαλεῖς μετ᾽ αὐτῆς, “ΨὮΥ ΔΓ6 
γου τλϊΚίπρ ἢ Πετῦ " ὙΠεῖσ βίϊεποα 
ψ 88 ἄυς ἴο τγενεγεποαε. ὙΠΟῪ ἢδὰ διγεδάν 
Ἰεασγηεδ παῖ Ης πδὰ τγεᾶδβοῃβϑ ἴοσ Ηἰβ8 
δοϊίοηβ ὑπο πιρῆς ποῖ 1ἴἰὲ οὐ τῃ6 
δυχέαςα.---Νετ. 28. ἀφῆκεν οὖν. .. 

νὴ. “ὍΤΠε νοπιδη δοσογάϊπρὶγ,᾽" ἔπδὶ 
18, θεοαιδβε οὐ [ἢ ἱπιεσσυριίοη, “Ἰεδ Πετ 
Ρίτο με," ἐογρειίηρ τῆς οδ͵εος οὔ πεῖ 
ςοπιίηρ, ἰπ ἴΠ6 ρτεδῖεγ ἀΐβοονεσυ βῆ6 πδά 
τοδάε ; δηὰ δβο ὑποοπβοίουβιΥ βῃονίηρ 
παῖ 86 πηεδπὶ ἴο τεΐωγη.---καὶ ἀπῆλθεν 

. ὁ Χριστός; ἀπὰ Μεπὶ ἴο ἴῃς οἰὙ 
Διά βᾶγβ ἴὸ 16 πηδῃ, εαϑιϊυ δοςςβδί υἷα 
δεσδυδβε Ἰουηρίηρ ἴῃ βτουρβ δ ἔπε ποιίεβὲ 
δου οὗ {π6 ἄδγ, ““ ΟοπΊε, 866 ἃ τη Ψῆ0 
το πη 4111 Ἄνεῦ ἀϊὰ ". Τῇε ννοπιδη 8 
Δὐδβοτγριίοη ἰπῃ ἐπα τπουρδε οὗ με ρσορῃει 
ἐπάονχηεπξ οαυβεβ Ποῖ ἴὸ ἔογρεὶ τῃ6 
8ῃδγης οὗ [ῃ6 ἀεοϊασαίίοη νυν ϊο ἢ μδά σοη- 
νἰποεὰ περ. 51:6 ἄοεβ ποῖ ροβίεἰνεϊν 
αἰῆγηι παι Ηδ ἰ8 τῆς Οπγίβε, θυϊ βανβ 
μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός; ΤὨϊΐδΒ ἰδ 
ψν πὶ ρΓΑΤΩΠΊΔΓΙΔἢΒ 0811 {Π6 “ τεηίδείνε ᾿᾿ 
86 οὗ μήτι. Τῆς ΑΟΝ. “15 ποῖ 1Πϊ8 τη6 
ΟἸὨεῖβε ὁ" 15 ποῖ 80 οογγεςὶ 88 ΕΟ. “ ὕδῃ 
τῆϊ]8. Ῥ6 τὴ6 ΟΠ γίβε δ" Τῆς ϑυγίδο ἢδ8 
“185. ποῖ {πὶβ ρεῖπαρβ τῆς ΟΠ εῖβ ἢ 
Τῆς ΜΝυϊραῖὶς δ45 “ Νυπιαυϊά ἴρ86ὲ εβὲ 
ΟἸὨγίβιυβ ὃ ̓" [π᾿ 8οπὶεὲ ραββᾶρεβ οὗ [δς 
ΝΙ͂. (Με. νῖ!. τό, Αςῖβ χ. 47) μήτι ἰ8 
υιϑεᾶ ἴῃ αμπεβιίοῃβ ν᾽ Πἰοἢ ὄχρεοὶ ἃ ποῖα 
ἀεοϊάεά ἀπά εχοϊυβίνε περϑιϊνε πη [Ὡς 
βίτωρίς μή, “σεται ποῖ," “ποῖ δἵἱ 
411". δῖ Ὠεγα δηὰ ἴῃ Μι. χίϊ. 23 πιεσα 
ἄἀουῦε Ἔχργαββαβ ἰ5εῖ[, ἀουδι νυ ἱτἢ ταῖπες 
ἃ ἰεδηΐπρ ἴο 8ῃ δβῆηγπιδίῖνε ἀπαννεσ (οὐ. 
Ηοορενθεπ, δ οοίγίπα Ῥαγίέϊς., υπᾶξεγ 
μήτι; ἀπὰ Ραρεβ Ζεχίοοιι, ψῆεσε ἰδ ἰὼ 
τεηδεγεὰ “ οὗ εἰννα.᾽). Τῆς Οτεεκ σοτη- 
ταεηϊδίογβ υηΐϊτε ἰπ ἰδυάϊηρ ἴῃ 6 5Κ1}} νυν ἢ 
ΨΥ ΠὶοὮ τῆς τνοπηδη ἐχοῖεβ ἔπε οὐτίοδι ἐν οὗ 
18ε πῆϑη δηὰ ἰεδὰβ υἱπους βεεπιίηρς το 



730 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ἵν. 

Δ χνὶ!!. 35. εἶπέ μοι πάντα ὅσα ἐποίησα "μήτι οὗτός ἐστιν ὁ Χρίστός ; ἢ 
30. Ἐξῆλθον οὖν ἐκ τῆς πόλεως, καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν. 

ἘΠ 41. Ἐν δὲ "τῷ μεταξὺ ἠρώτων αὐτὸν οἱ μαθηταὶ, λέγοντες, 
ἐν. Αι ““Ῥαββὶ, φάγε." 42. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “᾿Εγὼ βρῶσιν ἔχω 

. 42. 
ς ὈοηεῖΣ, φαγεῖν, ἣν ὑμεῖς οὐκ οἴδατε." 332. Ἔλεγον οὖν οἱ μαθηταὶ πρὸς 
γεζ. 7. 

ἃ σοπεῖσ. ἀλλήλους, ““ Μήτις “ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν ; "ἢ 
ἔκ, Ἰησοῦς, ““Ἐμὸν βρῶμά ἐστιν, ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός 

Βαυ:- Η , ΝΜ 
ἴοῃ, 4:13. μέ, καὶ τελειώσω αὐτοῦ τὸ ἔργον. 

καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται ; 
ἐ Ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλμοὺς ὑμῶν, καὶ θεάσασθε τὰς χώρας, ὅτι ες 

Ἰελὰ. [Ευϊπυπλΐαβ βαγβ: τὸ δὲ μήτι 
οὗτός ἐστιν ὁ Χριστός ; ἀντὶ τοῦ, μήποτε 
οὗτός ἐστιν; ὑποκρίνεται γὰρ, οἷον 
ἐπιδιστάζειν, ὥστε παρ᾽ αὑτῶν γενέσθαι 
τὴν κρίσιν.) --Ν τ. 30. ἐξῆλθον οὖν. .. 
πρὸς αὐτόν. ΤὮς πηεη, πιονεὰ ὈΥ ἴδε 
τνοπιᾶπΒ αιεβιίοη, ἰεἢ τΠ6 οἰτγ πὰ γνεσα 
ςοπηΐπρ ἴο ε50.8.---νεγ. 31. Βυῖϊ πιεδη- 
Μ ἘΠΕ ᾿ τῷ μεταξύ, Ὀεΐννεεη {πε ννοπλδη᾿ Β 
Ἰεανίπρ τπε 'νεῖ! δπά ἴδε τηεπ᾽ Β τϑῖυση ἴοὸ 
ἰϊ, πε ἀϊδοίρίεβ, μανίηρ ὃγουρῆς τῆς 
Ῥυτοπαβοὰ ἰοοὰ, ἀπά οὐδεγνίπρ [μὲ ποῖ- 
νπδίδπάϊηρ Ηἰβ ργενίουβ Παθευς Τεδὺς 
ἄοεβ ποῖ βῆδσε ἢ ἰΠ6πὶ, δα ῬῬαββὶ 
φάγε. Βυὶ ἱπ ΗἰἴΒ σοπνετβδίίοη ἢ ἴῃς 
Μολδῃ Ηἰδ [αϊίρις ἀπά υηρεσς μαὰ ἀϊ8- 
ἀρρελγεὰ, δῃὰ Ηε τερ ϊεβ (νεῖ. 32) ἐγὼ 
βρῶσιν. .. οὐκ οἴδατε. Ἰοῇῃη ἀοςβ ποῖ 
ἀἰβείηρυ θη θεΐψεεη βρῶσις Δπὰ βρῶμα, 
εατίησ δπὰ {πε τπίηρ εαΐεη, οὐ, νεῖ. 34: 
Ῥδυϊ υ8ε8 Ῥοΐ ψογάβ ἱπ {πεὶς ὑσορεῖ 
56η86, χα Οος. νἱϊ. 4, νί. 1. Δ εἶδ8. δηά 
οἴδετβ, βίγαπρεϊν ἐπουρῇ, τηρϊπιδίη τπδὲ 
βρῶσις ἢ45 Ὦετε ἰδ ΡΓΟΡΕΙ πιεδηϊην “ 8ῃ 
εατίηρ ". Ὑῆε ῥγοπουῃβ ἃγαε ετηρδδίϊς : 
1 ατὰ τείτεβδῃεἃ ὃν πουτγίβϑῃτηεης Πίάάδη 
ἔτοπὶ γομ. Τῆς ρτγοοῦ οὗ ψῃϊςῃ {πεν δὲ 
οὔσας μᾶνε ΌΥ Δβκιπρ οπς δποῖπες Μήτις 
ἤνεγκεν αὐτῷ φαγεῖν ; ““Θυγεῖ πΠοῸ οπὲ 
οἂη πᾶνε ὕγουρῆς Ηἱπὶ δηγίβίηρ ἴὸ 
εαι' Δ πεσ, Ρ. 642, 48 “ Ἔβρεοῖδὶ!ν 
Ποῖα ἱῃ ϑαπιατῖα"". Ῥεσῆδρβ δνίάδεποε 
εἰιδὲ 1εϑὺ8 δδὰ δυο δὴ ἀρρεᾶγαποβς 
45 ψουά ποῖ ἰοσδί ἃ δὴν ους οὔἤετίης 
Ηἱΐπι ἔοοά. Βυῖ νὰ τηυδὲ Κεερ ἴῃ νίεν 
πε εαβίες στιδπῆσγβ οἱ Οτίεπίδὶ [{{πὸ|--- 
Ψεῖ. 34. 6818 δῆβννεσβ ἔπεὶγ αυσβιίοη 
τπουρἢ ποῖ ρὺυὲ το Ηἰπὶ: Ἐμὸν βρῶμα 
οὐνον͵ τὸ ἔργον. ΜΝ εδίσςοιε εἰ κ8 της 
τεῖϊς υ86 οὗ ἵνα οσδη ὃς ἀϊδοεγπεᾶ ἤετζα ; 
“ἢς εχδοῖ ογπὶ οὗ (86 ἐχργεββίοῃ επὶ- 
Ῥδδβίβεβ δε ἐπά δηᾶ ποῖ ἴδε ῥγοὺδϑς, 
ποῖ ἴδε ἀοίηρ δηὰ βηϊβίπρ, δυὲ τῆ: 1 
ΤΑΔΥ ἄο δηὰ ἢπηῖβ". [,ἄσκε δοκηονν- 
Ἰεάρεβ ἰπᾶὶ [ἃ ἰ8 ποῖ δἰννᾶυϑθ εαβὺ ἴο 
ἀϊβεϊησυΐδῃ Ὀεῖνεεπ ἐπε οοποϊγυςιίοη οὗ 

34. Λέγει αὐτοῖς ὁ 

35. οὐχ ὑμεῖς λέγετε, ὅτι " ἔτι 

ἰδοὺ, λέγω ὑμῖν, 

αὕτη οἵ τοῦτο Ψ|ἢ ἵνα ἀπὰ 8 ὅτι, 
Ῥυὲ ταὶ Ποῖα 1 ἰβ ροβϑίδ᾽ε ἴο ἀϊβογίπι- 
ἱπαῖε ; δηὰ ἰγαπβίδίεβ “ Μεῖπε ϑρεῖϑε 
δεβίεμε ἴῃ ἄεπιὶ Βεςέγεδεη," εἰς. Ιε ἰδ 
τους Ὀεζίοτ ἴο δε ἰξ δ5 τς ατεεκ ςοπι- 
τηδηΐδίοσβ δηὰ Ηοϊϊζπιαηη δηὰ Α΄ εἰ58 
τακε ἰϊ, 28 εαυΐϊναϊεπε ἴἰο τὸ ποιῆσαι. 
866 ἀβρεςία!ν 3 [οἢπ 4. [“' ϑοπιεῖίπγεβ, 
Ὀεγοηὰ ἄουδε, ἵνα ἰΒ υβεᾶὰ νῆετε τς 
βπαὶ εἰετηεηὶ ἰῇ τῆς δ6π86 ἰβ νϑῦυ πιυς ἢ 
ννελίκεη δα ---ΒοπλεῖΠ|68 ννῆεσα ἰΐ 18 παγὰ 
ἴο ἄξηγ τπδὲ ἴὲ 88 δορείμετ νδηϊβῃεά.᾽" 
Βιπιοοχ, Ογαριριαῦ, 177.) Τῆς ἰάδα τμδῖ 
τλεηίαὶ οἵ βρίγίτυ 4] εχοϊζεπιεπὲ δοῖβ 88 
ἃ ῬὨγβίοδὶ βιϊηγυΐδπὶ 18 σοπαου. Οὗ. 
ΡΙΔῖο᾽β λόγων ἑστίασις, Τίνι., 2) ΒΨ 
Ὑδυογάϊάεβ, ἱ. 70, τεργεβεηῖβ ἐπ (ο- 
τἰπι πίη δηὶραβδβδδάοιβ 88 βαγίπρ οὗ [88 
Αἰδεπίδηβ μήτε ἑορτὴν ἄλλο τι ἡγεῖσθαι 
ἣ τὸ τὰ δέοντα πρᾶξαι. ϑ8εε 4150 Βορῇ., 
Εἰεείγα, 363, δπὰ τῆς αιυοϊδείοπβ ἰῃ 
ΔΜνειβιεϊη ; αἷδο Βσοννηῖπρ᾽β γα Ζιΐῤῥο 
1ἰῤῥὲ, “ἰοὸ Βηὰ 118 [πε ψνογ] ̓ 8] τηεαπὶπρ 
8 ΠΥ τπηεδὲ δηὰ ἀγίπκ". |6ϑ8 ἄοεβ ποῖ 
ΒΑΥ ἴμαὶ Ηἰΐδ πιεαὶ ἰ8 ἴο ὑὕγὶπρ {ἰνίπσ 
τνδίοσ ἴο ρδγοῆεά βουΐ8, θυς “τὸ ἀο τῆς 
ὙΠ οὗὁἨ Ηΐπι τπδὲῖ βοπὲ πηε, δπὰά ἴο δο- 
ΤΟΠΡ 5} Ηἱ8 τννοτῖ ". Εἰγβὲ, Ῥεσδυβε 
τητουρῆους ἰξ ἰβ Ηἰβξ αἷπὶ ἴο πιδκα 
Ἡ πλεῖ ἃ ἰγαηβράγεπου τγουρἢ ΜΒ ἢ 
τῆς Εδίπεσ πᾶν θὲ βεεῆ; δον βεςοπάᾶ, 
ὈῬεοδυβα τῆς ν}} οὐ σοά 158 ἴδε υἱεϊτηδία 
ΒΔ Ὀ1Ππν ὉΥ ἐεἸ]οννβῆὶρ ντἢ νΒΙΟ ἢ 41] 
Βιαπίδη οδασίἐν δηὰ δςῖίνε σοπιρδββίοη 
ἃτε σοπεπυδ!ν τεπεννεά.---νεσ. 35. οὐχ 
ὑμεῖς λέγετε, εἴς. ὙΠεδο νγογὰβ τηδῪ 
εἰἴποῖ τθδη “"Ατα γοὺ ποῖ βαυΐπῷ ἢ ̓ ΟΥ̓ 
“Ῥο γοῦ ποῖ βδὺ δ ̓ τῆδὲ 18, ἸΠΕΥ πΔΥ 
εἰἴπογ γείθγ ἴο δῃ Ὄχρσαββίοη δὲ υδεὰ ὈῪ 
τῆς ἀἰβοίρ]68, οὐ ἴο ἃ σοπιπίοῃ ρζονεσῦ. 
17 τῆε ἴογπιεσ, περ τῆς ἀϊδοὶρίε8. πδὰ 
Ῥιορδδὶν θεδη βρεακίπρ οὗ πε ἀξᾶγῃεϑϑ 
οὗ τλε ρῥσονιβίοπβ ἴεν δὰ θουρδϊ, ἀπά 
ςοηρταϊυϊδιπρ (ΠεπΊβεῖνεβ ἴπδὶ Παγνεβὲ 
Μοῦ ἃ ἰοννεῦ πε. Οἷς βἰτἰηρ ὃν {πὰ 
ΜΕΙῚ δηά Ἰοοκίπρ τουπά, βοπιε οὗ {Πεπ} 



30---30. 

λευκαί εἰσι δ πρὸς θερισμὸν ἤδη. 
λαμβάνει, καὶ συνάγει καρπὸν εἰς 
ὁμοῦ χαίρῃ καὶ ὁ θερίζων. 
' ἀληθινὸς, ὅτι ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων, καὶ ἄλλος ὁ θερίζων. 
ἀπέστειλα ὑμᾶς θερίζειν "ὃ οὐχ ὑμεῖς κεκοπιάκατε ἄλλοι 
πιάκασι, καὶ ὑμεῖς εἰς τὸν κόπον αὐτῶν εἰσεληλύθατε." 30. Ἐκ δὲ - 
τῆς πόλεως ἐκείνης πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν τῶν Σαμαρειτῶν, ἢ τειν 

διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς μαρτυρούσης, “ Ὅτι εἶπέ μοι πάντα ὅσα 

ΤΑΔΥ Ὦδνα ΟΔΒυ ΔΙ τεπιαγκεά παῖ ΤῆΟῪ 
ψεῖῈ ἴουγ τηοπίῃβ ἔγοπιὶ μαγνεδῖ. [π 
1η18 οα8ε ἴῃς εἰπε οὗ γδαγ ννουά δὲ 
ἀειετπιηεά. Ηδγνεβὶ Ῥερίπηίηρ ἴῃ Αρτὶ!, 
ἰξ νουϊὰ ποῖ ὃς Πεζεπιρεσ. Βυῖ τῃ6 
ΡῬῆγαβε οὐχ ὑμεῖς λέγετε ἰ5 ποῖ ἴδε 
παῖυγαὶ ἱπισοάυσείοη ἴο ἃ τεΐεγεποε ἴο 
δοπΊς ᾿γεβεηῖ τετηδτς οὐ ἴῃς ἀΐδβοίρ] 68; 
ὙΠΕΓΘΔΒ ἰξ ἰ8 [26 πδίυγαὶ ἱπιγοάυςτίοη τὸ 
ἴῃς οἰταιίοπ οἵ ἃ ργονεσῦ (Μδῖῖ. χνὶ. 2). 
ΤΒδὲ ἰξ ἰβ ἃ ργονεγῦ ἰ8 αἷδο δνουγθά ὈΥ 
ἴῃς πιεισίοδὶ ἴοσπι ἔτι τετράμηνόν ἐστι 
καὶ ὁ θερισμὸς ἔρχεται. Νὸο ἴταρε οὗ 
Βυςσἢ ἃ ργζόνεῖρ π85 ὕξεεπ ἰουπά, θὰ τῆδὶ 
δόσε 5 οἢ βδυίηρ 5Βῃουϊὰ 6 οὐττεπὶ νγῶ8 
ἱπανιτδδῖθ, ἐπ 6 νναϊεηρ οὗ τπ6 Πυβραπά- 
τηλῃ Ὀεΐπρ τΥρίοδὶ οὗ 5ο τηυσ οὗ πυπιδη 
116. (Υν εἰβιεῖπ φυοῖεβ ἔγοπι Ονἱὰ (Η ἐγοίά., 
χνὶϊ. 263), “ δάπυς ἔυᾶ πιεδββὶβ ἰπ Πετῦδ 
ε5ῖ,᾽" δηὰ πιδὴν οἵδεσ ρβζβ1]618.}) [{π 18 
Ψ 85 ἃ ῥγόνεγῦιαὶ εἼχργεββίοῃ ἴο ρῖνε Ἔεη- 
οουγαρεπηθηξ ἴο ἢ δόψεσ, ἵνὲ οδηποὶ 
ἱπίεσ ἴτοπὶ 18 υ56ὲ δετε ἴπαὶ πε {ἰπὶὲ 
νν 285 Πεσερεσ. Ους ]ογὰ αυοίεβ ἰξ ἴοσ 
δε βακε οὗ (ες Ἴςοηίγαβδε δείψεεη ἴπῸ 
οτάϊμδσυ γεϊδιίοη οὗ μαγνεϑβί ἴο βεδά- της, 
πὰ τπδὶ ψν Ὡς ἢ ἘΠΕΥ σλη τεσορηΐβε ὉΥ 
πδίηρ τῆς τ ἐγεβ.---ἐπάρατε τοὺς ὀφθαλ- 
οὺςφ ὑμῶν... .. Υους Παγνεβῖ ἰ8 δἰγεαάν 
ετε. γαῖ τῆς ἀΐδβοιρίεβ βεα ννἤεη {ΠΕῈῪ 

1π|τπ εἰς ἐγ ε5 ἔγοπὶ τη εἰς ἔοοά 15 ἔπε ογοννὰ 
οὗ ϑαπι)αιίϊδῃβ σγίρε ἴοσ {πε Κιηράοπι 
ἀπ πον Ἀρργοδοπίηρ ἔπεσ. [π ϑαιηδσία 
ἃ ἰοὴξ ἔπηε πιρῆς πᾶνε Ῥεεη εχρεοϊεά 
ἴο εἴαρβε Ὀείννεεῃ βονίηρ δηὰ γεδρίπρ ; 
Ῥυῖ ποϊ--λευκαί εἰσι. . . {πε ἢβεϊάβ 
ἅτε αἰγεδάν τὶρε ἔογ ουτεῖπρ. [λενκαί 
Μνειδιείη 11 5τγαῖεβ ἴσοπι Ον!ά, “ πιαῖυγὶβ 
αἰδεξοῖέ ταβϑϑὶβ τὶ βεῖβ᾽᾿""' ἘΝ εσ. 36. καὶ 
ὁ θερίζων... ΝΥ. Η. οεἷοβε νετ. 35 ΜΠ 
θερισμόν ἀπὰ Ὀερὶη 36 ἤδη ὁ θερίζων. 
Αἰγεδλάγ, δηὰ ποῖ δε ἴουτγ πιοπῃ8 
νναϊτίηρ, ἴῃς Παιναβῖοσ ἢδ5 Πὶ8β γεινδλσὰ 
δηὰ ραΐπειβ ἔγῖς τὸ 16 εἴετηαὶ. ΤΠα 
ΤΕΆΡΕΙ ᾽ἠδ8 ποῖ ἴὸ νναϊῖ, θυῖϊ ἐνεῆ πον 
δηά ἰῃ οπε δηὰ ἐῆε βᾶπὶε δοϊίοῃ ἥπάβ ἢΐ8 
τενατὰ (,7. 1 Οογ. ἰχ. 17) δπὰ ρδίμεσβ 
ἴδε ρτεαῖ ργοάυοε οὗ τιῖβ ννοτἁ ἡ ῃ]ς ἢ 
ΠΟυΣΙΒΠ 65 ποῖ πιεγεῖν ᾿ΠΓΟῸΡὮ οπε γἱπίεσ 
ἘΠῚ πεχὲ γεαγ᾽Β οσἵορ [8 βαϊπεγεὰ Ῥυΐ ἴο 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

46. Καὶ "ὁ θερίζων μισθὸν ε Αεὶο ΠῚ 

ζωὴν αἰώνιον - ἵνα καὶ ὁ σπείρων ἢ 43. 
37. ἐν γὰρ τούτῳ ὁ λόγος ἐστὶν ὁ τ Έος, ἴα, 

1241 

(οὶ. 

18. 2 Τίσα. 
ἰϊ, 6. 

ἱ Μίς. νἱ, 15. 
κεκο-) χίχ. 35. 84 

Οἤ σου. ἷχ. 

48. ἐγὼ 

χχίν, 13. 

1:|π εἴεσηδὶ.---ἶνα ὁ σπείρων ὁμοῦ χαί 
καὶ ὁ θερίζων, “ῃδὲ ἀοῖνες ἀνὰ, ἔσαμ 
ΤΑΔΥ τα͵οῖοα δῖ οπε απηά ἴδε βᾶπι (ἰπ|ε "", 
Ηετς διηοηρ ἴῃ ϑαγηδγδηβ (5 ἐχῖγα- 
οτάϊ ασΥ βρδοΐδοϊα 5 δεεῃ, 6818 {Π6 
Θονεῦ δηὰ {πε ἀϊδοὶρίεβ 18 γϑᾶρεῦβ 
ννογκίπρ δἰπιοϑὶ βἰ πη] απθουβῖγ. ἕο 
αυΐοκὶγ Βαὰ {πὸ οσορ βργιπρ ἴπαὲ ἐπε 
τΘΆΡΕΓΒ ἰσοὰ οἡ ἴῃς Πεεῖβ οὗ [8 ϑοννοσ.--- 
Ψψετ. 37. ἐν γὰρ τούτῳ. Εοτ ἴῃ {15, 
ἴ.ε., ἴῃ τᾷς οἰτουτηδίαποδβ Ἰαλίπεὰ ἰπ 
τῆς Ο]Ιοννίπρς νεῦβα, πδπιεῖγ, ἴἢδὲ 1 πᾶνε 
Βεηΐ νοῦ ἴο σεᾶρ ψ δῖ οἴπεγβ βοννεὰ, ἰ8 
πε βαγίπρ νεγιβεά, “οπς βονεῖῃ δηὰ 
Δηοῖδες τεδρειῃ "᾽.--τὸ λόγος, “πε 88γ- 
ἱηρὴ; οὐ τ Τίπι. ἱ. 15. 1, εἷἴς.--- 
ἀληθινός νους τῆς ἀτίῖοῖε 18 πα ῥσεάϊ- 
οαῖε ἂπὰ βοδγοεῖν Ὄχργεβδεβ ἴπαὶ 6 
βαυΐῃρ τερεῖνεβ ἵπ πε ῥγεβεπὶ οἰσουπ)- 
βίδηοθβ [18 ἰάδαὶ {1 ΑἸσηθης, γαῖμπεσ τῆδὲ 
ἴδε βαγίηρ ἰβ βδῆονγῃι ἴο Ῥ6 ρεπυΐπα; τῃ8 
βαυΐπρ ἰβ ἄλλος ἐστὶν ὁ σπείρων καὶ 
ἄλλος ὁ θερίζων, νατίουιβ ἴοτπη8 οἵἩἨ νης Ὦ 
ἃτ6 ρίνεη ΟΥ̓ ΝΥ εἰδιείῃ ; 45, ἄλλοι μὲν 
σπείρουσιν, ἄλλοι δ᾽ αὖ ἀμήσονται, “" εἰς 
νοβ ὕοῃ νοῦίβ᾽"; οὔ Ἰοὺ χχχίὶ. 8; Μίοδιι 
νί. 15; Πδαϊ, νἱ. τὰ. [“1Ἰὸ ννᾶβ8 οδ]εοϊεᾶ 
ἴο Ῥοπρεν ἴδαι πε σᾶπεὲ ὕὑροη τἴῃὰ 
νἱοϊοτγίε8. οἱ [συ] } 8 δηὰ ραϊπεγεὰ πόδα 
ἰδυτεῖβ νυ ῃὶς ἢ Ψψεσε ἀπε ἴο ἔπε ἔοσίπε ἀπά 
νδίουσ οὗ δηποίποσ,᾽" ΡΙυΐασςἢ.]---  εσ. 38. 
Τῆς Ἐχεπιρ βοδιίοη ἴῃ οὐ 1 οτά Β πιϊπὰ 
8 ρίνεη ἰπ ναζσ. 38, 'νῆεγα {πῸὶ Ῥγοπουῃβ8 
ἐγώ δπηὰ ὑμᾶς ἅτε εἐπιρῃαδίίς, “1 βεπῖ 
γοὺῦ ἴο τεᾶρ. ὙΜμεη ) ἨἩοϊιζιμδπη 
1{ΠῚΠΚ8 τῆ ραβὲ ἴδηβεβ οδη οἠΐυ ὃς 6χ- 
Ρἰαϊπεὰ δ βροκβη Ὁ ἴδε ρἱογβεά 1, ογὰ 
Ἰοοκίπρ Ῥδςκ οη Ηἰβ 981] οἵ τῆ ἐνγεῖνε 88 
Αροβεῖεβ. Τῇδὶ 8, (ῆς ννογὰβ ψεσα ποῖ 
ἐροοα 88 οδπ σεϊαῖεϑ. Βυῖ πιᾶὺ ποῖ 
πε τείεγεηςε δε ἴο τῃς θαριί βίη οὗ ΠΙΊΔΠΥ͂ 
Ὁ {πε ἀϊδοῖρ 68 ἰη πε ργεςεάίη ρ πιοπιῖβ ἢ 

᾿ἶδ νου Ἱά ὃς αυϊῖα ἃ πδίυγαὶ δηὰ ουνίουβ 
τεΐεσεποθ. Τἢς ψοσκ ἱπ ]υάδλεα ψῃϊοῃ 
7υδείθεβ τῆς ῥγείεσγιιεβ ννὰβ πονν δἰϊυάεὰᾶ 
το, Ὀεοαυδε πον ἀραίῃ ἴδε βάτης ἀϊνί βίοῃ 
οἵ ἸΑΌΟΌΣ ἰβ ἀρράσεηῖ. Τῆς ϑαπιδγίίδπβ 
οοπὶς ποῖ Ῥεοδυβε οὗ δηγιπίηρ τῆς ἀϊΐ8- 
οἰρῖεβ δά βαϊά ννῆϊ]ε πιακίηρ ρυγοῆδβοβ 
ἴῃ τς ἴονῃ, Ὀὰὲ θεσδυδβε οὗ πεῖς Μδβίογ 8 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Ιν. 

ἐποίησα." 40. Ὡς οὖν ἦλθον πρὸς αὐτὸν οἱ Σαμαρεῖται, ' ἠρώτων 
αὐτὸν " μεῖναι παρ᾽ αὐτοῖς " καὶ " ἔμεινεν ἐκεῖ δύο ἡμέρας. 41. καὶ 
πολλῷ πλείους ἐπίστευσαν διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, 42. τῇ τε γυναικὶ 
ἔλεγον, ““Ὅτι οὐκέτι διὰ τὴν σὴν λαλιὰν πιστεύομεν - αὐτοὶ γὰρ 
ἀκηκόαμεν, καὶ οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ σωτὴρ τοῦ κόσμου, 

ὁ Χριστός."1 
ο Μκ.!. 14. 

{, ἐν. 
43. Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας ἐξῆλθεν ἐκεῖθεν, καὶ " ἀπῆλθεν 3 εἰς 

δ τὴν Γαλιλαίαν. 44. αὐτὸς γὰρ ὁ Ἰησοῦς ἐμαρτύρησεν, ὅτι προφήτης 

1 Χριστος οτηϊτἰεὰ ἴῃ ΒΟ νυΐρ. ἀπά Μειιρῇ. ; ἰουπά ἴῃ ΑΟἾΌΙ,.. 

3 Οπηῖξ καὶ ἀπηλθεν στ ΒΟ, Τ΄, Τί, ὙΝΗ. 

ταἱκ ἢ τπς Ἡνοπιδη.---γν,. 390-42 ὈτεΗὙ 
8Π| ὩΡ ἴῃς τεβϑι}}15 οὗ τὴς 1,ογά᾽Β νἱ 5βἰξ.--- 
Ψες. 39ς. Ουὲ οὗ ϑυοπασ την οἵ ἴδε 
ϑατγηδλγίϊδπβ δεϊϊενεὰ οὐ Ηἰϊπι.0 Τὶ 
ἴδ ψνᾶ8 τῆς τεβυϊὲ οὐ (ἢὰ τνοπιδᾶη᾿ 8 
τεβεϊπιοην, διὰ τὸν λόγον τῆς γυναικὸς 
μαρτυροῦσης ; δεῖ (εδίΠοπΥ είν, εἶπέ 
μοι πάντα ὅσα ἐποίησα.---Νετ. 40. ὙΠεῖς 
αι βμονεᾶ ᾿τβεῖ ἴῃ ἂπ ἰηνιϊδιίοη τὸ 
Ηἰπι ἴο τεπιδὶπ υἱτ ἐπεπὶ; ἰῃ σοπιρ]ίαπος 
ΜΙ νΒςἢ ᾿ηνϊἐδείοη, ἱπιργεββῖνε 85 σοπι- 
ἵπρ οπιὶ ϑαπηαγίίδηβ, Ης σεπηδϊπεὰ νὸ 
ἄλγβ.---σετ. 41. Ὑηὲ τεβυΐὲ ψν88 τῃδὲ 
πολλῷ πλείους, ἃ [Δ᾽ ἰάτρεῖ ἡυπιρασ τ ΔΠ 
Βαὰά δεϊϊενεά ονηρ ἴοὸ (ες νοσηδη 
τερογῖ πον Ῥεϊϊενεά διὰ τὸν λόγον αὐτοῦ, 
οη δοοουπῖ οἵ δὲ {πεν Πεαγὰ ἴτοτῃ [6ϑ08 
ΗἱπΊβε!ῖ, Ταΐβ ἰβ ἃ ἰδίιἢ ἀρργονεὰ ὉῪ 
]1οῆπ, Ὀεσαυβε ὑδβεὰά ποῖ οπυ πηΐῖγϑο θβ 
Ῥυϊ οὐ τε Ψψοζὰά οἵ Οἢγίϑβι.---οὐκέτι. .. 
καὶ ο Νο ἴοηρεγ ἀο ννε δεϊϊενε 
ΟὨ δοοοιηίὶ οὗ γοὺυς ἴδκ [λαλιάν, ποὲ 
λόγον], ἔος ννε οὐυζβεῖνεβ μᾶνὲ πεᾶγὰ δηὰ 
Κηονν. Ὑηῖβ οουἹά οἷν θεὲ βαϊ ἃ ὃὉγ ἴῃοβε 
ΨὯο ψεπηξ οὐ ἤτϑι ἴσοτὶ ἴπε ςοἰἴγ, ποΐ Ὁ" 
τῆσδε τῦδην πόσα ννῃο δδεγιναγάβ ρεϊενεά. 
ὙΠΕΥ (εἶς ἴδε {πεῖς (δ ἢ ννὰβ πονν ἥγπιες 
δηὰ βιίγοηρεγ, ποσε ΨΟγὮΥ ἴο ὕες ςα]]εὰ 
ἤαϊιῃ. ὙΤὨϊ5 πιδΐυτε Ὀε εἴ ἐχργεββεά ἰτβεῖ 
ἴῃ τῆς οοπίεββίοη οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ 

Ρ τοῦ κόσμου ὁ Χριστός. ΤῊς {|| 
“ϑανίουσ οὗ ἴπ6 νου ᾽" νγᾶβ οὗ σοιγβε 
Ῥτιοτιρίεά ὃν ἴῃς ἰοαςμίπρ οἵ 688 Ηἰπι- 
5ε17 ἀυσίπρ Ηἰβ ἴννο ἀδυϑ᾽ τεϑίάεποες. Τὸ 
δΌΡΡοΒβε, ἢ δανεσγαὶ ἱηιεγργείεσβ, ὑπαὶ 
ἰξ ἰϑ ρυξ πο τῆς πιουῖῃ οὗ ἔπε ϑαπγαγίδπβ 
ΌΥ ἴπε δνδηρεῖίβε 8 ἴο βυρροβς {δδὲ 
ἀυτίηρ (μεθα ἵνο ἄδγβ ]|6808 ἀϊά ποῖ 
ἀϊβοῖοδβε ἴο ἔῃ επὶ παι Ηδ ννδβ ἴῃε ϑανίουσς 
οὔ τῆς Νγοσά, [“1ἰ ργοῦδοὶν δεΐοη 8 ποῖ 
ἴο ἴῃς ϑαπιαγίξαπβ δαΐ ἴο τῆς δνδηρεϊἰϑβι. 
Αἱ πε εξαπὶς {ἰπης ἰξ 18 ροβϑίδὶς ἐπαῖ βυςῇ 
8η ερίτπεῖ πλῖρῃξ ὈῈ εἰηρίογεά Ὁγν {Ππεπὶ 
πλεγεὶν 88 ΒΥ ΟΠ ΥτηουΒ ἢ ὁ Μεββίδῃ 
- ϑαπάδυ.) 
ουδὲ 88 Ὀεθη οδβὲ οη τῇς "ἰβιοσίο Ὑ 

οἵ τηϊ8 πατταῖϊνε ὃν Βαυσ, ψῆο ἘὨϊπἶκβ ἐδ 6 
ψοπίδη ἰ8 ἃ ἴγρε οὗἨ βυβοερείδ]ς πεδίμθη- 
ἄοχτι ; δπὰ ὈΥ ϑίγδυββ, ννῆο {πίη 8 ἰδ νὰ 
ἱπνεπίεά ἔοσ {πε ρυγροβε οὗ βδῃονίπρ ἴδδὲ 
7688 Ῥεγβοη δῦ ἰλυρδέ ποῖ οηἷν ἰῃ 
(411Π|ὲς, ]άλεα, ἀπά Ῥεζεα, θυ ἷῖϑο ἰῃ 
ϑαπηδσίδ. “ον παῖυσγαὶ ἴῃς ἱεηάεποῦ 
ἴο Ρεγίεςϊ {π6 ἄρεπου οὗ }εβι5, ΕΥ̓ τεργο- 
βεηπίϊηρ Ηἰπὶ ἰο ἢανε βούνῃ ἔπε πεᾶνεηὶν 
βεεά ἴῃ ϑαπ)αγία, (ἢπ8 εχίεπάϊηρ Ηἰἶβ 
Μιπίβίσυ ἐβγουρῇ 411 ραγὶβ οἵ Ῥαϊεβεῖπε ; 
ἴο {ἰπ|ῖξ (ἢς βίογυ οὐ τε δροβίῖεβ δπὰ 
οἴδασ ἐεδοθεγβ ἴο ἔπδὲ οὗ δεῖπρ ἴδε πιο 
τεᾶρεῖβ οὗ ἴῃς Παγνεβὲ ἴῃ ϑαγηδγίᾷ ; δηὰ 
ἴο Ρυξῖ [Π|8 ἀϊδιϊποιίοη, οἡ ἃ βυϊίδῦ]ς 
οσοεβίομ, ἱπῖο ἔπε τπου τῇ οἵ 7εβι5]"" 
Ἠο]ἐσπιδπη 8 ἰάεα οὗ (Π8 βεςτίοῃ οὗ τς 
Θοϑρεὶ [8 βίπυασγ. Τῆς δοιεἰουβ οπαγαςίες 
οὗ ἴδε παγγαῖϊνε βεεπὶ8 (Ὁ ὃς πιδίη]Υ 
αβεά οἡ ἰΐβ ρτεδὶ βἰρηίῆςαπος ἔοσ ἴῃς 
1 οὗ Οῃγῖβε. Αβ8 ἱ{ τῆς δοῖυδὶ ἐνεη(β οὗ 
Ηἰ8β πεσε ποῖ βἰρηίβοδηι. ϑίγεββ ἴοο 
18 Ιαϊὰ οὰ δε οἰγοιιπηδίαπος ἐμαὶ δπιοηρ 
δἰπιρῖε Ῥεορῖεβ 411] βιγίκίπῃ ἱποίδεηεβ, 
ςοπνοσβδίίοῃβ, σαοορτιίτἰοηβ, ἴᾶκε ρΐδοα 
δὶ ννεῖ18.. [πῃ οἵπο τνοσάβ, ννεῖ]18 ἃσε 
ςοπιπΊοΟη τηξειπρ-Ρίδοεβ, τπεζείοσε ἐδ 
τηδειίηρ δὲ ἃ νῈ}} σαπηοὲ ἤανα ἴδκδη 
Ρίδος. 

νν. 43-54. Ἴόειι5 ῥας5:ες5 ἱπίο Οαἰϊῖεσ 
απὰ ἐβέγε ἀεαὶς ἐπε 5οη οὗ α ποδίενιαπ 
γες. 43. Μετὰ δὲ τὰς δύο ἡμέρας. “Απὰ 
Αἴϊεσ ἐλε ἔνγο ἀδυβ,᾽" βες νεσ. 40.---ἐξῆ 
ἐκεῖθεν, “Ης ἁἀερατίεὰ {πεηςς,᾽ ἐνπ., 
ὅτοπὶ ϑυοδασ.--ος τὴν Γαλιλαίαν, ““ ἱπίο 
ΟΔ1116ς,᾽ ςαττγίηρ ουὔν τῆς ἱπιεπείοη ΕΟ 
δαὰ Ῥγουρῆς Ηἴτη ἴο ϑυοῆασ, ἱν. 3.- 
γεγ. 44. Τῆς γϑάβοη ἕος Ηΐδβ ρζ ἱπᾷ 
ἴο Ολ1Πες 15 ρίνεη ἱπ νεσ. 44.--αὐτὸς 
γὰρ ὁ ᾿Ιησοῦς ἐμαρτύρησεν, “ἴοΓ [6805 
Η ἰπι86 1} ἐεϑιϊβεὰ ",, ἢς αδνδηρεῖίβε 
τνουἹὰ ποῖ δᾶνα Ρτεβυσηςά ἴο δρρὶν ἴο 
7«5δὺ8 τπια ῥγονεγθιδὶ Ἔχργεββίοη, προφή- 
τῆς. .. οὐκ ἔχει, ὕυϊ [6805 Η:πιεοϊς 
υβεά ἴ1, ΤΠ βαυίπρ οπιροάϊεβ ἃ ςοπιπιοη 
οὐϑβεγναιίίοη. Μοηιαίρπε ςοπιρίδἰπεὰ τπαξ. 



40--,6. 

ἐν τῇ ἰδίᾳ πατρίδι τιμὴν οὐκ ἔχει. 
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45. ᾿ Ὅτε οὖν ἦλθεν εἰς τὴν ΡΊΚ. ἵν. “.. 

Γαλιλαίαν, “ ἐδέξαντο αὐτὸν οἱ Γαλιλαῖοι, πάντα ἑωρακότες ἃ ἐποί- αἱ. χ:. 

ἢσεν ἐν Ἱεροσολύμοις ἐν τῇ ἑορτῇ ̓  καὶ αὐτοὶ γὰρ ἦλθον εἰς τὴν 
ἑορτήν. 

46. Ἦλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς " πάλιν εἰς τὴν Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, ὅπου τ ἢ. τ. 

ἐποίησε τὸ ὕδωρ οἶνον. 

ἐπ 18 οὐστὶ ΠΟΠΕΓΥ ἢς δά ἴο ρυσοβᾶβα 
ῬυΔΙβμεσβ: ψ1]ς εἰβαννῆογε ΡῸ ] ἰ5ῆετβ 
Ῥυτοπαβεά πἰπη. Τῶς ἀϊηςυν 11ε8. ἰη 
τῆς ῥγεβεηὶ δρρ]!οδιίοη οὗ ἔδε βαυίηρ. [ἢ 
Θαϊΐεε νγὰ8 Ηἰβ "" δι ποσίδπά,᾽" ἴονν οδῃ 
Ηξε υβε 118 ργονοσῦ δἃ5 ἃ γεᾶβοῃ ἴοι Η 8 
ξοίηρ ἱβετε ἡ Τὸ εβοᾶρε {πε ἀϊ βίου ΠΥ 
Οὐεὶ!, ἐο]οννεά ὃγ Οαίνιπ, ατοιίυβ, ἀπὰ 
ΤΩΔΩΥ ΙΏΟΙΕ, βᾶγ8 Ναζαγείῃ ννὰ8 Ηἱβ 
πατρίς, ἀπὰ Πεῖε [ἀναγκαίαν ποιεῖται 
τὴν ἀπολογίαν τῆς παραδρομῆς) ἢε 
δδδίρῃβ ἴῃς τεᾶβοη [οσ Ηἰβ ραββϑίιιρ ὉΥ 
Ναζᾶγείῃ. πατρίς ςἂη ὕες υξεὰ οὗ ἃ 
ἴονγῃ 28 ἷπ ΡῬΏΪΟΒ 1.65. αὦ Οαΐμνι, 
Αγερρα βαὺβ ἔστι δέ μοι Ἱεροσόλυμα 
πατρίς (ΚΥρκε). 8εε αἷβο Αςἢ}11ε8 ΤΑῖ,, 
22; [,κ. ἰν. 23. Βυΐ ἐς οδ]εοϊίοη ἰ5 
ἴδδι υκκ. ἐε}18 υ8 Ης ἀϊά γο ἴο Ναζαγείῃ. 
Οτίρβεη βαὺβ ᾿υάδελ νγ88 ἰῃς πατρίς τῶν 
- ὧν ; δηὰ [ὕοκε, ννεβίοοιι, Εειῆ, 
δηὰ οἴδειβ δεϊϊενε ἰπδὶ Ἰυάδεα ἰ8 Βεγα 
τοεᾶπ; δηὰ μδὲ 1εβυ8, Ὁ εἰτίπρ ἴῃς 
Ῥιονεσῦ, ρίνεβ ἴῃς τεδδοῃ ἔος Η18 γε͵εο- 
τίου ἰπ Τεγυβαίεπι. Βυΐ 118 18. ουὲ οὗ 
Ρῖδλος, 18 Ης δαά ἴοηρ βίπος ἰεΐ [εγὰ- 
βΒϑίεσθ. Μεγες {πίπκβ ἴῃς τηξαπίπηρ ἰ8 
ἴδαι Ἰοβυβ Ἰεῆ ||: ἰπ ογάεσ ἴο βιῦ- 
βιδηεδίε Ηἰβ Μεββίδηϊς οἷδίπὶ ἴῃ [6γὰ- 
βαΐετη, δηὰ {πὶβ πανίηρ ὕεεη δοςοπι- 
ΡΙβῃεά, Ης τεϊυσηβ ἢ Ηἰ5 ογοάεπεῖαὶβ 
ἴο Ηἰβ8 οὐνψῃ σουπίσυ. ΤῊΪϊβ ἀρτεεβ ἱἢ 
γεῖ. 45, “" Βανίηρ βεεῃ ἐδε πηΐίγϑοϊεβ νυν μος ἢ 
Ης δαὰ ἄοπε ἴπ Ϊ}εγυβδίεση ἡ. Ψνεῖββ 
ἱπίεσγργειβ ἴῃς ψψογάβ 88 τηεδηΐϊπρ ἴμδῖ 
7εβυ8 Ἰεανεβ ϑαγηδλγίβ, ῆοσε ποποὺσ πδὰ 
σοπλα υπδ!ἀάδη, ἰπ οσγάοσ ἴο ἐνόκα ἕλῃ απὰ 
Βοπους ννὮετε 88 γεῖ Ης ῃδὰ ποηὲξ: ἴδ 
ςοπείηυϊηρ {πε πατὰ νοσκ οὗ βονίηρ δὰ 
Ἰεανίηρ ἴο τῆς ἀϊδοῖρ[ε8 ἴῃς ρ᾽δά παγνεβί- 
ἴῃρ. Τῆΐδβ ᾽8 ἱηρεηίουβ; δυῖ τπΠε οὈνίου8 
ἱπιεγργεϊδείοη 18 ἐπὶ νμΐοῃ ἤπάβ ἴῃ τῆς 
δἰδίεπηεπί (νν. 43, 44) ἃ τοβιιπηριίοη οὗ ἴῃ 6 
τιασταῖϊνε οὗ νν. 1-3, Ὡς μδά δεθη 
ἱπεεσσιριεᾶ Ὀγ ἴῃς δοοουπὲ οὗ τῆς 1, οτά᾿'β 
Ἐχρεζίεποα ἱπ ϑαπιδείδβ. Τηδῖ πασγδῖνα 
Πλά αββίρῃεά δβ8 ἴδε γεᾶβοη ἴοσ οὖσ 
1ιοτά 8 Ἰεανίπρ ᾿υάλεα δηὰ πιακίηρ ἴοσ 
Ὅ411ες, Ηἰδ οὐντὶ ονες- ρορυϊασίεν, ννὩοἢ 
τβγεαίεπεά 6 Το] βίου τυνῖ ἢ τ8ς Ῥαγίβεαβ. 
Το δνοίά ιπἰβ Ης ροςεβ ἴο τες, υνῆεις, 
88 Ης Ηἰσηβοῖ βαϊὰ, τῆογα ννᾶβ {Π|π|6 σίβκ 
οἵ Ηἰ5 Ὀεΐπρ ἴοο μίρἢϊγ Βοπουτεά.---Ν ες. 
45. Νείιδες ἰ8 οὖν οἵ νεῖ. 45 ἱποοῃδίδίεης 

καὶ ἦν τις " βασιλικὸς, οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν 
8 εσε οὐΐγ 

δὲ ευδεῖ. 

νἱ τη ἷ8 ἱπιεγργεϊδείοη, [ὲ τηογεῖν οοπ- 
τίπυεβ ἴῃς παιζβδιίοη: “ψβθη, τπεη, Ης 
οδπια ἱπίο Ο411|6 6". ὙΠε ἱτηπιεάϊαϊς 
τεϑυϊε οὗ Ηἰβ σοπηίπρ Ῥγὰ8 ποῖ ννῇῆαι Ηδ 
δηιοὶραϊεά, ἀπά τποεσείογες ἐδέξαντο ἰ5 
ἴδγυδὲ ἱπίο 86 δπιρμδεῖς ρίδοα, “ἃ ννε]- 
οοπε ΨᾺ8 δοςοσάδβά ἴο Ηἰπ) ὉγῪ τα 
ΑΔ! Πεαπ8᾽. Απὰ {Π|8 ὑπεχρεοιϊεὰ τεβοϊε 
8 δΔοσουπιεὰ ίοτ ὈΥ ἴδε ἔαςϊ βίας, πάντα 
ἑωρακότες... εἰς τὴν ἑορτήν ; {πεν Παά 
Ὀεεη δ {πὸ Ῥάββονεσ δὲ [δγυβδίθπῃ, δηὰ 
δὰ 5βεεη 411 Ηε δὰ ἄοπε ἔμετε. “ὙΠῈΥ 
τεςεϊνεά Ηἰπὶ.... οὐ δοοουηΐ οἵ Ηἰβ8 
ἴδπιε ἴῃ }εγυβδίθτη, ἴῃ πιείσορο δ, νυ ἢ 
δεῖ {πετὴ {πε (Ἀϑῃίοη ἴῃ ἐποὶγ δβεϊπηδία οὗ 
τξῃ πὰ πίπρβ" (ΑἸξογά). Ασοοτσάϊηρ ἴο 
1οῃπ᾿β υϑιυδ] πιειπῃποά οὐὨ ἀϊβεϊηρυ τη 
νδιίουϑ Κιπάβ οἵ ἰδίῃ, (Π18 ποῖς 18 ἐπϑετιοᾶ 
ἴο ΨΨΑΡῃ πε τεδάθς ἵπδὲ ἴῃς σεςεριίοη 
νγ» 858 δϊεσ 411 ποῖ ἀξερῖν στουηάεά, δπὰ τὸ 
Ρτερᾶγε, ἴοσ ἴῃ βιδίεπιεπὶ οἵ νεσ. 48. 
[ἦλθον, ἀπά ἐνεη ἐποίησεν, τηᾶγν Ῥε τεη- 
ἀεγεὰ ὉΥ Ρἱπρετίες!8.}--  εσ. 46. ἦλθεν 
οὖν ὁ ᾿Ιησοῦῆς. Μδγ ψ6 σοποϊιάς ἔστοτι 
πε οἰτουπιδίδποα [δὲ Π0 πιδπείοῃ 8 πιδάα 
οὗ τε ἀϊξοῖρ᾽εβ ὑπῃ] νἱ. 3, “τδαῖ ἘΠΕῪ 
διδὰ τεπιαϊπεά ἰῃ ϑαπηδσία, ἀπά δαὰ ροὸπδ 
Βοτηθ "ὃ πάλιν ἐλθεῖν πιεαᾶῃβ “ἴο τε- 
χη"; δεῖ ννἱἢ ἃ τοΐδεγεπος ἴο ἰΐ. 1, 
Τῆς ζυτίδες ἀσβηϊίοη οὗ Κανᾶ, ὅπον 
ἐποίησε τὸ ὕδωρ οἶνον, 15 ἴο ἰάεπιίίν τῆς 
Ρίδοθ, ἴο ρερασε ἴῸ. νϑσ. 54, δῃὰ ἴο τὸ - 
τηϊπὰ υ8 ες μαὰ ἐἰεπάβ ἵπεστε. ΨΝ εἶβ8 
δηὰ Ηοϊιστηδπη βυρροῦς ἴδε ΤΑΠΊΪΥ οὗ 
7εβὺ8 νγΑ8 ποὺ τεδϑίάεπε δὶ ὅὕδᾶπα. Τδδι 
ΜῈ ἤᾶνε ΠΟ σεᾶβοῃ ἴο βῦρροβε. ἙΕτσοτη 
τῆε ρετοά οἵ ἔπε πικηἰβίγυ ἴπ δ] 11εα πον 
Ὀεριπηίηρ, ἴῃ6 ϑυπορίδῖβ ρῖνε τῆδην 
ἄειδι]5: Ιοῦπ ρίναβ αι οπα. ἦν τις 
βασιλικὸς. Εὐυξζαγπυ8 ρίνεβ πα πηδδη- 
ἴπη68 οὗ βασιλικός τπὺ58: βασιλικὸς ἐλέ- 
ἸΣ Δ ὡς ἐκ υδον Ἀ χεθσνν ει ἣ ὡς 

μά τι κεκτη; » ἀφ᾽ οὗπερ ἐκαλεῖτο 
βασιλικὸς, ἣ εϑηβονλαν σα βασιλικός, 
Κγρίκα ρἶνεβ δχαπιρίεβ οὗ ἰἴ8 υ8ὲ ὈΥ͂ 
νυ τίϊεσβ οὗ ἴῃς ρεγίοα ἴο ἀεποῖε βοϊ ἀΐεῖβ 
οἵ βεγνδηῖβ οὗ ἃ Κίῃῷ, οὕ. Ρείβοηβ οὗ σογδὶ 
ὈΙοοά, ος οὗ ταηκ δηὰ ἀϊρηϊν, δηὰ τίη κβ 
1 Βεῖε πιδᾶηβ “νἱγ ΠΟΌΣ]115, οἷασιβ, ἴῃ 
ἀϊρηϊίαῖς φυδάλπι ςοπϑειζυτυβ ᾽ς, Γἀπιρα 
ἘΠΙΠΚΒ8 ἰξ ΤΊΔΥ ἱτηρὶν ἴπδὲ (δὶ8 τῦδῃ ννῶ5 
Ῥοῖὴ ἰπ πε σογαΐ βεσνίος δἀπὰ οἵ σογδὶ 
Ὁἱοοά. Γἰρδείοος δυρρεβίβ ἐμαὶ [Π18 τδῪ 
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Καπερναούμ. 47. οὗτος ἀκούσας ὅτι ᾿Ιησοῦς ἥκει ἐκ τῆς Ἰουδαίας 

εἰς τὴν Γαλιλαίαν, ἀπῆλθε πρὸς αὐτὸν, καὶ ἠρώτα αὐτὸν ἵνα καταβῇ 

α Μας νἱ!, καὶ ἰάσηται αὐτοῦ τὸν υἱόν - "ἤμελλε γὰρ ἀποθνήσκειν. 48. εἶπεν 
αγί 9... οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς αὐτὸν, ““"᾿Εὰν μὴ σημεῖα καὶ τέρατα ἴδητε, οὐ 

μὴ πιστεύσητε." 
κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον μου." 
ἸΙησοῦς, “Πορεύου " ὁ υἱός σου ζῇ." 

49. Λέγει πρὸς αὐτὸν ὁ βασιλικὸς, “Κύριε, 
50. Λέγει αὐτῷ ὁ 

Καὶ ἐπίστευσεν ὁ ἄνθρωπος 

τῷ λόγῳ ᾧ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐπορεύετο. 51. ἤδη δὲ αὐτοῦ 
ν ὙΠ δος. καταβαίνοντος, οἱ δοῦλοι αὐτοῦ ἀπήντησαν ' αὐτῷ, καὶ ἀπήγγειλαν 

δεγε δηὰ 
Αείεαχίι λέγοντες, “ Ὅτι ὁ παῖς σου ζῇ." 52. “Επύθετο οὖν παρ᾽ αὐτῶν 
5 ον. τὴν ὥραν ἐν ἧ κομψότερον ἔσχε καὶ εἶπον αὐτῷ, “Ὅτι χθὲς ὥραν 

1 υπηντησαν (ΑἰννΑγ5 υδεἃ ἰπ ]οδη, χί. 20, 30; χίΐ, 18) ἰουπά πη ΒΟΌΚΙ,. 

δανς Ῥδεη ΟδυζΖα, Ἡετγοά᾽ 5 ομδη)θεγδίπ. 
Μοβὲ ργοῦδοὶν ἢε ψὰβ δὴ οῇῆοεσ οἵ 
Ἡεγοά β οουτῖ, οἷν!] οὐ παι ἰτατγ. Ηἱἰ8 
Ῥτοτηΐπεης οπαγαοίαγίβιϊσ δἵ ἘΠ18. εἶπια 18 
δίνει ἴῃ ἴῃς Ψψοτγάβ, οὗ ὁ υἱὸς ἠσθένει ἐν 
Καφαρναούμ. ΤΠα ρΐίδος ἰ8 πᾶπιεά Ῥὲ- 
οϑυ8ε οββθητίδὶ ἴο {πῈ υπάετβίδηάίπρ οὗ 
δὲ [Ο]]ονν8.--τνετ. 47. Ηδνίηρ πεαγὰ 
ὅτι ᾿Ιησοῦς ἥκει, ““ταὲ [εδὺ8 888 σοπι6 
ἱπίῖο Οα]1166,᾿" ἢς ἔγαοθβ Ηἰπὶ ἴο Καπᾷϑ, 
δπὰ θερβ8 Ηἰπὶ ποὶ βἰ πρὶν ἴο ἢδαὶ ἢἰ8 βοῇ, 
Ῥυξ ροϊπιεά!γ ἵνα καταβῇ, ἴο ρῸ ἴο σδρει- 
πδυτῃ ἴος ἴῃε ρυζροβε. Ηε Ἴοπείεγεά 
18ς ργεβεπος οἵ [6βι}8 ἴο δ8 Ὠες ββαγΥ 
[“΄ποπ ρυΐϊαὶ νεγῦο ουγᾶτε ΡΟββα," Μεΐδη- 
οδίΒοη] (ςοπέγαβι {πε σαπευγίοη οὗὁἨ Μδῖι. 
νἱ.)}; δᾶ, θεὶπρ ἃ ρεγβοῃ οὗ ϑίαπάϊηρ, 
ἀϊὰ ποῖ βογιρίς ἴο ἐγοιδὶς εβυ8. 1]εδὺδ 
Ὠείῖπεῖ τείαϑεβ ΠΟΥ ργδηΐβ ἴΠ6 γεαποβϑὲ δὲ 
οπςε, δυὲ υἱέεγβ ἴῆς τεβεςείοη : Ψεγ. 48. 
ἐὰν μὴ σημεῖα... πιστεύσητε. Νοὶ 
88 ἃ ριορῆεὶῖ υἱἱοτίηρ ττυῖῃ, ὈυἙ 88 ἃ 
πηίγαοϊα νόγκογ Ηε [8 δουρῆι ἱπ Ηΐἷβ οὐνῃ 
σουπίυ: ϑαπιασία ἢδὰ τεςείνεά Ηἱπὶ 
Μοῦ πιίγαοῖθ, ἃ8 ἃ Ργορῃεῖ, Τὸ βεεκ 
ἴοι ἃ 5ἰρῃ, βαὺβ Μεϊδποίποη, “ δϑὲ νβὶ]α 
ςεγε βοατί δ᾽ῖΐο πιοάο 4ιδπὶ ρῈζ νεῖ- 
Ὀυπι". τέρατα πεῖε ΟὨΐγ ἱπ ΪΙοδη, 
τπουρ ἐτεφαεπε ἰπ Αςΐβ. Ἑδίτῃ τοοϊεά 
ἰπ “ππᾶγνοὶβ" [ἐ88 ρυΐ ἴῃ δὴ ἱπίδσγιογ 
Ρίαςε. Βυὲ τ{π6 ἐδιίῆεγ ἴῃ ἰδ ὑγρεπὶ 
δηχίειυ σδη οπὶν τερεδῖ δὶβ γτεαπεβῖ (νεσ. 
49) κατάβηθι πρὶν ἀποθανεῖν τὸ παιδίον 
ον. “Ῥυρίεχ πλῦος! 1185 τορϑπεῖβ, αυδδὶ 
δέπας εςαβδε παρεγοῖ δάδββα, πεὺ ρο8- 
βεῖ δεᾷιε γεβυβοίζαγε τηοσί πὶ (Βεηρεῖ). 
Βυϊ [68508, ὑπδ0]6 ἴο ῥγοϊίοηρ δ18 ΠΊΊβθσγν 
βᾶγ8 πορεύον " ὁ νἱός σον ζῇ. Η- ἀϊά ποῖ 
ξο νἡτἢ δία. Ηἰδβ ουγεϑ γε ἰπάερεηάεης 
οἵ πιαίεγίαὶ πιεάϊα δηὰ ἜἼνεη οὗ Ηἰβ ῥργεβ- 
δπος.--νες. 56οθ. Απά πον πε πιᾶη ὃδε- 
Ἰενεά τῷ λόγῳ ᾧ [οτΓ ὃν] εἶπεν αὐτῷ 

Ὗ ὁ ᾿Ιησοῦς. Ηἰδ8 ἄχβὲ ἱπηπχδίυσα [Αἰ 1 Πᾶ58 

δήοννθ ἱπίο ϑβοζμείδίηρ Ὀεῖϊῖϊεσ.0 τὍΤδὲ 
δνίάεπε βἰποογν οὗ ]}|6805 φυίΐςκεηβ ἃ 
ίρπες (Δ. Οἡ ΟἸγίβεῖβ ννογὰ 6 
ἀεραγῖβ πόπια, θεϊϊονίηρ πὲ υν1}} πὰ ἢΐ8 
βοη Ὠεδίεά.---Ψεγ. 51. Απὰ ννἢϊε αἰγεδὰν 
ου πίβ νγὰν ἀονῃ [ἤδη 5Ξῃονίηρς {παῖ Βα 
ἀϊά ποῖ τεπχαὶπ νυν ΟὨτίσε ἀπὲ} ἴτοτα 
βοῆς οἰεῦ βϑοῦγοα δε πεαγά [ῃδλι ἢΐ5 βοῇ 
ννᾶ5 πεδὶεά], δἰβ βεγνδηῖβ τηεῖ δἰπὶ δπὰ 
ξϑνε Ὠίπι ἴῃς γενναγά οὗ ἢἰ5 Δ Π}.---ό παῖς 
σον ζῇ, Δη εοῇο, 48 νιν εἰ88 σγετηδσκβ, οὗ 
«ὃς ννοσάβ οἵ ]εβυ8, νεσ. 50θ. Τῆς βεῖ- 
νδηῖϊβ βεείπρ τῆς ἱπηργονεπιεης ἰη ἴδε 
ῬΟΥ δπηὰά ποῖ δϑοσγὶ δίηρ' ἰξ ἴο πγίγδοῖς, 5εξ 
ουξ ἴο 8ᾶνε (ἢοῖγ πηδβίε ἔγοπιὶ ὈγὶπρῚπα 
7εβι8 το σδρεγπδαπι.--- ες. 52. ἐπύθετο 
οὖν... κομψότερον ἔσχε. "“ Απιοεδηιπὶ 
νεγθυπι, ἀς σοηναίεβοεπῖθ, ρθεσο ρῥγδε- 
βεγιίπι"΄--Βεηροῖ. ὙΠεορῆγἶδοϊ ἐχρίαἰηβ 
Ἐν ἐπὶ τὸ βέλτιον καὶ εὐρωστότερον 
μετῆλθεν ὁ παῖς: Εὐυϊῃγτηυβ ὉΥ τὸ 
ῥφᾳότερον, τὸ κονφότερον, ἃ5 νγε Βρεᾶκ οὗ 
ἃ 5ίοκ ρεγβοῃ δείηρ “" εαβίεσ," “Ἰἰρῆτεγ ᾽". 
Τῆς Ῥεβὲ {ΠΠπδιγαιϊίοη ἰβ Βαρἢε]᾽ 5 ἰγοῦι 
Ἐρίςοϊεῖυβ (͵55., 3, 10), ῆο δ᾽ἀ8. ἃ 
Ρδίίεπι ποῖ θὲ ἴοο σπιιςῃ υρ!Ππεά ἱ{ τῆς 
Ῥἢγδιοίδη βᾶγβ ἴο ἢἰπὶ κομψῶς ἔχεις, γοῦ! 
8:6 ἀοίῃρ νν6]1. Ὑἢε βεγναπῖβ δηλ ἴῃ 6 
βανθητῃ ΠΟ, ἰ.Φ., 1 Ρ.π|. οὗ τῆς ρτγενίουβ 
ἄδγυ, 88 πε εἶπα νμδο τη6 ἔδνεσ εἶ ΠἰπΊ, 
[Δςου8. οὗ εἰπὲ ψΠεπ, τάσα ; Δ ίπεσ ἐχ- 
ΡΙαίπβ δ8 { ἴ πηεαπὶ τῃῆ6 δρργοχίῃγδῖα 
εἶπε ἢ 4 περί οὐ ὡσεί υπάετκιοοά ; 
Αοἰβ χ᾿ 3; Βεν. {ἰἰ 3.7] Απὰ τ818 τπ6 
[λῖμοσ τεοορηϊβεά 858 ἴπε τἰπ|Ὲὲ δὲ νυ ῃ]ο ἢ 
1ε808 δὰ βαϊά "" ΤΥ βοὴ ᾿ἰνεῖ ". Τῆς 
ἀϊβέδηος Ῥεῦννεαεη δὴ δηὰ Οδρεγπδυπιὶ 
8 ἀῦουϊ ἐννεπῖν. ἦνε π|1}165, 80 {πδὶ ἱξ 
ΜΟυΪὰ Ἀρρεθᾶσ 48 ἱ τῆς ἔδίποσ μδά ἠεεά- 
1εβϑὶγ ἀεϊαυεᾶ οι τε τοδὰ. Βυῖ δε πιᾶῦ 
δανβα πὰ Ὀιιβίπεββ ίοσ Ἡετζοὰ οἵσ ἔοσ ῃἰπ|- 
86 ζ οἡ ἔπε τοδᾶ, οσ ἴῆες δεδβὲ ἣς σοάϑ 
ΤΑΔΥ ἢᾶνε ὕδεπ ὑπεαυὰ] ἴο τς ἀουδῖ6 
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53. Ἔγνω οὖν ὁ πατὴρ, ὅτι ἐν 
ἐκείνῃ τῇ ὥρᾳ, ἐν ἢ εἶπεν αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ““Ὅτι ὁ υἱός σου ζῇ." 
Καὶ ἐπίστευσεν αὐτὸς καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. 54. “ τοῦτο πάλιν ν ἰἱ. τ-:α. 
δεύτερον σημεῖον ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἐλθὼν ἐκ τῆς ᾿ἸΙουδαίας εἰς 
τὴν Γαλιλαίαν. 

Ν. 1. ΜΕΤΑ ταῦτα ἦν ἑορτὴ ; τῶν ἸΙουδαίων, καὶ ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς 

1ῃ εο 
ΑΒΌΘΚ Οτίρ. ΟΒγγβ, Τινν. Η.Ε. 

Ἶουτπεν. Αξδηγ γαῖα ἰξ βεετηβ Περὶ εἰπιδῖς 
ἴο 88 ἢ εἶθ τπδὲ “ γεβίεσγάαν " 
τλθδη8 Ὀαίοσγα βυπάοννῃ; ΟΥ̓ Ω 0 Δβοσὶθα 
πε (Δι Πετ᾿β ἄείαν ἴο ἴπ6ὸ σοηβάδηςε δε 
δΒαά ἴῃ [εϑι18᾽ ννοσά, Ὑπὸ ἀϊβοονεσν οὗ 
τῇς ςοἰποϊάεηοα ἰη ροϊπὶ οὗ [τὴς ργοάμπςθβ 
ἃ δῖρμπεσ ἄερτεε οἵ (δίῃ, ἐπίστευσεν αὐτὸς 
καὶ ἡ οἰκία αὐτοῦ ὅλη. Πε οὐτε Ὀτίπρ8 
ἱπίο ργοπιίπεησε 18 ἀϊδβιϊποιῖνε Ρεςι- 
Ἰατιν οὗ ἃ πχίσαςϊς τῆδι ἰξ σοηββίβ οὗ ἃ 
ταλενεῖ νὩΙοἢ 8 σοἰποιάεηι ἢ δη αχ- 
ῬΙεβ8 δηπουποαηθης οἵ ἱἰΐ.--νεσ. 54. 
τοῦτο πάλιν... τὴν Γαλιλαίαν. πάλιν 
δεύτερον ἃ σοπηπΊοῃ ρ]εΟοΠα5Ππ), “ ἀραίῃ ἃ 
βεςοπά᾽"; οἷ χχὶ. 6. [π Μῖ. χχνί. 42, 
πάλιν ἐκ δευτέρου ; δΔηὰ Αςἴβ χ᾿ 15. ΒΥ 
τ(οϊ8 ποῖς [ομπ σοπηεοίβ [5 πλῖγϑοὶα νυν τῆ 
τῆδε δὲ {πὸ ννεδάϊηρ, ᾿ἰ. 1-1ο, οὗ ννῆϊςἢ πε 
βαϊὰ {- 11) ταύτην ἐποίησε ἀρχὴν τῶν 
σημείων ὁ ᾿Ιησοῦς. [ἐ ἀοε58 ποῖ πιεδῃ 
παῖ 118 νγᾶβ ἔα βεοοηά πιίγαςῖς δἴϊεσ 
115 τεΐυση τὸ δ "δε, αἰ πουρἢ τῆς ννοτὰ8 
ταῖρι θεᾶς τδὲ ἱπιεγργεϊατίοη. ΨΝῺΥ 
1818 ποῖε ὃ Βεηρεὶ (πίη κΚβ ἔπδὲ διεϊθηιίοη 
ἰ6 οαἰϊεά το τμε ἴδε: παῖ Τοίη ταϊδίεβ 
ἴῆχος ταΐϊγαοῖθβ ψγουρῆι ἰπ α41Π|εῸ δηὰ 
ὔγες ἱπ 1πάδεα. ΑἸἰΐοσά βιρροβεβ ἔπαῖϊ 
7ομπ υνῖβῃεβ ἴο ποῖβ ἔπδι 85 {{16 ἴΌγπηεσ 
πλίταοϊς μδά οαιεὰ ἔοσί με 1Α11} οὗ τπ6 
ἀϊξοϊρίεβ, 580 τὴῖβ αἰϊοϊθὰ {21 ἴτοπι ἃ 
ννϊάος οἰγοῖα. 

Νοὶ οηἷγ ϑίγαιιβϑ, Βαυσ, δπά Κείπι δαὶ 
αἶβο ΝΥ εἰβ8 δηὰ ϑαπάδυ βιρροβε ἱβαὶ (μ]5 
8 1ὴ6 βᾶπιὶα ἤιει 45 18 τεοογάβά ἰπ 
Μι. νἱϊ. 5-13. Βυῖ {δε ἀϊβάγθηςαβ ἃγα 
ἴοο ρτεδῖ. ἴπ (πε οπς ἰξ ἰ8. 4 αδηῖ]8 
σοηιυγίοη νῆοβα βϑενδηΐ ἰβΒ ραγαϊγβεὰ; 
ἴῃ τῆς οἴπεσ ἰξ ἰβ ἴῃ6 βοῃ οἵ ἃ (ργοῦδϑὶν 
7ενν 15}} σουγὲ οὔο4] ννῇο ἰ5 δὲ {86 ροϊηϊ 
οἱ ἀδαῖῃ ἔτοπι ἔενεσ, ἴπ {πὰ οπς {πὸ οεη- 
τυτίοη ἰπβίβῖβ ἔπαὶ [655 8141} ποῖ σοπιεὲ 
ὑπᾶοτ ἰδ τοοῖ; ἰπ {Π6 οἴπεγ {πε βυρρίϊσαπε 
Βαβεθοῖθβ Ηἰπὶ ἰο ἀο δο. Τα μδὶ- δ τἢ 
οἱ (δε ἔδιεσ 18 δἱαπηεά ; {πΠ6 εχιγδογάϊπαγυ 
ΑΙ οἱ τῆς σαπίυτίοη ἰβ ἰδυάεὰ. 

ΟΒαρίετβ ν.-χὶ. ἀερίος τς στον οὗ 
πε υηδεϊεὶ οἵ ἴμε [ενν8. [π (Πἷ8 ραᾶσί οὗ 
τῆς αοβρεὶ ἴσας ᾿υάδοδη πλίγαςΐεβ δηά 

ΜΟΕΕΗΙ, Μερῃ. ὙΒεῦ. Ογτ.-ΑἸεχ, ΤίβοΒ. ἐορτη ψἱβουξ δγεῖςοα 

οης ἴῃ Ο411|66 ἃς τεϊαιεὰ ἴῃ {11}, δπὰ 
16 ἱπηρυῖβα ρίνθη ὉΥ εαςῇ ἴο ἴδε παίγεά 
οὗ τ8 εν 18 ροϊπίεᾶὰ ουξβ, ὙΤμεβα 
τπλῖγϑο 168 ἃγα ἴῃς πεδίἱΐπρ οὗ {πε ἱπιροΐεπε 
τλδλῃ (Οπαρ. ν.), 1Π6 πιγασυΐουβ ἐεεάϊηρ 
(ομαρ. νἱ.), {πὲ ουὐτα οὔ {π6 πιᾶπ δοζῃ 
ὈΙηὰ (ομαρ. ἰχ.), δπὰ τἢς ταϊβίηρ οὗ 
1μΑζᾶτυβ (οΠΔρ. χὶ.). ΤῆΗΐβ βαςοιίου οὗ ἐπ8 
αοβρεὶ τδυ ὃε ἀϊνιἀςά τῃ8 :--- 

1. ΟΠΔρ8. ν. δηὰ νὶ., ΟἸτίβε τηδηϊεϑῖϑ 
Ηἰπιβοὶξ 88 τῆς Γι} ἤγϑὲ ἰπ 1υἄδεα, ἰπθη 
ἴῃ α 8116 π, Ὀυε 5 τεὐεοϊεά ἱπ Ὀοτ᾿ ρΐδοςβ. 

2. ΟΠΔρ5. νἱΐ. ἴο χ. 21, Ηδ αἰϊϑπᾶβ {πὸ 
Ἐεδϑὶ οἵ Ταῦδγηδοῖεβ δηὰ πιδηί ἔεϑίβ Η ἰπὶ- 
561 Ὁγ 'νοτὰ δηὰ ἀδεὰ θυὶ ἰ5 [Ὠτεδίεπεά 
Ὀοῖἢ ὃν {πε πιοῦ δηά ὃγ ἔπε δυϊμοσίεῖεβ. 

3. Οᾶρ58. χ. 22 ἰὸ χὶ., [6588 νυ άγαννβ 
ἔγοπλ [6γυβαίεπὶ ας τεΐυσηϑ ἴο σϑίβα 
Ιζᾶτυβ, ἰπ σοπβθαυεπος οὗ ψνῃϊςἢ {Π6 
δυιποσίε165 ΠΠΔΠΥ ἀεξιεγηλῖηα ἴο βἰαν Η πὶ. 
Οἤάρῖεε Ψ. Ἔζέδης ἱη εγηδαίον 

"παρϊβεοίς Η ἰπισοὶ ἂ5 ἐπε 176 ὃν δοπι- 
νι σαΐπρ σίγεη έν ἰο απ ἱπιῤοέοπέ ηριαη. 
-πνεσ. 1. μετὰ ταῦτα, “Δδἰζει (Πϊ5᾽"; 
ΒΟ Ἰοηρ αἴϊεσ ἄοαβ ποῖ σοποόγῃ {π6 
πατγαῖϊνα. ---ὴν ἑορτὴ τῶν ᾿Ιονδαίων. 566 
ογἰεἰσαὶ ποῖθ. Ενεη ἰ τῃς αγίίοῖϊθ νγασα 
1Π6 ἴγὰς τεδάϊπρ, {π|8 ννουϊά ποῖ, 88 
Πὰς κα μᾶ5 βῆονῃ, ἀεδιοσπιίπα τη6 ἔδαξε 
ἴο 6 ἴπῃ6 Ῥδββονεσ. ΒΕαΐπεγ ἰξ ψουϊὰ 
Β6 Ταδεσγπδςῖεβ, δβεα ΝΥ. Η. 1ϊ. )γ6. γε ἃτεὲ 
τπγοννη ἀροη ρεπεγδὶ σοηβίἀδγαϊίοηβ ϑηΐ 
{παῖ {Πεβὲ γε ἃ νεῦυ υποογίαί πη σγαβυϊς 
8 5Βῃοινῃ ὈΓῪ ἴΠ6 νδτίειυ οὗ ορὶπίοῃ δχ- 
Ρτεββεά ὈΥ οοπιπιεηϊδίοτβ. ὙΠ6 ἔδαβίϑ 
ν 8 πᾶνε ἴο σβοοβα ἔἴτοπι ἃγε: Ῥυσγίπι ἴῃ 
Μασςῇ, Ῥάαβϑονεσ ἰπ Αρτγὶϊ, Ρεπίδοοβε ἴῃ 
Μαγν, Ταθϑγηδοῖεβ ἱπ Οοΐορεσ, Πεάϊοα- 
τίοπ ἰῃ Ἰ)εςεπιῦεγ. [τ ἰ5 Ομ εν θαίννεθη 
Ῥυτγῖὶπι δηὰ Ῥαββονεσῦ {πὶ ορίπίοη ἰ8 
ἀἰϊνίάεά, θεσαι8ε βοπης ἔξαβε 'ἰπ βργίπρ ἰ8 
δυρροβεά ἰο ὃς ἱπάϊςαιϊεάᾶ ὃν ἱν. 35. 
Αραϊπϑε Ραββονεζ ἰϊ ἰ5 υτρεὰ (Πδὲ ἰπ οἢαρ. 
Νὶ, ΔΠΟΙ͂ΠΕΙ Ῥάββονεσ ἰ8 πιδητοπαὰ , ὃυξ 
1118. 15 ὉΥ ὯῸ πιβᾶῃβ8 ἀεοίβίνε, 88 οΐπ 
οἰβεννῆεσα ρᾶββεὲβ οὐε ἜἘαΌ ΔΙ ἴοητ 
ἱπίεγναῖβ οὗ εἰπ6. 1άγηρα, Γἰρδείοοι, 
ατοῖϊυ5, ὙΜΒΙτοῖανν, δηά νοτάςνοτιῇ 
ἄῖβὺς ἴοσ Ῥαββονοσ: Τιβομβεηδοσγί, Μεγεσ, 
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ἃ ΝεΒ. (ἢ. τ᾿. εἰς Ἱεροσόλυμα. 

ΚΑΤᾺ ΙΩΏΩΑΝΝΗΝ ν. 

2. Ἔστι δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις ἐπὶ τῇ "προ- 
βατικῇ κολυμβήθρα, ἡ ἐπιλεγομένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδὰ,1 πέντε 

ΜΙ: 50. στοὰς ἔχουσα. 4. ἐν ταύταις " κατέκειτο πλῆθος πολὺ τῶν ἄσθε- 
νούντων, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν, ἐκδεχομένων τὴν τοῦ ὕδατος κίνησιν. 
4. ἄγγελος γὰρ κατὰ καιρὸν κατέβαινεν ἐν τῇ κολυμβήθρᾳ, καὶ 

ἐτάρασσε τὸ ὕδωρ’ ὁ οὖν πρῶτος ἐμβὰς μετὰ τὴν ταραχὴν τοῦ 

ὕδατος, ὑγιὴς ἐγίνετο, ᾧ δήποτε κατείχετο νοσήματι. ς. Ἦν δέ 
“τις ἄνθρωπος ἐκεῖ τριακονταοκτὼ ἔτη ἔχων ἐν τῇ ἀσθενείᾳ. 
6. τοῦτον ἰδὼν ὁ Ἰησοῦς κατακείμενον, καὶ γνοὺς ὅτι πολὺν ἤδη 

1 Βηϑεσδα ΑΟΙ 8γτ. Οὐ. Ρεβῇ. Οτίρ. ΟἾγγβ. Βηϑζαθα (οτ Βηζαθα) ἐδ], 33. Βηθ- 
σαιδα Β νιΐρ. Μεπιρῃ. Τῃεῦ. ϑγτ. Ηδζοὶ. 

3 ἐκδεχομενον τὴν του υδατος κινγησιν ἰπ ΑἾΌΖΌΙ νεῖ. 1,Ἃἱ. οοὐά. ρίυτ. δγττγ. (Ρεβ8. 

Ἡδλτοὶ. Ηἰΐεγ.); οπιξεὰ ἔτοτι 3 Α "ΒΟ" Ὶ, ἀπά ὃν τεςεπὶ δἀϊΐοσβ. 

8. γεῖ. 4 ἰουπὰ ἰπ ΑΟΡΕΒΘΗΙΚΙ, νεῖ. 1,4ϊ., εἴς., θυ οπιεὰ ἔτοπὶ  ΒΟΡ Ὁ νυΐρ. 
Μειιρῇ. Τῆεῦ. Αγηι. δηὰ ὉῪ τεοεπὶ εἀϊῖοσβ. Βυΐ Οβοᾶγ Ηοϊζαιᾶπη Ῥσοπουποεβ ἰδ 
ΠαΟΕΒΒΆΣΥ ΤΟΣ ἴδ 6 υηἀΔετβίαπάϊηρ οὗ [π6 παγγδῖῖνα ; δηά ἰξ ἰβ φυϊΐε ἰῃ ἱκεερίπρ τ τΒῈ 
7εν θα οοποορεοι οὗ ἰδς πιϊηϊβίγν οὗ δηρεἶΐβ. 

Θοάει, ΒΑττᾶσ, ΥΝ εἰβ8, δ ἃ οἵδεγβ βίγοη νυ 
ἔλνους Ῥυτία ; ψΏΐΠῸ 1,οκα βεετηβ ἴὸ 
Ῥζονα ἴδαὶ πὸ δυγε Ἷοποϊυβδίοη οἂπ δα 
τελομεά. [Εογ ἃ ἢ.]] δπὰ ἰδὶσ ργεβεπίδιίίοη 
οὗ ορἱπίοπβ δπὰ ἀδία βεε Απάγενν᾽ Ββ 7. }}6 
οΓ οἱν Τιογά, Ῥ. τ8ρ 544.] Τῆς ἔεαβε, ννμδῖ- 
νοῦ ἰξ νν88, 8 πιδηϊτοπδὰ μοσα ἴο δοοουπξ 
ἕο ]εβυβ δεῖτς δραῖῃ ἰπ [Ἔγυβδίεηι. --- 
Μει. 2. ἔστι δὲ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις. 
Ἑτοσι τῆς υ8ςὲ οὗ [86 ρΡτεβεπὶ ἴεπβα Βεηρεῖ 
ςοποίυ 68 πὶ 118 ΨΔ5 νυτιτεη Ὀεΐοτε 
τῆς ἀεβιγυσείοη οὗὨ Ϊεγυβαὶεπὶ [“΄ ϑοτίρϑιξ 
7οἤδηπεβ δηὶς νδϑίδιοηθπι τ 18 ᾽. Βας 
αυϊία ΡτοῦΔΟΪΥ []ομη σοηβίἀεγεά πα ροοὶ 
ὁπ οὗ τῆς ρεττηαπεοηῖ ἔδδίυσοβ οὗ τῆς οἰ. 
118 Ροβιτίοη 8 τῆοσε Ῥγεοίβεῖυγ ἀεῆπεά ἴῷ 
τς νοτάβ ἐπὶ τῇ προβατικῇ, τεπάετεὰ ἴῃ 
ΑΟΝ. “ὉΥ δε βῆεερ πηδγκεῖ " δπὰ ἱπ 
ἘΟΝ. “Ὁγ ἐπ βῆδερ ραῖς ". Οἱπεῖβ τεδὰ 
κολυμβήθρςε, ἀπὰ τεπάετ “Ἣν τῆς βδεερ- 
2οοἱ α ῥοοἱ"; Μ)εἶδβ, δἀορείπρ 1818 
τελάϊπρ, βιρρίεβ οἰκία οἵ βοπῆε β80ςἢ 
ψοτά: “ἜΒεῖς ἰδ ὉῪ τε βῃεερ-ροοὶ ἃ 
δυϊ]άϊηρ ". Βυὲ ἐΠ18 ἄοε8 βοπὶς νἱοϊδποα 
ἴο {πε ϑεπίεποε ; ἂπά 88 ἴπ8 “ βῆεερ 
ξαϊε" 8 πιεπιίοηεά ἰη Νεῆ. [1]. 32, χὶϊ. 
39, ἴδε τεδάϊηρ, οοηβεγυςτίοη, ἀπὰ τεπάετ- 
ἱῃρ οὗ ἘΝ. ἀγὰ ἴο Ὀε ρῥτείεγγοὁ.-- -ἡ ἐπι- 

μένη Ἑβραϊστὶ Βηθεσδά. Τῆς ροοΐ 
8.45 σβοθηῖν ὕεεη ἰδεπεῆεά, Μ. ΟἸεγπιοπς 
΄δπηδαυ ροϊπιεὰ ουξ τδαῖ [8 βἰ:ε βῃουϊά 
ποῖ ὃς ἔδσ ἔτοπὶ ἴδ ςδυτοῦ οὗ 81. Αππε, 
δηὰ ἴῃ 1888 Ηετς ϑῃίοκ ἰουπὰ ἴῃ τηδὲ 
Ἰοσδῖεν ἔννο βίβιεγ ροοΐβ, οης πῆγ-ῆνς 
δηὰ δε οἵπετ βίχίν ἔδεϊ ἰοπβ. ΤΒε ἔογπιεσγ 
85 διοπεὰ ἴῃ ὉΥ να ἀγοῖῆεβ, ΨὮΠς ἔνε 
οοττεβροηάϊηρ ρογοῆεξβ τη δἱοηρβίάς τἢς 
Ῥοοῖ. ΒΥ {πὲ οπιβδάεσε ἃ σμυσο δά 

Ὀεαη Ὀυΐϊε ονες ἐπὶβ ροοΐ, τ ἃ ε 
πατλεὰ ἴῃ ἱπιϊξδιίοη δῖε ἔνε πεν δὰ 
δηὰ νἱἢ δὴ ορεπὶηρ ἱπ τῆς ἤοογ ἴο ρεῖ 
ἄονῃ ἴο ἰῃε Ψψαῖετ. Τβδῖ ἴπεὲν τεσαγάδὰ 
(15 ΡοΟΪ 45 ἴπδὲ πιεπιϊοπεά Πασε 5 βΒῃοννῃ 
ὃγ {πεῖς πανὶπρ τεργεβεηιεὰ οἡ τῆς νυ" 2]]} 
οὗ ἰτἰῇς οἴνρὲῖ τῆς δηραὶ τουδὶ ηρ τ8ς 
νι δῖεσ. [δες ΘΠΙΟΚ᾿Β Ρᾶρεῖβ σὲ Ἷοῦ- 
τλἰπεά πη τς Ῥεϊεεέϊμε Οπαγίεγῖγ, 1888, 
ῬΡ.- 115-134, Δπὰ 1800, Ρ. 10. αἶβο 
81. ΟἸδιγ᾽β δΒηγίάὰ Οἱξίθς, ἩἨδηδειβοη Β 
Ῥαϊεφέϊμε, Ὁ. 180.7] ΤῈΣ ροοὶ πδὰ ἔνε 

ὍΠ68, Βονεῖ ἀεβογίρεβ ἔς Ῥαϊῃ οὗ 
γῆ ΐπὶ πᾶσ Τιρογίδβ: “κ᾿ ὙΠῸ 41] ἱπ 

ψὨἰςἢ τὰς ϑρτίηρ 15 Ἰουπά 15 βυσσουηάοὰ 
Ὺ βενεσγαὶ ρογίίςοεβ ἴῃ ψὨΟἢ να 8ες ἃ 
τηυϊεϊτυάς οὗἨ Ρεορὶς ογσοννάεάἃ οας ὑροπ 
Δποίδοσ, ἰαϊά οὐ σουςῆοβ οἵ γοϊϊεὰ ἱπ 
δΙΔηΚεῖβ, νυ τ Ιαπιεπιδῦ]ς ἐχργεββίοπβ οὗ 
τηΐβεγυ δηὰ βυβεγίηρ ". Ηετε ἴδῪ πλῆθος 
τῶν ὕντων, ἀηὰ ἴῃε86 νγετε οἵ ἴἢσγες 
Κιηάβ, τυφλῶν, χωλῶν, ξηρῶν.--ν ες. 3. 
ἐκδεχομένων... νοσήματι. 8εε οττἰς 8] 
ποίς.-ΑΊ ες. 5. ἦν δέ τις ἄνθρωπος. .. 
ἀσθενείᾳ: “Απά ἔδετε ννᾶ8 ἃ οεσγίδίη πιᾶπ 
ἴδετς πο Βδά βρεηῖ τπἰγιγ-εἰρῆξ γεᾶτβ 'π 
δἰ5 ἰπῆσηλν : ἔχων, οἵ. ν. 6 ἀπά νἱ]!. 
57; ἀπὰ ΑἿΠ]]. Ταῖ., 24. Ηον Ἰοηρ πε δά 
1αΐπ Ὀν ἴῃς νναΐεσ [8 ποῖ βϑαϊά. Τὸ πὰ ἴῃ 
τῆς πιᾶπ᾿ 8 (μἰγίγ- εἰσι γελγβ᾽ ἐπε ν ἃ 
ΒΥΓΊΌΟΪ οὗ [βγαϑὶ᾿ 8 τῃϊγίν -εἰρῃξ γεᾶζβ ἰη 86 
νΊ] στη 688 ἰ5 ἰ[86 1 δὴ ἱπ ες γ.---ν ες. 6. 
" ψΠεη Ης βἂνν (πῸ πηδη ἱγὶπρ ἀπᾶ 
δὰ δϑβοετιαίπεὰ ( , δανίηρ ᾿ἰελγπεᾶ 

ἄοτι πε πιδη οὐ ἢ!5 ἔτη 8) ἔπαὶ δἰτεδαῦ 
6 Πδά ρδββεά ἃ ἰοηρ {ἰπις (ἐπ ἐπδὲ ἴη- 
Ἀγιηλΐευ) βαγβ: θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι; 
ἼθὸῸο γοὺῦ ννῖϑῃ ἴο Ῥεοοῶβ νδοὶα 



8---13. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

Χρόνον ἔχει, λέγει αὐτῷ, “Θέλεις ὑγιὴς γενέσθαι ;" 7. ἀπεκρίθη 
αὐτῷ ὁ ἀσθενῶν, “Κύριε, ἄνθρωπον οὐκ ἔχω, ἵνα ὅταν " ταραχθῇ τὸ ὁ Ἐξεὶ. 

ὕδωρ, βάλλῃ με εἰς τὴν κολυμβήθραν - “ἐν ᾧ δὲ ἔρχομαι ἐγὼ, ἄλλος { ΜΙ. Τρ, 

πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει." 8. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “5 Ἔγειραι,1 ἄρον ε ἯΣ αὶ τσ, 
τὸν " κράββατόν σου, καὶ περιπάτει." 9. Καὶ εὐθέως ἐγένετο ὑγιὴς ἃ ΜΚ. .. 4, 
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ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἦρε τὸν κράββατον αὐτοῦ, καὶ περιεπάτει. 
1ο. Ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι 1 70εἰ, νἱ. δὲ σάββατον ’ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ. 

τῆνον, μι, 

τῷ τεθεραπευμένῳ, ““Σάββατόν ἐστιν: οὐκ ἔξεστί σοι ἄραι τὸν 
κράββατον." 11. ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς, ““Ὁ " ποιήσας με " ὑγιῆ, κ νας, 
ἐκεῖνός μοι εἶπεν, Ἄρον τὸν κράββατόν σου, καὶ περιπάτει." 

15: 
19. 

12. Ἡρώτησαν οὖν αὐτὸν, “Τίς ἐστιν ὁ ἄνθρωπος ὁ εἰπών σοι, 

ἼΑρον τὸν κράββατόν σου, καὶ περιπάτει; " 14. Ὁ δὲ ἰαθεὶς οὐκ ΚΗ “0. 
ἤδει τίς ' ἐστιν" ὁ γὰρ Ἰησοῦς " ἐξένευσεν, ὄχλου ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. ἂν 

Κίηρε 

1 φγειρε 88 ἰπ ΦΑΒΟΘ; τεβίογεά Ὀγ πιοάεγῃ εἀϊΐογβ ἰῃ 411 ρ᾽δοςβ οὗ 118 οσσυγγεηςα. 
Ιπίγδηβ. ἰη ἘΡΆ. ν. 14, εἴς. ; υἱάφ ὙΒάγεῖ, ΟΡ. νδσ. 21. 

(Βελ!ἢν) " ὙΠΐβ ᾳυεβιίοη ννὰ8 ρυΐ ἴοὸ 
δἰίγαςς ἴῃς τηδῃ 8 δἰϊεποπ δηά δνᾷάκθη 
Βορβ. Βυὲ {πὲ πιδῃ ἰ8 Πμορβίεββ: ἰδ ἰβ 
ποῖ ἃ αυεβείοη οὗ ν»}}}, μ6 βᾶγβ, δυῖ οὗ 
ΤΡροσιυηΐϊῖγ. ΗἰἾ8 νϑῦὺ ὑνεακπαβ8 οπδοϊθά 
οἴπειβ ἴο δηιὶςίραίς ἢίπι; ἐν ᾧ ἔρχομαι 
ἐγὼ, “ὙὙΠ1ςῸῚ δπὶ ςοπιίηρ,᾿᾿ ΒΕ οου]ά, ἔμ επ, 
τῆονα ἃ [{ππ|ς, θυἘ ποῖ 4υ] ΚΙΥ δηουρῃ. Αἢ 
Ἑδοὰ Ὀυ Ὀ] πρ ὉΡ οὗ [ῃς ᾿νδίεσ, ἈΡΡΈΣΕΠΕΙν 
ΟὨΪΥ οης ςουἱὰ δε ἢεαϊεά. Τῆς ἄλλος 
“πρὸ ἐμοῦ καταβαίνει ννᾶ8 ἃ ρτολί ἀρρτᾶ- 
νδιίοη οὗ Πΐβ οδ8ε.---εσ. 8. Τα ἱπηρο- 
ἴεπξ τῇδη πανίηρ ἀδοϊαγεά πῖ8. με ρ]6β858- 
πεβ8, }6818 βᾶὺβ ἴο δίπ,, "ἔγειρε, ἃ 
φοπηημαπὰ ἴο θὲ ορεγεὰ οὐ [πε πιοπηεπὲ 
ὃῪ ἴα ἰπ Ηΐπὶ ψῆο κάνε ἰξ. ΟἿ νὶ. 63, 
δηὰ Αὐυριυβεπε᾽ 5.“ Π Δ δρῦν εἴ 7υδε 
αυοά νἱΒβ᾽". ἄρον τὸν κράββατόν σου, 
“τΆκε ὑρ γουτ ρδ!ε ". κράββατος ἰ5 
186 1,Αἰἰη ργαδαΐμς, ἀῃηὰ ἰ8 ἰαῖς ατεεκ; 
8δεε Ευϊπεσίοσ 5 Νδὶσ Ῥάγγη., 137; δὰ 
ΜΟΙ εἸ1δπ᾿8 Ογεεὰ Τεςέ., Ὁ. τοῦ, ἔοσ τε - 
ἔεγεποαβ δηά δπεοάοις, Ηεξς νγ88 Ἷουη- 
τηδηάεά ἴο ἔδκα ὑρ δὶβ Ὀ6ἀ ἐπδῖ δ τηὶρδὲ 
τεοορηΐβα πὲ τπ6 οὐγα ννᾶ8. ρεγπιδηθηῖ. 
Νο ἄουδε τηδην οὗ ἴπε οὐταεβ δὲ ἴῃς ροοΐῖ 
ΨΕΙΘ ΙὩΕΓΕΪΥ ἰεπηροσᾶσυ. περιπάτει 
“ἐν ΑἸΚ," ΔὈΠΠΥ ννὰβ ρίνθῃ ποῖ τηθγεῖϊν ἴο 
τῖβα, θὰξ ἴο ννα]ς. ὙΠ ουγεβ ντουρἢς ὉῪ 
ΟΠ γίβε ἅτε ρετγίεςϊ, αηὰ ἀο ποῖ οπὶν γίνε 
8οπλο σε] εἴ.---νεσ. 9. καὶ εὐθέως... ἴπι|- 
τηεάϊδιεῖν οα ΟΠ γι᾿ Β ννοτὰ ἢε Ὀεοδπα 
βίγοηρ, δηὰ ἴοοΐ ᾧἃρ ἢἰβ θεὰ δηὰ νναϊκεά: 
ἦρε δοτῖβε οὗ οπε δοῖ, περιεπάτει ἱπ|- 
Ῥεγίεος οὗ οοπεϊπυεα δοιΐοθ. Ψεῖ. τὸ 
βου ὰ Ὀερίὶπ ψ τς ννοτάβ ἦν δὲ 
σάββατον, 45 ἐπἰ8 15 τῆς βιαγείηρ- ροῖπὶ 
ἴοσ ψνμδῖ (ΟΠ οννΒ.--- ες. το. “1 88 ἃ 
ϑδθῦδιβ οα {πὶ ἀδγ,᾽" ἴῃς 1εννβ ἴπεγε- 

ἴοτε βαϊὰ το ἢϊπὶ ἔμδὲ δά θδεη ἢεαϊςά, 
Σάββατόν ἐστιν, “1ἰ 18 ΘΑΌΡδῖῃ ". οὐκ 
ἔξεστί σοι ἄραι τὸν κράββατον. ΤΒε 
αν ἰ8 1Ἰαϊὰ ἄοννῃ ἴῃ Εχοά. χχὶϊ. Χ2 ; 16ζ. 
χνὶϊ. 21. ““Τάᾶκε δεεὰ ἴο γουτβεῖνεβ δηὰ 
δεᾶγ πὸ Ὀυγάξῃ οἡ ἴπ6 ϑαρυδιῃ ἀδν ;᾽" οὔ. 
Νεῆ. χιϊ. χ5. Ὑῆς σδϑδίπίοδὶ ἰᾶνν γα : 
“ὙΥΒοβοανοσ οὐ ἴδε ϑδορδιῃ ὑγίηρειδ 
δηυτίηρ ἱπ, οσ ἸΑ Καῖ ἃ δηγιθίηρ οὔξ ἰσοπὶ 
ἃ Ρυδ]ὶς ρίαςε ἴο ἃ ρεῖνδίβ οπς, [ἢ ἢς μδῖΒ 
ἄοης [815 ἱπαάνεαγι πεν, ἢς 8841] βδοτῆσα 
ἔοτ 88 βίη ; δὰ 1 Π] Ά ΠΥ, Βς 5841} θὲ σὰς 
ΟΗ͂ δἀηὰ 5}4]1 θὲ πιοπεὰ " (ἰρπεοος ἐπ 
ἰοε.).--τῖψες. τι. ὙΠα πηδπ᾿ 8 τΕΡΙΥ τενεδῖβ 
ἃ δίρμες ἴα ἴμδπ (αὶ οὗ τῆς Βα δι, 
τδε ἐππάἀδπιοπίδὶ ργὶποίρ]ε οὗ 411 Ὁ" γί βείδη 
οδεάϊεποε: Ὁ ποιήσας... περιπάτει. 
Ηε τῃδῖ ρίνεβ {π|π 18 ἴπΠ6 ῥσορεσ δυῖμοσι 
ἔοσ [18 ιι56.---εσγ. 12. ΑΒ {86 πεδίεά πηδῃ 
ἐτδηβέεσσεά ἴῃς Ὀΐαπης ἴο δποίπεσ, ἠρώ- 
τησαν. .. περιπάτει. “ὙΠΟ ἰ5 ἴδε 
ταδῃ.,᾽" τδῖδεσ, “ τῆς ἔεϊϊονν ὃ " ὁ ἄνθρωπος 
υϑεὰ σοπίεπηρίυουϑῖγ. Α5 Οτοίίυβ 88 γ8: 
“Οὐδοτὰπε ποη αυοά πιϊγεπίαγ, βεὰ ᾳυοά 
οδἰαπιηϊεῖυς ᾽᾿.-νες. 13. Βυΐ τῆς τηδη 
ςουἹὰ ρίνε {πεπὶ πο ἱπίοστηδιίίοη. Ηδ ἀϊὰ 
ποῖ Κπονν 88 παῖης οἵ μίβ βεδίεσ, ὁ γὰρ 
᾿Ιησοῦς ἐξένευσεν, ““ἴος 1ε88 μΒαὰ ΨἘΠ- 
ἄγαν" οὐ “ἰυτπεὰ δϑίάθ᾽". ἐκνεύω, 
ἴτοτὰ νεύω, ἴο Ὀεηὰ τς Πεδά, ταῖβεῖ ἐπδῃ 
ἐκνέω, ἴο εν οὐ. ΟΥ̓ ]υάρεβ ἵν. ᾿8 
(μεῖς, πόννενεσ, Ὀσ. ϑνεῖς τεδάβ ἔκ- 
κλινον), χνϊ!. 26. ϑεε αἷϑο Τπᾶγεσ δηὰ 
ΨΝνειβεεῖη. Τῆς τϑᾶϑοη ΨΥ [6808 ἴοοῖς 
ΗΪπιβεῖῖ ἀννᾶν, δπὰ ἴῃς εχρίδηδιίοη οὗ 
Ηἰβ ἀοίηᾳ 80 ψίπουϊ οὈβεγνδίίοη, γα 
Ῥοιἢ ρίνεη ἰπ ὄχλον ὄντος ἐν τῷ τόπῳ. 
Ης ἀϊὰ ποὲ νυν βῃ ορβεγνδίίοη δηά ἴξ ννδβ 
ΕΑΒΥ ἴο εβοᾶρα ἰπ ἴΒς ογοννὰ.---  οσ. 14. 

47 
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14. Μετὰ ταῦτα εὑρίσκει αὐτὸν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ, καὶ εἶπεν αὐτῷ, 
“δε ὑγιὴς γέγονας - μηκέτι ἁμάρτανε, ἵνα μὴ χεῖρόν τί σοι 

αὐτὸν ἀποκτεῖναι,1 ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ. 

15. ᾿Απῆλθεν ὁ ἄνθρωπος, καὶ ἀνήγγειλε τοῖς Ἰουδαίοις, 

16. Καὶ διὰ τοῦτο ἐδίωκον τὸν Ἰησοῦν οἱ Ἰουδαῖοι, καὶ ἐζήτουν 

17. ὁ δὲ Ἰησοῦς 

γένηται." 
1.2. ὅτι Ἰησοῦς ' ἐστιν ὁ " ποιήσας αὐτὸν ὑγιῆ. 
Κινεῖ. 1:5; 

νἱ!. 13. 

8 ἰϊ, το. 

9 Ἂ εὐ Νὰ ἐργάζομαι." 

ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, ““Ὃ πατήρ μου " ἕως ἄρτι ἐργάζεται, κἀγὼ 
18. Διὰ τοῦτο οὖν μᾶλλον ἐζήτουν αὐτὸν οἱ Ἰουδαῖοι 

ἀποκτεῖναι, ὅτι οὗ μόνον “ἔλυε τὸ σάββατον, ἀλλὰ καὶ πατέρα 

1 ὙΒε οἴδυδε και... 
ἃ το δανε ὕῬεεη ἀετίνεά [τοπὶ νεσ. 18. 

1Π158 οἴδυδβε ὃς τεδά. 

ὙΒουρῆῃ ἴδε πεαϊεὰ τπιδη μὰ [δε ἰὸ 
Κεαρ δοϊά οὗ εβι.8, [εδὺ8 ἄοεβ ποῖ ἰοβε 
δοϊὰά οὗ δἰπι, θαϊ εὑρίσκει αὐτὸν ἐν τῷ 
ἱερῷ, “δη45 Πὶπι," 28 ἰἢ Ηδς δδά ὕῬὲεε 
Ἰορξίηρ ουξ ἔοτ Πίπι, οὗ, ἱ. 44, 46, “ἴπ (Π6 
τεπηρίε,᾽᾿ ἤθτε ἢ ΠΊΔΥ πᾶνε ροπα ἴο 
ἵνα αοἄ τπδηκβ8. 6818 βαγβ ἴο δϊτὰ 
1δε ὑγιὴς γέγονας... γένηται. μηκέτι 
ἀμάρτανε, ρτεδεπὲ ἱπηρεγαίίνο, “ ςοηζίπι8 
πὸ ἴοπρασ ἴῃ βίη", χεῖρον. ὙΠεγα ἰ8 
τῆεπ βοπια ΜΟσβα σοηβδάμδηςς Οὗ βἰπ ἴδῃ 
ταῖσιν -εἰρμε γεδγβ᾽ ταίβοσυ πὰ υ5εῖε88- 
Ὧς58. ΑΡρράζεπῖὶν [688 εαταά {πὲ ΠΘΆ ΙΒ 
οὗ δον πιίρῃε οπἷγ Ἰεδὰ {πε πιδη ἴο 
ξαγίμον β'η. Ηἴβ ρῆγϑβίοδὶ ννβα Κη 688 νν88 
Βεεγλ ΡΥ πε τεβὰὶ οὗ βίη, οὗ Μαζχκ 1}. 
5-ἰο. |658118 ἰ8 ποὶ βαιϊββεὰ νυν" ρἰνίηρ 
δίτὰ ρῃγϑίοδὶ πεαῖιἢ. Οδβοδσ Ηοϊϊζιηδηη 
οὔβεζνεβ ἐμαὶ νγε βᾶνα πεγα (Πς ἔννο ἰεδά- 
ἱπρ Ῥαυϊπε ἰάεα8, (πδὶ ἴῃ6 ϑανίουσ ἔγεεβ 
ἔτοτῃ τῆϑηῦ Ο.Τ. ῥγεςερίβ, δηὰ γεῖ {παῖ 
Ηἰβ8 οτηδηοίραιίοη ἰ8 ἃ οδὶ] ἴο βίγίινε 
ραΐηβὲ δίπ (ϑολαπ., Ῥ. 60).--- ει. 15. 
ἀπῆλθεν ὁ ἄνθρωπος. “Τῆε πτλη ΨΜεηὶ ΟΥ̓ 
δῃᾷὰ τεροτγίεά ἴο ἴπ6 [εν τμδὲ τῇς ρϑγζβοη 
Ψ Πο ποαϊεά ῃἰπὶ νν88 6508. Ης μαδὰ 
δβκεά Ηἰβ παᾶπιθ, ἀπά ρεγῆδρβ ἀϊὰά ποῖ 
σοηβίάον ἐμαὶ ἱπ Ῥγοο δι πλίηρ ἰῈ μπὲ νγ88 
εἐπάδηρετίπρ [18 Ὀεπείδοϊον.--- ες. τό. 
Τῆς οοπβϑάυθηςς πούγενοσ νν8 ἴπδὲ “ ἴῃ 6 
768 ρειβεουϊεά [ε888,᾽" ἐδίωκον, ποῖ 'π 
ἴδε τεοδηϊοσαὶ βεηβ ; δυῖ, 45 ἴῃε ἱπιρετίδος 
Αῖϑο βιρρεβῖθ, ἴποῪ δεραη ἔτοπὶ τΠὶ8 
Ῥοΐηξ ἴο πιεάϊταϊε Ποδβι!]ς δοιίίοπ ; οὶ 
Μακ [᾿ϊ. 6. καὶ ἐζήτουν αὐτὸν ἀποκ- 
τεῖναι, οὐ ἴῃς ρτουπά τπᾶῖ Ηδ ννὰ8 ἃ 
ΘΑ Δι ἢ-Ὀτθακεσ, δπὰ τπεγείοτε ννοσῖῆν 
οἵ ἀδδίῃ ; ὅτι ταῦτα ἐποίει ἐν σαββάτῳ. 
Τῆε ρίυταὶ δηὰ τμ6 ἱπιρεγίεοι βῆον {παῖ 
τῆς ογα οὗ ἔπε ἱπιροίθδης τῇδῃ ννᾶ8 ποί 
τῆς ΟὨΪΥ οαδς ἔπεὺ πᾶ ἱπ νῖενν. ΤΒεὶγ 
811168 ἰπ [ἢ ῥῬγονίποοβϑ δαά πηδᾶβ ἴπ6πὶ 
δεαυδίπιεα ν» ἢ δἰ πλῖασ ςαθε5. [ἰ τινουἹά 
δἰτηοβί 586 επὶ 48 ἰξ Ης ψ25 ἴῃ τπε δαδὶξ οὗ 

ἀποκτεῖναι 5 ἰουηά ἴῃ Α, Ὀὰὲ ποῖ ἰη  ΒΟΌΙ, δηὰ ἰβ ϑυΡ- 
Βαϊ μαλλον ἴῃ νεῖ. 18 [8 ροϊπ]688. ὑπ]ε86 

τι 5, ρηδὶ βίης ἔς ϑδῦῦδι!.--- ες. τ. 
[π βοπῖα ἱπίοσγηδὶ ΨΑὺ ἴπεδς δοσυξδίίοηβ 
Μαῖα ὑγοιρῆῃξ ἴο τς εαγβ οὗ [6β805, δηὰ 
Ηἰ8 ἀείεπος ψα8: Ὁ πατή 
ἐργάζομαι. “ΜΥ Ἐδίπει ππὲ]} πον 
ψγογΚΒ, απὰ 1 ψνοσὶς "᾿; 85 1 τα ννοτὶς οὗ 
τῆς Εδίπες δὰ ποῖ σοπὶς ἴο Δη ἐπᾶ οὔ 
τῆς βενεηι ἄδγ, Ὀυξ σοπιϊπυδά ὑπὲ}} ἘΠ 8 
Ργεβεηῖ πουγ. Νῶν, 48 ἔτῃς οπαγδοιογίβεις 
οὗ ἰε Εδίμε ννεσα υ8ὲ τΠΐ8, ἴπαὶ Ης 
ψοτΚ8. ῬΏΙο ρεγοεϊνεά τῆς δαπὶε τυ ; 
παύεται οὐδέποτε ποιῶν ὁ θεὸς ἀλλ᾽ 
ὥσπερ ἴδιον τὸ καίειν πυρὸς καὶ χίονοῃ 
τὸ ψύχειν, οὕτω καὶ Θεοῦ τὸ ποιεῖν. 
αοὰ πενεσ βίορβ ννογκίηρ, ἴογ 88 ἱξ ἰβ ἴῆ8 
ΤΟΡΕΓΥ οὗ ἤτε ἴο Ὀυτῃ δηὰ οὗ βπονν ἴο 
ςοἷὰ 80 οὗ αοὰ ἰο ννοτκ ()ὲ αἰΐερον., 

ἰϊ, 85ὲεε ϑοδβοειίρεη ἐπ ἰος.). [Ἔβϑὺβ πε 
ἐπεπὶ ἴο ἀρργεμεπά παὶ μετα ἰβ πὸ 
ϑαδθδιῃ, δυο 88 ποὺ βύρροβε, νίτα 
Οοά, ἀπά ἐπδὲ {18 μεαλϊϊπρ οὗ ἰῃἢς ἱπι- 
Ῥοίΐεπι ννὰ8 οὐδ ψγοτκ.0. τῇς Εδίδβες 
ἄοεβ ποῖ γεϑὲ ἔτοπὶ ἀοίηρ ροοὰ οἡ ἴδ 
ϑδθθαιῃ ἄδυ, ἀπά 1 88 ἴπ6Ὸ Εδιμεγβ δαπᾶ 
αἶδο ἀο ροοὰ οη ἴδε ϑαδδδιῃ. [πομαγρίπα 
Ηἰπὶ τ Ὀγεακίηρ πὸ ϑαῦθδι (νεσ. 18), 
ἱξνναβ αοὐ πεν οπαγρεάᾶ νυν Ὀγεακίηρ ἰξ. 
Βαϊ τΠ18 ἐχαβρεγαιεὰ π6πὶ τΠ6 πιογα “ δεῈ- 
οδυδε Ης ποῖ ομἷυ ννᾶ8 Δῃηυ]ἶηρ (ἔλνε, 
“Ἴδνν8, 88 μανίηρ δίπάϊηρ ἔοσος, ἅτε ᾿ἰκεπεά 
ἴο θοπάβ, ἢεποε λύειν ἰ5 ἐο ανμιμὶ, σεδυόγί, 
ἀεῤγίυε 9 αμέμογίἐν,, ὙΒΑγεγ) τε 84Ὁ- 
Βα, Ὀυὲ αἴ8ο βαϊά τῃαι αοά νγὰβ Ηἰβ ονγῇ 
Εδιβεγ, πιακίηρ Ηἰπηβε] ἐχυδὶ ἕο αοά "". 
Τα [ὃν ἰουπὰ ἴῃ ὅ πατήρ βον (νεσ. 17) 
δηὰ ἴῃς ἱπιριοδιίοπ ἰη κἀγὼ ἐργάζομαι 
ἃ οἷαἷπι ἴο βοπὶς ρεου ας πὰ εχοϊυβῖνα 
(ἴδιον) Βοπβδ!ρ ου ἴδε ρασῖ οἵ εβυβ; ιμαὲ 
Ης οἰαἰπιεά ἰο ὃ6 ϑοη οἵ αοὰ ποὶ ἰη ἴα 
ΒΕη86 ἴῃ ΨΠΙοὮ οΟἴμο πηδη ἃγο, δυῖ ἰῃ ἃ 
δ6ῆ58 ἸνΒΙΟἢ ἰηνοϊνεοά δαυδ]ν ννἱ8 αοά, 
ϑιαγείηρ ἔἴτοπὶ 1Π|8, [ἐϑὺ5 ἴοοκ οςοαβίοη ἔα 
υπίοϊά Ηἰ5 τεϊαϊίοπ ἴο τς Εδιίδμοσ 80 ἕᾶς 
85 ἰξ ςοποεγπεά πιδη ἴο Κπον ἰΐ. 
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»ἴδιον ἔλεγε τὸν Θεὸν, ἴσον ἑαυτὸν ποιῶν τῷ Θεῷ. 19. ἀπεκρίνατο » Άοτα. δῖ 
οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ᾿“᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐ δύναται δ. 

ὁ υἱὸς ποιεῖν “ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐδὲν, ἐὰν μή τι βλέπῃ τὸν πατέρα «ΥῊ!, 68 ἐπ. 
ποιοῦντα " ἃ γὰρ ἂν ἐκεῖνος ποιῇ, ταῦτα καὶ ὁ υἱὸς ὁμοίως ποιεῖ. 
20. "ὁ γὰρ πατὴρ φιλεῖ τὸν υἱὸν, καὶ πάντα δείκνυσιν αὐτῷ ἃ αὐτὸς τ χν. ο. 
ποιεῖ - καὶ " μείζονα τούτων δείξει αὐτῷ ἔργα, ἵνα ὑμεῖς θαυμάζητε. ε χίν. τα. 
21. ὥσπερ γὰρ ὁ πατὴρ ἐγείρει τοὺς νεκροὺς καὶ ζωοποιεῖ, " οὕτω ι χί. 25. 
καὶ ὁ υἱὸς οὖς θέλει ζωοποιεῖ. 

Το ραββᾶρε 19-30 ἀϊνί 468 [8610 (8 : 
νν. ὯΡ 20 εχδίδῖς ἴδ6 ρστουπάὰ οὗ τῇς 
Θοπ᾿Β δοϊίίνι ἐν ἱπ [6 ἘΔίπετ᾽β δοιίν! ν 
δηὰ ἴονε ἴοσ ἴῃς ϑοη; νν. 21-23, ἴῃς 
ΜΟΣΚΒ ρίνεη ὉΥ ἴῃ6 Εδίδες ἴο (Ὡς ὅοῃ 
816, ΒΈΠΟΓΑΙΥ, 114ε- οἰνίηρ ἀπὰ Ἰυάρίηρ ; 
νν. 24-27, ἴπΠε86 ΜΟΣΚΒ τη (Π6 δβρί γί] 
Βρδεσε; νν. 28-290, ἱπ (δε ρῆγβίοαδὶ 
ΒΡΒεΓε; δηά νεσ. 30, σεαβηγτηδιίοη οὗ 
υπὶν ἢ τς Εδίποτσ.---νεσ. το. ΤΒς 
ξυπάατηεπίαὶ ῥσγοροβίείοῃ 18 οὐ δύναται 
ὅ υἱὸς ποιεῖν ἀφ’ ἑαυτοῦ οὐδέν. “Τῆς 
ϑοη οδη ἀο ποίπίηρ οὗ Ηἱπηβεῖ:." ὙΤῆΐβ 
15 ποξ, 438 βοπηεϊπιὲβ8 π88 Ὀδεῆ βυρροβείΐ, 
8 Βεπεζαὶ βίδιθπιαπί ἴσαα οὗὨ 411 βοηβ, ὕυξ 
ἰ8 Βροκεη ἀϊγεοι νυ οὐ 7ε818. δύναται ἰ5 
τροσδὶ ποῖ ρῃγβίςδὶ 801} Υ---τ που ρἢ Ππεγα 
ἴδε οπε ἱπιρ]168 {πε οἴδετ; δαὶ οὐ νεῖ. 
26. 80 ρετγίεος ἰ8β (ῃ6 ϑοπ᾿Β ΒυτιρδίηΥ 
ἢ ἐπε Ἑδίμεσ παῖ Ηδ οδπ οἠΪΐν ἀο 
ψ δδὲ Ηδ 8ε68 ἴῆε Ἐδίμεσ ἀοίπρ. Ης 
ἄοεβ ποιῃίπρ δὲ Ηἰβ ονῃ ἱπβίδηςς. Ὑβδὶ 
5. ἴο βᾶγ, ἰῇ Βεδίπρ [Π6 ἱπιροΐεπε πλᾶπ 
Ης ἐεῖε βϑυσε Ηἐ ψδβ ἀοίϊπρ ψνῃδὲ {πὰ 
Ἑδίπον νίβμῃεὰ ἄοπθ ἀπά ρανεὲ Ηἱπὶι 
Ῥοννεῦ ἴο ἀο.--ἃ ες ποιεῖ, 88 
Ἡοϊεζπιαπη οὔβοσνεβ, ἴπε ἔοτος οὗ ἴπ6 
τερει του 1168 ἴῃ ὁμοίως, ῥαγίέεγ, "ἴῃ 
{κὲ πιδῆπεσ᾽.πινεσ. 20. ἀ τπε ὅοπ 
ἰ8 Θηδοϊαά ἴο 8εὲ6 ψνδαῖ ἴπ6 Εδίμπεσ ἄοεββ, 
ὈῬεοδυδε Ηδ ἴονεβ ἰῇ ὅοὴ δηά βῇον8 
Ηἰπὶ 41] τπαῖ Ηε Ηἱπηβεῖ ἄοεβ.0 ὍΤῇὰ 
Ἑδίποσ 18 ποῖ ραββίνε ἰῃ ἴῃ τηδίίεσ, 
τ σεν δον ίπρ [6βὺ8 τὸ ἀΐβοονοσ ἢ δὲ 
Ης εδη οὗ ἴδε Ἐδιίπεογ᾽β ν}}; δυῖ τῆς 
Ἑδίπεῖ δείκνυσιν, 5ΒῃοννΒ. Ηἰπ), ἱπνναγάϊν 
δηὰ ἴῃ τεβροῆβα ἴο Ηἰβ οὐγῖ γελάϊπεββ ἴο 
Ῥεζοεῖνε, ποῖ πηεοπδη δ! Ὀυϊ δρ γί τα], 
411 τὲ Ηε ἄοεβ; πάντα Δρρδγεηεὶν 
ψἱδους Πρ τδιίοη, ἴοσ ποιεῖ ἰ8. παριτυδὶ 
Ῥτεβεηΐ 88 φιλεῖ ἰπ ργενίουβ οἴδυβε, δπὰ 
οδηποΐ ὃς ταβιγοϊεά το τἢς (Πίπρβ αοά 
νν 85 ἐλέη ἀοῖὶπρ ἰπ τπε6 οδβε οἵ ἴδε ἱπι- 
Ῥοΐϊεηϊ πλδη. εϑίεβϑ, ἃ πεσεῖν Βυπηδη 
ΒΟΠΒΠΐΡ ΘοΆσΟ Εἶν 88 5ῆεβ ἐπ δοβοϊυϊε ὁ 
πατήρ αηὰ ὁ υἷός οἵἉ 118 ραββαρε.---καὶ 
μείζονα... θαυμάζητε, (δὲ Εαίπετ 
τπγουρὰ (ἢ ϑοη ν"}}} ἀο ρστεδῖεσ ννοσκβ 
{πη 86 Βεαϊΐηρ οὗ ἴῃς ἱπιροΐεπε τηδῃ ; 
φ΄. χὶν. 12; “ἴῃδὲ γε ΠΏΔΥ τηδτνεῖ"; 

22. π οὐδὲ γὰρ ὁ πατὴρ κρίνει ἢ: χἰ 47: 
1δῖ9 Βεεπβ δὴ ἱπαάδεαυδίε πιοῖϊνε, δυὲ 
νεῖ. 23 εχρίδίηβ ἴ, [Ιἢ (μὲ [Ο]]οινί 
8βᾶξβ, βρίγίτ8] αυϊοκεπίηρ 18. πιεδηξ 

ἴῃ νν. 21-27, 816 ἴῃ νν. 28, 20, ἰξ 18 
τῆς Ὀοάγ τεβυγγεσιίοη ἐμαὶ ἰβ ἰπ νίενν.---- 
Ψψες. 21. ὥσπερ γὰρ... ζωοποιεῖ. 
ὙΠὶβ ἰ8Β οπε οὗ ἴπε “ρτεδίεσ ννοσίκβ᾽" 
ΜΠΙΟΒ τῆς ἘΔίπος βῆονβ ἴο ἴῃς ϑὅοη. 
ΤΒε [εν Ὀεϊϊενεά ἴῃ τς ρονες οἵ αοὰ 
ἴο ρίνα 116 ἀπά ἴο σαῖβε ἴε ἀεδά; 566 
Βδυξ, χχχίΐ. 39; 1 88π|. ἰϊ. 6; 18. χχνὶ. 
19. [ποὺς [μογά' ἔτλθ πεσε ννδδ ἴῃ υ58 
τῆς [ο]ονΐης, Ρτάγεῦ: “ἼὍδου, Ο Τοτγά, 
δἃιξ τηϊρμν ἴοσ ἐνεῦ; ὙΤβουὺ αὔίοκεπεβὲ 
τῆς ἀεαὰ ; Του ατί βίγοηρ ἴο βᾶνε ; Του 
Βυβίαίπεβε της ἰἰνὶπρ ὉΥῪ ΤΥ πλεῖον; 
Τθου ᾳυΐϊοκεηεβὲ πε ἀεαά Ὁγ ΤῊΥ ρτεαῖ 
ςοτηραββίοη ἢ ὙΠΟΣ τηδκεϑὲ ροοδ ΤὮΥ 
Αι πε88 ἴο ἔπαπὶ ἴπδὲὶ δίεερ ἴθ τῇς 
ἄυξι; Ὑπου γί δι 1] το αυΐοκεπ {πε 
ἀεαά. Βἰεββεὰ ατὲέ Τῆῇου, Ο 1οσά, νῇο 
αἰοκεηοβὲ ἴῃς ἀελά." ὙΒετῖα ἰβ ἴπεῖε- 
σα ΠΟ πδεὰ ἰοὸ δβίς, ναι αυϊοκεπίηρ οὗ 
τῆε ἀελὰ ἰ8 πεσε πιεαῃὶι ὉΥ̓μαὲ νναβ8 
τλδδηῖ 85 ἴπδὲ ἴῃς ρονγεσ ΒΙ ἢ ἘΠΕΥ 41] 
δεϊϊενεὰ το Ῥὲ ἰῃ αοἀ ννᾶβ8 {{καινῖβε ἴῃ τΠῈ 
ϑ8οη. Ηε φυΐοκεηβ οὖς θέλει, ἰ.4., πο 
τηαϊίοσ ον ἀεδά ες ρβεΐβοῃη ἰβ; ὄνεῃ 
«βου ρῇ Πα [485 ἰδίῃ 48 Ἰοῃρ υ56658 88 ἴῃ 
ἱτηροῖεηξ πάη. Τῇ αὐυςδίίοη οὗ {πὸ 
Βυτήδη Μ1]}} 15 ποῖ ἰουοπεᾶ πεγα, Ὀὰὲ ἰξ 
ΤΏΔΥ ὃς τειηδεκεά πᾶὶ τπεὸὶ Ψ1]] οὗ {πε 
ἱπιροϊεπὲ πδη νγν88 σοηβυϊεα 48 ἴΠ6 ῥὈγῖ της 
τοαυϊδίτε οὗ ἴῃ 6 οὐγα.---νεσ. 22. Βυΐ ποῖ 
ὉΠῚ ἄοεβ ἴῃ6 ϑὅοη αυϊοκεη ψψοτη Ης 
ὙΠ], δας Ηε αἷβο ἱπάρεβ; οὐδὲ γὰρ... 
υἱῷ. “Ἐος ποῖ δνεῆ ἄοεβ ἴπε Ἑδῖπεσς 
)υάρε δὴν οης, Ὀυξ δ45 ρίνεη 811 ἱπάρτηεης 
ἴο ἴπ6 ϑοη." “Ἐοτ βίπος ες Κκπονβ 
Η πλβεῖΓ το θεὲ {πε 80]ς τηεάϊατοτ οὗ ἴσια 
1:|8 ἔοσ τηθη, Ηδ οδη αἷβο ἀδοΐασε (δι δ]] 
ἴῆοβα ψῆο 11} ποῖ ραγίδκε σου ρῃ Ηἱπὶ 
οὗ τῃϊβ Ὁ] 55:0] 11, αι τπεγείη ἐχρεγίεηςς 
ἡυάρπιεπε ΒΕΓ ὺΥ {ΠΕῪ βὶπκ ἱπίο ἀεδίῃ." 
νεπάξ, ἰἰ, 21; δηὰ τ νεῖ. 22. οὐδὲ γὰρ 
ἱπίτοάμςεβ ἔπε ἔγεϑῇ βἰδίετηθηῖ, ἰδέ Ηδ 
)υᾶρεβ, ποῖ ομἷν 88 ἴῃ τεᾶβϑοη ἔος ψνῇῆαῖ 
ἔοεβ δεΐοσε, Ὀυξ οἡ ἴϊ8 οὐνγῃ δοσοιης 4150, 
88 ἃῃ δἀάϊιοηδὶ ἕδος ἴο ὃς ποιὶςεά. [Ιὲ 
ΜΟυΪὰ βεοπὶ Δηῃ δϑίοπίβῃίηρ τπΐηρ τπδῖὶ 
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24. ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω 

25. ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 
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οὐδένα, ἀλλὰ τὴν κρίσιν πᾶσαν δέδωκε τῷ υἱῷ 23. ἵνα πάντες 
τιμῶσι τὸν υἱὸν, καθὼς τιμῶσι τὸν πατέρα. ὁ μὴ τιμῶν τὸν υἱὸν, 
οὐ τιμᾷ τὸν πατέρα τὸν πέμψαντα αὐτόν. 
ὑμῖν, ὅτι ὁ τὸν λόγον μου ἀκούων, καὶ πιστεύων τῷ πέμψαντί με, 

ν 70. }, ἔχει ζωὴν αἰώνιον - καὶ εἰς κρίσιν οὐκ ἔρχεται, ἀλλὰ " μεταβέβηκεν 
ἣ ἐκ τοῦ θανάτου εἰς τὴν ζωήν. 

Ἧ ἶν. 23. 

1 ᾳακονσονται ἰη ΑὨΓ; 

ενεῃ “Ἰυάρτηεπε,᾽᾽ δα α]οιάπα οὗ πλεῃ 
ἴο πεῖς εἴεγμαὶ ἀεειϊπίεβ, βῃουϊὰ 6 
Βαπάςά ονεῖ ἴο ες ϑοῆ. Βυΐ 80 ἰϊ ἰδ: 
δηὰ νἱβουξ ἐχοςριίοη, τὴν κρίσιν πᾶσαν, 
“}} ἡπάρτηςηε,᾽" οὗ 411 πιεηῦ δπὰ νους 
ἌΡΡΕΔ].--- νεῖ. 2323. Ταὶβ δχίγεπια Ργα- 
τομαῖϊνς ἰδ φίνεη ἴο ἴῃς ὅοη ἵνα πάντες 
τιμῶσι τὸν νἱὸν . .. Τηΐβ 15 οης Ρυτ- 
Ῥοβς, ᾿βουρῇ ποῖ ἴδε βοὶς βυγροβε, οὗ 
ςοπηγηιηρ ᾿υάρτηεπε ἴο ἴῃ 8οη ; [παῖ 
ενεπ ἴδοβε διργεπιεῖν πὰ ἱπδιεηδ δὶ ν 
Θινίπε ρῥγεζορδίίνεβ οὗ Εἰνίμε ᾿ς δηὰ 
ἡυάχιπρ πιᾶὺ ὃὉε βεθῆ ἴο ὃς ἰπ Ηἰπι, πὰ 
1μαῖ (ῃυ5 Παῖς πιᾶν ὃ6 ποπουτεὰ ἱπ δπά 
τῆγουρ!! Ηἰπι. Τῆς ρστϑδῖ ρει] τῃγεδίεη- 
ἵπρ με 1ενν8 ννᾶβ τπδὲ {πεν που] ἄδην 
Βοπουτ ἴο ἴῃς ὅοη, πὰ Βεγεῦυ ἱποὺς [Ὡ 6 

{π᾿ οὗὨ τεζυβίηρ, ποποὺς ἴο {πε Εαίδμεγ. 
Ὦ ἀεπουποίης Ηἰπὶ ἔἴοσ Ὀτγοδίσπρ ἴδ6 
ϑαῦϑαϊῃ ΠῸῪ ἡμεῖς ταῖν ἀϊβμοπουτγίη 
τῆς Εδίμετ. ὁμὴ τιμῶν... αὐτόν. μ' 
τιμῶν ἃ Βυρροβεὰ οδεα, ἐπετείοτε μή: οὐ 
τιμᾷ δοίι4] περδιίοη. Τὸ ἀϊβῃοπους Πα 
ἘπεμοτΒ ΠΊΕΒΒΕΠρΕῚ ἰ8 ἴο ἀϊβμοπουσ {ΠῈ 
Ἑδιῖμεσ. Ηανὶπρ Ἴχρί διπεὰ τμε γεϊδιίοη 
οἵ Ηἰξ ψοσίς το τῆς Εδιπεγ᾽β, ἀηὰ μανὶπρ 
ἀεοϊατεά ἐπδὶ Π{- αἰνίης δηά ᾿υάδρίηρς ἅγα 
Ηἰ8 ργεγοραίίνεβ, [εϑὺ5 πονν, ἰῇ νν. 24- 
30, τῆοῖς ἀεβηϊ εἶν βῆοννβ ονν ἴῆεβε 
ῬονοΙΒ ἅσε ἴο ὕῬε εχεζοϊβεὰ ἰῃ ἴῃς βρίτγιτπ8] 
τερεπεσγαίίοῃ, δηὰ ἴῃ τῃς τεϑυγγεςίίοη ἂπά 
βη8] Ἰυάρπιεπέ οὗ πιεῃ. ν. 24-26. 
ΎΒε νοῖος οἵ [6808 ρῖνεβ {Ππὶὶ εἰεγηδὶ. 
ἀμὴν, ἀμὴν, μονενεῖ ἱποσφάϊθ]ε μὲ 1 
ΤΟΥ ΒΔΥ ΤΊΔΥ Βεεη.---  ετ. 24. ὁ τὸν λόγον 

ἀκούων ; ἰἴξ ψγ»25 ἱπτουρἢ Ηἰ8 ψογά 
εβι8 σοηνεγαά [16 ἴο (ἢς ἱπιροΐεηϊ πηδῃ, 

86 τπλὲ Ὀτουρδι Ηἰπὶ ἱπίο βρίτίτυαὶ 
φςοηπεςίοη ψῖ τδ6 τλῆ. Απά ἰξ ἰβ 
ττουρῃ Ηἰβ οἱαίπιβ, Ηἰβ ἰδδομίηρ, Ηἰβ 
οὔξετβ, Ηδ Ὀγίηρψβ Ηἰπιβεϊ πο οοππεοϊίοι 
8 411. 11 ἰδ ἃ ρεπεγαὶ (τ ποῖ οοη- 
Ἀπεὰ το δε ἱπηροίεπε πιᾶη. Βυΐ ἴο 
ΒεΔΙ 18 ποῖ ἐπουρῃ: πιστεύων τῷ 
πέμψαντί με, δεϊϊεῖ οἡ Ηἰπι τπδὲ βεπέ 
7εβϑὺβ πλυϑὲ δοοοηρδην ἤδαγίησ. Νοῖ 
δ᾽ ΠΡΙῚΥ δε! εἴ οη [εβὺ8 θὰ: οα αοά, ΤΒα 
ννοτά οὗ [εβ8 πιυβὲ ὃς τεσορηϊδεά 88 ἃ 
Τὶνὶπε πιεβδᾶξε, ἃ ᾿νοσὰ ψἱἢ μόνας ἴο 

τ ἔρχεται ὧρα καὶ νῦν ἐστιν, ὅτε οἱ νεκροὶ ἀκούσονται ἱ τῆς φωνῆς 

ν ἴῃ Β, δδοριεὰ ὈΥΤΟΎΥΤΥΝ. Η.Ε. ϑ8ο ἢ νεσ. 28. 

016] 1. [ἢ τῃϊ5 σῶα, ΌῪ τῃς νεσὺ δεδγηφ 
δηά Ρεϊϊενίηρ, ἔχει ζωὴν αἰώνιον. ΑΒ8 
ἴδε ἱπιροίεπξ πιδη διδά, ἴῃ Ηἰβ Ὀεϊϊενίηρ, 
ῬἈγβίοδὶ πὸ, 8 ψδοενες θεῖΐϊενεβ. ἴῃ 
ΟἸ γίβι β ννογά 85 αοά᾽ 5 τηεββᾶρε τεοεῖνεβ 
τδε [πὸ οὗ αοά ἱπῖο Πί8 βρίγι. Εδ μδ8 
Αἶδο ἃ περαῖϊνε τεϑυΐ ; εἰς κρίσιν οὐκ 
ἔρχεται [(΄. οὐκ ἐθελόντων ὑμῶν ἐλθεῖν 
εἶν ἀβίσιν; γυοϊεά ἔγοπι Πετηοβίμεῃαβ ΚΥ͂ 
γνειβιείω. ἩΗεοτγοάοιυβ α'8ο υ8ε8 ἴῃς εχ- 
Ῥτεββίοῃ] [1{|1εγᾺ ΠΥ τη 8 τοθᾶπ “Βς 
ἄοεϑ ποί οοπης ἴο ττίαἱ ""; δυῖ [8 ἰξ ποῖ 
τῆς (ΠΠετ τπηεαπίηρ “οοσῆς ὑπάες ςοη- 
ἀεπιπαίίομ "ὃ Μεγεσ βδγ8β “γεβ": σοάεϊ 
ΒΑΥΒ “πο᾽. Μεγετσ β τίρῃξ. Τηΐδ οἴδατε 
͵ἰ8 ἴῃς ἀΐγτεςξ περδῖϊνε οὗ τῇς ἰοσπηεγ: ἴο 
οοπὶδ ἴο Ἰυάρτηεης ἰδ ἴο σοοῦῆς υὑπάετ 
ςοηδεπηπαιίοη, ζ 11, το, αὕτη δὲ ἐστιν 
ἡ κρίσις, εἰς. βηκεν ἐκ τοῦ 
θανάτον εἰς τὴν ζωήν. Τῆε ρετέεςι δΒδονγβ 
(1) τὲ τῆς ργενίουβ ἔχει ἰβ δη δεοῖυδὶ 
Ρτδβεηΐ, ἀπά ἀοε8 ποῖ πηεγοῖν τε “ [88 
ἴῃ Ργοβρεοῖ" οσ “"Πδ8 ἃ τίρμε το "; δά 
(2) ἰμαὲ ἴῃς σεβϑυῖ οὗ ἐπε ἰγαῃβίτίοη σοη- 
τἰπυεβ. Ηδὰ ἰδς ἱπιροΐθδπε τηδη ποῖ 
Ὀεϊϊενεὰ δηά οδεγεά, "ες τνουϊὰ ἢᾶνς τε- 
τηδι πε ἰπ δἷβ ᾿Ἰνὶπρ ἀεδίῃ, ἰῃ πον ἃ βεϊξ- 
οἤοβεη δηὰ βεϊ{-ἢχεά οοηδεπιηδίίοη : δυξ 
δοςερίίηρ ἴῃς [ὸὶ τπΠδὶ ννᾶβ π᾿ Ογίβι 5 
ςοπιπιδηΐ, ἢς ραββεά ἴπεγὰ δπὰ [ἤθη ἔτοτι 
ἀεδίῃ τὸ 11{6.--νες. 25. ᾿Αμὴν “ον ἰη- 
ττοάυςίηρ ἃ σοπῆτγτηδίίοη οἱ (ῃς ρῥσεοεᾶ- 
ἴῃρ βιδιεπιεης, ἱπ ἴῃς ἴογτχῃα οἵ ἃπ δη- 
πουποεπιεπῖ οὗ οπς σπαγδοίεγίβες οὗ ἴδ 
πεν ἀϊβρεπβαδιίοη ; ἔρχεται καὶ νῦν 
ἐστιν, ο΄. ἱν. 3. [π΄ τΠ18 αἰγεαάν ατεὶνεά 
“ΒουΓ᾽ οΥἱ δροςξ, τῆς τηεββαρε οἵ αοά 
ἰ8 υἱἱετεά ὈγΥ ἰῆα νοῖςς οὗ ]εϑὺ8, τῆς 
φωνῆς τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ δηὰ οἱ νεκ- 
ροὶ, (Πε ΨΟ πᾶνε ποῖ πηδάς [ῃς ἰτδηβὶ- 
τίοῃ. βρόκεη οὗ ἱπ ἔπε ργεοεάϊηρ νεζβε, 
ἀκούσονται, 5..4}1 Πεᾶγ ἰξ ; καὶ οἱ ἀκού- 
σαντες ζήσονται [οἵ ζήσουσιν), ποὶ “ ἀηὰ 
Βανίηρ δεαγὰ 5881] ἵνα," ποῖ “δηὰ 
Ὑθε ΠΟΥ ΠΕᾺΓ 5881] [ἶνὰ"; ὃυῖ ““δοὰ 
ἔμοθς 8οὸ πᾶνε Πελγὰ [οσ μεασ] β811 
Ἶῖνε ". Ὑι ἱπβεσίΐοη οἵ με αγιίοὶς ἰῃ- 
ἀϊςδίεβ ἴπδὲ ποῖ 411, Ὀυξ ΟἿΙΥ ἃ οεγίδιπ 
οἶδλδβα οὗ ἴμε νεκροί ὅγα τηρεδηῖ: 411 τ1π8 
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τοῦ υἱοῦ τοῦ Θεοῦ, καὶ οἱ ἀκούσαντες ζήσονται. 26. ὥσπερ γὰρ ὁχ 1, 
πατὴρ ἔχει ζωὴν ἐν ἑαυτῷ, οὕτως ἔδωκε καὶ τῷ υἱῷ ζωὴν ἔχειν ἐν χυὶ!. 5. 
ἑαυτῷ - 27. καὶ " ἐξουσίαν ἔδωκεν αὐτῷ καὶ " κρίσιν ποιεῖν, ὅτι υἱὸς ΡΣ 

1 Μοάεζῃ εἀϊέοτβ γεδά ζησουσι ἢ ΒΌΙ, 1, 22, 33. 

ἀεδὰ μεᾶγ δυὲ ποῖ 411 σίνε αν (Ὁ εἰ88). 
ἀκουσούσιν ἰπ {πὰ ΤΟΓΠΊΕΙ οἰδυδα ΠΊΕΔἢ8 
Βεαγίης νυ ἡ τῆς ουξννατὰ εατς, ἀκούσαντες 
Βεαγίηρ ψἱτ ἔδἢ. ὙΠΟ ᾳυεβιίοη, ἢονν 
οδη τῆς 5βρ γιὰ} ἀςαά μεαγ δηὰ Ὀεϊΐενε ὃ 
8 τς ᾳυδδείοη, δονν οουΐά τῆς ἱπιροῖεπε 
ΤΩΔΉ τἶβε ἰπ τέϑροηβα ἴο Οἤγίβεβ τνοσγὰ ὃ 
Ῥεῖμᾶρβ Ῥβυςβοϊορίςδ!ν ἱπεχρ ϊοδθϊε, ἰξ 
δ, Παρρίϊγ, βοί δ] ς ἴῃ ργδςιίςς.---ν ἐσ. 26. 
Τῆς δόιβ νεῖβὲ ΡδγΟΪ εχρίδίπβ ἴῃς 
Δρράσγεπε προ ρίδίπον, ὥσπερ γὰρ... 
ἔχειν ἐν ἑαυτῷ. “ὙΠ ρῬδγίιοἶεβ σραγκ 
τὰς )πεέ οὗ τῆς εἰδὶ δῃὰ ποὲ {πε ἀεργέες οὗ 
ἱε " (ννεβίοοι"). Α8 ἐξς Ἑδίδβες [88 ἴῃ 
Ἡϊτβοῖζ, ἀπά ἐμογείοσς δὲ Ηἰβ οὐνη οοτλ- 
τηδηὰ, [ππῸὶ ννῃο Ἠδ σἂπ ἱπιρατὲ 48 Ης 
ν}11: 8ο Ὁγ Ηἰ8 σι τῆς ϑοη μδ8 ἰῃ Ηἰ πηβεῖῖ 
11 ψΒΙοἢ Ης οδη σοπιπιυηίοαϊα ἀΐγεοιν 
ἴο ποπὶ Ης ν"]]1].---ὲδν ἑαυτῷ [5ἰπλ}]1Αγῖγ 
υϑεὰ ΜΚ. ἱν. 17, [οἢπ 'ν. 14, εἴς.) ἐχοίυ 88 
Δερεπάδηος ἔοσ [1 οἡ δηγιπίηρ, δχίεγηδὶ 
το 861, Ετοῖι 1818 ἱξ (οἸοννΒ ἐπὶ νΒδῖ [8 
80 Ῥοββεββεὰ ἰ8 ροββεββεά ὑἢ υπϊπίοσ 
τυρίεδ [1π658, αηὰ δὴ δὲ υ"}}} ὃς ἱπ)- 
βλπρα -ἶδωκε, “πε εηβε οατγίεβ υ8 ῬδοΚ 

γοπὰ εἰτης,᾽" βᾶγ8 ννεβίοοιι. Ὑπὶβ ἴδ 
τλοτο ἴδδη ἀουδιδι! ; αἰ πουρἢ βενεζαὶ 'π- 
τεγργείειβ βΌρροβε ἴῃς εἴεγηδὶ ρεπεγδιίοη 
οὔ τῃε ὅ0η ἰΒ ἰῃ νίενν. Ὑῆδῖ [8 ρσεοϊυ δὰ 
Ῥοιἢ ὃν πε 'νογά ““ρᾶνε ᾿Ἶν ΠΟ ἢ “ ἀδηοίδε 
ἰά αυοά ποη μεσ πδῖΐυγαίεπι ρεπεσγδίοπεπι, 
βεὰά ρεσ δεπενοΐδπῃ Ραίσὶ5 νοϊῃιπίδτεπὶ δδὲ 
ςοποδδβυτη," Με. χχνἱ. 18 [Κ. 1.32; 
7ομη 111. 34, νἱ. 37, ἅπρ6}] ἀπὰ ὃν τα 
ςοηπίοχξ, Ἔβρεοίδιν Ὁ τῆς ἰαδὲ οἴδυβε οὗ 
νεῖ, 22. Τῆς ορίπίοῃβ οὗ ἴῃς Ἐδίμεσβ 
δηὰ Ἐείογπιθιβ σε οἰϊεὰ ἴῃ ᾿απῖρθ. ὅες 
ξυγῖμεσς ϑίενεηβ, γολαμ. ΤΠπεοὶ., Ρ. 60.--- 
γεσ. 27. Νοῖ οηἷν π858 ἴῃς Βδίπεσ ρίνεη 
ἴο τπῃ6 ὅοη π|8 γστεδαὲ ργεγορδῖϊνα, δὰ 
καὶ ἐξουσίαν. . . ἀνθρώπον ἐστί. 
κρίσιν ποιεῖν, ἴἰκες μά! οίπινι ἤαεσεγε, ἀπὰ 
οὔχ ἀο ἡνάρτπεμὲ, 5 υβεὰ Ὀγ Πεπιοδίῃοπεϑ, 
Χεπορῆοω, Ροϊγρίῃβ, εἴς, ἱπ (δ6 
86η86 “0 Ἰυάβε," “το δεῖ δ8 Ἰυάρε ᾿". 
ΤΕῖβ. οἰϊπιαχ οὗ δυιδοσίευ [που ρἢ καὶ 
ἰβ οπχϊεεὰ Ῥείΐοτε κρίσιν ὉΥ τεςεηΐ δἀϊίοτβ 
οὐ ροοά δυτμοτὶεν} ἰ8 Ῥαβεά ὕροὴ τπ6 
ἴλοϊ ὅτι υἱὸς ἀνθρώπον ἐστί. [ϑιΓαηρεὶν 
ἐπουρῆ, ΟἸΠγυβοβίοπθἨ δδβοσῖὶρεβ [Ἃ[|8 
Ῥυποῖϊυδιίοπ ἴο Ῥαὺϊ οὗ ϑαπιοβαῖα, δηὰ 
ἀδοίαγεβ ἰξ το Ῥ6 δὴ ἱποοπβεαυεηςε. Ηδς 
Ὠἰπιβοῖς θερίπβ νεγ. 28 νυ (88. οἴδυδε, 
δηά τεδάβ “" πηδγνεὶ ποῖ δἵ {πΐβ, ἐμαὶ Ἠξε 
ἰ8 τπ6 ὅοῃ οἱ Μδη".] Τῇὲ δὔϑβεπος οἱ 

186 δγιίοϊς οοῃηθπηηα 811 ἱπιεγργειϊδιοηβ 
Μ ΠΟ τεπάθ ἐμεβα ννογάβ “τῆς ὅοη οὗ 
Μδῃ " δηά υπάετγβεδπάβ ἔπδέ [6805 οἱ δἰ πιθ 
1π6 ῥτεζοραῖίνε οὐ ἰιμάρτηεπε 88 ἴ88 
Μεββιαῆ. Ἄ,Βεῖς “τς ὅ8οὴ οὗ Μαη" 
τ δδῃ8 ἴπε Μεββίδῇ ἴῃς δτγίϊοἰςβ σερΌ δ σῖν 
ΔΡΡρεδσ. Βεβίάεβ, ἀΐγεοὶ δυϑίοπ τὸ τς 
Μεβδβίδηϊς διποιίίοηβ ψουά ἤεγα ὃς οὐξ 
οἱ ρίαοςβ. Ὑῆςε ννογάβ τιϑὲ δ τεηδεγεᾶ 
“Βεοδυβε Ης ἰβ ἃ δοη οὗ τηδη,᾽ τπδὲ ἰβ, 
ἃ τῶδηῃ. Ηον ἴβ [8 ἃ τϑάβοῃ ἴοσ Ηἰβ 
Ῥεΐπρ )υάρε οὗ τηδη ὃ Μαγίουβ Ἄχρίδπαδ- 
τἴοπβ δὲ ρίνεη : ἴῃς ]Ἰυάρε τῆσδε ὃ6 
ν ἰδ: Ὁ]6 βίπος ἴῃ6 Ἰυάοπηεπὶ 18 ἴο [κε 

ἴἷαλςα στ Πυπιᾶη Ρυδ] ον (Πυΐδετγ, 
αἰδοπδῖι8, ΔΝ ϊβ.8), Ῥεσαυβα 88 τηδη 

τὰς ὅοη οαγγίεϑ οὐκ τπ6 νυν ποῖα ἡνοσῖς οὗ 
τεἀεπιρίίοη (Μεγετ, εἰς.), θεσαυβα τῇεῃ 
Ββουϊά ῬςῈ ἰυάρεά Ὀν ἴδε ἰονν εϑὲ δηὰ 
ταοβὲ ἰονὶηρ οὗ τηεῃ (ϑεῖθσ), Ὀδοδυβε {πε 
7υάρε τῦυβὲ βδβαγε ἴπ6 παίυσε οὗ πόδα 
ΨΜΏΟ ἃζὸ ὑσουρμε Ὀεΐίοσο Ηἱπὶ (ὙΝ εβίςοιι), 
Ὀεοδυδβα ΟΠΪΥ 48 πίη οουΐά [658 δηΐου 
ἱπίο τῆς δρῆεις ἰῇ ψὩϊ ἢ τῆς Ἰυάιϊοϊα] 
οἶος πιονεβ Οσ μάνα ἴπ6 οοπιρβββϑίομ 
ψ πο ἃ Ἰυάρψε οὗ τηθῃ βῃουϊὰ ροββεββ 
(Βαιυτ), δεοαυβεὲ τῇς ἰυάρτηεπε οἵ 
Βυμπηδηϊν ἰβ ἴο δε ἃ Βοπιᾶρε τεηδεγεὰ 
ἴο τῆς ΠοΙΐπ685 οὔ ἀοά, ἃ ἴσια δοῖ οὗ 
δάοτγαιίοπ, 4 ὑνοσβἢῃϊρ ; δπὰ ἐδμεσζείοτε ἐπ 
δοῖ πιυδβὲ ρῸ ἔογίῃ ἔτοτλ (ἢ Ὀοβοπὶ οὗ 
Βυπηαπιν ἴδε} (αοάεῖ). Βυὲ υη- 
ἀουδιεάϊν Βεγβοῆϊαρ ἰ8 στρ ἤθη Πα 
ΒΑΥΒ: κἼΤὮΕΘ εἴδγηδὶ ἴον σοηάδεπιηβ ΠῸ 
οὔς δεδοδιβα Ἦδ ἰβ ἃ βἴπῃοσ; 88 80} 1 
ἄοεβ ποῖ δὲ 411 οοπάεγ ; ἴξ ἰεᾶνεβ ἰΐ ἴο 
τῆεξη ἴο ἱπάρε ἐπε πιβεῖναβ, τὨγΟυΡὮ σα͵εο- 
τίοη οὗ ἴῃς ϑανίουγ ψνῆο ἰ8 ργεβεηϊεά ἴο 
τμοπ). Τῆς ὅοη οὗ Μβϑῃ ἰβ ἴῃς Ἰυάρε οἵ 
πε ννοτ] δ, 1υ5ὲ θεοδυβε Ης ργεβεηίβ ἴΠ6 
εἴεγηδὶ [{{π|, [ες Κίηράοπι οὐ πεᾶνεπ ἴὸ 
Αἰ], ἀπά υτρε68 411 ἰο (ῃς εἴεγηδὶ ἀεοϊβίοη, 
δηὰ τῆ υγραβ ἴΠο86 ψνο σοπείηθς ὑἢ- 
Βεϊϊενίηρ ἴο 4 ςοπιηυἱηρ Βεϊ ἰυάρστηςης᾽" 
(Νεμέεεέ. Τ᾽ λεοὶ., 1. 200). ΒΥ ΗἰβΒ ἀρρεᾶζγ- 
ἱπρ ἴῃ Βυπιδη ἔογτι ἃ8 (οὐ Β τη}ββεῆρετγ, 
δηὰ ὃγ Ηἰβ οὔενς οὔ 1 εἴεγηδὶ, Ηδ 
πεοαββλγν Ἰυάρεδ πεη. ΑΒ Ηἰἶβ οει οὗ 
116 ἴο τς ἱπιροίεηξ πηδη ἐδβιεά δἰπὶ δηὰ 
ββοννεά ψνῃεῖπες μὰ ψουἹά αρϊάς ἴπ ἄδαῖῃ 
Οἵ ῬΡΆ88 ἰηῖο [ἴπ|ῖ 80 ἅγε 81] πιεη ἰυάρεά 
Ρταοίβεῖϊν ΟΥ̓ ἴπᾶὲ ἀρρϑάγαδηος δπιοης 
ἀπεπὶ ἰπ Βυπίδη ἴογπὶ ϑνῃϊο δβειπ 69 
186πὶ δηὰ ἱεπιρίβ ἔπεπὶ ἴο {πίη Ηἰβ 
οἷαἰπι8 αρδυσά, δηὰ νυνί γεῖ 88 ἴῃ δῃ1- 
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ξαςς. οἱ ἀνθρώπου ἐστίί 28. μὴ ᾿θαυμάζετε τοῦτο" ὅτι ἔρχεται ὦρα, ἐν 

οἱ 
ΣΤΉΝ, πάντες οἱ ἐν τοῖς μνημείοις ἀκούσονται τῆς φωνῆς αὐτοῦ, 29. καὶ 
Ἰὰς τό, ἐκπορεύσονται, οἱ τὰ ἀγαθὰ ποιήσαντες, εἰς ἀνάστασιν ζωῆς - οἱ δὲ 

ὅπλοις τὰ "φαῦλα πράξαντες, " εἰς ἀνάστασιν κρίσεως. 30. οὐ δύναμαι 
ὙΠῈ γπί. ἐγὼ ποιεῖν " ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐδέν. καθὼς ἀκούω, κρίνω - καὶ ἡ κρίσις 

δ θμδχῃ, ἡ ἐμὴ δικαία ἐστίν - ὅτι οὐ “ζητῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ 

ΠΣ θέλημα τοῦ πέμψαντός με πατρός 31. ᾿Εὰν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ 
νὴ τό; 
νἱ!. 50. 

1 Μοάετη εἀϊῖοσβ οὔγε πατρος ἰπ δοσογάδπος ἡ ΦΑΒΌΚ, 

Ῥοάϊεὰ ἴονε δπὰά πὶ οἵ ἀοὰ πεςεββαγιν 
Ἶἡυᾶάρεβ πιεῆ. Ὑμεγείοτε μὴ θαυμάζετε 
τοῦτο.--- ες. 28. Απὰ δηοίπεσ τεάβοῃ 
ἴοσ σταβίγαϊπίπρ βυγρεῖβε ἰ8β ὅτι ἔρχεται 
ὥρα, εἰς. [Ια Πᾶ8 Ὀδδὴ ρτοροβεὰ ἴο 
τεπᾶεσ [μἷ8 ἃ5 1 ὅτι γγετε ἐχρίδηδίοτυ οὗ 
τοῦτο, ἀο ποῖ Ψψοπάδσ δὲ (πἰβ, δὲ δῃ 
Βουὺγ ἰ5 σοπγηρ. Βαῖ (1) τοῦτο υ8018}}γ, 
ἀπουρῃ τοὶ ἱπναγίδοϊν, τοίοιβ ἴο νν δὲ 
Ῥτεςεάςβ ; δπὰ (2) νπεη [οἤπ βᾶνβ “" ΠῸ 
τοὶ Ψψοηάος {παῖ 80 πὰ 80, δε 0868 μὴ 
θαυμάσῃς ὅτι νἱΐμουι τοῦτο; ἀπὰ (3) 
18 οτάϊπαγυ τεπάδγίηρ βυἱῖβ τῃ6 ραββαρε 
Ῥείϊίες : Μᾶσνεὶ ποῖ δῖ [ἢ ϊ5 [(Ππδὲ τὴν νοῖςα 
Εἶνεβ 1116] Ὀεοδυβα ἃ {ἰπ|εὲ ἰβ οοτηΐπρ νΏδῃ 
ἴῆετε Ψ}} τεβυὶ τοπὶ τὴν νοῖςα τἴμδὲ 
νΒιοἢ {ἢ ποῖ τειν ρτθδίεσ νν}}} βεσῖ κα γοῦ 
ὕλοτα βαηβίἷγ. Ὁ7μα ὈοάΐΠΥ γεβυγγεοίίοη 
ΤΩΔΥ δὲ 5βεἰά ἴο δε ρτεδίεσ ἴδδὴ (6 
βρίγίτ] δβ 118 οοπϑδαπηπιαῖίοη, Τςοπηρὶε- 
το, δηᾷ Ἔχῃϊδἰτίοη ἴπ τεβυ] 5. Βεβίαεβ, 
ἴῃς 7ενν8 οἵ ουὖζ 1,οτά᾽ 5 {ἰπτ6 ἰἸοοκεὰ ὑροῃ 
τῆς τεβυγγεοιίοη 88 [Π6 ρταπᾶ ἀεπιοηβίγα- 
τίοη οὗ σοά᾽Β ρονεσ. Βαϊ Βεσε [Π6 οἷ ἐν 
τοῖς μνημείοις βϑῆοννΒ [πὲ 1Π6 ΒιΓΡτΙΒΕ 18 
ἴο ὃς οςςδβιοπεὰ ὉΥ ἰῃς ἔδοϊ δι ὄνδη 
ἴδε Ρμγβίοδ!ν ἀεδά 8811 ἤεατγ.---πάντες 
“Ὁ κρίσεως. Τῇαῖ ἴΠ6 τοϑυτγεοϊίοη ἰ8 
ἰϊυδεα, ἴο ἰ8 βῆοννῃ ὃν πε σἤδηρςε ἔτοτλ 
οἷ νεκροί οἵ νεῖ. 25 ἴο οἷ ἐν τοῖς μνημείοις. 
ϑόοχηδ τγίβε ἴο [ἰ{6, βοπὶς ἴο κρίσιν, ΙΓ 
ἴτοπ ἰϊβ ορροϑίτίοη ἴο ζωήν πιιϑὲ Ππατα ὃς 
εαυίνα!εηί ἴο κατακρίσιν. ΙΓ ἰξ [8 δβκεὰ 
ΜΠ τεραγὰ τὸ τῃς τἰρπέεουβ, ΤΏ τνμδὶ 
Ὀοὰν ἄο πεν οοπΊε τυ ἢ ΠΊΟΓΘ ΠΊΔΥ͂ 
ἰς 6 δβκεὰ οἵ {π6 ςοπάεπιπεάῦ. Τῆς 
εηίγδηςε ἱπίο 116 ἀπὰ ἱπῖο οοπἀεπχηδίίοη 
ἃῖῈ ἀσιοτγηγϊποά ΌὉΥ ςοπάποϊ ; πον ἴῃς 
οοπάυς!ξ 18 ἀειεγτλίπεὰ ἰ5 ποῖ Πετε βίαϊεά. 
Εοτ τπε εχργεβδίοπβ ἀεῆπίηρ ἴε ἔνο 
ἴγρεβ οὗ σοπάποὶ 866 οἡ σἤδρΡ. 1. 20, 21. 
Τῆδῖ τς Ῥγαβεηὶ στεοθριίοη οὗ [πὸ 'β ἐῆε 
ἀββυγδηοε οἵ γαβυγγεοίίοη 8 ραϊ ΒΓ ΚΙΠΕΙΥ 
ὉΥ ῬδὺΪ ἰῃ 2 Οοσ. ν. 56. Τῆς ἴδοϊ τπδὲ 
Βοπὴς 8411] γίδβε ἴο Ἴοοπάεπιηδιίοη ἀ8- 
οἴοβεβ ἴπδι Ἄἐνεὴ ἴδοβε ᾿νο μᾶνὲ ποῖ ἴῃς 
ϑριγίε οὗ αοἄ ἴῃ ἐμεπὶ μᾶνὲ βοπὶς Κίπὰ οὗ 
τοπιίπυοιβ 1 νν ἢ πα πίδίπβ {ἢ 6πὶ ἴπ 

εχίβίεημος 8 {πεῖς ραιβοπαΐ ἰάθπε 
ἱπῖδος ἔγοτι ἴμ6 τἰπχε οὗ ἀδαιῖῇῃ το ἴῃς εἶπα 
οὗ τεβυγγεςίοῃ. Αἶβο, ἐδαῖ τῆς ἰοὴς 
Ῥετιοά βρεπὶ Ὀγ δοπῖθ Ῥεΐνεεη ἴπεβς ἔννο 
Ῥοϊπὲβ μὰ8 τοὶ Ῥθδϑὴ υἱΠἰ5εἀ ἔοσ Ὀσὶπρὶπα 
1δεπὶ ἱπίο {ε]]οννβμὶρ 8 ΟἸσίβε ἰ8 
Δρράγεηῖ. [Ιπ ννῆδί βίδϊε {ΠῸΥ σίβε οσ ἴο 
ψῃδῖ σοπάϊίοη ἔπεν ρο, ε δὲ ποῖ βεσε 
τοϊά. Βεγοπά ἴδε ἔδοϊ οὗ δεῖς ςοπάθπι- 
πδίίοη δεῖν δπΐυτς ἰ5 1οἴξ ἰπ ἀδγίπεββ, δὰ 
νγᾶ5 1 Πποσγείοσα γοῦν τηδᾶπε τὸ ὃς ἰεῖ 
ἰῃ ἀἄδγκηςββ.--- εσ. 3.6. Ταΐβ ᾿πάρτηεης 
οἰαίπιεὰ Ὁγ ]6βὺ8 8, οννενεσ, εηραρεά 
ἷπ, Ὡοΐ ἴῃ ΔΩΥ δβρίσι: οὗ 8ε1-οχαϊιδιίίοη οἵ 
δυπιᾶηῃ ἀγοϊτασίπεϑθ, ΠΟΥ οἂπ ἰξ εἰσ, 
Ὀεοδυβα ἰξ ἰ8 πλεγεῖν 8 ἴῃς ὄχεςυΐογ οἱ 
τς Εδίμεγ᾽β Ψ}} Ηε ᾿υάρεϑ8.---οὐ δύ 

ες οὐδέν. ὙΠε βτβὲ βίδιςπιεπὶ οὗ τπ6 
νεζβε ἰ8 ἃ γεΐυγη ὕροη νεγ. 19, “" Τῆς ϑοῃ 
οδη ἀο ποϊπίηρ οὗ Ηἰπλβεῖζ᾽" ; θυ πον ἱξ 
18 ϑρεοίδ!ν δρρι δὰ το ἕῆς ψγοσκ οὗ )υὰρ- 
ταϑηϊ.---καθῶς ἀκούω κρίνω. Α5 Ηςδ 551 
οὗ Ηἰβ ρίνίηρ 1, ἴδε Ης νγᾶβ πιεσεὶν 
τὰς Αξεπὲ οἵ αοά, ἀοίηρ να: Ης βἂνν 
ἴῆε Εδίδεσ ἄο: 8ο ποῦν Ης βρεᾶκβ ννῆδι 
Ηςε πεδῖβ ἴτοτη [ἢ Εδίμεγ. Ηἰβ Ἰυάρτηεης 
Ηες Κηοννβ ἴο δε ͵7υβῖ, θΒεςδυβε Ης 5 οοῦ- 
βοίουβ παῖ Ηε [88 πο ρεγβοῃδὶ δίδβ, θυϊ 
Β6ῈΚ8 ΟἿΪΥ ἴο οαΙτῪ οὐἕ ἔπε ν}} οὗ 186 
Ἑαδΐδεγ, ἴῃ νν. 31-40 [658 βυιοϊλη δία 5 
18εβε ρτεδῖ οἱδίτηβ νηοῦ Ηδ [85 πηδάς 
ἰπ ἴδε ἰοτεροίηρ νεσβεβ. Ηε σεΐεγβ ἴο ἴῃς 
μαρτυρία Ὀοτηα ὃγ ]ομπ ἴμε Βαριίβε, ΌὉῪ 
τᾶς ψνοσκβ ρίνεη Ηἰἱπὶ ὃν ἴδε αίΐβεε, δηάὰ 
Ὁν τῇς Εδίπεγ ἴῃ ϑοτίρίυτγε.---Ν τ. 31. 
᾿Εὰν εγὼ ῶ..., ἀληθής. [εδὺ8 
δητὶςοἰραῖθβ τῆς οὐ]εοτίοη, ἐμαὶ τπ656 στεαᾶξ 
οἰδἰ 8 ὑπ πιδάς Ἐ0ΝΕΙ οη Ηἰβ οὐὰ 
δυϊποσίν [ἔγνω τοὺς ᾿ ους ἐνθυμου- 

νους ἀντιθεῖναι, Εὐτῃγτ.]. ΤῊς εν 5ἢ 
ἂν 8 ρίνεη Ὁγ Νεἰβιείη, “" Ταβεῖδυβ ἄς 
86 ἰρβϑὶβ ποῇ οζγεάδυηι," οὐ “"" Ηοπιο ποῦ 
εβι Πάε ἀΐρπυβ ἀς 8ε 'ρβο,᾽" δηά εὖ Ῥευξ. 
χίχ. 15. Τῆς βᾶπης ἰανν ργενδιεὰ ἀπιοῦρ 
ἴῃς ἀτεεῖβ, μαρτυρεῖν γὰρ οἱ ι οὐκ 
ἐῶσιν αὐτὸν ἑαυτῷ (Πεπιοβίῃ,, 06 Οον., 
2), δΔηἃ δπιοὴῷ {δε ἘοπΊδῃβ, “τῆοτα 
τηαδ)ογὰπὶ οοπηιρᾶγδιιπὶ δδῖ, υἱ ἰῃ πλϊπίπλὶδ 



828---34. 

ἐμαυτοῦ, ἡ μαρτυρία μου οὐκ ἔστιν ἀληθής. 
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42. "ἄλλος ἐστὶν ὁ 6 νἱί!. τᾶ, 
μαρτυρῶν περὶ ἐμοῦ, καὶ οἶδα ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία ἣν 
μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ. 

33. “ Ὑμεῖς ἀπεστάλκατε πρὸς Ἰωάννην, καὶ μεμαρτύρηκε τῇ {χνί!!. 3). 

ἀληθείᾳ - 34- ἐγὼ δὲ οὐ παρὰ ἀνθρώπου τὴν μαρτυρίαν λαμβάνω, ε δὲ τκκτιι 
ἀλλὰ ταῦτα λέγω ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε. 25. ἐκεῖνος ἦν "ὁ λύχνος ὁ 1. δῖκ. 

καιόμενος καὶ "ἢ φαίνων, ὑμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλλιασθῆναι ἷ πρὸς ἘΔ 15 

1 ἀγαλλιαθηναι ἰῃ ΦΑῸ ; Τ.Ε. ἰπ ΒΙ». 

τοῦυβ Βοπλῖπεβ ΔπΊρ]ἰβδί πὶ ἐδβεϊ πηοηί πὶ 
ἂς 806 τε ποῃ αϊςεγεηῖ" (Οίςεγο, ό7γο 
Ἀοβεοῖο, 36, ψνειϊβιεῖὶπ). ἀτοιίϊυβ ΒᾶὺΒ : 
“Ἐοτηδηὶ ἀΐουπὲ πεπγίπεπὶ ἰάοπειπὶ 
(εβίεπλ 6886 ἴῃ σὲ 808, Βυῖ ον οδῃ 
7805 βᾶῪ ἴδαὶ 1 Ηΐ8 ψἱῖπεβ8 βίδπ δ 
δίοης ἰξ 15 ποὶ ἴτε ὃ ΟΠγγβοβίοπι ΒΔ Υ8 
Ἡς δρεᾶκβ ποὲ δὑβοϊαεϊγ δὲ 
τεΐίεσεπος ἴο {δεῖς βυβρίοίοη [πρὸς τὴν 
ἐκείνων ὑπόνοιαν]. Απὰ οη οςοδδίοη Ης 
οδη τηδϊηϊδίπ ἴπδὶ Ηἰἴβ8Β (δβε ΠΟΥ οὗ 
Ἡ ἰπιβοῖῦ [8 ἴσυς, ομδρ. νἱ"]. 13, μεῖς Ηδ 
Βδγ5 “ ὙΒουρὮ 1 υνἴηε88 οὗ τγβεὶ ἢ ΤΥ 
ϊη685 8 {π|6,᾿ ἀπὰ ἀεπιαπάβ ἰπαὶ Ης 
Ῥὲ ςοηβίἀετεὰ οτς οὗἩ ἴῃ8 ἔννο νυ]παββεβ 
τεαυϊτεά, Ηδτα (δ ροϊπὲ οὗ νίενν 18 
ἀἰβξεοας, δηὰ Ης πιοδηβ8: ὅεγε 1 βἰδηά- 
ἷῃρ αἷἴοης, υπαυςπεπιςαίϊεὰ ὈῪ ἴδα 
Ἑδίδεσ, τὶν οἰδίτηβ νου] ποῖ ὈῈ τ ὮΥ 
οὗ ετεάϊε. Βαυὲ ἄλλος ἐστὶν ὁ μαρτυρῶν 
ορὶ ἐμοῦ (οη ἴῃς ἀεῆβηίτε ργεάϊοδιθ νυ 
ἰπάεβηϊξα βυῦ͵εςς υἱάφ Ννίπεσ, Ρ. 136). 
“Φ1Ὸ 18 ἀποῖδμος πὲ θεδγει υνἹπε 88 οὗ 
τὴς," παπιεῖν, ἴῃς Εδίμεσ [σημαίνει τὸν 
ἐν τοῖς οὐρανοῖς ὄντα θεὸν καὶ Πατέρα, 
Ονυτὶϊ, Μεϊδποδίπομ, δηὰ ἴῃς Ὀεδβῖ πιοάεσηῃ 
ἱπεεσργείεγβ, Ηοϊιζτηδπη, ν εἰββ, νν εβί- 
οοἵ.]. Ὗἀτοεῖιβ, ἐοϊ!οννίαρ ΟὨγυβοβίομι 
δηὰ Εὐυϊπγπιΐιβ, ΒΑ Υ8 “ ζ40}ΠἸπλυ πὶ εβὲ ας 
ἂς Ἰομᾶπης βιιπιαπιυδ, φυΐα ἂς εοὸ βυπὶ 
αυδε Ρῥζοχίτηθ βεσυυπίυσ ᾿, Αραίηβι π18 
8 (1) τῆς ἀϊβοϊ αἰ πιεῖ οὗ [οπ᾿Β (Ἔβεϊ πΊΟ ΠΥ, 
νεῖ. 34; (2) ἀπά ἜἊβρεοίδιν ἴῃς δοσεπῖι- 
δἰεὰ ορροβίκίοη οἵ ὑμεῖς, νετ. 33, δΔηὰ ἐγώ, 
νοῖ. 34. ΕοΊ ΟἿΟΣ σεᾶβοῃβ, 866 [ὗοκα. 
ΟΥὨ τπ|8 νυ ϊῖπεββ [6808 βᾶυ8 οἶδα ὅτι... 
ἐμοῦ. ὙΜΨῺΥ 1818 αἀάϊιίοη ἢ [18 ἰξ δὴ 
ονοσζῆον οἵἉ δβαιϊϑέδοϊίοη πὶ (Ὡς ὑπαββδι]- 
ΦΔΌ]ε ροβίπίοῃ 18 [6 βι ἱΠΟΩΥ ξῖνεβ ΗΠ πὶ ὃ 
Εδίπεν ἰξ ἰβ ἰῃς οἴει ἴο {πε βυρροπί[οῃ 
τολὰε ἴῃ νεῖ. 31, “ΠΥ ὙΠΠΕΒ8 8 ποῖ 
ἴτυς ". [Ογτὶ]Β ἱπεεγργεϊδτιίοη ἰβ ἰη- 
εχαςῖ, Ὀὰχὲ βυρρεξβῖϊνε : μονονονχὶ τοῦτο 
διδάσκων, ὅτι Θεὸς ὧν ἀληθινὸς, οἶδα, 
φησὶν, ἐμαντὸν, κεχαρισμένον δὲ οὐδὲν 

ρ ἐρεῖ περὶ ἐμοῦ.) -Νετ. 33. 
Βείοσε Ἄχβίδιεἰηρ ἐπε Ἐδιῃατ᾽ 8 [ΘΕ ΠΊΟΩΥ 
16βὺβ πιεεῖβ πεπὶ οπ (μεὶγ οἵνῃ στουηὰᾶ: 
ὑμεῖς, γε γουτβεῖνεβ, ἀπεστάλκατε πρὸς 

Ἰωάννην, δεηξ, ὈΥ ἴπ6 ἀερυϊδίίοη πιεη- 
τίοπεά οἤδρΡ. ἱ.. ἴο ]οῆπ ; νὩΙοἢ τῆ αγ τνουϊὰ 
ποῖ ἢᾶνα ἄοπε δά ἴπεν ποῖ ᾿βοιρῆξ πὶ 
ἐγυβεννοσῖ νυ (Ἐμδιστοίαθ. Τῆς ρεζίεος 
ἰδ υϑδεᾶ, ἱπάϊςαϊίηρ (δδὲ ἴῃς τσεβυΐέ 
οοπιϊηιεά; 48 ἴδε ρεγίεοξ μεμαρτύρηκε 
ἰπαϊςαῖεβ ἐμαὶ “Ἐῃ6 τεβεπΊοτΥ ργαϑεσναβ 
118 ναῖυς πον Πβιαπάϊπρ, ἴῃς ἀιδαρρεᾶτ- 
δῆςς οὗ {πε νἱίηεββ ".---τῇ ἀληθείᾳ το 
τῆς τγυτἢ, ἐβρεοῖδ!ν οὗ Ὡς Μεεβίδηϊς 
ἀϊρσηϊεν οὗ 7εβι8.--- ες. 34. ἐγὼ δὲ οὐ 
κοὰξ ἴον τῪ ρατέ 1 ἀἄο ποὲ ἀερεπὰ 
ὍΡΟΙ 8 πιᾶη᾿ 5 ἰεβιπΠΠΟΩΥ. [Ι͂ἢ νΠῃδῖ δεῆβα 
5 1818 ἴο δε ακθὴ ὃ [ἢ ἰϊ. τὶ λαμβάνειν 
τὴν μαρτυρίαν πιεᾶπ8 “0 οτγαάιε ἐαβεὶ- 
τηοην,᾽ Ὀυῖ {π|8 βεηβδε ἄοεβϑ ποῖ βδιϊ εν 
τῆς ργεβεπὲ υ8ὲ. τοί βαγβ, “Ηἰς 
λαμβάνω εβέ γεφηΐγο, αἱ ἰπῖσγα 41, 44, υδὶ 
ἷῃ ορροβίϊο πιεπιῦσο ροηπίϊυ ζητεῖν υἱ 
ἰάδτη ναῖθηβ᾽". 80 ἴοο ὔοκε. Ὗἀοάει 
δηὰ νΝνεβίοοιξ ῥὑγείεσ ἴο δπιρμδβίβα ἴδ 6 
δτιῖςῖς, “ ἐλέ ταβυτηοην,᾿" “Π6 ΟΗΪΥ τοδὶ, 
ἱπία 1016, υὑπεχοαριϊοπδθϊς ἐςβεϊ πηοην,᾽}" 
Ι ἀο ποῖ δοςερὲ ἕτοπὶ δῆ. Τῆς βεῆβε 
'8 : Υου βεηΐ ἴο [ομη δπά ἢδ ἰεβιϊῆεά ἴο 
τ8ς τυῖ ; θὰϊ ἐπε ἐαβεϊπηομν νυ ἢ 1 [Ὸσ 
ΤΩΥ Ῥᾶτὶ δοςερῖ δηά σγεὶν ὑροη ἷβ ποῖ πδῖ 
οἵ ἃ πιᾶπῃ. ΤΤῇῃε ἰεβεπιοην Ὁ ἰοἢ οοη- 
βγπιβ Ηἰπὶ ἰπ (πς σοπβοίουβπεββ πὶ Ης 
8 Οοἀ᾽  πηδββθηρεσ 18 ποῖ ἃ πυπΊλη δυϊ 
ἃ Ὀϊνίπε ἐεϑβεπηοην .---ἀλλὰ ταῦτα λέ 
δὲ 1815 1 βᾶν, παι ἰ8, (ἢ 15 τορασγάΐϊηρ δα 
τγυτῇ οὗ ]οΠπ᾿ 5 ἰοβεἱπποην 1 ποῦν πιεηξίοη 
ἵνα ὑμεῖς σωθῆτε, ἴοΓ γουΓ ΒᾶΚε8, ποΐ ἴοσ 
ΤΩΥ οννη, ἴπδΐ ὄνβὴ οὔ ἃ τῇδ π᾿ Β ̓6βἸΠΠΟῚΥ 
γοῦ τῇδ θ6 ἱπάυςεά ἰο Ὀεΐϊενε.---Ν τ. 35. 
ἐκεῖνος ἦν ὁ λύχνος ὁ καιόμενος καὶ 
φαίνων, “Ηε ν»5 (Ξυρρεβείηρ (πΠδὲ ΠΟῚ 
τῆς Βαριίϑὲ ννγὰβ ἀεδά) τε ἰδτὴρ παῖ 
Ῥυτηθῖῃ ἀπά βμϊπειῃ,".---ὁ λύχνος ; ἴοτ 
ἴῃς ἀϊβεζεπος θεῖννεεπ λύχνος ἃ ἰδτὴρ 
Δηὰ λαμπάς 4 ἰοτοῦ, βεὲ ὙἸτζεποῖ, 
ϑγλιοηγπιδ, Ὁ. 154, δπὰ οἷ, λαμπαδη- 
δρομία ἐπε Αἰπεηΐδπη ἐογεΐ-ταοε. ΤῆΘ 
διῖίοῖς “ δἰπιρὶν τλλτ ΚΒ ἘΠ 6 ἐΑΠΊ Πᾶς ρίεςα 
οὗ πουβεποϊά ἔυτπίτυτε" (ἸΜεδβιοοι). 
“ΤΏ δγίίοϊα βἰ πρὶν σοηνεσίβ ἴῃς ἱπιαρα 
ἰπῖο ἃ ἀεβηϊίοη ᾽" (αοάεῖ). “Τῆα δτίίς!ς 
Ῥοΐηϊβ Ὠἰπὶ οὖϊ 85 ἴῃς ἀεπηϊξα Πρ νο ἢ 
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τΟομμέν. ορ, ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ. 36. ἐγὼ δὲ ἔχω τὴν μαρτυρίαν μείζω τοῦ 
Ἴ Ἰωάννου " τὰ γὰρ ἔργα ἃ ἔδωκέ! μοι ὁ πατὴρ ἵνα τελειώσω αὐτὰ» 

αὐτὰ τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ, μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὅτι ὁ πατήρ με 
ἀπέσταλκε" 327. καὶ ὁ πέμψας με πατὴρ, αὐτὸς 2 μεμαρτύρηκε περὶ 

Ἰ Ἐχοά. 
χχνὶϊ. 17. 

ἑωράκατε. 

ἐμοῦ. οὔτε φωνὴν αὐτοῦ ἀκηκόατε πώποτε, οὔτε ' εἶδος αὐτοῦ 

48. καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ οὐκ ἔχετε μένοντα ἐν ὑμῖν, 
ΚΡε. οχίχ. 4. ὅτι ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος, τούτῳ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε. 30. ἢ Ἔρευ- 
Με ΊΗ, 9. νᾶτε ὃ τὰς γραφὰς, ὅτι ὑμεῖς ' δοκεῖτε ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν, 

1 δεδωκεν ἰπ , ΒΙ, 1, 33. 
8 ἐεραννατε ἴῃ ΕΒ"; ΤῊ ΤΙΝ. 

οουὰ πᾶνε βονγῃ ἴῃ επὶ [ἢ γᾶν ἴο βαῖνα- 
εἴοη, νεῖ. 34) (ΝΥ εἰβ8). Οἰμπεῖβ βπά ἃ 
τείεσεπος ἴο ΡΒ. Ἴχχχίϊ. 17, ἧτο 
λύχνον τῷ Χριστῷ σον. Οτοιϊιι5 ἀπά 
1ὕοκε ᾿κεῖ 'ῃς τοίξερηςς 18 αφὴ Εσροϊυ8. 
χἰ νι. τ, καὶ ἀνέστη ᾿Ελίας προφήτης ὡς 
πῦρ καὶ ὁ λόγος αὐτοῦ ὡς λαμπὰς ἐκαίετο. 
πιὸ πιεάϊεενα!ὶ [,δτπ Η γγληβ ἴπε Βαρεῖβι 
8." ποη 1μχ ἰβῖε, βεά Ἰυσεγηδ ᾿". [(ἰςετο, 
2το Μίίΐίομε, 21, δηὰ εἰβείνῃεσγε, 0818 
οοτίδίπ 1Ππβιτίουβ οἰτἰζεβ “Ἰυτχΐπα,᾽"" 
Ῥυξ ἢ 4 βοπιεννῆδὲ ἀϊβεγεηι βιρηὶῆ- 
οδηος.] --- ὅ καιόμενος, “Ὀυτπίπρ ἀπὰ 
δεϊηίηρ ἂς ποῖ ἴνο ἀϊδεσεηὶ ργοροῖ- 
εἰε8,᾿ Μεγεσ; ἃ ἐπὴν τηυδὲ Ὀυγη ἰξ ἴΐ 
8 ἴο βῃίπε.---ὖὐμεῖς δὲ ἠθελήσατε ἀγαλ- 
λιασθῆναι πρὸς ὥραν ἐν τῷ φωτὶ αὐτοῦ ; 
τῆς ἀχριθβδίοη βεαπὶθ ἱπίεαπάβὰ (ο 
βυρρεβὲ {ῃε {μου ρ 1688 ἀπὰ Ὀγίεῦ ῥἷδΥ 
οὗ ἰπβεοῖβ ἰπ ἔπε βυπβῃίηθ οἵὐ τουηὰ 
ἃ ἰδτωρ. [“ὶς ἀΐε Μὕςκεη ἱπὶ ϑοππεη- 
βοβείη βρίεἴεη," Ηδυβγαίῃ ἐπ Ηοἰ ἐζπμδπῃ.) 
{ῖκο οὨάγεη ἐο]ονν προ ἰῇ ἃ Ὀτί] ῥσο- 
ςεβδβίοη, ἀδηςίπρ ἰπ [Π6 τογοπ]ρῃῖ: Πα 
ἴγρε οἵ βεπεϊπιεηίδί τε]! ρ οηἰβῖβ γανο πη 
ἴῃ {μεῖς ονγῃ δπηοιίοηβ.--- ες, 36. ἐγὼ 
Βυς Τ᾽ ἴη σοηῖγαβί ἴο ἰῃς ὑμεῖς οἵ νεῖ. 
33, ἔχω τὴν μ ίαν μείζω, “πᾶνε ἴῃς 
νππεβ88 νυ Πίος ἢ 15 ρτεδίογ," 1.6.) οὗ στθδίεγ 
ψεἰρηῖ 28 ενίάεπος ἴμδη τπὶ οὗ ]ομη.-- 
τὰ γὰρ ἔ «ον ἀπέσταλκε, “δε 
ΨοΥκΒ ΠΟ ἴῃς Ἑδίποι ὅδωκε [οΓ 88 
ταοᾶσγῃ εὐἀϊϊοτα τεδὰ δέδωκεν] ἰο Ηἰπὶ " 
ςοπηρτῖβε αὐΐ τηδὶ Ης νγνῶβ σοπιγηϊβϑίοπε 
ἴο ἀο, θυ νὴ ἃ ποτα βρεοίαὶ γείεσεηςα 
1.Η1|8 πιίγαοϊεβ. [ὔοκε ννε 1] βαγβ8, “" Ης 
Ψ»Πο Ἰοοκεὰ δὲ {πε πηίγαςεβ ἃ8 βεραγδαῖς 
δηὰ ἱπάϊνίἀτα] ἀϊδρίαγβ οὗ βιιρεγηδίυσγαὶ 
ῬΟΜΕΣ δηά ἀϊὰ ποῖ νίενν {πε δπεῖγε πιδηΐ- 
εδβίδιίοη οἱ ΟἸχίβε ἰῃ [158 βοϊ αὶ ἐν, ννᾶβ 
ουπά το ἤπά ἐδ πιίγαςϊε8 νἱπουὲ βρη ῆ- 
σᾶπος ἃπά ἰἢς ἰδιίε ἱποουηργεβεηβίδϊε ᾽᾿. 
Ὑμδε ἔργα ἅτε οἰϊεὰ 48 ενίάδηςς, ΟΠ ΔΡ8. χ. 
25. 38, δηὰ χὶν. 11; ενίάεποε 88 Βεῖε ἴο 
τῆς ἴλοὶ ἐπὶ τε Βδίπες μδά βεπὶ Ηἰπ1.--- 
Μες. 37. Βυϊονοῖ δπά δἂδονς ἴῃς ενίάεπος 

3 ἐκεῖνος 'ἴπ ΒΙ,.. ΤᾺς ἀϊβξετεπος Πετς ἰ8 δ ρῃι. 

οὗ τῆς ψοσκβ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ, 
αὐτὸς μεμαρτύρηκε, “Απά ἐξ Ἑδῖμεσ 
Ὑ)0 δεηΐ πὲ μα5 Ηἰπλ86 1} αἰβὸ ἐεβιϊβεά᾽᾽". 

“Ηἰϊξ νοῖςα γοὺῦ Βᾶνα πενεσ μοασάὰ : Ηἰβ 
ἔογπλ γοὺῦ πᾶν ἤενεσ βεεη.᾽ [Ι᾿ 18 ἢοὲ 
ὈΥ 56ηβίδ!ς βίρῃιβ8 δηὰ βουπάβ ἴῃς Εδιδεσ 
[28 ρίνεῃ Ηἰβ ἐεβειπιοην. [Τιἷβ ἱπίεσ- 
τεϊδιίοη 8 ἤόονενεσ ἱσποεὰ Ὀγ πιοβί: 
Υ̓ Μεγεσ, ννῆο τίη Κα τῆς τεΐεγεηοε 15 τὸ 

{δοῖσ ἸΠΒΘΏΒ ὉΠ τὸ πε τενοϊδιίοη οὗ 
αοά πῃ ϑοείρίυστε ; ὉΥῪ Νεβίοοῖς, νδο 
8Βδγ8 ταμε  ἰενα ΌΥ {πμεὶς ἀϊβρεϊεῖ οἱ 
ΟὨγίϑι [δ] τὸ πεᾶσ δηὰ 8ες Ηἰϊηι'": 
ΌῪ ἀοάει, Ψῆο ἤπάβ “4 ἀεοϊαγαιίίοη οἱ 
ταδπ᾿Β πδίυσαὶ ἱπιροΐδηοα ἴἰο σίβε ἴο ἴπ6 
ἱτητηεάϊαϊς ἀπά ρεγβοηδὶ Κπον]δάρε οὗ 
σοά’". Κείεγεπος ἴο ἴῃς Ὀαριεΐβηι ἰ8 Ρρυϊ 
ουξ οὗ ἰδς αμπεβιίοη ὉῪ πώποτε. Τῆς 
τείδσσθμος ἴο ἴδ ἴὄνο οἤϊεῦ ἐοσπὶβ οὗ 
Ῥτορδεῖῖς τενεϊδιίοη (ὙΝ εἰβ8) ἰβ ἴοο σε- 
πιοῖα.]-Ἶ ες. 38. καὶ τὸν λόγον. .. 
γου δᾶνς ποῖ δεδλιά Ηἰβ8 υοΐεε--- 5. γοῦ 
να Ὠεδτγὰ πιΐπε (νεσ. 25)---ηά Ηἰ8 τσογὰ 

ΜΏΙΟΏ γου μάνα μεαγὰ, δὰ ψμὶοἢ Πδ8 
Ῥεξη οοπιίηρ ἴο γοῦ {πτουρῇ 411 ἴπεδὲ 
οαπίυτίε8, γου ἄο ποῖ δάπιηϊ ἴο δη δϑίἀϊηρ 
δηά ἰηῆυεξητίαὶ ρίαοςς πη γου.--τὸν 
λόγον αὐτοῦ 15 Οοά᾽Β τενεϊαιίοη, ννὩ οἢ 
τς εν ψψοσα σοηβοίουβ ἔπεῪ Πδά τε- 
οεἰνεά; ὃυῖ τΠουρῇ (πε ψοζὰ οἵ αοὰ 
δά σοπὶς ἴο τμ6πὶ, ἔμεν ἀϊὰ ποῖ πᾶνς ἰξ 
“ἐ δρίἀΐπρ ἴῃ ᾿{Πεπὶ; οὗ τ ]οδη 11}. 15; ἃ 
Ῥῶταβε ν δίς ἢ ἴῃ πρὶ ἄεποιίεβ ρειτηλπεηξ 
Ῥοββεδββίοη δπὰ δυϊ ἀΐηρ ἱπῆυθηος. Οοὐ᾽β 
τηδβϑᾶρε ἀοεβ πὸ ροοά ὑπὲ]] [ἴ ἱπννασά!ν 
ΡΟΒβεβ868 ἴῃοβε ἴο Ποσῃ ἰξ ςοπιεβ. Τῇ 
τοοῖ ται τῇς ἡδβς Βιδὰ ποῖ ἴδ τεςεἰνεὰ 

115: ὅτι ὃν ἀπέστειλεν. .. κ΄ ν Ποπὶ αοὰ 
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καὶ " ἐκεῖναί εἶσιν αἱ μαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ - 40. καὶ οὐ θέλετε πὶ τ: Ρει. . 
ἐλθεῖν πρός με, ἵνα ζωὴν ἔχητε. 41. "Δόξαν παρὰ ἀνθρώπων οὐ α 1 Τδεια, 

λαμβάνω 42. ἀλλ᾽ ἔγνωκα ὑμᾶς, ὅτι “ τὴν ἀγάπην τοῦ Θεοῦ οὐκ τς δα 
ἔχετε ἐν ἑαυτοῖς. 43. ἐγὼ ἐλήλυθα ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μου, Ἢ Ἐ.6. 
καὶ οὐ λαμβάνετέ με" ἐὰν ἄλλος ἔλθῃ ἐν τῷ ὀνόματι τῷ ἰδίῳ, 
ἐκεῖνον λήψεσθε.:. 44. πῶς δύνασθε ὑμεῖς πιστεῦσαι, δόξαν παρὰ 

ἀλλήλων λαμβάνοντες, καὶ τὴν δόξαν τὴν παρὰ τοῦ " μόνου Θεοῦ ν᾽ χυὶ!. 2. τ 
οὐ ζητεῖτε; 45. μὴ δοκεῖτε ὅτι ἐγὼ κατηγορήσω ὑμῶν “ πρὸς τὸν ΣΝ 
πατέρα ἔστιν ὁ κατηγορῶν ὑμῶν, Μωσῆς, εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε. ΕἸ μὰ 
46. εἰ γὰρ ἐπιστεύετε Μωσῇ, ἐπιστεύετε ἂν ἐμοί περὶ γὰρ ἐμοῦ “ κξδξ᾽ 5, 
ἐκεῖνος ἔγραψεν. 

πῶς τοῖς ἐμοῖς ῥήμασι πιστεύσετε ; ἢ 
41. εἰ δὲ τοῖς ἐκείνου " γράμμασιν οὐ πιστεύετε, τα Τίπι. Π. 

ἐὐτὸ 
1 λημψεσθε ἴῃ ΦΑΒΏΌΙ,, αἀορίεά ἴῃ τηοάεζη εἀϊείοπβ. 

Βαιἢ βεπὶ, Ηΐπὶ γε δεϊΐενε ποῖ᾽. Ηδά 
τὰς τενεϊδιίοα οὐ ννογσὰ οἵ ἀαοὰ ἱπ ἴανν 
δηὰ Ῥτορδεῖβ Ροββεββεά ἔπεῦῃ, {πεν νουϊά 
ἱπονηδῦὶν πᾶνε γεοορηϊβεὰ [ε8}}8 845 ἴγοπὶ 
ἴδε 5δδπὶιεὲ βοῦζος, βμεῚ 85 ἴπεῸ σςοῃδβυτϊηπηδ- 
τίοῃ οὗ ἔπε πηεββᾶρε, (ἢ δι] δΙτχεηὶ οὗ τῆς 
Ῥτοπιῖβε Νοῖ δαὶ (ῃς [εν πεϊὰ τῃεὶς 
Θοτίρίυσαβ ἴῃ ΠΟ δβίεεπ), ΠΟ, (νεσ. 30), 
ἐρευνᾶτε τὰς γραφάς; τῇς ἱπάϊςαιϊνε ἴδ 
ἴο δε ρῥγείειγσεά, “"υὺυὐυὐβ βεᾶάγοῦ τῆς ϑοσὶρ- 
ἴαγαβ᾽"; πε γεᾶβοῃ δείηρ ὅτι ὑμεῖς δοκεῖτε 
ἐν αὐταῖς ζωὴν αἰώνιον ἔχειν, “Ὀεοδυδα 
γοιι βαρροβε ἔπδὲ ἴῃ ἐλέπι γου πᾶνς {πὸ 
εἴεγηαίὶ "--αἰγεδάν ἴὲ ἰβ πἰπίεά, ὃν 188 
επιρμδιὶς ὑμεῖς ἱπιρΙ οἰ Εἶν ορροβεὰ ἴο ἃ 
οοπίταϑιςἃ ἐγώ, ἀπὰ ὈῪ ἴδε ἐπιρμδεὶς ἐν 
αὐταῖς πυββεδεῖπε Δποῖπεσ βουγςε, Πδὶ 
εἴετπδὶ 1 88 ποῖ ἴο ὃς δαά ἰπ ἴπ6 
ϑοσίρτυγεβ, δυὰς ἰῃ βοτηειηρ εἶδε. Βυῖ 
ἴς 18 οὗ πιὸ ἴπεβὲ ϑογίρίυγεβ τπετηβεῖνεβ 
ἱπῖο ννῃϊςἢ γοῦ βεδγοῇ τεβεν. καὶ ἐκεῖναι 
“ον ἐμοῦ. “ὙὝΠΕΥ ἰεβεγ (Πδὲ ἰπ πιὰ 
͵8 1π{πἰ εἴδγηδὶ ; δηὰ γεῖ γοῦ ν"}}} ποῖ σοπηα 
ἴο πι6 πδὲ γοῦ τηδὺ δᾶνε [1ξπ.᾿᾿-- ἐγ. 40. 
καὶ οὐ... ἔχητε. ΤῆἼε ἴτυδ Πιποιίοη οὗ 
Θοτγίριυτε ἰ8 ἀχρζεββεά ἰπ ἴπ6 ννοτγάβ, 
ἐκεῖναί εἰσιν αἱ βαρτυροῦσαι περὶ ἐμοῦ: 
τῆν ἀο ποῖ ρίνε [16,25 τῆς ]εννβ τπουρδῖ ; 
πον Ἰοδά το τῆς [{{- ρίνετ. Αοά 5ρβᾶκβ 
ἰπ ϑοείριυτα ἢ ἃ ἀδῆηϊίς ρυτροβα ἴῃ 
νίενν, ἴο τεβι ν τὸ ΟΠτῖβε; [ἢ δοηρίυτα 
ἄοεβ τῃδῖ, ἰξ ἀοε8 411. Βυξ ἴο 5βεῖ ἰϊ οη ἃ 
δνεὶ ἢ ΟἸγῖβε ἰβ το ἄο δοῖδ ἴΐ, Ηἰπι, 
δηὰ οὐγβεῖνεβ στᾶνε ἰπ}ιβεῖςα. 

ΤΒΙ8 οἷοβεβ ἴδε ἀεβογιριίοπ οἵ ἴῃς ἴπγαο- 
οϊὰ νιἱίηπεββ ἴο Ὁ τίβε, ἀπὰ ἰπ νν. 41-..7» 
Ηδς δχροβεβ ἴδε βουγος οὗ ἐπεὶγ ὑπρεϊϊεῖ, 
ΤῊΪ5. ἐχροόβυσε ἰβ ἱπιγοάυοθα ὃν ἃ ἀϊ8- 
οἰαίτηες οὐ Ηΐβ ραστὲ οὐ δὴν οπαρτίῃ 
δὲ τὴς νᾶπε οὐ ποπιᾶζε δπᾶ δοζερίδποα 
Ἧξε τεςεῖνοά, -ονετ. 41. Δόξαν παρὰ 

ἀνθρώπων οὐ λαμβάνω, ποί ““ αἴοτγ ἔτοτὰ 
τῆδη 1 δπὶ ποῖ τγερείνίηρ,᾽" ποὲ αυΐῖα 
“ΒοτΥ ἔτοτη στῇεπ 1 ἀο ποῖ βεεκ," δυὶϊ 
ταῖμεσ, ἴπαὶ νος ἢ 18. ἴῃ τὶν ἠπάρτηεης 
Εἶοτγ, 1 ἀο ποῖ γεςεῖνε ἴτοπὶ πιεη: ποῖ 
ναὶ τῆθη γἱεϊὰ τῆς ἰβ ΤΥ βίου. 
Απλδ ἰοπ ἰδ ποῖ ΠΊΥ πιοῖϊνε ἴῃ τηδκίης 
1Ππεδε οἱ ἰ π18.---νεσ. 42. ἀλλ᾽ ἔγνωκα... 
ΠῚ Κηπονν γου, εἴς. ; (παῖ ἰ8, 1 Κποιν 
ΨΥ γοῦ ἄο ποῖ τεοεῖνα τὰθ; ἴΠῈ γεᾶβοῦ 
ἰδ τ1παῖ γοὺῦ πᾶνε ποῖ ἴδε ἴονε οὗ αοά 
πῃ γουγδεῖνεβ, δηὰ {πεγείοσε οσαπποῖ δρ- 
Ρτεοίαϊς οὔ ὑπάεγθίδηδ οπὲ ῆο δςοῖβ 1π 
ςοποοτῖ ἢ αοὰ ; ἢ τπεσείοσε πον ἀϊὰ 
οὔἴεγ Ηἴπὶ ποτηαρε, ἰξ σου]ὰ ποῖ ὃς αοὰ 
π΄ Ηἰϊπι {πῈῪ τνογϑδίρρεά (Ηο]ἐΖπιαπη). 
[Τῆς τηοῖϊνε οὗ [εϑ}8 ἱπ τηδκίπρ Ηἰ8 
οἰ αἰπιβ 15. ἃ βυῦἼεσι ἰηνίπρ ἱπαυίγυ ἂπὰ 
[1] οὗὨἨἁ ε5ἰρηίβοδηςε.7---  εσ. 43. ἐγὼ 
ἐλήλυθα... ἴ1ε 8 ᾿υδὲ θαοαυδβα 1 Πᾶνα 
ςοπΊ8 ἰῃ ἴπῸ Εδιβεσ᾽ 8 ἤᾶπια ἰδδὶ γου ἀο 
ποῖ τεςεῖνε πε, Νοῖ σειν Ἰονίπρ αοά, 
πεν οουἹά ποῖ δρργεοίαϊς δηὰ δοςερὲ 
7εβϑὺ8β ῃο οδπὶα ἰηπ αοά᾽5 παπ)ς, ἔπαιῖ ἰ8, 
ΨΠοῸ ἔγυΐγ τερτεβεπιεὰ αοὰ. Βιυϊῖ ἐὰν 
ἄλλος ἔλθῃ... λήψεσθε, “1 ἀποῖπες 
ςοσδ ἰπ 5 ΟΏ ΠαπΊδ,᾽,) δη {ποσζεῖοσγα 
Βδακίηρ ΟἿΪΥ βϑις ἢ οἴου ἂἋ8 ἴῇς εν 
οου]ά ρῖνε, Ὠΐπι γα νν1}] τεσεῖνα ; οἷ Μαῖξ, 
Χχίν. 5, 23, 24. “Ηε ἀϊά ποῖ βαὺν, 11 
διά οοπηα ἰπ ΤΥ οὐγῃ πΑπΊ6,᾽ Ῥεοᾶυδε [86 
«πίηρ ννᾶβ 80 ἱποοηςείνδθ!ε. Μάδβοπ, 
Οομαϊέϊονις οὕ οἷν 1ιογά᾽ 5 1,76, εἴς., Ρ. 90. 
ῬοΒβιΕΙΥ 76518 πδαὰ ἤετε ἴῃ νίενν Απεὶ- 
ΤὨχίϑὲ (βεα Βουδξδβεί' 8 4ηπεελγίὶ οἐ, 133); Ὀυῖ 
πεϊῖπεσ Βᾶγ Οοοῦθαᾶ ἢογ δην οἵπεσ ἀεβηϊϊα 
Ῥεβευάδο-ΟἸχίδί, ϑοδυάιϊ πηεπιίοπβ βἰχῖγ- 
ἴουτ.---Ν ες. 44. ὙΤΒΕ [εννῖβῃ πα δι! ν ἴὸ 
δεῖῖανα ἄσοβε ἴσγοπὶ {πεῖς φαγί! ἀπ Ὁ ΙΟ : 
πῶς δύνασθε... οὐ ζητεῖτε. ΤἼε τοοῖ 
οἵ τδεὶς ὑπρεϊίεῖ νναβ τη εῖσ οαγῖμγ ἰάοα οἱ 
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α Ὠευί χχχ. ΨΊ. 1. ΜΕΤΑ ταῦτα ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς " πέραν τῆς θαλάσσης τῆς 
Βεῖα κοὰ Γαλιλαίας τῆς Τιβεριάδος " 2. καὶ ἠκολούθει αὐτῷ ὄχλος πολὺς, 

Βονβοιῖο ὅτι ἑώρων αὐτοῦ τὰ σημεῖα ἃ ἐποίει " ἐπὶ τῶν ἀσθενούντων. 
παν. 3. ἀνῆλθε δὲ εἰς τὸ ὄρος ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἐκεῖ ἐκάθητο μετὰ τῶν 

᾿ ξωρων ἰπ ΣΓΔ Οἤγγε. ; εθεωρουν ἰπ ΒΌΪ» ρων 

3 αντου οὐϊτοἃ ἰῃ ΦΑΒῸ ἰξ, νυἱρ. δγτ. 

Εἰοτγ, νυ μδὲ μεν οουἹά νη οσ Ῥεβίονν. ΤῊ ΐβ 
τηολρδοϊξδιεὰ [Π6πὶ ἴσοτη βεείπρ [ἢ ς βΊΟΥΥ 
οἵ ἀβερε, ψΒΙςἢ ννᾶ8 ἀϊνίης δηὰ μεανεηΐυ, 
ΜὮΙΟΒ τηθη οουά ποῖ σίνε οὐ σεγῆονα. 
ΤΒς ρίοσν παρὰ ἀλλήλων ἰ5 σοηπιγαϑίεὰ 
στ ἴθ ας τοῦ μόνον Θεοῦ ἔτοπι ἴδε 
ΟὨΪΥ αοά, ἴῃς ΟἿ δουγος, γριίεσ, δηὰ 
ἀΐβρεηβεσ οὗ ργαῖϑε. ϑεεϊωίῃρ Ἵτεάϊξ δ8 
τοϊρίουβ τϑθη ἔτοηχ οπς ἃποῖδπεσ, ΠῈῪ 
ἈΘΟΟΒ5ΑΓΙΪΥ παν! υδι θὰ ἘΠπεπηβεῖνεβ ἴὸ οὐτ- 
τεηξ ἰάθαβ, δῃά Ὀἱοιϊεὰ ουὐ Ὀἱνίηα βίογυ 
ποαὶ τπεὶς τηϊπά.--Ν τ. 45. μὴ δοκεῖτε 
“ον Ἴδεβε ϑνογὰβ θθᾶσ ἰῃ ἐπ 6πὶ ἴῃς τηαγὶς 
οὔ ττυῖῃ. ὙῸΟῪ βρτίηρ ἔτοπλ [Ἐϑυβ᾽ οὐγῃ 
οοπϑβοϊουβηθββ οὗ Ηἰβ Ἱπείπηδου νἱτἢ τπα 
Ἑδίδεσ. Τὸ βαρροβε δα ἰῃς [ετννβ ἐεαγεὰ 
Ηδς νου δοουβε ἐμεῦ), ἰΒ ἴο βυρροβε 
τιδῖ δεν Ὀεϊϊενεὰ Ηἰπὶ το Βᾶνε ἰηἤμπεπος 
νὰ αοά. ΟΠ ΕΗ ἱπ νίενν ἰ8 τῆς ἴαςὲ 
τὲ Μοβεβ ν"]}} δοουβα ἔδεπὶ. ὙΒΕΥ 
τδουρῆς ΠΕ ἡγετα ἀείεηάϊηρ Μοβεβ᾽ ἰανν 
ἴῃ δοουδίηρ ΟὨγίβὲ ἴοσ ϑαρθαιῃ-Ὀσεακίηρ: 
Ῥυῖ, οπ ἴδε Τοηῃίγασγυ, ἔπον τνεῖε ἔπαπὶ- 
βεῖνεβ ορεὴ ἴο ἴπῸ δοουβδίίοῃ οὗ Μοβεβ; 
εἰς ὃν ὑμεῖς ἠλπίκατε, ἴῃ Νυϊραῖε “Μογ- 
868 ἴῃ 400 νΟῸ8 βρεγδεϊβ᾽.--- εσ. 46. ΤῊ 
ΨΠ θὲ δοουθεὰ ὈΥ Μοβεβ δεοδιβε ἐμεῖς 
ὉΠΡεΙ εἴ ἵἱπ ΟΠ τίδε οοηνίςῖβ {μεπὶ οὗ ὑυπ- 
ὈεἸοΓ ἢ Μοβεβ, εἰ γὰρ. . . ἐμοί. Ηδά 
πεν δεϊϊενεά τῆς τενεϊδιίοη πιδᾶς ὉῪ 
Μοβεβ δπὰ υηδετβίοοά ἰϊ, ἔπεν ψουὰ 
ὨΕΟΟΒΒΑΣΪΥ ἢᾶνς δαεϊϊενεά ἴῃ ΟὨἸσίβι. 
“ Ὀἰβθεϊεῖ ἴῃ τὴθ 8 ἀϊβδεϊίεῦ ἰη Ὠΐπι, ἴπ 
τῃε τεοογά οὗ πε ργοχηΐβεβ ἴο ἔπε ρδίγι- 
ΔΙΓἢΒ, ἰπ (ἢς ἴγρεβ οὗ (πε ἀεϊϊνεταπος 
ποτὰ Ἐργρίῖ, ἱπ ἴῃς βυτῃθοῖίς ἰπϑιϊυοη8 
οὔ δε 1ἂνν, ἴῃ 1πε ῥγοτηΐβε οὗ ἃ ὑργσορδεῖ 
{κε ἴο Βἰπηβεῖῖ; ἴογ ἐέ τᾶς οΥΓ νιὲ (ἴῃς 
οτγάασ 8 εωρῃδιϊς) πε ντοῖς,᾽" νν εβίοοιις. 
--Νες. 47. Τῆς σοηνοῖβα ἰβ ἴσυθ, δπὰ 
τὰς ὙΠ δὴ ἃ γογίϊογὶ σοηνεγεὰ ὈΥ ἴῃς 
οοπίγαβὲ Ρείνεεη γράμμασιν ἀπὰ ῥήμασι. 
ΠῚ τδε ντίπρβ γοὰ πᾶνε μδὰ Ῥεΐοσε γου 
ος γοὺσ βίυαν 411 γοὺς 1, δἀπὰ νυν Ὡϊςἢ 
γοῦ δᾶνθ Ὠεαγὰ γσεδὰ ἴῃ ἴῃς ϑυπαροριιεβ 
ϑῦρδιῃ δῆεσ Βδθρδιῃ, μανς ὑοῖ ρχγοάυςεὰ 
[ΑἰτΒ ἴῃ γου, Δηὰ εηδϑϊςὰ γου ἴο δες αοά 
ἃπά ἀρρτεοϊδλίς Ηἰἶδβ ρίοσυ, μουν 841] γα 
δεῖίενε τῆς οὔος πεατὰ ψογάβ οὗ οὔς 
Ὑ8Ο86 σοτηΐηρ νν88 ργαραγοὰ ἴοσ, αηὰ Ηἷβ 
ἰδεπειβοαίίοθ πιδὰς δῶδὺ ὉΥ 411] δαὶ 
Μοβεβ ντοίς 

ΟΠΆΡΤΕΚ ΚΠ. ὙδΣΗΣ νεϊγαομίομεῖν 
"ιγηϊσμες. α νισαΐ 707 σοοὸ »πηπ τοι ἐᾷ 
τοοιιδη απὰ ελὶἰάγεμ, απά ἐλμς πιαπὶ εϑὲς 
Ἡππηϑοῖ ας ἐπε Βνεαά ὕγονι ἄεασεη. ΤΑὶς 
ῥγουολες ἐδε εγίσὶς ἱπ Οαἰπἶδε.----γν, χ-τΆ. 
Τὰς νείγαεὶς παγγαϊδά.---“ τ. τ. μετὰ 
ταῦτα, ]οΠη᾽ 8 ἱπάεβηϊις ποῖς οἵὗὨ ἔπηξε. 
Τῆς ἱπίεγνδὶ δείννεθη σμδρ. ν. ἃπά οἤδρ. 
νὶ. ἀσροηάβ οἡ 86 ἔεδϑὶ δ] υάδὰ ἰο, ν. ἵ. 
1 1 ν88 Ρυσίπι, ΟΠΪΥ ἃ πιοπῖᾷ δΒδά 
εἰαρβεά ; {6 1 ννδϑ Ῥδββονεσ, ἃ γεᾶσ.0 ἴπ 
ΔΩΥ οα86 εϑὺβ πὰ Ἰοΐδ ᾿εγυβαΐεη, της 
τεᾶβοη Ῥείηρ ἴμᾶὲ ἰῃς [εν βουρῆς ἴο 
εἷδῪ Ηἰτὰ (νὶϊ. 1).--ἀπῆλθεν ὁ Ἰησοῦς, 
“ ]εβὺ8 ερατῖεά" δζδυὲ ψνβεποοὺ 
Ἑνίάεπεν ἔτοπὶ Οδρεσπαυπὶ δἀηὰ ἐπα 
πεϊρῃρουτῃοοὰ ; ο“( Με. χίν. 13, ΜΚ. νὶ. 
30, Κ΄. ἰχ. το.--πέραν... Τιβεριάδος, 
“[ο {Π6 οἴπες εἱάς οὗ ἰξς 8568 οὗ τη φῇ 
οἵ Τιρθετίαβ". [Ιπ χχί. σα ἰξ ἰβ οαἱἹεὰ 
ΒΙΓΊΡΙΥ τῆς Τιβεριάδος. ες δεοοπὰ 
Ἐ0|6 πλᾶν ἤδγα ὃς ἃ ρίοββ, εἰἴπεσ ὃγ τὩς 
ἐνδηρο δὲ Ὠἰπιβοῖξ οσ ὉῪ ἃ ἰαίοσ παπᾶ, ἰο 
ἀϊδβεϊηρυ δὴ 1Π6 ἰακε ἔτοῃη Μεζοπι, οἵ 
ῬοΒΒΙΌΪΥ θεοάυδε ἴῃς ἰδοῦ πᾶπὶθ νγὯ8 
τήοτα ΔΠΊ ΠΑ, 0 βοπης οὗ [οδ πη τεδάεγε 
τδδη ἴῃς ἔογπηεγ. [Ῥαυβδηίδβ, ν. 7, 3, ς8115 
ἰξ λίμνη Τιβερίᾳ.) ατοιίυ8, (ο!]οννεὰ Υ 
Μεγεῖ, βᾶυβ: “Ῥγοργίυβ ἀεποῖδε ἴδοὺυβ 
Ῥασίεπὶ 4υᾶς δ δάβϑιίο ορρίάο, υἕ δεσὶ 
βοΐςεῖ, ποπῖεπ ἢαρεῖ ρῥγορσίιπι ᾽ς. Οοη- 
δεαυςηῖν Βς ἐπίῃ ΚΒ οὗἨ [8118 25 Ἵσσοββί πῃ 
δε Ιοτ' Ῥεῖονν τῆς ἰακε. Τῆΐβ ἰβ 
διουπάϊεββ.υ. Ὑπὸ ἴονῃ Τίρεγβ ννὯ8 
ΟὨΪν Ὀθ1 ὃν Ηεγοὰ ἀρουξ δε γεᾶγ 20 
4.Ὁ. (ϑπλ 5 Ηἰ δέ, Οεορ., 4418). ΤΕς 
Ἔχδοῖ Ἰοοδ! ν νΒοσα ἴδ ς ἐο]]ονν προ βοθης 
ἰβ ἰαϊἃ βεθῃβ ἴο ἤᾶνε Ὀεδθῃ δἱ ἰῃς ποιί- 
εαϑδὲ Ἷοῦποσ οὗ ἴῃς ἴδκα, ποὶ ἔα ἔτοτα 
Βειμβαίάα [01188.---καὶ ἠκολούθει... 
ἀσθενούντων. “Α ρτεαῖ οτοννά ἐο]]οννοὰ 
Ηϊπι,᾽ οὔἱ οὗ α411|ε- ἱπίο αδυϊδηῖτῖβ, Βα 
τεᾶβοη Ῥεΐηρ ὅτι ἑώρων [ρίυγαὶ ΔΙιΒουρἢ 
ἠκολούθει ἰΒ βίηρυ τ), "' Ῥεσδυδα ἔμεν μδά 
βεεὴ ἴῃα πηίγϑοΐεβ ἢ Ηξ ννᾶ5 ἀοίηρ 
[{πηρεσίεςϊ οὗ οοπεϊπυουβ δοιίοη] οη ἴδΠ6 
εἰς κ᾽", --ὄἧπί νυ ρεηιίνε ἀσποῖεβ ἔδε 
οὐ͵εςῖ ἰοννατὰβ ψῃὶς ἢ δοίοη ἰ8 ἀϊγεςιεά, 
ἐπ᾽ οἴκον, Ποπιεννατάβ, εἰς. Μογεσ, Υν εἶβ8 
(πὰ ἩΗοϊεζπιαπη) ἴδε ἰξ δ8 πηελπίηρ 
“διηοηρ ",.--ἀνῆλθε δὲ εἰς τὸ ὄρος ὁ 
᾿Ιησοῦς, “ ηὰ [6808 ννεπὲ ὕὈ,᾽ ἔγτοπι {86 
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μαθητῶν αὐτοῦ. 4. ἦν δὲ ἐγγὺς “το πάσχα ἡ ἑορτὴ τῶν ᾿Ιουδαίων. ς {!. 13. 
5. ἐπάρας οὖν ὁ Ἰησοῦς τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ θεασάμενος ὅτι πολὺς ἁ τί. :. 

ὄχλος "ἔρχεται πρὸς αὐτὸν, λέγει πρὸς τὸν Φίλιππον, “Πόθεν το. 
ἀγοράσομεν ἄρτους, ἵνα φάγωσιν οὗτοι ; "ἢ 
πειράζων αὐτόν: αὐτὸς γὰρ ἤδει τί ἔμελλε ποιεῖν. 
αὐτῷ Φίλιππος, “ Διακοσίων δηναρίων ἄρτοι οὐκ ἀρκοῦσιν αὐτοῖς, 

σε. 

6. Τοῦτο δὲ ἔλεγε: ἔρον 

ἡ. ἀπεκρίθη ἐδὼ ΜΚ. 
νἱ. 37. 

ἵνα ἕκαστος αὐτῶν 2 ξ βραχύ τι λάβῃ." δ8. Λέγει αὐτῷ εἷς ἐκ τῶν τῆλ 

1 ἀγορασομεν (πε Ὁ δυϊπεηεϊςαϊεὰ ; ἀγορασωμεν ἰῃ ΦΑΒΌΕΕΩΣ, εἴς. 

5ΜΑΒΙ, 33 οπλὶξ αὐτῶν. 

Ἰενεῖ οὗ ἐπε Ἰογάδῃ δηὰ ες ἴακε, ἰο [88 
Βίρμες ρτουπὰ οὐ ἔπε ἈΠ]; καὶ ἐκεῖ 
... αὐτοῦ, “πᾶ τοῖα 8648 ἄοννῃ ΨΠΒ 
ΗἱΪΐδ8 ἀϊβοὶρ]68," μανίπρ ἀρραγεπίν ἰεῖ 
τῆς οτοννὰ δεμϊπά, ἔοσ τπε βἰεἰηρ ἄοννη 
ὙΠ (πε ἀϊβοίρε8. ἱπάϊσαίεὰ τπδὶ ταβὲ 
δηὰ ρεᾶος ψεσε ἐχρεοϊεα.--- ἐσ. 4. Βυξ 
Δηοίδοῖ οσοννὰ ννῶβ ἴο δε δοοουηίοά ἔοτ, 
88 νεῖ. 4 ἱπεϊπχαῖεβ, ἦν δὲ ὺς... 
᾿Ιονδαίων, “πον ἴδε Ῥδββονοσ, ἴμῈ 
7ενν δα ἔεαβὲ, ννᾶβ δὲ βαπάὰ ". [ἀτοίϊυβ 
ΒΑΥ5: “Ηος ἰάδο ἱπέοτ) οἶς, μὲ ἱπιεῖ ραῖας 
τεπρὺ8β ἔπΐῖδδε ορροσίυπιπι δὰ εἸϊοἰοη ἄδτα 
του εἰτυάίπεπι, οἵ αυο τηεϊὰβ οομδεγεδῖ 
αυοὰ ἀε δΒεῖῦα βεαυίΐίζυς ", ἀοάει 8 
δοοουηξ οὗ ἴῃς ἰπβοσίίοη οὗ (18 οἷδιιβε, 
1μδξ ἴὲ ννὰβ ππεδηΐ ἴο βῇον (δαὶ ἴῃς πϑᾶτ- 
Π658 οὗ ἴς Εάββονεσ βυφρεβίβα (0 [6βὺ8 
1δς ἰάδα “ννὲ ν}}} Κδαρ ἃ Ῥαββονεσ πεσε," 
18. ΡΙδίπ!ν οὔ οὗ {86 ᾳυδϑιίοη.]-- ἐπάρας 
οὖν. .. ]εδὺ8 ἐλεγείογέ (οτ Ῥεϊξοσ, 
“ δοορογάϊηρἧν ᾿"᾿; οὖν οοπηεοῖβ δὲ Ης 
βᾶνν ΜΠ τῆς ἐοτεροίπρ βιδίεπηεη!).--- ἐσ. 
5. πολὺς ὄχλος ἔρχεται, ποῖ ἰἢε ΒᾶΠηδ 
οτοννὰ δ5 νγὰ8 πιαπιίοηδά ἴῃ νϑσ. 2, εἶδα 
τὰς δτγιίοῖς νου!ὰ μάνα Ὀεδη ἱπβεγιεά, ὃς 
ἃ Ῥάβδβονεσ οδγανδη σοπλὶπρ ἔτοπ 8016 
οἴδμες ἀϊγεσιίοη, δηὰ ργοῦαρὶν συϊδεά ἴο 
{ρὲ ταϊγεπιθπὶ ΌῪ βοπῆα οὗ ἴποβε νῆ0 
δὰ [ο]]οννεὰ ἴῃ ἴῃς ἤτβὶ οσγοννᾶ. ϑεείηρ 

ἔδεε ογονψά δρργοδομίηρ, Ηδ ἰπἰεἰδῖεβ τΠ 8 
ἰάεα οὗ αἰ νίπρ ἔμεπὶ ἃ πηεαὶ. Τῆς βυπορίὶς 
δοζςουπὲ ἰ8 ἀἰθεγεηῖ. ---λέγει πὶ τὸν 
Φίλιππον. Υ (το ΡΒΠρΡ Τῆς 
αυεδιίοη νγὰ5 ρυξ ἴο ῬὮΏΣΡ ποῖ Ῥεοδυβα 
Βε Βαρρεπεά δῖ ἴῃς πηοπιθηΐ ἴο Ὀ6 ποᾶγεϑδῖ 
ἴο 7ε5809 (Αἰΐξογτά); ποῦ, δβ Βεηρεῖ 
βυρρεβίβ, θεοαυβε ἢς δὰ οἤπδαγρε οὗ ἴπε 
φοτηπ)ββασίδς, “1ογίδϑϑδε ΡὨ ΠἾ ρραβ τα ΠῚ 
αἰϊπιοπίαγίδτῃ οὐγαῦαξ ἱπέεσ ἀϊβοιρυϊοβ᾽" ; 
πος ““Ὀεοᾶιβα ἢ Κπὸαν ἴπε σου ΤΥ 
Ῥεβὲ᾽""; ποσ οπἶυ, 848 ΕὐΠΥπλὰβ βᾶγ5, ἵνα 
τὴν ἀπορίαν ὁμολογήσας, ἀκριβέστερον 
καταμάθη τοῦ μέλλοντος γενέσθαι 
θαύματος τὸ μέγεθος ; ὃυιῖ ΟΥτὶ! ἰ5 τίρῃι 
Ψ 80 Βπάϑ8 1Π6 ἐχρίαπδιίοη ἴῃ τς σμαγδοῖεσ 
οἵ ΡΒΠρΡ δπὰ ἰπ τς νοσζὰ πειράζων οὗ 

γετ. 6 [γυμνάζων εἰς πίστιν τὸν μαθήτην]. 
ῬΏΠΙΡ ψγὰ5 δρρδγεπεῖν 4 πιδίτει- οὔ ἕδοι 
Ῥεγβοη (χίν. 8), ἃ αυΐςκ τεοκοπες δηὰ 
ξΒοοά πιᾶῃ οἵ διυβίηεββ, δηὰ εἰεγεΐογα 
ῬεΙΠΔΡΒ τῆοσα σεδαν ἴο σεῖν οἡ Πὶβ οὐνγη 
βῆγεννά οαϊουϊδιίοηβ ἴῆδπη οὐ ὑπβθθῃ 
Τοδουσοθβ. ΤΗὶβ ΕΑ ΚΠε85 [6818 ρίναθ 
ἰπὶ δὴ ορροζίιπιεν οὗ Ἴσοπαυετίηρ, ὉΥῪ 
φυτίπε τῆς αυεειίοη πόθεν ἀγοράσωμεν 

: “Υμεπος ἂῖὲ ψεὲ ἴὸ 
δγεδά ὃ ̓" Πίξ. Ιοᾶνε8]. πόθεν τᾶν εἰπεῖ 
πιοδη “ἴτοηὶ νμδὶ νη ]Π]ᾶρα,᾿" οὐ “ ἴτοτῃ 
ΨΜΏδὲ ΡεΟΌΠΙΑΣΥ τεβοῦγοεβ ἡ. ΟΥ̓ πόθεν 
γὰρ ἔσται βιοτά ; ϑορῇ., Ῥλιηϊοοξ,, 1150. 
-τ-νες. 7. ῬΏΠΙΡ δ ν οαϊουϊδιησ 
ἀεοίαγεβ ἰξ ἱτηροββίθ!ε ἴο ργονίἀβ δτεδὰ 
ἔοσ 80 νᾶϑί ἃ πιυϊτυάς, Διακοσίων. .. 
λάβῃ. “Ὑνο δυπάγεά ἀσπατγὶ! ννοσῖ οὗ 
Ἰοᾶνεβ ᾶγὲ ποῖ επουρὴ ἴοσ ἴδηι ἴπδὲ δας ἢ 
βῃουᾶ τερεῖνα ἃ {||6. “Ῥεηδγῖιβ ἢ 
τηθϑη8 οοπίδίηΐηρ ἔεπ; δηὰ οσί ρί πδΠν 
ἴδε ἀεξηδγίυβ σοπιαί πε ἔεῃ δ55ε8. ὙΠῸ 
ας ΜιΔ8 Οτἰ κί παν ἃπ ἱπροῖ οὗ ζΤορρεσ, 
αἐς, νεϊρμίηρ οἠς ἴδ. ; Ὀυὲ ἸΙοπρ δεΐοσα 
ἱπιρεσῖαὶ εἰπιαβ ἰξ μπδά εξ τεάδυςεά ἴο 
οπαοῦηοδ, ἀπᾶ τῃς ἀσπατγίι5 νν85 τοοκοηεὰ 
88 δαι4] ἴο βἰχίδβεη 5865 Οἵ ΤΟΌΓ ϑεδίθσοαϑβ, 
δηὰ τακίηρ ἴῃς Κοπιδη ρμοϊὰ ρίεςς {|Ἀὸ 
Οὺς βονεζείρῃῃ δἃ8 ἴτε βίδπάαγάὰ, {πὸ 
ἀεπαγίυβ νγὰβ δαυΐϊναϊεπε ἴο δροιὲ οὐά., 
ψΒοἢ δὲ παῖ εἰπε τν88 [πε ογάϊπδιν 
Ψψᾶρε οὗ 4 Μοζκίηρ πᾶ; βυβιοίεπι 
τοτγαῖογε ἴο βυρρογὲ ἃ ἰδπιὶΐν ἴοσγ ἃ ἄδυ. 
1 ΒΑ νν88 βρεπὲὶ ἴῃ Τοοά, ἔπεη, γεοκοηΐηρ 
τῆς ΠΥ δὲ ἄνα ρεγβοῃβ, οπς ἀδπᾶγιι8 
ννουὰ δοὰ τεπ ρεγβοῃβ, απ 200 τνουἱᾶ 
Ρτονίἀε ἃ ἀδυ᾽ 8 γϑιϊοπβ ἔοσ 2οοο ; Ρᾳΐ 88 
ῬΒΠΙΡ᾿ 8 οαἱςυϊδείοη 8 οἡ ἐπε Ὀ85818 ποῖ οὗ 
ἰοοά ἔος ἃ Ψῃοῖς ἄδυ, Ὀυξ ΟἿΪΥ ἔοσ οπθ 
τηβᾶρτε πιδδὶ, ἃ βῃοζὶ γδιίοῃ (βραχύ τι), 
ἰξ ἰ8 δρρσγοχίπηδίεἶν δοουγαῖθ. Ὑπεγα γοσα 
δεΐνεεη ἔνε δπὰ ἰεη ἐπουβαπὰ τιουϊῃ8. 
8ες Εχροςϊέον, δ. ι890.--- ἐγ. 8. ΤᾺ 
ἴη6 βᾶπὶ6 πιαίιετ- οἵ δοῖμεβθ 88 ΡΒΣΠΡ 
εἷς... Πέτρου, “οπς οὗ Ηἰβ ἀϊΐδοί ΙεΒ, 
Απάτον, [6 Ὀγοίδοσ οἱ ϑίπιοη Ροΐοσ," ἃ 
ἀεβογίρείοη ἀρρδσζθηεὶν ἱπβεσίθα ἱπ ἔοσχεῖ- 
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δὰ κίοεε μαθητῶν αὐτοῦ, ᾿Ανδρέας ὁ ἀδελφὸς Σίμωνος Πέτρου, 9. “Ἔστι 
ἶν. 43. 1 ὃ παιδάριον ἕν ὧδε, ὃ ἔχει πέντε ἄρτους κριθίνους καὶ δύο ὀψάρια - 
ϑδζῃ. χχὶ. ᾧ ᾿ ν Ἂ Α Ν 
γ. Τοῦ. ἀλλὰ ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους; το. Εἶπε δὲ ὁ Ἰησοῦς, 

ι Τοῦ, ἢ. τ. “ Ποιήσατε τοὺς ἀνθρώπους ᾿'ἕ ἀναπεσεῖν." ἣν δὲ χόρτος πολὺς ἐν 
7:18 
χἰϊ. 15. 

Μῖι.χν.36; 
χχνὶ. 27. χίλιοι. 

τῷ τόπῳ. ἀνέπεσον ' οὖν οἱ ἄνδρες τὸν ἀριθμὸν ὡσεὶ 2 πεντακισ- 
11. ἔλαβε δὲ τοὺς ἄρτους ὁ Ἰησοῦς, καὶ ' εὐχαριστήσας 

ἔοσν αἰ διέδωκε τοῖς μαθηταῖς, οἱ δὲ μαθηταὶ ὃ τοῖς ἀνακειμένοις - ὁμοίως 

1 ἀνεπεσαν ἴῃ ἃ11] ροοά Μ55. 3 ὡσει ἰη ΑΓΔ Ογτ.; ὡς ἴῃ ΑΙ ΒΟΙ,. 

ΤΕ. ἴῃ 3.0), Ραΐ τοις ἡμεθήτονν οι δε μαθηται οπιϊϊεὰ ἴῃ ἡ ΆΑΒΙ, 1,33. ΤΒς 
ψνοσὰβ ἈρρΆσεπην ψεγα δὰ. 

ξυΪπεββ ἴμαὶ ἴξ μα8 αἰγεδάυ Ῥεεη ρίνςη, ἱ. 
41, βυρρίεπιεητίπρ ΡΒΠΙρΡ᾿Β Ἰιμάρτηεηξ, ψ, 
χίϊ, 22, λέγει αὐτῳ, “5208 ἴο Ηἰπι᾿" [πε 
ἀδεῖνε 5:11} Βοῖ 48 118 ρίδςβ αῆεσ λέγει, πὰ 
μι88 ποῖ αυΐϊίδ ρίνεῃ ΨΥ, 88 ἴῃ πιοάδγῃ 
Οτεθκ, ἰο πὶ ἢ δοςυβαῖϊνα, ἐφ; 
νεῖ. 5]. Ἔστι παιδάριον δ 
“ὝΠΒετς ἰβ Βεσα οτὲε ἱ{π||ε Ὁου.᾽" [ἣν 18 τὸ - 
Ἰεςιεὰ ὈΥ πιοάετῃ εἀϊΐοτβ. ΜδγῪ ἱξ ποῖ 
ἢανε ὕεςῃ σεὐεοιεὰ Ὀεσδιιβε ὑπηδοεββάγυ ὃ 
Αἱ δε βᾶπιε {ἴπγε 'ξ πχυϑί ὃς Ὀόγης ἰπ πηϊπὰ 
τῃαι δἰιπουρῃ ἐπ Με. (νι. 19 ἀπά χχνί. 
69) εἷς ἰ5 υϑεὰά 88 Δη ἱπάεβηϊ!ε δτιῖς!ε--- 
88 ἴῃ ἀεεγίδη, Ἐτεποῇ, εἰἴς.---ἰς 15 ποῖ 80 
υϑεὰ ἴῃ Ιοῆη. Τῆς Νυϊραῖὶς Π48 “εβϑὶ 
ΡυοΣ ὑπὺ8 Πἰο", Μεγεσ {πίηκβ ἴὲ 18 
ἰηβεσίθα τὸ Ὀσίπρ οὔἱ τῆς τηδαργεπεββ οὗ 
τῆς τεβοῦγοαβ, “ δὰ οἠα 51η4}} δον ᾽,.]-- 
νεῖ. 9. ὃ ἔχει. .. ὀψάρια. Τῇε 
ϑυπορεῖς δοσοὺπε βρεᾶκβ οὗ πεβεὲ ῥτο- 
νἰβίοπβ 8ἃ8 δἰγεδυν Ὀεϊοηρίπρ ἴο {πε 
ἀϊποίρ!ε8.---κριθίνουᾳ, {πε σπεαρεϑβέ κὶπά 
οἵ ὑτεδά; βες Εζεῖς. χῆϊϊ. το, δπὰ τῆς 
εχιγαοσζάϊηδσυ ρῥγοζυβίοη οὗ 1]]υβίγαιοηβ 
ἐπ ὙΝεϊβιείη, ἀπιοης Ὑνμΐο ἢ οσουτβ οης 
ἤἴτοσα τῆς Ταϊπηυὰ : “]οοπάπδη ἀϊχίϊ, Βοσ- 
ἄευπι ἰδοῖιπιὶ δὲ Ρρυϊοῆγυτη. Ὀίχεγαηξ 
εἰ: πυηποία 6αυΐβ δ δϑίηὶβ᾽"; δηὰ (τοτὶ 
[ἀνγ, “ Οοδοτγείριδβ, αυδα ϑίξπα Δ βοσδηῖ, 
μοζγάδυπι ἀδτὶ 7851: ".---καὶ δύο ὀψάρια, 
ἰη Μῖ. χίν. 17, ἰχθύας, 566 4150 [οδπ χχίὶ. 
1ο.--ὀψάριον ἰ8Β ψνμδίενες 18 εαίΐδη Ψ ἢ 
Ὀγεδά 848 βεδβοηΐηρ οἵ “ Κιϊοῃεη,᾽" Βεῆςε, 
ε16- δηλ πε πεῖν, 88. 80 Αἰδμεπδαυβ, οἰϊεὰ 
ὃν ΜΜνεϊβιειῖπ. [π Νυπίρεσβ χὶ. 22 ννεὲ 
πᾶνε τὸ ὄψος τῆς θαλάσσης.-- ἀλλὰ 
ταῦτα τί ἐστιν εἰς τοσούτους ; εχῃϊ δ της 
πε ΒεΙρΙεββπεβδ οὗ ἐῆς ἀϊξοὶρίεβ δηά ἰη- 
δάεαυδογ οὔ δε πιδδη8, 48 [ς Ὀδοκρτουπὰ 
ου ΨΒΪΟΏ τῆς ρτεδίπεβθ οὗ τῆς τηΐγαδοῖς 
ἴἸπᾺν Ὅς Βεεῃ.-ἶετ. το. Τῆς τηογδὶ 
Ετουπά ἔοτ {πε τηίγδοὶς δείπρ ἐπι ῥγε- 
φτοῦ 7εδβὺβ δὲ οπος βᾶγβ, ποιήσατε τοὺς 
γθρώπους ἀναπεσεῖν. [Εοτ τῆς ἴοτπὶ οὗ 

δρεεοβ οὐ ϑορᾷ., Ῥλίϊοεϊ., 925, κλύειν 
με... ποιεῖ] Ὑπῖβ οτάεν νν88 

οἁ ἔτοπὶ ἴῃς ϑυποριίίςαὶ αοβρεΐβ. 

Εἰνεη ἴογ ἴνο τεαϑοηβ: (1) ἔδδὲ ἔδεγα 
τηὶρϊ 6 ΠΟ ᾿πδθοτΩΪ στον ἀϊηρς τουπά 
Ηἰΐπὶ ἂπά οσυβῃϊηρ οὐ οὗ ἴδε ννεᾶκεσ ; 
δηὰ (2) τμαὲ {πεν τηΐρμε υπάετβίδη ἃ {ΠῸῪ 
ψναῖς ἴο ἢᾶνα ἃ ἢ]} τηδδὶ, ποῖ ἃ τῆεσα Ὀϊϊ6 
πεν οουϊὰ τακο ἴῃ τμεὶγ μαπὰ ἱπ ρδββίηρ. 
ΟΡεάϊεποε ἴο [δῖ τεφαδβὲ ἰεβιθὰ τῆς Κἰ τ 
οὗ ἴπε ογτοννά. ὙΠΕΥῪ ἰγυβίεὰ [65118.--- 
ἦν δὲ χόρτος πολὺς ἐν τῷ τόπῳ, “ΠΟῪ 
τδεγς ννᾶ8 τηυ ἢ ργ458 ἴῃ τῆς ρἷδος,᾽" σοη- 
ττδϑιίησ νι ἀπε οοτη-ἰη 8 δηὰ οἱῖνο- 
γι οὗ ἴῆς ορροβίις βῆοσε, γῆδσς (Βς 
Ἄτᾷς Ἄοσοννὰ οουἹὰ ποῖ δβαβιϊγ πᾶνε Ἰουπὰ 
ἃ Ρἷαος ἴο Ἰἰ6 ἄἀοννη. Μαζί σαῖπεσ Ὀσίπρβ 
οὐ τπ6 οοπίγαβε θεΐψεεη {πε οοΐουΓϑ οὗ 
{πε ἄγεββεβ δπά ἴῃε ρτεεη ρτδβ8 (νὶ. 30): 
ἐπύταξιν αὐτοῖς ἀγθκλῖνας πόντοείσυμ: 
πόσια συμπόσια ἐπὶ τῷ χλωρῷ Χχ΄ . 
καὶ ἀνέπεσαν πρασιαὶ προσίοι, Κα ΩΣ 
οὗ ἤονετβ.---ἀνέπεσον [Ὀεῖϊες ἀνέπεσαν] 
οὖν οἱ ἄνδρες... ἰῃς πιεπ τεοοϊποὰ, ποῖ 
ςουπιίϊηρ ννοσθεη ἂπά οἰ] ἄγεθ (χωρὶς 
γυναικῶν καὶ παιδίων, ΜΙ. χὶν. 21), ἰῃ 
πυπῖθοσ δδους ἄνα τἐπουβδηά ; δα ᾿νοπιςῃ, 
1βουρῇ ποῖ βρεοίβεά, νουϊά ἰδκε μεῖς 
Ῥίδοεβ ἢ ἴῃς πιεη. ϑοπ,ε οὗ ἰδ ἙοΒ1]- 
ἄγθη τορι βῖεδ! ἃρ ἴο [6808 ἴο γεοεῖνα 
ποπὶ Η 8 οὐνῃ μδηὰ.---Ν τ. τ᾿. Ἑδοίης 
τῃε ναβὲ ἀπὰ ξυηρτΥ οσοννὰ [εβ08 ἴοοΚ υὉ 
δηὰᾶ σάνε 1Πληκ8 ἴοσ ἔπε βεηάες ρσονί βίοη, 
ἔλαβε δὲ [Ὀεϊίες ἔλαβεν οὖν] τοὺς ἄρτονς, 
ἀὐέπήωορι δἰγεδάν ἀἰφένυν οα να εὐχα- 
ρ σας [ῬΠΓΥΠΙσΠυΒ βᾶγβ εὐχαριστεῖν 
οὐδεὶς τῶν δοκίμων εἶπεν, ἀλλὰ χάριν 
εἰδέναι; ἀπὰ Ευϊβετίοτά βᾶγβ Ῥοϊυθιιδ 
8 186 ἢγβὲ υυτῖϊεσ Ψ8ῈΟ 868 ἴδε ᾿νοσὰ ἰπ 
τῆς 5βεῆβε οὗ “ ρίνε {πδηκ8᾽}. Ῥαρδπϑβ, 
ὃν ̓ ἰδαϊίοη, οὐ Ὁγ τπσγονίηρ ἃ βαπάδπι! οἡ 
ἴδε Πουβεμοϊά αἰταγ, γανα πδηκβ Ὀείοσα 
ἃ τὴδδ!; ]εννϑ ργοπουποθὰ ἃ Ὀϊεβδίηρ, 
ἁγιασμός οἵ εὐλογία. (Πυκε χχὶίν. 30, 
Με. χὶν. 19, δπὰ Ἐβρϑοίδιν ᾿ Τίπι. ἱν. 4. 
8ες αἷβο ἀτοιίυβ᾽ ποῖς οη Μί. χχνὶ. 27.) 
Ἡανίηρ βίνεη τμδηῖΐβ [6808 διέδωκε. .. 
τοῖς ἀνακειμένοις. ΤΠς νοτάβ δάἀδεὰ 
ἵτοπὶ ἴπ6 ϑυπορείβίβ ρίνε ἃ (01}1ες δοοοὺπὶ 
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καὶ ἐκ τῶν ὀψαρίων ὅσον ἤθελον. 
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12. ὡς δὲ ἐνεπλήσθησαν, λέγει 
τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ““ Συναγάγετε τὰ περισσεύσαντα Σ κλάσματα, ἐ ποι, χἐ!, 
ἵνα μή τι ἀπόληται." 13. Συνήγαγον οὖν, καὶ ἐγέμισαν δώδεκα ] ς Κίακεϊν. 
κοφίνους κλασμάτων ἐκ τῶν πέντε ' ἄρτων τῶν κριθίνων, ἃ " ἐπερίσ- πιῖζου. ἵν. 
σευσε τοῖς βεβρωκόσιν. 

ἐρχόμενος εἰς τὸν κόσμον." 

14. οἱ οὖν ἄνθρωποι ἰδόντες ὃ ἐποίησε 
σημεῖον ὁ ἸΙησοῦς,1 ἔλεγον, “Ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης ὁ νι. 

40, εἴς. 
15. Ἰησοῦς οὖν γνοὺς ὅτι " μέλλουσιν ο Αείε νἱ ἢ. 

ἔρχεσθαι καὶ “ ἁρπάζειν αὐτὸν, ἵνα ποιήσωσιν αὐτὸν βασιλέα, » ἔχουν, 
15. οι. " ἀνεχώρησε πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος. χιΐ. 12. 

16. Ὡς δὲ “ὀψία ἐγένετο, κατέβησαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἐπὶ τὴν ᾳ δεῖν ἴω ν 
θάλασσαν, 17. καὶ ἐμβάντες εἰς τὸ 2 πλοῖον, ἤρχοντο πέραν τῆς θαλάσ- 
σῆς εἰς Καπερναούμ. καὶ σκοτία ἤδη ἐγεγόνει, καὶ οὐκ ὃ ἐληλύθει 10 ΠΒ 

1 Ιησους οπιϊτεὰ ἴῃ δ ΒΌ. 3 τὸ οτηϊτἰεὰ ἰῃ 381, 33. 

δονπω ἴῃ τηοάεγῃ εὐϊτοπ 25 ἴῃ ΒὈῚΙ, 33. 

οὔνν αι δοϊυδι!ν μαρρεηςᾶ. Βυὲ ουγίοβί Υ 
885 ἴο ἴδ ρῥγεοίβε βίαρε δ ψϑίο ἰδς 
τα ἰρ!Ποαιίοη οσουττοά, οὐ ψ Βεῖμο ἰΐ 
«οὐἹὰ ἀϊδείποιν ὃς 8εθη, 8 ποῖ βαιἰ5ῆεά. 
ὙΏΟΥ 4] τεοεϊνεὰ ὅσον ἤθελον, ποῖ (Πς 
βραχύ τι οἵ ῬῃΐρΡ; πὰ Ἴνδη (μϊ8 ἀϊά 
ποῖ δχῃαυβὲ (ἢς ΒιΡΡΙΥ ; ἴοι (νεσ. 12) ὡς 
δὲ ἐνεπλήσθησαν, ᾿νῆεη πο οπς ςου]ὰ εδὲ 
ΔΗΥ͂ πῖοτε, ἔβεγε ψεσε βεεη ἴο ὕε κλάσματα 
περισσεύσαντα, ρίεςεβ ὕτοκεη ΟΝ Βαϊ ποῖ 
υδεᾶά, ὙὙΠεβε [6508 ἀϊγεοίβ τῆς ἀϊβοῖρεβ 
ἴο γαίβει ἵνα μή τι ἀπόληται, “πὲ 
ποίῃίηρ θ6 Ιοβὲ Ὁ. ὙΠα Βαμα Β θΟυΠΙΥ 
τηυβὲ ποῖ δε νναβϑίεά. [Ιηβηϊξε σεβοῦγος 
ἄοεβ ποῖ ἰυβεν ψναβίθι. Εὐεμυπ,ῖι8 
ἱπρεπιουβὶν Βυρροβεβ ἴῃς ογάεσ ἴο δανα 
Ῥδδη φίνεη ἵνα μὴ δόξῃ φαντασία τις τὸ 

μενον; Ὁμὲξ οὗ σουτβα ἴποβε 80 δά 
εαἴεῃ δἰγεδάν κπενν {παΐ ἔπε ρτον βίοη 
28 ϑυῤβίδπειαι δηὰ τσεδὶ.---νεσ. 13. 
Συνήγαγον οὖν. . . βεβρωκόσιν, [Πε 
βυρεγταδυπάδπος, ἔπῈ Ὁγοκεη ρίεοεβ οὗ 
ἴδε ἤνε ἰοανεβ ψν Ὡς σγετα ἰπ ἐχοθβ8 οὗ 
δε τααυϊγεπιεηῖβ, ἃ ἐπερίσσεύσε, δ]1εὰ 
δώδεκα κοφίνους, ἰπαὶ ἰβΒ ἴο δᾶγ, ἴδς 
ἐχοεεάεὰ τἢ6 οτἰρίπαὶ ἄνες ἴοανςεβ.--- 
κόφινος [Ετεπορ, Οογῆη, Ῥεῖῖε ρδπίεγ 
ἀ’ οβίεσ; φ΄. οἷς “ φοΒίη ᾽᾽ δηά “ οοἴξετ ᾽], 
ἃ ἴλτρε ψγιοίκεσ Ὀαβεξ οσς μαηρεσ υβεὰ ἴῃ 
ΤΑΔΏΥ ΠΟὐΠΕΤΙ6Β ὈῪ μΑζάξησΊδ ἴοσ σασευῖπρ 
ἔπυῖε, νερείδῦ 68, πιᾶπυγςο, 501] ; δηὰ ἰάβη- 
εἰβεά τ τὰς }ενν ὉῪ 7ανοπαὶ (11. 14), 
“ 7υάδεϊΒ αυοταπλ οορδιπυ8 [οεπυτηαια 
δΌρεΙ εχ". (ϑες σῖμες Μαγοτ᾽β ποῖς ου 
ἴδε [ἴης, ἀπά δαί., νἱ. 541.) ΤΆΪΒ ρίνεβ 
φοἷους ἴο ἴῃς ἰάεα ἰμβαὲ δασῇβ!. οὗ τῇς 
ϑροβῖῖδα σαν αν σαγσίεὰ δυο ἃ Ὀδβκεῖ, 
ΜΏΪΟΣ ψουὰ δοοουπὶ ογ δε μεῖνε, 
Βυὶ ΨὮῪ ἘΠΕ βου ὰ πᾶνε Βδά {δε 

δαβκεῖβ τ ποιμίηρ ἴο οᾶττυ ἴῃ ἴΠ6πὶ 
ἄοεβ ποῖ ἀρρεᾶγ. 

γν. 14-25. Το ἐπιριεάίαἰε ἱπιῤγεσσίομ 
"ας ὃν ἐὰλα νιϊγαείς απὰ ἐπέ σοπεεφιεπὲ 
νιουεηιεπίς Οὗ έδε5ς αμά ἐΐε εγοτυά.--- 
ες. χ4. Ἤς οοποίυδίοη ἄγαννη ἴτοσα 
τῆς τηΐγαοϊς Ὁν ἔποβα νῆο πδὰ νἱϊηεββεά 
ἐτ, ν28 παῖ [Π18. ννᾶβ “ἴῃς Ῥερίπηίηρ οὗ 
δαὶ στεΐρῃ οὐ βαγί!Υ αρυπάδηος, νυ ἢ 
τῇς ργορμεῖβ ννεσε τπουρῆξ ἴο Βᾶνς ἔογε- 
το", 8ὲες Πὶρπείοοι, ἤτον. Ηδεδ., 552. 
ΤΠΐ8 δὲ οπος ἔουπὰ Ἐχργεββϑίοη ἴῃ ἴα 
νογάβ οὗτός ἐστιν. .. κόσμον. “ ΤὭϊδ 
18 ἱπάεεοά,᾽" οὐ “οὗ ἃ ἐγυῖῃ,᾽" 48 17 (π6 
δυδήεοι μαὰ Ὀεεη ῥγενϊουβῖν ἀεραϊεὰ ὃν 
(δεπι, οὐ 28 ἰξ βοηὶς ῃδά ἰοϊά ἴἢεπὶ δ 
νν 88 “16 ργορῇεξ ψνῇο βῃοι]ὰ σοπὶς ἰηῖο 
τῆς νγοσὶ ἃ," ὁ ἐρχόμενος, υϑεά οὗ [δα 
Μεββίδῃ. ὉῪ (Ὡς Βαριίβξεὲ (Μαιῖ. χί. 3) 
νους δυγῖπες βρεοιδοδίίοη ; δυϊ [οδη 
δὰᾶβ ᾿ἰβ ἔανουτίς εχρτγεββίοῃ εἰς τὸν 
κόσμον. Τμαῖ (πε ρδορίς πιεδηΐ (δε 
Μεββίδβ (ς΄. θευι. χνη], 14-10) 15 βῆοννῃι 
ἘΥ ἴπ6 δοίίοη [ΠΘΥῪ τνεσε ρσεραγεά ἴο ἴακε, 
--ν ες. 15. Εὸσ [6808 ρετγοςινεά [ῃδὲ ἴΠεν 
Μετ οἡ [πε ροΐπε οἵ ςοπηΐπρ ἀπά οδγγυίηρ 
Ηἰτὰ οὔ το πιδκε Ηἰπι κίηρ. ἁρπάζειν, 
ἴο βπδίςδβ βυάάδεπὶν δηὰ ἰογοὶ ᾽ν (ἀεγινεὰ 
ἴτοπι ἴῃς βίνοορ οὗ ἴδε δίςοῃ, ἔπε ἅρπη; 
δαπος, τῇς Ηδγρίεβϑ). Τηὶβ βοεπα ἕπσοννβ 
ΤἸίρμε ου τδε 86 οὗ ἁρπάζονσιν 'π Μαῖίι. 
Χί. 12. Τδεῖσ ΡΌΓΡΟΒΘ νν858 ἴο τηδκε Ηἰπὶ 
ἰΐπρ. Ὑμεῖς οὐ πυπίρεῖβ δπά {πεὶς 
Κπονϊεᾶρε οὗ πε ρεπεγαὶ ἀϊβοοηΐεης 
Ψουϊὰ ἐποουγαρα (πε. Βιξ [688 ἀνε- 
χώρησε πάλιν εἰς τὸ ὄρος αὐτὸς μόνος, 
““πάγεν ἀραίη (οΥ νεῖ. 3) ἴο {πὰ 
ταουηϊδίη," οπὶ ΠΟ ΗἨδ πλᾶὺ ἤδνϑ 
σους ἄονῃ βοπὶε ἀϊβίδηςς ἴοὸ τηεεΐ [88 
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πρὸς αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς, 18. ἦ τε θάλασσα ἀνέμου μεγάλου πνέοντος 

τ ὁρ. 70. 1.5 διηγείρετο. 19. "ἔληλακότες οὖν ὡς σταδίους εἰκοσιπέντε ἢ 
: Ἀἧκ τὶ (8. τριάκοντα "θεωροῦσι τὸν Ἰησοῦν περιπατοῦντα " ἐπὶ τῆς θαλάσσης, 
Ἐπ: καὶ ᾿ ἐγγὺς τοῦ πλοίου γινόμενον καὶ “ ἐφοβήθησαν. 20. ὁ δὲ 

Μὰ, δι. 40. λέγει αὐτοῖς, “Ἐγώ εἶμι μὴ φοβεῖσθε." 21. Ἤθελον οὖν λαβεῖν 
 ]οὉ ἱχ. 8. δε 
νυ ἽΝ κεη. αὐτὸν εἰς τὸ πλοῖον, 

ἐϊ..23; χὶ. Ἢ 
18; ὀρ. ἐν. ἣν ὑπῆγον. 

νἕκ χχὶν. 
37. 

καὶ εὐθέως τὸ πλοῖον ἐγένετο ἐπὶ τῆς γῆς εἰς 

22. Τῇ ἐπαύριον ὁ ὄχλος ὁ ἑστηκὼς πέραν τῆς θαλάσσης, ἰδὼν 
ὅτι πλοιάριον ἄλλο οὐκ ἦν ἐκεῖ εἰ μὴ ἕν ἐκεῖνο εἰς ὃ ἐνέβησαν οἱ 

ταὶ αὐτοῦ,2 καὶ ὅτι οὐ συνεισῆλθε τοῖς ταῖς αὐτοῦ ὁ ̓ Ιησοῦς μα ἢ 
1 φιδον τελά Ὁγ ΤΙΥΤΙΥΝ.Η.Ε. ἀ5 ἴῃ ΑΒΙ, νεῖ. 1,Αἷ., εἴς. 

3 ΤῊς οἶδυβε ἐκεῖνο. ... 

οτονά. Νον Ης ἀείδομεά Ηἰπιβεϊ ἐνεη 
ποίη Ηἰἴβ ἀϊδβοίρ!εβ. [μὴ παρέχων μηδὲ 
τούτοις ἀφορμὴν, Οτῖρεη.] Τῆς ϑγη- 
ορῖϊς δἼοοουπί 18 ΒυρρΙετηεηίασυ. Ὁμ6 
ἀϊβοῖρ!εβ σετηδί πε Ὀθπιπὰ νἱΠ ἐγαρτήθηιβ 
οὔτε οτονᾷ, Ὀυϊ, νἤεη ἴτ Ὀεσδπης ἰδῖε, 
θεν Ψεπί ἄοννῃ ἴὸ ἴῃς βεα, ἀπά μανίπρ 
ξοΐοη Ῥολτγὰ α (ποῖ “δε Ῥοαδῖ, {πεν 
Μετα σομηΐηρ ΔσΓΟΒ5 ἴο Οδρεγηδυπὶ [Ματὶς 
88γ8 [εϑι18 το ὰ τῇετη ἴο ρὸ ἴο Βειῃβαίάβ, 
υῖ (ἢδὲ ἰ5 φυϊεε σοηββῖθηϊ, 88 ἘΠΕΥ ΠΊΔΥ 
δᾶνα τπιεδπὶ ἴο ἰαπά δὲ ἴπε οπε ρἷδος δπά 
ὙνΔ]Κ τὸ τῃ6 οἴμ6 1] ου ἴπε οἵπεῖ βίάς, δπᾶ 
ἴι μαά αἰγτεδάν εσοπὶς ἀασκ, ἀπά [}ε808 
μιδά ποῖ, οἵ “"" ποῖ νεῖ," σοπις ἴο ἔπεπὶ, δηὰ 
16 βεᾶ ννᾶ8 τίδίησ ονΐης ἴο ἃ βίγοῃηξ 
τυἱπὰ δΙονίπε.--- ες. 19. ἐληλακότες 
οὖν ὡς σταδίους εἰκοσιπέντε ἢ τριάκοντα. 
Τῆς Νυϊραῖς σεπάεγβ “ συπὶ τεπιραββεηῖ 
Ἔγρο,᾽" ἀπά πιοάεσγῃ ατεεκ ἐκωπηλάτησαν, 
τὶ ραν; 5εςὲ Ατἰβίορῇ., Εγορϑ, το5; δπὰ 
οἵδε ρᾶββαρεβ πη ΕἸβπεγ, ὙὍῇῃς βιίδάϊυπι 
ψ 88 αὔουϊ 194 (Εἰοῃ ρῖνεβ 202) γατγάβ, 
80 ἴπαϊ πἰπα γδίμεγ ἴπδη εἰρῃς ουἹά ρμὸ 
ἴο ἃ πιῖϊθ. Ὑῖε ἀϊδβοίρίεβ μαὰ τονε 
δϑουϊ τῆταα τη ϊ68. [Τῆς Ὀεβὲ ἀϊδουββίοη 
οὗ ἴδε ἀϊγεοϊίοη τΠΟΥ Μψεῖς ἰακὶπρ 18. ἴῃ 
τῆς Κοὺ Κον οπ δε ογάαπ, Ῥ. 374.} 
θεωροῦσι τὸν ᾿Ιησοῦν περιπατοῦντα ἐπ᾽ 
τῆς θαλάσσης “ΠΟΥ 5εε [6508 νγαϊΚίπρ 
οὐ ἴδμε 5Ξε4᾽. [{Π88 Βδδη βυρρεβιεὰ [Πδὲ 
1Π|8 πλδὺ ΟὨΪγ πιϑδη τΠπαὶ 1808 νν88 ϑγαὶκ- 
ἱπρ “Ὁγ" τῆς βεα, ἐπί Ῥεῖπρ' υδεά ἴῃ {8 
8686 ἴῃ χχὶ. 1. Βυὶ [παῖ ἐπί οἂπ τηδδηῃ 
“ρῃ ᾽ ἴδε 868 ἰ8 οὗ οουζβε ποὶ ᾳφυεβιϊοηεά 
(ϑες Τυοίαη᾽8 Μέγα Η ἰδέογία, “᾿Ὦετε 1818 
ἱποίάεηε ἰ8 Ὀυμεβαυεά; 4150 [οῦ ἰχ. 8, 
ψῆεῖς, ἴο 5ϊρη]18ε ἰΒς ροννογ οἵ ἀοά, 
Ης ἰβ βροκεη οὗ 88 ὁ περιπατῶν ὡς ἐπ᾽ 
ἐδάφους ἐπὶ θαλάσσης). Βεβίάεδ, ὮΥ 
ἐῃπουϊά της ἀϊδεὶρ!ε8 ἢανς δεεπ δἰταϊά δά 
ΤΟΥ τοτον δεεη [ε808 νναϊκίπρ οα τῆς 
ξῆοσεῦὺ ὙΠΕΥ πιδηϊεβίεά {πεῖς ἔδασ ἴῃ 

ἄντον ἰ8 ἀεἰειςἀ Ὁγ τηοάδτῃ εὐϊίοτβ τ ΟΑΒΙ,. 

βοηῖς ΨΑΥ, δἃπὰ Ης βδγ8 (ὁ ἔδεπι, Ἐγώ 
εἶμι, 1 1πὶ Ης, οἵ 1 181.---Κ τ. 2ο. Ηδας- 
ἴῃρ {π|8, ἤθελον οὖν λαβεῖν αὐτὸν εἰς τὸ 
πλοῖον, ὉΥ ΨὨϊοΒ ΙΙἄοκε, Ηοϊζπιάπη, 
ΜΝνεῖββ, Ταγεσ, πὰ οἰμεσβ βυρροβε ἰξ ἰ8 
τηθδηΐ, [παὶ ἘΠΕΥ στπέγεῖὶν ννϊϑῃεά τὸ ἴδκε 
Ηἰπὸ ἱπῖο ἴῃς δοδί, Ὀυϊ ἀϊά ποῖ δοῖυ ιν ἀο 
80. Τῆε ἱπιρετίδος ἴδῆβα ἕδλνοιιγβ (18 
56 η86 ; ἀπά 50 ἀο [πε ἐχρζεβϑίοῃηβ ἤθελον 
πιάσαι αὐτόν, νἱΐ. 44; ἀπὰ ἤθελον αὐτὸν 
ἐρωτᾷν, χνὶ. το; ψΠεΓοα5 ἴψὸ οὗ ἴδε 
Ῥδββαρεβ οἰϊεὰ δραϊπβὲ (πἰβ πηθαηίηρ Ὁ 
ΑΙ οσά ἃζὰ ἰηῃ (ὃς δογίβι, ἃ ἴδῃβε ΨὮὶ 
ἀεποίεβ δοςοπῃρ ἰβῃς ρυγροθαθ. Οχ τδὰ 
οἴδμες μαπά, τῆς ἱπιρεγίεςς πιαῦ μετα δ6 
υδεὰ ἴ0 ἜΧΡΓΕ8Β8 ἃ σοπίπυουβ βίδία οὗ 
ἐεοϊϊπς, ἀπά δοοογάϊηρ!ν ἴῃς ΑΟΝ,, ἕο ΠΠονν- 
ἱπρ τῆς αἀεπηενα ΒΙδΙς, ἀραϊπϑὶ ὙΝῚςΠ ἀπά 
Τιπάδ!ς, τεπάοσεἃ “πεν υνΠΠἸΠρῚΥ τα- 
οεἰνεὰ Ηἱπι᾽". 80 Οτοιίυβ “ ποη χυοά 
ποη τοοερασίηϊ, βεὰ αυοά ουρίάς Δἅ- 
ταοάυπῃ ", 80, ἴοο, ϑαπάδυ : “Τῆς δβίγεβϑβ 
8 τεδιν οὐ τῆς νη ρηεβ8 οὗ τῆς ἀ18- 
οἰρ[εβ, " Βείοστε {πεν βῆσγδηϊ Ὀδοῖς του σ ἢ 
ἔεασ, Ὀυϊ πονν ἴπεν Ψμεσς ρἷδά ἴοὸ τεςεῖνα 
Ηἰπι' ", Απά τπὶ8 8Βεςπὶβ στίρῃι. ΤΒἊ 
ΕΑΝ. [48 “δεν Ψεζε νη Πρ (Ποτείοσε τὸ 
τεςεῖνα Ηἰπι ἱπίο ἴῃε Ῥοδι". ὙὉὍᾷὲ καί 
ἢ Ὡς ἢ τπῸ ποχί οἴαυδβε ἰ8 ἱπισοάυςεά 
ἰθ 515 ΠΕ]Ὺ ἀραΐηδε ἴῃς βυρροβίκίοη ἴδαῖ 
7εβδὰὺ8β Ψψᾶ8 ποῖ δοίυδι!ν ἕδκεη ἱπίο τῆς 
Ῥοδὶῖ (Ῥυῖ 866 νγεῖββ ἐπ ἰος.)}; δπὰ τῆς 
ϑυποριῖς δοοοῦπξ γεργθβεηῖβϑ [|ε808 45 
δἰτηρ ἱπίο ἴῃς Ῥοδὲ 8 Ρεῖεσ. Τῆς 

ἱτητηεάϊαῖε ἀγτῖναὶ δ [ΠῸ βῇογε ψῶϑ ενΐ- 
ἀσπεῖν ἃ βυγρτῖβε ἴο ἴπῃοϑα οὐ Ὀοδσά. 
ϑαπάδυ {πίπκβ ἐπὶ (Ὡς Αροβιῖὶς ννὰβ 50 
οςουρὶςεά νν ἢ Ὠϊ8 ἀενουΐ σοπο υβίοηδβ ἔπαὲ 
Ὧς ἀϊά ποὲ ποιίος ἴῃς πιοϊίοη οὗ τῆς Ὀοαῖ. 

γν. 22, 23, ἃπὰ 24 ἔοτπῃ οπᾶ 
βεηΐδηςα, ἱπ ΨὨοἢ ΙΟὨπ ἀδβοσίρεβ ἴῃς 
οὐβογνδίίοηβ πιδὰς ὃν τῃς ογονὰ ἴῃς 
Το] ον πα πηογηΐηρ δπὰ (πεῖς σοηβεαυεηξ 
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εἰς τὸ πλοιάριον, ἀλλὰ μόνοι οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ ἀπῆλθον, 23. ἄλλα 
δὲ 1 ἦλθε πλοιάρια ἐκ Τιβεριάδος ἐγγὺς τοῦ τόπου ὅπου ἔφαγον τὸν 
ἄρτον, εὐχαριστήσαντος τοῦ Κυρίου" 24. ὅτε οὖν εἶδεν ὁ ὄχλος ὅτι 
ἸΙησοῦς οὐκ " ἔστιν ἐκεῖ οὐδὲ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ἐνέβησαν καὶ αὐτοὶ χῚ. 45, εἱς, 
εἰς τὰ πλοῖα, καὶ ἦλθον εἰς Καπερναοὺμ, ζητοῦντες τὸν Ἰησοῦν. 
25. καὶ εὑρόντες αὐτὸν πέραν τῆς θαλάσσης, εἶπον αὐτῷ, “Ῥαββὶὲ, 

πότε ὧδε " γέγονας ;" 26. ᾿Απεκρίθη 
“᾿αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, "ζητεῖτέ με, 

1 ὃς οπγίεϊεά ἰη ΒΙ, 33. 

δεοιίοη. Το οὈβεγναδιίίοῃβ ἴΠπεῪ πιδάς γα 
ἀεβοσίθεά υὑπάοσ ἰδών, ννὩϊο ἢ πενοσ ἤπᾶϑ 
ἰϊ8 νεσῦ, Ὀὰξ 158 τεϑυσηθά ἰη ὅτε οὖν εἴδεν 
οὗ νοσ. 24; δηὰ {μεῖς οοπβεφυεξηΐ δοϊίοη 
8 ἀεβοτίδεά ἱπ 186 πιαίῃ νεῦῦβ οὗ ἴῃς 
βεπίεπος ἐνέβησαν (νεῖ. 24) καὶ ἦλθον. 
Ὑντ τς υποοηβοίουβ Ὀὰϊ δοουτγαῖς οὗ- 
βεγνδίίοη οὗ ἃ ββῃϊηρ ρορυϊδείοη ἴῃ βυς ἢ 
τηδίίοσβ, ἔπε ογοννά ἢδά ποιίοςὰ ἐπὶ ἴπεγα 
γν88 ΟἿΪΥ οπα Ὀοδῖ ᾿γίηρ οὐ ἴπ6 Ὀεδοῦ δἱ 
ταὶ ροίπι, ἀπὰ ξυτίπες ἴμαῖ ἐπε ἀϊδβοῖρίεβ 
δαὰ ροπε δύνδὺ ἰπ ἰξ δηὰ δά ποῖ ἴδκεη 
5: νὴ τμεπὶ. Βαυΐ ἴῃ τΒς τηοσηΐηρ, 
ανΐπρ ῬτγεβυπιδΪ ραββεά τῆς πἰρπε ἴῃ 

τῆς ορεη δἷἱγ, πὰ μανίηρ μαϊμεγεὰ δὶ 8 
1ακο-ϑἰάς θεῖον τῆς βεεῆε οὗ πε πίσδοϊςθ, 
πεν ἰουηά τπδῖ πείτβες [εδὺ8 πος Ηἰβ 
ἀϊδεῖρίεβ ννεσῈ ἴδετε. Αρρδσγεηιν ΠΥ 
εχρεοιςά τῆδὲ δες ἀϊδοῖρ᾽ε8. ψουἹά πᾶν 
τεϊυτηεά ἴοσ 7}εβι8, ἀηᾶ τῆδὲ τπὲῪ τηῖρμς 
Βηά Ὀοῖῃ Ηἱπὶι ἀπά ἔμεπὶ οἡ ἴμε βῆοσε. 
Ὀἰβαρροϊπιεά ἰῃ τπῖ8 ἐχρεοϊδίίοη, δηά 
ςοποϊυάϊηρ παῖ 1εβὰ8 μά τεϊυγπεά Ὀγ 
ἰαπὰ 45 Ηδ δά Ἴοοπιδ, οσ δά Ἰεῖ ἱπ οπς 
οἵ τῃε Τιθετίαβ Ὀοδίβ, πον τποπλβεῖνοβ 
επίεσεά τῆς Ὀοδῖβ ἔτοπι Τίδεγίδβ, νυν ἢ 
μδὰ Ῥεεη ἀγίνεη δϑῆογθ ὉῪ τς ραὶς οὗ 
τῆς ρῥσενίουβ ἰδ, ἀπά οςγοββεά το ὕδρετ- 
πᾶυπλ. ΤὨΪβ δοσουηῖὶ οἵ ἴπε πιονεπιεηῖβ 
δηά πιοιίνε8 οὗἩ 1Π6 ογοννὰ βεεπὶβ ἴὸ Εἶνε 
εδοἢ εχργεββίοη ἰΐ8 ργορεγ ἴογος. Τῆ8 
ἔλοι ρασεηιπειίοδ!ν ᾿πιγοάμπςεά, νεγ. 23, 
τηδῖ Ῥοαῖβ ἥἕοπιὶ Τίρεγίαβ μαὰ ρυΐ ἴῃ 
οὐ ἴῃς βδαβί βδοσζο, ἰ8 Ὧἃη ἱποϊἀεπίδὶ οοη- 
Βτηγαϊίοη οὗ ἴδε ἰσὰϊῃ τῆδϊς ἃ γαὶϊς πδά 
Ῥαδη δον ίηρ ἴθ6 πὶρῇς Ῥείογε. Ψπηδῖ 
φοσγιίοη οὗ ἴπε θεϊδιεα Ἵσοννά ννεπὶ ὕῬοκ 
ἴο Οδραγπαυπὶ ἰη ἴποβε Τιθεγίαϑ Ὀοαλίβ 
6 ἀο ποῖ κηονν.---εὑρόντες αὐτὸν πέραν 
τῆς θαλάσσης, μανίπρ ἐουπὰ Ηἰπιὶ οη τ 
οἴδοι βίάς οὗ {πὸ ἰακε, ἰδὲ ἴβ, οὐ τῃς 
Οδρεγηδυπὶ βίάεβ, εἶπον. .. γέγονας, 
ἰὰ Ἔν βαϊά το Ηἰπι, ΒδϑΌΐ, ἤθη σαπιεβὲ 
τῆου διμογ ἡ " “Οὐυδεαβῖίο ἄς τεπιρογα 
ἱποϊυάϊε φυδεβείοπεπι ἀς πιοάο᾽ (Βεηγεϊ). 
Ἐοὸγ τηϊ8 υ8ε οἵ γέγονας εΓ, νεῖ. 19; δηὰ 
Οοῦεδ, Ταὐμίω, πρὸς τὸν ἰατρὸν γινόμενος, 

αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, γΙκΚ. χ, 32. 

οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ἀλλ᾽ ς ιν. 48. 

δηά Τιυςίδη, Αἰνπης, ἐπεὶ δὲ πλησίον τῆς 
πόλεως ἐγεγόνειμεν (Κγρίκε). ὙΠΕΥ σαπης 
βεεκίης Ηΐπι, Ὀὰϊ νγεσε βυγργίβεά τὸ ἢ πὰ 
Ηίΐπι. Τὸ {μεῖς φαεβείοη [6818 σηακοβ ΠΟ 
ἀϊγεοῖ τερῖγ. Ης ἀἄοεβ ποῖ ἐς} τῆςπὶ οὗ 
ΗἱΪΐδ8 ναι κίηρ ου τῆς ννδῖεσ. 

Ιῃ νν. 26- ὅς ννὰὲ ἢανὲῈ πε οοηνεογβδίίοη 
δεὶβίπρ ουἱ οὔτῆς πιίγαςϊθ. Ὑπὸ ἢγβι Ὀσεαὶς 
ἴῃ ἰξ ἰ8 αἵ νεσ, 41. Ετοτὴ νεῖ. 26-40 ζόης 
ἐχῤίαϊης ἐπα Ηε ἰς ἐδε Βγεαά ο΄ εὐ3.-- 
γεις. 26. ᾿Αμὴν. .. ἐχορτάσθητε. Ιη {Π|5 
βυτθυΐπβ Ἄσσον [ε88 8668 Π0 ενίάεηςε οὗ 

11 οσ βρίσίταδὶ υηρετ, θα ΟηΪγ οὔσαγπδῖ- 
ἣν δηᾶ πηϊϑυιπάετβιδηάίηρ. ὙΥ8 ἔο!ονν πὶς 
οὐχ ὅτι εἴδετε σημεῖα, ““ ποὶ Ῥεσᾶιιδ6 γοι 
8ᾶνν βίρῃβ,᾽" ποῖ Ῥεοδυβε ἰπ τῆς {εεάϊηρ 
οὔτδε δοοὸ δπά οἵπεσ πιίγαςΐθβ γοι Βανν 
ἴδε Κιηράοπι οὗ ἀοὰ δηὰ ρε]ϊπιρβεβ οὗ ἃ 
βρίτγίτυδὶ ννοτἹά, ἀλλ’ ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν 

τῶν καὶ ἐχορτάσθητε, Ὀυϊ θεσδυβε γου 
τεοείνεά 4 ρῇγδίοδι βδιβίδοιίου. Τὶ 
ξανε ἴμε τπηβᾶβυσε οὗ {πεὶς Μαβδβίδηὶς 
ἐχρεοϊαδιίοη. Ηδ νγᾶβ ἴπε ἔγὰε Μεββίδῃ 
ψνῆο οουἹά πχαϊπίδίη ἴῃ οπὶ ἰη 1ἰξε τυϊδουξ 
τοὶ]. ὅ86η8ε οἰδπιουσβ δηὰᾶ βρίγὶξ μδ85 πο 
δΒυηρετ.---χορτάζειν, ἔτοπὶ χόρτος, πηδᾶη8 
“(0 ρῖνε ἰοάάδει τὸ δηϊπη 8, δπᾶ ννᾶβ 
υϑεᾶ οὗ πίε ΟἿΙΥ “88 ἃ ἀερτγεοίδέοσυ 
ἴεστι ". [Ιπ ἰαῖες ασεςκ ἰξ ἰ9 υϑεὰ ἐγεεῖν 
οὔ βαιἰβένί πε πηξδη ; βεῈ Κεηπεάγ᾽ 5 ϑομγοῖς 
97Γ Ν.Τ. Ονεεκ, Ρ. 8ο; Πὶρπείοοι οη ΡΏϊϊ. 
ἷν. 12.--Ν ες. 27. ἐργάζεσθε. .. ὑμῖν 
δώσει. “ΨνοΙΚ ποῖ ἴοσ ἴῃς πηεᾶὲ νυ οἢ 
εσβῃειῃ.᾽"" ἐργάζομαι πηεᾶηβ “1 δἄγῃ 
Ὑ ᾿νοσκίηρ," “1 δοφυῖγε," δεὲ6ὲ ρϑβϑαρεβ 

οἰτεὰ Ὁγ Τᾶγετσ ἱπ νος, ὙΤῆε ἔοοά ΒΟ ἢ 
Ης μαά ρίνεη ἴπεπὶ πε εἐνεπίπρ Ῥείοσε 
Ηδ οδἱεά βρῶσιν ἀπολλυμένην : {πῈῪ 
ΜΕτῈ Δἰγεδαν δυηρτυΥ δραΐη, δπὰ δαά 
τοῖϊεά ἀἴτες Ηΐτη ἔοσ πιῖεβ το γεξ ἀποῖμες 
τε. Ἐδίμπο τηυβὲ ΠΟῪ βεεκ τὴν 
βρῶσιν. ... αἰώνιον, ἐπε ἴοοά νν»Ὡϊςἢ 
αὐϊάεβ εἰς ζωὴν αἰώνιον, τδ( ἰ8, ννὨΙΓΟἢ 15 
ποῖ οοπδβυπιοά ἴῃ τῆς εδείπρ Ῥυξ ταῖπες 
ΤΟΝ Β 8ἃ8 ἰξ ἰβ επ]ογεά. Οὐ ἵν. 14. ΤὨΐ9 
ἰοοά ὁ νἱὸς τοῦ ἀνθρώπον ὑμῖν δώσει. 
Ης ἀοεβ ποῖ “411 Ηἰπιβεῖζ “τς Ρτορμοῖ,᾽" 
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Με ν.6; ὅτι ἐφάγετε ἐκ τῶν ἄρτων καὶ " ἐχορτάσθητε. 
[μα να τὴν βρῶσιν τὴν ἀπολλυμένην, ἀλλὰ τὴν βρῶσιν τὴν μένουσαν εἰς 

τ ζωὴν αἰώνιον, ἣν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ὑμῖν δώσει τοῦτον γὰρ ὃ Δ:. 
Ρ4]7ο. 8 
ΕΥῊ Κὴ πατὴρ " ἐσφράγισεν ὁ Θεός." 
ὁ Με. ποιοῦμεν,; ἵνα “ ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ ;" 
χχν. τό. 

ς ἰϊ. 33. 
Εχοά. 

ἁ Νυπ.. ν! 
1. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ σι. 

427." ἐργάζεσθε μὴ 

28. Εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν, ““Τί 
29. ᾿Απεκρίθη 

ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Τοῦτό ἐστι τὸ ἔργον τοῦ Θεοῦ, “ἵνα 

πιστεύσητε εἰς ὃν ἀπέστειλεν ἐκεῖνος." 30. Εἶπον οὖν αὐτῷ, “Τί 

οὖν ποιεῖς σὺ σημεῖον, ἵνα ἴδωμεν καὶ πιστεύσωμέν σοι; τί ἐργάζῃ ; 

οἰτ Ἀ  ατι σας οἱ πατέρες ἡμῶν τὸ ᾿ μάννα ἔφαγον ἐν τῇ ἐρήμῳ, καθώς ἐστι 
ἴοι, Μ. 
«πὰ Τ΄, γεγραμμένον, "Ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ ἔδωκεν αὐτοῖς φαγεῖν." 32. 

ΐ ἔχξα. τνὶ. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, “᾿᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, Οὐ Μωσῆς 
ἸΣ ἀθο. δέδωκεν ὃ ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ - ἀλλ᾽ ὁ πατήρ μου δίδωσιν 

ἘΡε ἰχανί, 
4. 

1 ποιωμεν ἰπ 411} ταοάδσγῃ εὐϊείοηδ 85 ἰπ 'ΑΒΙ,. 

ΔΤ ΝΗ. Ε. τεδά πιστενητε ζ0]ονίπρ  ΑΒΙ, σ, 33. 

8 εἕωκεν ἰῃ ΒΌΙ,; δεδ. ἰη ΜΑΤ. 

85 ἴδε παά οαἰϊεά Ηἰἱπὶ γαβίεγάδυ, 
Ῥεοαυβε τιῖὶ8 ψουϊὰ πᾶνε Ἔχοϊϊςὰ [4136 
ἐχρεοϊδιίοπβ; δυΐ ἴῃ οΔΠΠτρ Ηἰπιβεῖ τπε 
ϑοη οἵ Μδη δ βυρξεβίβ Ηἰβ βυτωρδίῃυ 
ψἰτἢ 411 Ππυπιαη νγαπίβ ἀπά δἱ ἴΐς βδπὶς 
ἄπιε ἱπάϊοαϊεβ το ἴδε ἱπιτίδῖςά ἴπῃᾶὶ Ηδ 
οἰαίπιβ τῆς Μεββίδῃβῃὶρ. Τῆς ρυδγδηΐες 
8 ρίνεη ἰπ [86 ννοσάβ τοῦτον γὰρ... 
ὁ θεός, “Ἐοτ Ηἰπι μδίῃ τῇς δίβεσ, αοά, 
βεϑὶεὰ ". ΒΥ είνίηρ ἴπε ϑοη {π6 πλίγαοὶς 
οἵ ἴδε ῥσγενίοιιβ ἀδὺ ἀπά οἵμεῖ βίβῃϑ ἴο ἄο, 
τὰς Εδίμες Ππᾶ8 βεαϊεὰ οἵ δυϊπεπιςαιϊεά 
Ηΐπι 28 ἴῃς αἰνες οὗ ταὶ νυνὶ ς ἢ πουσίβῃεϑ 
116 ἐνετϊδβείης. [Εοσ ἴῃς ἰάξα, ἀρργονεά 
ἘΥ ὈεϊϊιΖβοῦ, ἐμαὶ ἴῃς 868] γείετβ ἴο ἔπε 
βἑατηρίπε οὗ ἰοᾶνεβ υνἱἢ [Πα πᾶπιε οὗ [6 
ταᾶκεῖ, δες Ο. Τ᾿. δέμάομέ, ϑερί., 1883, 
δηὰ ΕχῤοοΞίίον, 1885. Ε5ποῦ ὙἱὮ τηοτα 
σοᾶβοη οἰΐϊθβ ραββαᾶρεβ βῃονϊηρ ὑπαὶ ἃ 
Ῥεΐβοῃ οσάεσίπρ ἃ Ὀαπαυεῖ μάνα [ἰ8β 868] 
ἴο ἴδε δἷανε ος βίενασά σοζηπιββίοπεά ἴὸ 
Ρῥιονίάς ἰε: δηά τῆυβ τπᾶὶ ΟΠγίβε μετα 
ἀδοίατεβ “86 ἃ Ραῖγα Ἴσοπβείϊαϊι πὶ 6885 
δὰ βυρρεάϊταπάσπι Ἑσοϊεβίας βαϊυἴδγεπι 
οἴδυπι "Ὁ, Ὑα νδτίουιβ τηεδπίηρβ οἵ ἴῃς 
Μοτά ἅτε ρίνεπ ὉΥῪ ϑυίςοσ.) ϑοπὶς αἱ 
Ἰεᾶβὶ οἵ ἴῃς ογοννὰ ἃζε ἱπιργεββεά ἢ δηὰ 
ςοηβοίουϑ ἴμδι {πεῖς το] νγᾶ5, 88 [65118 βαϊά, 
φΟΠΙΠΊΟΠΪΥ πιϊβάϊτεςτεὰ, {ΠπεῪ δβκ Ηἱπὶ 
(γε 28) τί ποιοῦμεν [Ῥεϊίετ, ποιῶμεν] 
να ἐργαζώμεθα τὰ ἔργα τοῦ θεοῦ ; τῃδὶ 
8, δον οδῃ Ψ 80 ἰδαῦουγ ἃ8 ἴο βδιϊβέυ 
αοάὴ Ναὶ ρῥτγεοίβεϊιυ ἰ8 ἰξ τμδὲ σοὰ 
τναῖῖβ ἴοσ υ8 ἴο ἀο, ἀπά "111 Ὀς βατἰββεά 
ν ἢ οὐ ἀοίηρ ὃ Τὸ ψὨ ἢ [6 805, αἰνναυ8 
τεδάν ἴο πιεεῖ ἴῃς βίηοοσε ἱπαυΐγεσ, σίῖνεβ 
τῆς Ἔχρ]ϊοῖε ἀῆϑυνεσ (νος. 290) τοῦτό ἐστι 

«ον ἐκεῖνος. Π[Οοά 848 δεηξ ἃ πηεβδεηρες 
1 ἰ8 θεοδυδε ἴδετε ἰδ ἡδεὰ οὗ βυςῇ ἱπίεσ- 
οϑίτίοη, δπὰ {πὸ ἢἤγβε ἀυσὶγ τηυβὲ ὃς ἴο 
ἰβέθῃ θα] ανίη Ρῖν ἴο ἘΠ 18 τπεβϑεηρεῖ. ΤῸ 
118 ἀεπηαπά τπδὶ ἴμεν ββου!ὰ δοςοερὲ 
Ηἰἱπὶ ἂἃβ ἀοάβ απιραββδάος {πεν τγερὶν 
(νεσ. 30) τί οὖν ποιεῖς... “ ]υάδεῖ5 
Ῥτορτίυπι σαὶ βίρπα αυδεγεγα," 1: Οος. ἱ. 
22, Ἰἀτρε. ἀτοίίυβ δηὰ 1,ὕοκε τῃίηὶς 
1818 δβκίηρ ἔοσ ἃ βίρῃ οουϊὰ ποῖ πᾶνε 
Ριοσεεάεὰ ἴτοπιὶ ἴποβὲ ψῆο βἂν (δα 
τηίῖσαςϊς οἵ ἴῃς ρχενίουβ ὅδυ. Βυϊ [,δπρα 
τ ΕΥ ἀσσυεβ τπδὲ {Πὰν Μψεγε ἐῃς βαπλα 
Ῥεορῖς, δηὰά παῖ τευ ἀϊά ποὲ οοηβίὰες 
εἰἴμοτ [Πς τηίγαοε οὗ τπε ργενίουβ ἄδυ οἵ 
ἴδε οσάϊπαγυ ουγεβ Ὑτουρμς ὃν }εϑὰ5 ἴο 
ὉὈς βυβῆςίεπε ενίάεηος οἵ Η18 ρῥτεβεπῖ 
οἱδίπλ.---τνεσ. 3. ὙΠΪΒ 8 ὑγονεά Ὁγ ἴδς 
βυρρεβιίοη δάἀἀεὰ ἴῃ νεσ. 31. οἷ πατέρες 
“0. φαγεῖν; τπεγ ἀεπιδηδεὰ δι Ης ἃ8 
Μεββίδῃ βδῃουϊ!ὰ πιακε ροοά Ηἰ8β οἱδίπι ὉῪ 
ουϊάοίης Μοβεβ. ϑοβοειίρεη δά 1ἰρῆϊ- 
ἴοοϊὶ ᾳυοῖε ἔτοπι Ἐδοθίπίοδὶ [ἰτεγαΐυγα ἃ 
τεϊενδηϊ δηά βίρηι ἤοδηξ βαγίπρ : “ Οὐδ 8 
ξαϊε τεἀδεσηρίοσ ρῥγίπηυβ (ΜΟοβ68) ἴδ]}8 ετὶξ 
τεάἀετηρίοτ υἱττηυ8 (Μεβδβι48). δάἀδηιρίοσ 
Ρτίοσ ἀεβοεπάεγς ἔεοὶξ ῥγοὸ 118 Μάᾶπηβδ, 5ἰς 
εἰ Κεάεπιρίοτ ροβίεσιοσ ἀεβοἊπάεσε ἔδοϊ εξ 
Μδηπα, βίους βογίριυπιὶ αβῖ,᾿" 8. ἰχχίϊ, 
16. ὅ8εὲ οἵδε ἱπβίσγυςϊίνε ραββαρεθ ἱπ 
Τἰρπείοοι. Ασοογάϊηρ ἴο ἐμ ῖ8 ἐχρεςῖδ- 
εἴοη τπαῖ τῆς Μεββίδῃ ψουϊὰ ἐεεὰ Ηἱΐβ8 
Ῥεορὶς ϑυρεγηδίυγα! ν [Βς ογοννὰ ΠΟΥ, 
ἰηϑίηυδια ἐπαῖ (πουρῃ ]εβὺ8 μαδά ρίνεῃ 
μετὰ Ὀγεδὰ Ηδ ἢδὰά ποῖ δ 1 8]1εὰ τῃς εχ- 

οἰδιίίοη δηά γσίνεῃ ἴποπὶ Ὀγεδά ἔγοῦι 
εἄνεθ. (Εογ ἴδε εχρσεββίοη “ Ὀγεδά οὗ 
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ὑμῖν τὸν ἄρτον ἐκ τοῦ οὐρανοῦ τὸν ἢ ἀληθινόν. 
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33. ὃ γὰρ ἄρτος τοῦ Β 1. 9, εἰς. 
Θεοῦ ἐστιν 'δ καταβαίνων ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, καὶ ζωὴν διδοὺς τῷ 1. 15. 
κόσμῳ." 434. Εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν, “Κύριε, πάντοτε δὸς ἡμῖν τὸν 
ἄρτον τοῦτον." 415. Εἶπε δὲ αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “Ἐγώ εἶμι ὁ ἄρτος 
τῆς ζωῆς " ὁ ἐρχόμενος πρός με οὗ μὴ πεινάσῃ " καὶ ὁ πιστεύων εἰς 

ἐμὲ ’ οὐ μὴ διψήσῃ πώποτε. 36. ἀλλ᾽ εἶπον ὑμῖν ὅτι καὶ ἑωράκατέ ἵν. τῷ. 
με, καὶ οὐ πιστεύετε. 37. " πᾶν ὃ δίδωσί μοι ὁ πατὴρ, πρὸς ἐμὰ ἢ γϑῖ,39: 

1 διψησει ἴῃ ΤΥ ΟΝ. ΗΕ. ἐο]ονίης ΜΜΑΒ"Ὁ. 

Ὠςξάνδη ᾽᾽ 8ε6 Εχοά. χῖν. 4 δηὰ 8. ἰχχν. 
23, 24.) Τὸ τπ΄ῖ8 οδαϊίεηρε τὸ 316] 
Μεββίδηϊς Ἄχρεςϊδιίοη ὉῪ δῃονίηρ Ηἱπι- 
86} ργεδίες ἐπὰπ Μοβεβθ [6818 γερ εβ 
ψε 32), οὐ Μωσῆς... ἀληθινόν. Α 
οὐδῖς ἀεηΐαὶ ; ποῖ Μοβεβ, ὃδυΐϊ “ΤΥ 

Ἑδίβει" 8. τῃς γίνε, ἂπὰ δἰιβουρῇ 
τῆς πιδῆπα Ψψὰ8 ἴὴ ἃ βεῆβεῈ “Ἵὑγεδὰ 
ἔοσὴ ἤδανοη" ἰἴ νᾶβ ποῖ {δὲ σὰς 
Ῥγεδὰ ἴτοπι ἤεᾶνςη,᾽" τὸν ν ἐκ τοῦ 
οὐρανοῦ τὸν ἀληθινόν. ΤΠὶδ τὴν ΕδΙΒαΓ 
15. πον ρίνίηρ ἴο γοιι; ὁ γὰρ ἄρτος ... τῷ 
κι πεν ες. 33. Μοβεβ τμεγείοσς σου 
τοῖ ρῖνε τῃ18 δτεδά, βἰπος 'ξ Ἷοπῆεβ 
ἄονη ουὔἱ οὗ Βεάᾶνεη. [{ ἰ8 οπαγδοϊοσιβδὰ 
Ὀγ ἔννο δι θυῖεβ: (χ) ἴξ ἰ8 ὁ καταβαίνων 
ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, τπαὶ ΨὨΙΟὮ σοπλεῖῃ ἄοννῃ 
ουὲ οὗ πεανεη---ποῖ, 45 αοάεϊ τεπάεγβ, 
“ΦἩς Ψψῆο οοπιοῖῃ ἄοννῃ ἔγοπι πεᾶνδῃ ᾽; 
δὲ Ιεαϑὲ ἴπῸ τευςβῖ οὗ νεῖ. 34 βῆονβ ἴπδὲ 
τῃοβε Ψ8ο πεζὰ τῆς ννογάβ ἀϊά ηοῖ ἴδκα 
τδεηι ἴῃ 118 βεῆβε ; (2) ἴδε οἵδεγ οβαγδο- 
τεγίβεϊς οὐ τῇς ὑγεαά οἵ ἀοά ἰβ ἐπαὲ ἱξ 
εἰνεῖμ 116 το ἴ6 νοιὰ; ἃ ἤ]Π1ες 11{6- 
ἱνίης ρονγε ἴπδη ἔπαὶ οἵ ἴΠ6 τηβηπᾶ ἰ8 

ἐπιρ!εά ; πὰ ἰξ ἰ8 οὗ υπίνεγβαὶ δρρ]!οδιίοη 
δηὰ ποῖ πιεσεὶν ἴο τῃεἰσς ἔδίμετβ. ΗἩεαγίηρ 
τὴϊ8. ἀεβοσὶρτίοη οὗ “τε ὑγεδά οἵ αοά ᾽" 
ἀπε Ἵγοννὰ ἐχο]αὶπὶ (νεσ. 34) Κύριε, πάν- 
τοτε δὸς ἡμῖν τὸν ἄρτον τοῦτον, ρτεςΐ8εἾν 
85 ἴῃ Ψοτηδη οὗ ϑδιῃηδγία μαὰ Ἔχοϊαἰπηςὰ 
Κύριε δός μοι τοῦτο τὸ ὕδωρ, ινῆεῃ [ἐδ8 
μιά ἀϊϑοϊοβεά ἴο μετ τη 6 ργορεγιῖεβ οὔ ἴῃ 6 
Ἰινίηρ νναῖετ. Απά 48 ἴπ ποῦ οἂβὲ ἴδα 
ἀϊτεοὶ τεαυεβὲ Ὀσουρῆς τῆ οοπνεγβϑίίοη 
ἴο ἃ οτἰβίβ, 80 βεγε ἰξ εἱϊοῖξβ πε ᾿επίγαὶ 
ἀεοϊαγαιίοη οὗ 41} Ηἰβ8 Ἴχροβίτίο οἵ ἴπ6 
Ῥεαζίηρ οὗ πε πγίγαςϊε : Ἐγὼ εἶμι ὁ ἄρτος 
τῆς ζωῆς. [1 ἴδ ποῖ ἱπηροβϑίδῖς τῆς 
Βοπὶς οὗ ἴῃ 6πὶ τδῪ πᾶνε δὰ ἃ ρ] ἰπηπιογίηρ 
οὗ ψπαῖ Ηδ πιεδηΐ δηὰ υἱἱεγεά τπεὶσ γα- 
αυέϑι ΜΠΉ δοπλς εἰποῖυτα οὗἨ δρίγιτυ 8] 
αϑίγε; ἴου ἀπιοπρ ἴῃς ἘΔΌΡΙ8 ἴπεγα νγὰ8 

Διβδυΐῃρ, “ [ἢ βεςυΐο νεπίυγο πεαὺς δάσπεὲ 
πεαὰς διδυηι, βεά }υ 81] παδεπί ουτὴ σογοη δ 
διιϊθϑ ἰῃ σαρίεῖρυβ εἰ αἰυπίας βρίεπάοτε 
τηλ]εβίδι 8 ἀϊνίπδς ".] “1 δηλ τῆς Ὀγεδά 
οἵ {ππ|,᾿ “1 δηχὺ ἴδε ᾿ἰνὶπρ Ὀγεδά " (νεσ. 
51, ἰῇ ἃ βοπιενῃαὶ ἀϊδεγεης δε πη86), “1 

ἂπὶ ἴπς Ὀτοδά τ Ὡς οατης ἄονγη ἔγοηὶ 
Βεάνδη ᾽ (νεσ 41), οσ, "τῆς ἔσυς δτεδά 
ἴτοπὶ Βεᾶνεη "---ἃ}1} ἐδεβε ἀεβιρηδιίοηβ 
ουὺς [οτὰ υδε8, ἀπὰ τπΠδὶ με ρεορίε πῆὰν 
φυϊϊε υπάετεοίαπά δὲ ἰβ πιεᾶηὶ, Ηδ 
οὐὰβ ὁ ἐρχόμενος... πώποτε. ΤῊΣς 
ταρειτίοη οὗ ἴλας τεφυϊγεά δοιίοη ὁ ἐρχό- 
μενος, Δπηὰ ὁ πιστεύων, ἀπά οἵ {δε ταδι]ὲ 
οὐ μὴ πεινάσῃ, ἀπὰ οὐ μὴ διψήσῃ, ἰ5 ον 
οἰεάγπεββ πὰ Ἐπιρῇῃδβὶβ, ποὶ ἔοσ δά ἀϊτίοη 
ἴο [6 πιεαπίπρ. Τῆς “εἰ ενίηρ " εχ- 
Ἰαϊπ5 (δε “ σοπηίηρ ᾿᾿ ; δηά {πε “" φιεποῦ- 

ἵπρ οὗ τηῖγβε᾽᾽ πλοσα Ὄχρ το ἶΥ σοηνουβ8 
πε πιεδηΐηρ οὗὅἁ “πονὸῦ Ὠυηρογίηρ,᾽" τἢδὲ 
811 ἰπποοεπῖ δηὰ τἰρβίθουβ ογανίπρβ δηὰ 
Δδρίγαϊὶ ου 5 8411} Βε ρταιϊες. Τῆς “σοτ- 
ἱηρ" νψΑ8 ποῖ παῖ ρηγϑβίοαὶ ἀρργοδοὰ 
ὙὨΙΟΒ ἴον μδὰ δάἀοριεὰ ἴῃ ρυτγδυΐπρ Ηΐπὰ 
ἴο Οδρεγηδιηι, Ῥὰϊ δυο ἃ ΠΟ, ΠΡ 88 
ταὶ σμτ ἐπι! ννεἱ] Ὀς σα! !ςἀ “ Ὀε]!ενίηρ,᾽" 
ἃ 5Βρί τί] Δρργοδοῦ, ἱπιρὶ γίπρ ἴῃς οοη- 
νἱσοείοη τπδὲ Ης τνᾶϑ ννῃδὲ Ης οἱαἰτηεά ἴο 
6, ἴδ6 πιεάϊυπι τπγουρ Ὡς αοά 
ΠΟπΊ6Β ἴο πιῆ, δηὰ τπηδη ἴο αοά.---Ν ες. 
36. Βυϊ ΔιΒβουρῃ αοά ἀπά τἢΐ8 ρετγίδος 
βδιἰβίδοϊοη ὑνεσα Ὀσουρῃι 50 πᾶσ {Π6πὶ, 
{ΠΕ ἀϊὰά ποὲ Βεῖϊϊενε : ἀλλ’ εἶπον... 
πιστεύετε. ΒεΖα, Οτοῖϊυβ, Βεηρεϊῖ, 
αοάει, ννεῖββ, εἴς, υπάετβιαπά τῆδξ 
εἶπον τείεῖβ ἴο νεσ. 26.Ἡ. Ευϊμυτηΐαβ, 
ῬτΕβεγαθγ, βαγβ εἰκὸς τοῦτο ῥηθῆναι 
μὲν, μὴ γραφῆναι δέ. 1,ἀπηρς ξῖνεβ {Π6 
Αἰιετηδιῖνεβ ὑνπουξ ἀεϊεγππίηρ. ἴη- 
ἀουδιεά!ν, Δ πουρἢ ἴῃ6 ταίεγεηος πιαΥ 
ποῖ θὲ ἀϊτγεςῖὶν ἰὸ νεσ. 26, ἰῃ8 ἑωράκατε 
ΤλεδΠ8 βεεὶπρ' [6βϑὺ8 ἴῃ ἴῃ οχοιοίβε οὗ 
Ηἰ5 Μεβϑβίδηϊς ζυποιίοηβ, ἀοίηρ τς νου 
Εἶνε Ηἰπὶ Ὁγ ἴῃς Εδίποῖ ἴὸ ἄο. Βιυῖ 
βεείηρ ἰ8 ποῖ ἴῃ 1ῃΐ5 οαδα δεϊϊενίηρ. [ἢ 
ν 85 ἰουπᾶ νοῦ ροββίρὶες ἴο δε ἰη Ηἰβ 
ΠΟΠΊΡΑΠΥ δηὰ ἴο εδὲ ἴῃ ῥγονίβίοη Ηδ 
ταἰϊγαου]ουβὶγ ὑγονίἀεά, δηὰ γεῖ ἀϊΞθεϊίενα. 
Ιν 8ο, ὑνμαῖ οουὰ ῥχοάυςς Ὀεἰε ὃ Μίρδε 
ποῖ Ηἰβ επεῖσγε πιδηϊ εβίδιίοη [81] ἴὸ 
ΔοςοΟΠΊΡ ἰ5} 8 Ρυχροβο ὃ--νετ. 37. Νο; 
ἴοι πᾶν ὃ δίδωσι. .. ἥξει. ““Ἐνετγιπίης 
ὙΠΟ ἰδ Εδιπεῖ ρίνεβ᾽"; τπε πευῖες 18 
υδϑεὰ 28 Ὀδείηρ πιοσα υπίνοιβαὶ (Πδπη τῆ 
τηδϑουης δηά ἱποϊυάΐηπρ Ὄνεγυτῃῖη 

48 
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ἥξει" καὶ τὸν ἐρχόμενον πρός με οὐ μὴ ἐκβάλω ἔξω 48. ὅτι κατα- 
ε1ν. ῳ.. 

θέλημα τοῦ πέμψαντός με. 
τὸ Οοηβίσ. 

νεῖ. 29, 
τεῖ. 
νν. 

- ΗΝ οῆλς 
37, οἷς. 

ο δεσ. 20. 

ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 

1 πατρος οπιεὰ ἴῃ ΚΆΒΟΡ, εἴς. 

βέβηκα ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, ' οὐχ ἵνα ποιῶ τὸ θέλημα τὸ ἐμὸν, ἀλλὰ τὸ 
39. τοῦτο δέ ἐστι τὸ θέλημα τοῦ 

πέμψαντός με πατρὸς, "ἵνα πᾶν ὃ δέδωκέ μοι, μὴ ἀπολέσω ἐξ 
αὐτοῦ, ἀλλὰ ἀναστήσω αὐτὸ ἐν " τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 40. τοῦτο δέ 3 
ἐστι τὸ θέλημα τοῦ πέμψαντός με,3 “ἵνα πᾶς ὁ θεωρῶν τὸν υἱὸν καὶ 
πιστεύων εἰς αὐτὸν, ἔχῃ ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ " τῇ 

41. Ἐγόγγυζον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ, ὅτι 

3 ΑἹ! αὐϊβοσίτςβ γεδά γαρ. 

δι τον πέμψαντος με ἰη ΑΕΘΗ͂; τον πατροᾳ μον ἰπ ΒΟΏ. 

πο τᾶς Ἑδίδμες ἀεϊεγηγλίηεβ τὸ βᾶνε 
ἄοπὶ ἴὰς ννογὶ 8 ψτθοῖκ, νἱενεὰ 885 ἃ 
τοῖα!γ. ΟΥ̓ νεσ. 39, ἀναστήσω αὐτό: 
πὰ {πς οοἸΐεςῖίνα πευΐετ, 88 1η ΤὨυογά., 
ἐϊ. τ6, τὸ ἐπιόν ἴον τοὺς ἐπιόντας. 
ΤΆταρα τδίπκβ τῆς παουίεσ ἰβ πδεά, “ υΐα 
[6 Ῥεΐβοηδε βρεοίδηϊτυγ υἱ σθαὶς ρεοὺυ- 
᾿ἴππι, μδογεάϊιλ8β, τηθγοθβ, ρθΠ.18, ΒΕΠΊΘΠ, 
βδοογσάοίίζυπι, ϑαποϊυδσίαση οηληὶ ᾽ν. 
ναὶ ἰβ πιεαηὶ ὃν δίδωσι [Ι᾿ 18 Δη δοὶ 
οπ αοά δ ρατῖ ῥσίοσ ἴο ἴπιε “"" ςοπλίηρ ̓̓  οΠ 
τ ΆΠ᾽8 ραᾶτῖ ; ἔπε Ποπ)ίηρ ἰδ τῆς τεβὺ]ὲ οὗ 
τῆς φίνιηρ. Οἰνίπίβεὶς ἱπιεγργεῖοβ ἤανα 
τῃογείοσε ἰδεπεδεά τῆς ρἰνίπρ "ἢ εἶθο- 
τίοη. “Ῥομαμαϊ νετυτη ρεσγίπάς ναϊεῖ 
ἃς 8] ἀϊχίββει ΟὨτγίβευβ, 4υο08 εἰερίς Ραΐογ, 
εο5 τερεπεζαῖ"---Οδἱνὶη. ““Ῥαίγεπι) ἄδγβε 
ἈΠΟ εβδὶ εἰἴρεγε"".--Μεϊαποπίμοη; δπὰ 
βἰγ!αεῖν Βεζα ἂπὰ 1 ἀπῖρὲ. Οπ {πὰ 
οἵδε ἢδηά, Εευηο 8 γεργεβϑεπίβ ἃ ΠυΠΊθεΣ 
οἵ ἱπιεγργείεσβ νῆεπ ἣς βᾶγβ8, “1 18 τῇς 
ταβεηῖ δοιίν!γ οὔτῃς Ἐδίδοτ᾽ 5 στάος (ῃδὶ 

18 πιεδηΐῖ, ποῖ ἃ ἔογεροπε Ἴοποϊυβίοῃ ᾽". 
ΤὨΐβ ἰάσπεῆεβ [ἢ ΕλΙμοτ 8 “ ρἰνίηρ ᾽"᾽ 
ἢ Ηἰ8. “ ἀτγανίηρ,᾽"" νετ. 44. ἴ ψουά 
ταῖποτ βεεῖῃ ἴο δε τπδὲ ννΠἰςἢ ἀσιεγπηίηεβ 
τῇς ἀγανίηρ, ἴδε δβεϊρῃίηρ ἴο [εϑὺ8 οὗ 
ςογίδίπ ρεγϑοπβ ΠΟ 5841] ἔογπὶ Η 18 Κίηρ- 
ἄοτῃ. ΤΠΐβ ρεγῆαρβ ἱπνοῖνεβ εἱεςιίοη 
δυῖ ἰ5 ποῖ ἰδεπεῖςαὶ νυ τ. ΟἿ χνιϊ. 6. 
ἙΕυτμγτηΐυβ τερ]ς8, ἔγοστη ἃ ϑετη- Ρεϊαρίδη 
Ῥοΐπι οὗ νίενν, ἴο ἴῃς οδ]εοϊίοηβ ννῆϊ ἢ 
Α1ῖβε ἔγοπι δη Αὐυρυδβεϊπίαη ἱπιεγρτεϊδείοη οὗ 
τῆς ννοτάβ. Τῆς ρύγροβο οὔ Πα νεζγβε ἰβ ἴο 
ἱπιραγὶ ἀββυγαποα ἴπαὶ ΟΠ γίβι 8 ἡνοσῖ 11} 
ποῖ [41]. καὶ τὸν ἐρχόμενον. . ἔξω. 
ατοιίυβ {πη κα τῆς “ σαδιίηρ οὐϊ" τείθσβ 
ἴο ἴδε ϑεῆοοῖ οὗ Οἤγιβὲ; Γιὔςκε τῆϊη κα 
τῆς Κίπράοπι ἰ5 γείεγσεὰ ἴθ. [{ 18 βοδγοςῖν 
ΠΘΟΘΒΒΑΓΥ ἴο πίη Κ οὗ ἀπυτῃὶπρ πιοτα ἤδη 
ΟΠ τῖβε 8 ῥγεβεηςε οσὐ᾽ {ε]]ονβηὶρ. ΤΠΐβ 
ΒΟ Ρ ϑϑενεγδαιίίοη οὐ μὴ ἐκβάλω, ἀπά 
ςοπροεπίγαϊε σοβραὶ ᾿νοἢ Πα8 δτουρπὶ 
ἤορε ἴο 850 πΊΔπΥ, ἰ5 πεγε στουπάεὰ οπ 
τῆς ΜΠ] οἵ τῆς Ἐδίποσ.---νν. 38,39. ὅτι 
καταβέβηκα. .. ἡμέρᾳ. Ἐνεῖγνθετα 

“808 ἐογεβίβ!]8 ῃς [άεα ἐμαὶ Ης ἰ8 δρεδκ- 
ἴῃς ἴοσ Ηἰπιβεῖξ, δηὰ ἰβ υἱἱοσίπρ πλεγεῖν 
Βυτηδλη ἰυάρτηεπίβ, Οὐ 18 ἰῇ ΔΠΥ ΨΨΆΥ 
τεργυϊαϊιεά ἴῃ Ηἰβ δοϊϊοη ὉῪ ψπᾶὶ ἰβ8 
Διδιγαγυ: ἰξ 18 τπ6 ϑάρτγεπις ΝΠ] Ης 
τεργεβθηῖβ. Απὰ (18 νν1}] στεφυαΐίγεβ Η τὰ 
ἴο ῥγοίδοξ ἃπὰ ργονίἀς ἴοσ 41} {παὶ 18 
ςοπηπι τε το Ηΐηι. ἵνα πᾶν ὃ 
οι, Οη [πϊ8 ποηιϊπδῖῖνε δυβοϊαιϊς, ςες 
ὕοκςε οὐ Κδρῇεὶ, ννῇο μιβιιεν ἐξ ΌῪ πιδηγ 

ἰπβίδηςδβ. 6 ροβίεινα δηά περαῖϊνε 
δϑρεοῖβ οὗ (ῆς Εβάβοπιεσ᾽β ψνοτί, δῃὰ τῆς 
Ῥεγιηδηθηςα οὗ ἰϊ8 γεβϑ 8, ἂς ἱπάϊςδιεά, 
Οπ ἀναστήσω . .. ἡμέρᾳ, Βεηρεῖ 5Ξ4γ5: 
“Ηἰς βηὶβ εβὲ υἱίτα αυεπὶ ρετγίουϊυτα 
τυ] πὶ, δπὰ Οαϊνίη βπεῖγν : “ 811 ετρὸ 
ἢος δηϊπλὶβ ποβίγίβ ἱπᾶχυπιὶ ρογγεςοϊδηι 
6586 Ποῦϊβ τηδπιτῇ ἃ ΟἸσίβῖο, υἱ ΠΟΒ τλΐπ- 
ἱπὶς 'π πιεάϊο συγϑα ἀεβεγαῖ, βεά αυο ε)υ5 
ἁυςίυ ἔτει! βεουγα δὰ ἀΐεπὶ αἱεἰπλαπλ οσυϊο5 
δἰζοί!εγα δυάςαπιαβ". [1 18 ἃ ρεζίεοϊ ἀπὰ 
επάυτίηρ βαϊναϊίοη ἴῃς Εδίπεσ 85 ἀε- 
βρης ἴο γίνε 8 ἰπ ΟΠτίβι.- -- ἐγ, 40. 
Ιῃ νεσ. 40 [εβὺ8 ἀδβογῖρεβ τῆς τεοὶρίεπῖϑ 
οὗ βαϊναιίοη ἔτοπιὶ ἴπε Ὠυπιδη βἰάς, πᾶς ὃ 
θεωρῶν τὸν νἱὸν καὶ πιστεύων εἰς αὐτόν, 
ἴδε Ἰαϊέετ, “" δε] Ιντηρ,᾿᾿ Ὀεΐηρ πεοεββδγυ, 
88 αἰγεδὰν βῆοιννῃη, ἴο ςοπιρί εἰς {Πα ἔοστησσ. 
Τῆς πευῖεσ πᾶν περεββαγὶν ρὶνεβ ρίδος ἴο 
ἴδε πιαβου πε. καὶ ἀναστήσω αὐτὸν ἐγὼ 
τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. Τιΐβ ῥτζοπιῖβε τθοὺτβ 
κε ἃ τείταϊπ, νν. 309, 40, 44, 54; ες 
εἰπις ἴῆε ἐγώ 158 ἐχργεββεά δπά Ἵπηιρῃδίϊς, 
“Ἱ, τἢϊ8 βαπὶῈ ρείβοῃ ψὯῸ δεζα βίαπάβ 
Ῥείοτε γου, 1 δηά πὸ οἴπεγ᾽". Οβείβε 
ξῖνεβ Ηἰβ ἤεξάγετβ ἴῇῆες δββϑιγζάπος ἴδδῖ 
ἴῃ 18 }8 τεβρεοὶ Ης ἰβ βυρεσίοσ ἴο Μοβϑεϑ, 
τηαὲ τῆς 1 Ηδ ρῖνεβ ἰ5 ποῖ οοπῆπεὰ 
ἴο τῆϊθ. ῥγεβεηὶ τἰπ6. [π ἰἰβεῖξ ἰὲ ἰ5 ἃ 
βίυρεπάοιβ ἀδοϊαγαιίοη. 
ν. 41-51. Ι͂π 118 ραγαρτδρῇ 'νῈ ἅτε 

βτϑὲ τοϊὰ πον ἴδε 1εὺννβ ννεῖς 8 εὰ 
ΌΥ οὖς 1, οτά 8 αθγηιίηρ τπαὲ Ης πὰ 
σους ἄοινη ἔτοπὶ εᾶνεπ ; βεοοηᾶ, δοὶν 
1εβιι8 εἐχρίδὶπβ ἴπδι ἴῃ ογάεσ ἴο υπάει- 
βἰδπά δπὰ τεοεῖνε Ηἰπὶ τον ττυδὶ ὑυς 



38-ὕ45. 

εἶπεν, ““ Ἐγώ εἶμι ὁ ἄρτος ὁ καταβὰς 
ἔλεγον, “Οὐχ οὗτός ἐστιν Ἰησοῦς ὁ υἱὸς Ἰωσὴφ, οὗ ἡμεῖς οἴδαμεν 

τὸν πατέρα καὶ τὴν μητέρα; πῶς οὖν λέγει οὗτος, Ὅτι ἐκ 
43. ᾿Απεκρίθη οὖν ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν οὐρανοῦ καταβέβηκα ; "ὦ 

αὐτοῖς, “Μὴ γογγύζετε μετ᾽ ἀλλήλων. 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 7553 

ἐκ τοῦ οὐρανοῦ." 42. καὶ 

, Ἐ Χἱΐ, 52; ἰπ 
τοῦ ΡὮγβ8. 

ΒεΏΒ6, 
χνἱϊὶ. το; 
χχὶ. 6, 1. 

44. οὐδεὶς δύναται ἔλθεϊῖν Αείε χνὶ. 

πρός με, ἐὰν μὴ ὁ πατὴρ ὁ πέμψας με " ἑλκύσῃ αὐτὸν, καὶ ἐγὼ ανν. 49, 44. 

ἀναστήσω αὐτὸν " τῇ 

ταυρῆς οὗ αἀοά; δπὰ ιπίσὰ, μον Ἧς 
τεϊϊογαῖθβ Ηἰβ οἰδίπη ἴο δε [πε Βτεδὰ οὗ 
{1{, δάάϊηρ πονν με ἐχρίδπδέϊη {παῖ 
ἰ8 Ηἰ8 ἤεβ τ ποῦ Ηξ ΜΠ ρῖνε ἴοσ ἴδε 
Μπ|ππ οὗ τὴ6 νοσγὶ .---νεσ. 41. ᾿Εγόγγνζον 

. οὐρανοῦ. “Το [6νν8,᾽" ποῖ 48 νγὰ 
πιὶρδε ὀχρεςῖ, “τῆς α41||ε8πη8,᾿ ῬγοῦδΌ]ν 
δεοαυβε ἰοδη ἰδεπεεβ 1818 ὑπθε]ενίης 
οστοννά ἢ τῆς οπαγδοιογίβει δ! ν ὑπ- 
Ῥεϊϊενίηρ ]εννβ. ἐγόγγνζον ἱπ Ἐχοά. 
χνὶ. 7:9, 1 Οοτ. χ. το, εἴς., 48 ἃ ποῖδ οὗ 
ταδϊενοΐεηςα, Ὀυϊ ἰη ]οδη νἱῖ. 32 0 βυςῇ 
ποῖθ. ““Μυγηλυτ᾽" ἴππ18 σοττεβροπάβ ἴο 
τ, δβ οδιγγίπρ Ὀοϊῃ τηεαπίηρθ. Τῆς 
δτουπὰ οὗ {πεῖγ τιυγηγυσίηρ 8 Ηἰβ 
αβϑοσιίηρ ᾿Εγώ εἶμι... οὐρανοῦ. ΟΛ 
νεγ. 33, ὁ καταβαίνων, ἀπὰ νεῖ. 38, κατα- 
βέβηκα. Ιἰἰςκε βαγ8: “Βεη [ομῃ 
τλᾶκεβ ἴπ6 ἀδβοθης ὕοτ δεᾶνεη ἴπα 
εβϑεητὶδὶ, ἱπμεσεπὶ ργεάϊοαδιε οὗ ἔπε ὑγεδά, 
με υδε8 ἴπε ῥγεβεηῖ: ἤδη {πε ἀεβοεηὲ 
ἴτοπὶ μεᾶνεη ἰβ τεραάε δ8 ἃ ἀεβηΐϊϊε 
λοι ἴῃ με τηδη εβιδιίοη οὗ Ὁ γίβι, {πα 
δοσῖβι ". ὙΠῸῈῪ ποῖ πλεγεῖὶν οουϊὰ ποῖ 
υηἀετβϑίαπἃ πον τ ἰβ σουἹὰ δε ἴσας, δυῖ 
{πεν Τοοπβίἀετεά ταὶ ἴπεῪ μδᾶ ενίάεποα 
ἴο ἴπε σοπίγαγυ (νεσ. 42), καὶ ἔλεγον, Οὐχ 

καταβέβηκα ; (δε επρΠδῖῖς ἡμεῖς 
ποτα οἰεαῦὶ ἀϊβοΐοβεβ {πεῖς τπουρῆε, 
γε ουζβεῖνεβ κποὸὺν ψῇεσα ες Ἴογηεβ 
ἔγοπι. Ὑῆδ τοδά ἔτοπὶ ἤεᾶνθη, ἐπα 
αρυρά, σουἱά ποῖ Ῥὲ τπγουρῇ Ὠυπιδῃ 
διγῖῃ. ΤἼηΐβ νν5 οπε οὗ {πε γβαὶ ἀϊ Που εἶε 8 
οὗ τῆς ςοπιίειηρογασίεβ οὗ [εβ8. ΤΠῈ 
Μεββίδῃ τγᾶβ ἴο οοτὴς “ ἴῃ ἴῃς οἷοι 8,᾽" 
βυάάξηϊγ ἴὸ δρρεαῦ; δυῖ [Ιεβδὺ8 διαά 
αυΐεῖν στονῃ ἃρΡ ἀπιοηρ ἔδεπι. ΕΤΟΠῚ 
118 ραβϑβᾶσε ἂῃ δεριπιεηὶ δραϊηβὲ ἴΠ6 
ταϊγασυίουβ δίῃ οὗ οὐγ 1 ογὰ ἢδ8 Ῥεβη 
ἄγανῃ. ὙὍὙῆδ τηυγηλυγοβ σαργαϑεηΐς ἴπὰ 
οὐγγζαπὲ Ὀεϊ εἴ τπαὶ Ης παά 4 ἔδίμεσ δπὰ 
τοοῖδεσ, δηὰ ἰπ Ηἰἷβ τερὶγ }ε805 ἄοεβ ποῖ 
τερυάϊαϊς Ηἰβ [δῖπεσ. Βυῖϊ Ηδ οου]ά 
ποῖ ὃς ἐχρεοϊεᾶ το δηΐοσ ἱπίο Ὄχρίδπᾶ- 
τἴοπβ Ὀεῖοσε ἃ ὑγοπιίβουουβ οτονψά, Α8 
Ἑπυιτπγπιυβ βανβ: Ηδ ρᾷβ8εβ ὉΥ Ηἰβ 
ταϊσδουϊουβ δίγιῖ, “ Ιε8ῖ ἰπ τεπηονίηρ ὁπ 6 
Βῖ ΠῚ] τς Ὀΐοοκ Ης ἱπίεσροβε δποίῖδοσ᾽". 
Το εχρί δἵπ ἰβ πορεῖεββ.---  εσ. 43. ΤΒογα- 
ἴοτε Ης πιϑγεῖν 88γ8 Μὴ γογγύζετε μετ’ 

ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 45. ἔστι γεγραμμένον ἐν τοῖς χα: 

προφήταις, " Καὶ ἔσονται πάντες " διδακτοὶ τοῦ Θεοῦ. Πᾶς οὖν δ 
τ Οος. ἱ:. 
13. 

ἀλλήλων. Τῇδὲ ννᾶ8 ποῖ [Π6 ΨΆΥ τὸ Ἰίρῇς. 
Νοςσ οουἱὰ Ηες εχρεοὶ ἴο Ἴσοηνίηςε 81] οὗ 
ἴδεῖη, ἴοσ οὐδεὶς... ἑλκύσῃ αὐτόν, 
““ὯῸ ΟΠ6 οδῃ σοπὶδ ἴο πιὲ υπ|655 ἴῃς 
Ἑδίπεῦ ὯΟῸ Βαῖῃ βεπὶ πιὲ ἄγαν ἢἰπὶ". 
ἑλκύειν 858 ἔπε βᾶπιης ἰδεϊτυάθ οὗ τηεδη- 
ἰῃᾷ 88 “" ἄγαν)". [ε ἰβ υδεὰ οὗἩ τονἷηρ ἃ 
ΒΗΪΡ, ἀγαρρίπρ ἃ οαγῖ, οὐ ρυ}]πρ οα ἃ 
τορε ἴο βεῖ 8418. Βυῖ ἰξ 18 δἷϑο υϑβεὰ, 
ΧΙ, 32, οὗ ἃ σεηῖῖα Ὀυϊ ροινογίῃ πιογαὶ 
αἰδοίου ; “1, {{1 θὲ εᾶ ἂρ, ἑλκύσω, 
ΨΥ} ἀγανν, οἴς,᾽", Ηδστα, μόονενεσ, ἰἴ 8 πη 
ἰηννατὰ ἀϊδροβίπρ οὗ τἴπ6 800] ἴο σοπὶα ἴὸ 
ΟὨτίβε, ἂἀπά ἰβ {πε εαυϊναίεηῖ οὗἨἉἁ ἁῚἢ6 
Ὀϊνίης ᾿ἰεδοπίηρ οὗ νοσ. 45. Απά ψῇαδὶ 
8 αἰῆττηεά ἰ8 τῃδὲ νἱῖπους (ἢ 158 δοιϊίοη οὗ 
(οὰ ου τῆς ἰηάϊνίἀυα! πὸ οπε οἂπ οοπια 
ἴο Οἢγίβει [π ογτάεσ ἴο δρργεμεηᾶ τῃ8 
δἰρηϊῆσαπος οὗ ΟΠ γίδὲ ἀπὰ ἴο ρίνε ουζ- 
βεἶῖνεβ ἴο Ηἰπὶ ννὲ σηυϑὲ 6 ἱπάϊνί 41} 
πὰ ἱπυναγά!ν αἰἀεὰ ὃν αοά. [Αὐυρυείπα 
ΒΑΥΒ: “ϑὶ (τδῃίτυσγ, αἱ δ᾽ίᾳυΐϑ, ἱηνίταβ 
νεηϊῖ. ϑὲ ᾿τνίτυ5 νεηϊξ, ποη σγϑάϊξ, 8 ποη 
οσεάϊε, πος νοηϊς. Νόοη δηΐπὶ δά ΟἸχίβίυπι 
δι υϊαπάο ουὐττίπγι8, 86 οτεάδηάο, πες 
τηοῖὰ οογροτίβ, βεά νοϊυπίαίε οοτάϊ8 
δεςεάϊτηυβΒβ. ΝοΙξ ἴα οορίζατε ἰηνίςατα 
τγδῆϊ : τγαῃῖτασς ἀπίτηυβ εἴ ἀπιοσς." Απά 
Οαἰϊνίη βαυβϑ: “Ουδηΐυπι δὰ ἐγαπεπὰϊ 
τηοάυπὶ βρεοῖδι, ποῦ εϑὲ [116 αυϊάεπὶ 
νἱοϊεπίιβ αφυΐ Ποπιίπεπὶ οορᾶξ ἐχίθσηο 
ἱπιρυΐβα, βεὰ ἰδπίεη εοαχ δϑὲ τηοΐυ8 
ϑριγίῖαβ ϑαποῖὶ, φυὶ Ποσγηΐη 68 εχ πο επιῖδυ8 
εἴ ἰην τὶς. τεά ϊς νοϊαπεέαγίοβ ".. ΑἹ] τπδὲ 
Οαϊνὶπ οὈ]εοῖβ ἴο ἰ8 παῖ πηθη βῃουϊὰ ὃ8 
βαϊά “" Ῥγορσίο πιοῖὰ " ἴτἴο γἱεἰά ἐπεπηβεῖνεβ 
ἴο {πὸ 1ὐἱνίπα ἀγαινίπρ. ΟΥ̓ ἃ ροννεσίαϊ 
Ράββαρε ἔγοπι [τ εγ᾽᾿8 06 ἰδέγο Αγϑιἐγίο 
αυοίεὰ ἴῃ 1, ἈΠῚΡΕ ; ΟΥὙ 85 ΒεΖᾷ σοποίβε Ὁ 
Ῥυῖβ 1: “ ψετγιπὶ αυϊάεπὶ εβὲ, ποπλ ποτὶ 
οσεάεσγα ἰπνίτυπγ, φαυ πὶ ΕἸάἀ68 511 Δ55θ 508. 
ϑεὰ νοϊιπιυβ 414 ἀδίιπὶ ε8ὲ ποῦὶβ υξ 
νεϊσηυβ.᾽ Ἴ--Ν εσ. 45. [ἢ οοηβεχηδίίοη 
οὗ Ηἰβ8 δββεγίίοῃ ἴῃ νεσ. 44, [681:.8, ἃ8 
ἰδ ΗἰἶΒ ψοηῖ, οἰΐϊεβ ϑογίρευγε : ἔστι 
γεγραμμένον ἐν τοῖς προφήταις, τῃδὶ 5, 
ἰξ 15 υτιτθη ἰπ ἴπᾶὶ ρατὶ οὗἩἨἁ ϑογίριυγα 
Κπονῃ 458 “τῆς Ρτορμεῖβ ᾽ν. Τῆα ρδϑδβαρε 
οἰιεὰ 18. 15. 1ἷν. 13, ψΒετς, ἴῃ ἀδβογ δίῃ: 
Μεβεβίδηὶς εἐἴπιεϑ, [ῃς ρσορδεῖ βᾶυβ, “" ΤῊΥ 
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εἰ τ8. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ν:. 

ἀκούσας παρὰ τοῦ πατρὸς καὶ μαθὼν, ἔρχεται πρός με’ 46. ἴ οὐχ 
δ το; ἰχι ὅτι τὸν πατέρα τις ἑώρακεν" εἰ μὴ "ὁ ὧν παρὰ τοῦ Θεοῦ, οὗτος 

ἑώρακε τὸν πατέρα. 
ἐσ σοι χ. 5. ἔχει ζωὴν αἰώνιον. 

πατέρες ὑμῶν ἔφαγον τὸ 

47. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, 

48. ἐγώ εἰμι ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς. 49. οἱ 
μάννα ἐν τῇ ἐρήμῳ, καὶ ἀπέθανον 

ἀντ. 16, 51. 50. οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβαίνων, ἵνα τις " ἐξ 
αὐτοῦ φάγῃ καὶ μὴ ἀποθάνῃ. 

νυνὶ. 16,1 
51. ἐγώ εἶμι ὁ ἄρτος ὁ ζῶν, ὁ ἐκ τοῦ 

Με χ τά. οὐρανοῦ καταβάς " ἐάν τις φάγῃ ἐκ τοῦτο τοῦ ἄρτου, ζήσεται εἰς 
ΑεῖΣ ἐπὶ 
Ὡ- ἠ τὸν αἰῶνα. "καὶ ὁ ἄρτος "δὲ ὃν ἐγὼ δώσω, ἡ σάρξ μου ἐστὶν, ἣν 

1 στα δηά ἴῃ ν. 58 ζησει ἰβ τεδά ἰῃ ἡ ὈΙΪ, 33. 

οὨ]άγεη 8411} 411 Ὅς ἰδυρῆε οὗ Οοά," 
ἔσονται πάντες διδακτοὶ τοῦ Θεοῦ, δηὰ 
ψ δδὶ 118 Ὀεὶπρ ἰδυρῶϊ οὗ αοά τηεδη8 
Ης τῆοσγε ΠΥ ἐχρ  δίπϑ ἴῃ τη νογὰβ πᾶς 

«νον μαθὼν, “᾿ἜΥΟΙΥ οπς ΨΏΟ [88 
Βελγά οζ ἔς Εδίπε δηὰ [88 ἰεασηθὰ 
οοτηε8 ἴο πε ᾿᾿. Βοίῃ τῃς Βεατίπρ δπὰ 
τῆ Ιελγηΐπρ τείεσ ἴὸ δὴ ἱηνναγὰ ΒΡ πτῦϑι 
Ρτοςοςβ8β. Τῆς ουξννατά τεδοπίπρ᾽ οὗ 8οτίρ- 
ἴωυτα δηὰ οὗ ΟΒτίβε ΗἰπΊβεὶ νν88 επ)]ογεᾶ 
ὉΥ 411] τῆς ρεορὶς Ηε ννὰβ δά ἀγαεββίηρ ; 
δυϊ {πεν ἀϊά ποῖ ςοπὶς ἴο Ηίπι. [τ 15 
«πετγεΐοσα δὴ ἰηναγὰ δπὰ ἱπάϊνίἀυα] 111 8- 
ταϊπδιίοη ὃν ἴπε βρεοΐδὶ ορεγαιίίοη οἵ αοὰ 
δὲ δηδΌ]ε8Β πίε ἴο οοπὶα ἴο ΟΠτίβι. 
Ὑνμεῖδοσ τῆσδε νεγβεβ [εα ἢ “ ἰγγεβίβεὶ Ὁ] ας 
δτασε᾽" πιῶ ὃς ἀουδιεά. ΤΒαὶ {ΠῈῪ 
τεδοῦ ἰἢε ἀοοιτίπε τνῆϊοῦ Αὐρπβείης 
δβϑοίεὰ δρδίηβὲ Ρεϊδρίυβ8, υἱχ., τῆδι 
ῬΟΜΕΙ ἴο υ8ὲ ρῖᾶσε τῆσδ ἰἴδ6} ὃς 
Εἰνεη ὃν αοά, 18 υπάδηϊαδϊε. Τδαῖ ἰ8 
διητπιεὰ ἴῃ ἴπε βίαϊεσηεης τπδὲ πο οπε 
οδπ οοπὶς ἴο Ὁ χίβε ὑπ|688 ἴῃς Ἐδίπεσ 
ἄταν Ὠὶπη. Βυῖ ν᾽ Πεῖποῦ ἰδ ἰβ αἰβο ἴσια 
1μᾶῖ νεῖν ομὲ ψψμοπὶ αοά ἴθδοῆαβ8 
οοπιο8 ἰβ8 ποὶ πεῖα βίαϊεά , {πὸ καὶ 
αθὼν ἱπίιτοάυςεβ 4 ἀουδιδι] εἰεπηεηῖ. 
Ὑνεἰδιεῖπ ᾳυοῖεβ ἔγοπι ΡοΪγδίυβ διαφέρει 
τὸ μαθεῖν τοῦ μόνον ἀκοῦσαι.]-Νετ. 
46. 1,εδῖ Ηἰβ ἤδάγετβ βῃουἹὰ βυρροβε 
δὲ ἰὴ Μεββίαπίς εἰπηεβ ἀΐγσεοῖ Κηον- 
Ἰεάρε οὗ αοἁ ννᾶβ ἴο ες ςοπηπιιπιςαῖδά, 
Ἡς αἀάϑ, οὐχ ὅτι τὸν πατέρα τις ἑώρακεν, 
τ ἰ5 ποῖ ὃν ἀϊγεοὶ νἰβίοηῃ πηεη ἂζς ἴο ἰξάσῃ 
οἵ αοἄ. Οπε αἷοῃε ἢ48 ἀϊγεςϊ ρεγοεριίοη 
οὔτε Ἑδίμεσ, ὁ ὧν παρὰ τοῦ Θεοῦ, Ης 
γνῆοβε οτἱ βίῃ ἰ8 Ὀὶνίπε ; ποῖ ὁ ἀπεσταλ- 

ος παρὰ Θεοῦ, ἃ ἀεβίρηδιίοη ννὨϊ ἢ 
Ἰοηρεὰ (ο 81] ᾿ὼς Ἀὐϑς δυς Ηε ψῇοβα 

Βεῖΐπρ ἰ8 ἀϊγεοι γ ἀετίνεὰ ἔγοπῃ ἀοὰ. 
δίτηϊεινίν, ἰπ νἱϊ, 29, γε Βπάὰ [εβ08 588. ἱπᾷ 
ἐγὼ οἶδα αὐτόν ὅτι παρ᾽ αὐτοῦ εἰμί κ' 
ἐκεῖνός με ἀπέστειλεν, νῆετε ἴῃ ϑουγοα 
οὗ ἴῃς πηϊδδίοη δηὰ ἴῃς βουζος οὗ ἴδε 
Ῥεΐηρ ἂς βεραδγαϊεῖγ πιεπιίοηπεά. Τὸ 
σεῖς τδΐδ Ἔἐχοϊυδῖνα νἱδίοη οὗἩ ἔπε Εδίδεσ 

ἴο ΔΩΥ δαγΕΥ οχροσίεπος δϑοβ ουξ οὗ 
τῆε φυεϑιίοη. ΝῸὸ οὔς ψῈΟ Ψψᾷ8 ποῖ 
τῆοτε ἴπδη τλδη οουἹὰ τ .8 δεραγδῖς δἰ π)- 
βεῖζ ἴτοπὶ 41] τῆθδῆ. ϑεὲ '. 18. Ηανίησ 
τῆι ἐχρ]αἰπεά (δῖ πεν σου] ποὶ Ρεϊΐενε 
ἴῃ Ηἰπὶ νἱΐπους μανίην ἤγβε Ὀεςη ἰδυρδὶ 
οἵ 6οά, Ηε τεϊυγηβ (νεσ. 47) ἴο τῇς ΜῊΝ 
τηδίίοη οἵ νεῖ. 40, ἀμὴν... ζωῆς. Τδεὶς 
ὉΩΡεΙοῖ ἄοοβ ποῖ αἷΐϊεσ ἴπ6 ἕδεῖ, πος 
ψεάκεη Ηἰβ ἀββύγαποα οἵ πε ἕδςι. Τὶ 
οοηβοίουβηεβ8β οὐ Μεββίδῃβῃὶρ νγὰβ 80 
ἰδεπεῆεά τυ Ηἰ5 βρίσίτυδὶ ἐχρετίεπος 
Δηὰ εχίβέεπος ἴδαὶ ποιμίηρ οουἹά 5μαίκα 
ἴ, Βα πον Ηδ δἀάβ ἃ βιρηϊβοδπὶ οοη- 
Βεπιδιίοη οὗ Ηἰδβ οἰ] αἰ πι.---νν. 49, 5σο. οἱ 
πατέρες... μὴ ἀποθάνῃ, ““Ὑουτ ἐλ Πετδ 
δῖε ἴτε πηᾶπῆᾶ ἴῃ ἴῃς ἀεβεσῖ δπὰ ἀϊεὰ: 
τῃ 18 18 τῆς Ὀγεδὰ ννῃϊ ἢ οοῦηδ8 ἄοννη οὐ 
οὗ βεᾶνβῃ, ἔπδὲ ἃ πδῃ τῇᾶν εδὶ οὔ ὲ δηά 
τοῖ ἀϊε". [ἡ οἵμες ψοσὰβ : Τὴ πλᾶπῆᾶ 
ψΠΙοἢ γΑ8 ρίνεη ἴο γοὺγ ἔδίΠ6γβ τὸ πιδίη- 
ταίη τῃ πὶ ἱπ ρῃγπίοαὶ, ἐαγίῃ!ν [Πἴπ, οουϊὰ 
ποῖ δϑβϑεῖῖ ἰἴ8β ροννεσ δραίηβϑε ἀεαλίῃ, δπὰ 
πγαὶϊπιίδίη ἴῃ δπὶ σοπείηυ δ! ἴῃ 1ὸ. Ὑους 
ξαῖδετβ ἀϊεὰ ρῃγϑίοδιγ. Τῆς Ὀτεδὰ ννΒῖς ἢ 
οοηῖδ8 ἄοννη ἔσγοπι ἤξάνεπ ἀοεβ ποὶ ρῖνε 
Ρμγϑβίςαὶ 1; ἴὲ 18 ποῖ βεπὶ ἔος ἰδμδὶ 
Ῥύγροβς, ὃδυῖ τῆς [16 νυ Βῖο ἢ ἰξ 18. ρίνεῃ 
ἴο πιαϊπίαίἰη, ἰξ πιαϊπίδῖπβ ἰπ οοητίπυδηςα 
δηὰ ργεοϊυεβ ἀεαῖῃ, ὙὩΤακοπ ἴῃ σοπηςο- 
τίου ἢ τῆς οοηῖοχὲ, ἔπε τνογάβ ἰπῖεσ- 
Ῥτεῖ ἐπεπηβεῖνεβ. αοάςι όννανεσ βᾶυβ8: 
“7 6β0.8, Ὀοϊἢ Βετε δηά εἰβεύνῆεζε, οεσγίδί 
ἀεηΐεβ ενεη ρῃγϑβίοαὶ ἀδεαίῃ ἰπ ἴδε οδδβε οὗ 
τῆς δεϊίενετ. ΟἹ νἱϊ. σι. Τμδῖ νδιςἢ 
ῬΓΟΡΟΙΥ ςοπδίϊτυϊε8 ἀδαῖῃ, ἱπ δὶ ᾿νε 
ο811 Ὁγ τῃἷ8 ἤᾶπις, 18 ἴῃς τοῖα! οαββδιίοη. 
οὔ τιογαΐ δπά ρηγβίοασὶ Ὄχἰβίεπεαε. ΝΟΥ͂ 
τῆ ϊ8 ἕλος ἄοεβ ποῖ ἴᾶκε ρἷαςε ἱπ ἴῃς οῶββ 
οἵ ἑῆς δεϊΐενες δὲ ἴῆε τηογηεπὶ ψβεη Ὠ18 
ἔπεηάβ βεα δίτη ἀϊε." ὙΤΠὶβ βεεπὶβ ἴὸ 
τλϊβγεργεβεηῖ τῆς ἕδοι οὗ ἀξεαῖβ ἴοσ τῇς 
δάκος οἵ τηϊβεεργεβεπιίηρ {με ργαβεηΐ ρᾶ8- 
βᾶρε.---νοτ. 51. Ιῃ νέσ. 51 [εβὺ8 δάἀβ 
ἵννο ἔγεβῇ ἰεστηβ ἰῃ εχρίδπδθοη οὗ πε 
Ἰνίπς δγεαά, νηϊςῃ, πόννενες, τσουρα 
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ἐγὼ δώσω ὑπὲρ τῆς τοῦ κόσμου ζωῆς." 52. Ἐμάχοντο οὖν “ πρὸς ν πρὸ Πα 

σάρκα φαγεῖν ; "ἢ 54. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ᾿Ιησοῦς, 

λέγω ὑμῖν, ἐὰν μὴ φάγητε τὴν σάρκα τοῦ υἱοῦ τοῦ ἀνθρώπου, καὶ πέρας 
πίητε αὐτοῦ τὸ αἷμα, οὐκ ἔχετε ζωὴν ἐν ἑαυτοῖς. 54. "ὁ τρώγων ἡ ἀπὰ Μι 

βου τὴν σάρκα, καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, ἔχει ζωὴν αἰώνιον, καὶ ἐγὼ δαὶν, ἢ 

1 Ἰπείεδά οὗ ἡ σαρξ μον. 

κοσμον ζωης, ἡ σαρᾷ μὸ 

..ζωης ΒΟΌΙ, 33 τεδά ἡ σαρξ μον ἐστιν νυπερ τ΄ τον 
κοσμον ζωης, αὐορίεὰ ὃγ ΝΝ.Η.Ε. ΤίδοΙ. δάορίβ τς τὸ Ὡρ οὗὨ δῷ, ὑπερ τῆς τὸν 

ν στιν, ΔΝ εἶδ8 18 ἴοο ροβίξινε ἰῃ βαυϊηρ, “" 1. ἡνοσγίε βἰπᾶ 
ἀἡηϑεάϊηρσε υπὰ Ζὰ Βίγειομεη". Ὑ.Ε. ρίνεβ δα τηοβὲ ἱπί}}]}ρ! 0 ]6 δεπίθηςο. 

δεῖς νηὶ οὗ δρργεμεηβίοῃ, ἱποσοαβεά 
«δεῖς πΑΑϑου κ 36 ἢἤτγβε 18 ἐγώ εἰμι 
«0. ζωῆς. ἴη εἰνίηρ τι 8 ἐχρίαπαιίοῃ 
Ηδς δ: ΒΕ αἱΐεσα τἰῃς ἀεδίρπδείου οὗ 
ΗἰΪπιβεῖῦ 8 τῆς Βιεδά: Ης πον οἷαἰπιβ 
το δα ποῖ “τὰς ὑὈτγελὰ οἵἉ 11{π,᾿ Ὀυὶ ὁ ἄρτος 
ὁ ζῶν, “τῆς Πἰνίηρς Ὀτεαά ". Αοάεξ βᾶγ8: 
“ Τῆς πηληπᾶ, 48 ποῖ ἰϊβεῖ [ἰνίηρ, οουἹά 
Ὥενοσ ἰηρατὶ 1096. Βυῖ 76εβιι8, 8.186 
Ης Ηἰπιβεῖῖ 1ἴνε8, σα ρὶνς 11. ὙΤΠδὲ 
8. οογσεςῖ, Ὀυῖ ἰ8 ποῖ ἴδε 1} πιεδηΐηρ. 
ὁ ζῶν οοπεέγαβιβ ἔμε ὑγεδά τυ {πε βρῶσις 
ἀπολλυμένη; ἀπά δ85 “Ἰἰνὶπρ' ᾿ναῖοσ ᾽" 18 
δῖε τυπηΐης ἄοπὶ 4 ἐουπίαϊη ἴῃ ΡοῚ- 
Ῥοίυδὶ! βίγεδπι, δηὰ ποῖ ἃ πιδαβυγεά 
αυδπετν ἰπ ἃ ἰδηῖ, 80 “1ἰνίης Ὀτεδά ᾽ 18 
Ὀτεδὰ ννῃο ἢ τοῆαννβ ἰΐ86 1 ἴῃ ὑσοροτιίοη 
ἴο 811 ποεᾶβ [κε ἴῃς Ὀγεδὰ οὔ πε πηίγαςϊε. 
ΤΡ βεζοπα ἢ 88 βσεον ΤῸΝ πιδῶς 
ἷβ ὁ ν ἐγὼ δώσω υ ἐστίν 
... ΝΗ ἐῤμιαδηοιὸ ͵8 Ἰἰπκοῆις, (ο ἴδε 
ἰοτεβοίηβ Υ ἃ ἄουδῖε ςοπ)υποϊίοη καὶ ὅ 
ἄρτος δέ, “᾿ἀηὰ Ὀεβίἀε8᾽" ἱπάϊςαείηρ, δΔ0- 
οοσάϊηρ ἴο οἰαββϑίςαὶ ὑβᾶρε, ἃ πεὺν δβρεςῖ 
ΟΥ δχρβϑηβίοη οὗ παῖ 88 θεεη βαϊά. 
ὝΤΒς ἢδνν ἱπιϊπιαιϊίοη ἰβ δὲ ἤγβὲ βίρῃε δὴ 
δρραγεηΐϊ 1ἰπιϊιαϊίοη : ἰπϑίοδα οὗ “1 δπὶ 
τὰς ὑτεδὰ," ΗἜςἜ ποὺν βΒ8ὺῪ8 “ΜΥ ἢεβῃ ἷ8 
ὃς ὑχεδά ᾽". Ασοοτγάϊηρ!ν βοπῖς ἰπίεγρσα- 
ἴεῖδ βϑιρροβα ἴδαὶ Ὀγ “" ἤςβῇ " τῇς ψ Ποῖα 
ταδηϊεβιδιίοη οὗ ΝᾺ ἴῃ ὀφαλνα πϑέυτο 
ἰδ τηεᾶηῖ. Οὐ. ὁ λόγος σάρξ ἐγένετο. 
Τδυ ΠΟ ΑΡΕΡα ΒΔγ8: “ἼΤδο [{{πἰ οὗ τῆς 
νοσ]ά ἴῃ ἴα Εἰρῃεβε βθῆδα βρτὶπρβ ἔτο 
τῆς Ιπολγηδιίοη δηὰ Ἐεβυσγεοίίοη οὗ 
ΟΕ σίβι, Βγυ Ηἰἴβ ἱποδσηδίίοη δπὰ Βεβυγ- 
τεοϊίοη ἐπα τυΐη δπὰ ἀεδίῃ τυ σἢ βίῃ 
Ῥχουρῆι ἱπ σα Ἴνεγοοσιθ. Τῆς ἱπουρῆς 
Βεσε ἰ8 οὗ βυρροζγὲ δηδ ρτονίῃ, δπὰ ποὶ 
οἵ Αἰοπεπιεπι." ΤῸ {818 ἔδεγε δὲ ἔννοὸ 
οδ]εοιίοπβ. (1) 17 σάρξ ἰβ εαυΐϊνα!επὲ 
το τς ψΠοῖς πιδηϊεβιδτίοη οὐ ΟἸσίβὲ ἴῃ 
πε ἤσδῃ, (8 18 ποῖ ἃ πεν βίδιεπ)επέ, 
Ῥυὲ ἃ τερεϊεοη οὐ τ δὲὶ μᾶβ δἰτοδά 
Ῥεθῶ βαίὰ. Απὰ (2) δε δώσω οοτηρεῖθ 
;8 ἴο {δίηκ οὗ ἃ μβίνίηρ γεῖ διΐυγα. 
Βεδίάεβ, ἴδε ἴσῃ ἰδκοη ὉγΥ (6 οοη- 

νεσβϑιίοη, νν. 53-57, 86 6ΠΊ8 (ὁ πε 
ταῖδμες ἰο ἴῃς δίοηΐηρ βδογίθοες οἵ Οἢγίβε. 
[80 Ἐπεδγπνίυβ: τὴν σταύρωσιν αὐτοῦ 
προσημαίνει. τὸ δὲ, ἣν ἐγὼ δώσω, τὸ 
ἑκούσιον ἐμφαίνει τοῦ τοιούτον πάθους. 
80 ἴοο Ογτῖ! ; ̓Αποθνήσκω, φησὶν, ὑπὲρ 
Ἐάντων, ὃς Ἰτος ζωοποι “ὦ δι' 
μαντοῦ, καὶ ἀντίλντρον τῆς ἁπάντων 
σαρκὸς τὴν ἐμὴν ἐποιησάμην. Βεηρεὶ 
ΒΑΥΒ: “ Τοῖδ ἢδες ἀδ οᾶτῃα δὲ βδηρυ πα 
ἡ φος ΟἈὨτίβεί ογαῖῖο ραββίοπεπι βρβοῖδε"., 

6ζᾶ ἔενὸῆ ἢπάβ ἴῃ δώσω ἴδε δεῆβα 
“οΒεγαίη Ῥδίσὶ ἴῃ γα οσυςβ᾽᾽..}1] Τῆς 
εἰνίπρ οἵ Ηἴ8 ἤξϑβι, ἃ 811} ἔπξαγε γίνη 
ΜΏίοἢ ἰ8 Βροκδθῃ οὗ 88 ἃ ἀεβηϊίε δοῖ, ἰδ, 
18εη, πιοδὲ πδίυσγα!γ τεξεσγοὰ ἴὸ 86 
πάριῳ ου ἴδε ὑβρα ϊ Τῆΐὶβ νψγᾶ8 ἴο δα 

ρ τῆς τοῦ κ ν ζωῆς, “1ἢΣοΓ΄ δ βᾶκα 
οὗ ἴῃς 16 οὗ ἴῃ ψογά "3, ὑπέρ ψΠεη 
υϑεὰ ἰῃ σοπηεοϊίοη Ὁ βδοσίῆςε ἰδῆ 
ἴο εἰϊάε ἱπίο ἀντί; δε ἰῃς Αἰοσεέίς οὗ 
Εσπρ. ῥαςεὶνε δηὰ 1 ἀτηρο᾽Β ποΐς οὐ τμὶβ 
νεῖβθὲ. Ηδοστσο, βονόνοσ, ἴῆ6 ἰάδα οὗ βυὉ- 
᾿δεϊταξίοη ἰδ ποῖ ργεβεηξ. [{ ἰβ οὐ Ὠἰπιεά 
ἴλδὲ βούρεδονν ἰῇς ἀεδίῃ οὗ ΟἾγίβε ἰ5 
πεεάεὰά ἴοσ ἴπ6 τνοσὶ ἀ᾿ 8 12. ὙΤὶβ βιδῖς- 
ταεηῖ, πονενεσ, ΟἿΪΥ εν] άοσθ τπ6 
οσονὰ; δπὰ δε πεχξ ρδσζδρταρῇ, νν, 
52-50, ζῖνεβ Ἔχργεβδβίοῃ ἴο δῃὰ ἀβαΐβ υυνἱῖὰ 
1818 Ῥεν] ἀετπηθηῖ.---  εγ. 52. Ἐμάχοντο 
ον Τὰς ἔυγῖδες ἐχρίαπδίίοπβ βργδης 
ἔτοτι ἃ ἴτεβῇ αυξδβείοη ρὰξ ποῖ ἀϊγεςιῦ 
(ὁ Ϊ6δ8δ08, Ὀὰξ τὸ ομδ οζ οἵμοι οὗ {86 
οσονά, ὙΠῸ ἀϊετεά ἴῃ τποἰς Ἰαάρτηοπε 
οὗ Ηἰπι. ϑοσια ἘΘΡΕΒΘΘΕΥ ἀεπουποεὰ 
Ηἱἰπὶ 88 ἴπβαπε : οἴπεῖβ διιρρεβείης ἐμαὶ 
ἴδοῖα ννὰβ (σὰ ἰπ Ηἰβ ψογάβ. Τὴ 
ἀϊδουβδίοη 411 ἐεπάδὰἃ ἰο τῆς αυεδίίοη 
πῶς δύναται. .. φαγεῖν. Ης Παὰ ΟΠΥ 
ΒΡΟΚεη οὗἉ “ ρίνίηρ" Ηἰἷβ βεβῃ ἕος ἴδ 6 
11 οἵ δα ννογ]ὰ : δὰΣ πεν ποῖ υπσεϑβοη- 
ΔΌΪ οοποίυδεά παῖ 17 80, ἴξ τασδὶ ὃ6 
βαίεη, Τοῖς ἐπρήσεν ἴγ ἰπ τδἰηκίηρ οὗ 
8 Ῥαγεβίοαὶ εαεϊηρ ---νν. 53, 54. εἶπεν 
οὖν... ἡμέρᾳ. [Ιπϑιερὰ οὗὨ εχρ]αἰηίης 
δε πιοάς Ϊ}εβι8 τησγεῖν σοϊϊαγαῖοβ τὸ 
βἰδίεπιθηῖ, ὙΒΘ τεάϑου οὗ τδΐδ ἰδ τῃδὲ 
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δ στ, 4ο, 44. ἀναστήσω αὐτὸν "τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ. 55. ἦ γὰρ σάρξ μου ἀληθῶς ἰ 
ἥν ες ἐστι ᾽ βρῶσις, καὶ τὸ αἷμά μου ἀληθῶς ἐστι πόσις. 56. ὁ τρώγων 

ΣΈχεα, αν μου τὴν σάρκα, καὶ πίνων μου τὸ αἷμα, " ἐν ἐμοὶ μένει, κἀγὼ ἐν αὐτῷ. 
ΝΥ 57. καθὼς ἀπέστειλέ με "ὁ ζῶν πατὴρ, κἀγὼ ζῶ διὰ τὸν πατέρα" 

Ἴδειο,Ι. καὶ ὁ τρώγων με, κἀκεῖνος ζήσεται δι᾽ ἐμέ. 58. οὗτός ἐστιν ὁ ἄρτος 
ἰκ: ἀΑοθΣς, ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς - οὐ καθὼς ἔφαγον οἱ πατέρες ὑμῶν τὸ 

μάννα, καὶ ἀπέθανον" ὁ τρώγων τοῦτον τὸν ἄρτον ζήσεται εἰς τὸν 
Ὁ αφη. χχὶ. . τι, Ὅεαι, αἰῶνα." 59. Ταῦτα εἶπεν ἐν συναγωγῇ διδάσκων ἐν Καπερναούμ. 

ἰ..1). [6ς. 
Εν, 6ο. Πολλοὶ οὖν ἀκούσαντες ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἶπον, ““" Σκλη- 

1 Ἐοὸσ αληθως ἴῃ ῬοΐΗ οσούττεποεβ αληθης ἰ5 τεδὰ ἴῃ ἐᾷ “ΒΟ. 

ἐπεῖγ δειεπείοη ννῶβ ἴδ πιοσζα ᾿ἰΚοῖν τὸ 
Ῥε βχεὰ ου 186 πεςεββίιυ οὗ υϑίηρ ΗΪπὶ 
85 ἴΠε Πἰνίηρ δγεδά. Τῆς ἀϊδίου οὗ 
τῇς ΒπΒιδιεπιεηῖ ἀἰβαρρεᾶξο ψ Βεπ 1Ὲ ἰ8 
Ῥειςείνεά τπαὲ {δε Ὲ Οὗ βρδεοῦ ἰβ 
ποῖ ἴο ὃς ἰουπὰ ἱπ ἴδε τνογάβ “ ἤδβϑῃ" 
δηὰ “ δοοά," Βυῖ ἰη τς νογὰβ “ εαἰΐηρ " 
πὰ “ ἀτιπκίης ". ΤΒε δοῖυαὶ ἤςβῃ ἀπά 
ὉΙοοά, 186 Βυπιδη Πἰς οἵὗἨ ὠΟμγίβε, ννδ8 
Εἰνεη ἴοσ πῆβη; ἂπὰ τε εἂὶ Ηἰ8 ἤςβῃ 
δΔηὰ ἀγίηκ Ηἰἷβ διοοᾶ, ψβεπ πεν υ86 ἔοσς 
τες ονγῃ δάνδηϊαρε Ηἰβ βαογίῆςς, νῇεη 
θεν αββίπιϊδις τὸ μεῖς ουνῃ Ῥείηρ 411 ἴῃς 
νἱγίυς τῃδὲ ννᾶβ ἱπ Ηἰπι, απὰ τπδὶ νν8 
τηδηϊξεβιςά ἕο {πεῖς βακεβ. Α8 [ῦοκε 
Ῥοϊπὲβ ουῖ, [6 σὰρξ καὶ αἷμα ἔοτπι 
τορεῖμεγ οης ςοποερίίοη 8δπά ἅγε δαυϊνδ- 
Ἰεπὶ ἴο τῆς με οὗ νες. 57. [{ αἷμα κβἰοοά 
δίοπε ἰξ τηὶρῃε τοῖα Ἔβρθοιδ!ν (ὁ {π6 
ἄδϑιῃ οἵ ΟἸτγῖϑε, θὰξ ἴα κεη αἱοηρ νυ ιἢ 
σάρξ ἰι ἰβ ποτε παίυγαὶ ἴο τείεσ ἴῃς 
ἀουθ]ε εἐχργεβϑίοπ ἴο τῇς σοὶ τηδηὶ- 
εβιδιίοη οὗ ΟἸτίβε ; δπὰ τῇς “ εδἴίπρ 
πὰ ἀτίηκίπρ ᾿" οδη ΟΠΪΥ πιθδη [ἢ ς οοπη- 
Ρίοῖα δοοερίδπος οὗ Ηἰπιὶ ἀπά υπίοπ "ἢ 
Ηΐτὰ 8ἂ8. ἰδυ8 πηδηϊεβῖςά, [τρώγω, 
οτί βίην ἴθς τηυποδίηρ οὗ Πεσθίνογουβ 
Δηϊπη418, Ῥν 88 ἰδιτεσΥ ἀρρ εἀ ἴο οτάϊ παγῪ 
Βυπηδη δδϊίηρ.]---νν. 55, 56. ὙΠΙ8 [5 
ζαγῖποῦ βῆοννη ἰπ νν. 55. 566. ἧ γὰρ σάρξ 
μον ἀληθῶς [Ῥεΐϊες ἀληθής] ἐστι βρῶσις, 
“Ἐὸσ ΠΥ δὴ 18 ἃ βεπυῖπα ἴοοά δηᾶ τὴν 
δίοοά ἰ5Β ἃ φεπυΐπε ἀγηκ᾽"; ὙΠ ἂπ 
ἱπιρ!εὰ σοπίγαβε ἴο ἴποβα {πίηρβ ἢ 
ὙΠΟ τε οτάϊηδεν εἐπάεανουσ τὸ 
Βαιϊβγ τποιηβεῖνεβΊΌ ὍὙῆς αιἰβέγίηρ, 
δευυΐπα σμδγδοῖεγ οἵ Οἤγίβε δ8 ἴῃς Ὀγεδλά 
Ποηῃβίβῖβ Ἔβρεοί δ! ἴῃ τμΐ8, ἰδὲ ὃ τρώγων 
«ον ἂν ἐμοὶ μένει κἀγὼ ἐν αὐτῷ. Ηε 
ὈεροπΊεβ 48 {ΠῸΪΥ Αϑββί πη διε ἴο τῆς [6 
οἵ τε ἱπάϊνίάυμα] 45 ἴῃς πουτίδῃίηρ, 
Εἰεπιεπίβ ἰη ἐοοά επίοσ ἱπῖο ἢ βυρδβίδπος 
οὗ ἰδε Ῥοάγ. ΤΒδ δεῖϊίανες αὐ᾽ἀεθ ἴῃ 
ΟΠ τίβε δ8 ἥπάϊπρ ἢἰβ 16 ἴῃ Ηἰπι (( 4]. 11. 
20) ; δἀπὰ Οἢγῖϑι δϑϊάεβ ἱπ ἴῃς δεῖϊϊενετ, 
φοπείπυα!ν ἱπιρασγιίηρ το Εἰπὶ τνβδῖ οου- 

βιἰξυῖεβ βρίγίτυδὶ ἴδ. Εοσ ἴῃ ΟἩγίβε πγὰπ 
Τεδοε8β ἴῃς βοῦυσος οἵ 411 [16 ἰπ ἴῃς 
Ἑδίμεγ (νεῖ. 57), καθὼς ἀπέστειλέ με ὁ 
ζῶν πατὴρ. .. δι’ ἐμέί. ΤὨς ἰἰνὶπρα 
Ἑδίπει μᾶ8 βδεπὶ ΟὨγίδε ἔοσί ἢ δ8 ἴῃς 
Ῥεᾶγες οὔ [“ὲ. Ης [Ἰἵνεβ διὰ τὸν πατέρα, 
ποῖ εφυϊναΐεηξ ἴο διὰ τοῦ πατρός, [ῃτουΡ ἢ 
οἵ ΌὈΥῪ τιεδηβ οὗ τῆς Εαίποσ, δὺς “ Ὀεσδυβα 
οἵ," οσ “ Ὁγ τεάβοη οὗ ἴδε Εδίμες". Τῇὲ 
Ἑδίδες ἰβ ἔπε οδιιβε οὗ τὴν [ἰξε ; 1 [ἵνὲ 
Ὀεσδυδε ἰἢς λίπεν ᾿ἵνεβ. [Βεζὰ ηυοῖεβ 
ἴτοῦλ ἴδε Ῥίμένς οἵ Ατίβίορῃ., 470, ἴῃ 6 
ἀεοϊαταϊίοη οὗ Ρεπία μαι βόνην ̓Αγαθῶν 
πάντων οὖσαν αἰτίαν ἐμὲ Ὑμῖν, δι᾿ ἐμέ 

τε ζῶντας ὑμᾶς.) Τδε Εδίπεσ ἰβ τὰς 
ὐβοίυιε βουγος οὗ τ; ἴδε ὅοη ἰβ [86 
Ὀεᾶγεσ οὗ ἴῃδὲ 116 ἴο τῆς ννοσὶά ; οὖ. ν. 
26, ννεγε 16 βᾶᾶϊε ἀερεηάεηςε οἵ δα 
Θοη ου ἴμε Ἑδίμπαν ἴοσ {{ξ8 ἰβ ἐχρτγεββεά. 
Τῆς βεοοπὰ πιοτοῦοῦ οὗ ἴῃς οοτηραγίβοη, 
ἱπιγοάυςεᾶ γ καί (Ξες ΝΥΝ ίπεσ, ρ. 548: 
δηὰ τῆς Νίς. Εἰμίος, βαξςείμ), 18. ποῖ, ἃ5 
ΟὨγυβ. δπὰ Ευπγπιῖιβ βυρρεβῖ, κἀγὼ ζῶ, 
δυξ καὶ ὁ τρώγων με, κἀκεῖνος ζήσεται 
(ὑεῖτες ζῆσει) δι᾿ ἐμέ. (Εος τε ἴοσγπι οί 
τῆς βεηίεηςε οἰ χ. 14.) ΕνεσΥ οπς ἴπδιὶ 
δδίεῖῃ ΟἸγίβε τ} ὉγΥ ἴπαὶ οοπηεδοιίοη 
Ῥαγιἰοἰραῖς ἴῃ ἔς ἰτε οὗ Οοά.---Ν ες. 
58. οὗτός ἐστιν... αἰῶνα. Τπεβε 
οδδγδοιεσιβιϊςβ, ποῦν πιοητοπεά, ἰάσαπεῖν 
τηῖθ Ὀγεδά ἔγοπὶ βεάνεη 885 βοιῃείῃίηρ οὗ 
ἃ ἀϊῆετεπε δπά βιρεγίοσ πδίυσε τὸ ἴδε 
ΤΑΔΏηΔ.---Ν ἐσ. 50. Ἴ ἢ8. υϑια] ὄχαςὶ 
βρεοϊβοδιίίοη οὗ {ἰπὶῈὰ δἂπά ρίαςς ] μη 
δαἀὐάβταῦτα.. .. ἐν Καφαρναούμ. Ι,Δτρε 
δΆΥ5: “ΟΟἸ]Πρὶ εἰίαπὶ ἱπάς ροῖεβὲ, φυοὰ 
δες δοςίἀεσγίπε ἰη ϑαρραῖο""; δυΐ τῃς 
ΒΥπαρόρις ΨΜὙᾺ8 ἀνδί] δῦ ]ε ἴοσ ᾿εδοξίηρ οα 
οἵπεσ ἀδγβ, δπὰ ἱξ ἰ8 ποῖ Π|κεῖγ τπδξ οὴ ἃ 
ΘαΡθδιἢ 80 πΊᾶπΥ ρεΐβοῃβ τνουϊὰ μανὲ 
Το] οννεὰ Ηἰπι δοτοβϑ πε ἰακα. 

γν. 6δο-71. Τῆε εγῖὶςὶς ἐπ Οαἱέϊεε.--- 
γεις. 6ο. Πολλοὶ οὖν ... ἀκούειν ; τ ΠΥ 
οὗ Ηἰβ ἀϊδβοῖ ρ᾽εβ [ἱ.ς., οἵ τὴ6 ἰαεϑεῖ δηά 
τῆοτα ἰοοβεῖν διϊδομεὰ οἰτγοῖς οἵ Ἡ 5 (οἱ- 
ἰοννεζξ, 45 ἀϊβείποι ἴσοπὶ ἴῃς Τνεῖνε, νες. 



55-ὅ4. 

ρός ἐστιν οὗτος ὁ λόγος " τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν; 6. 9 Εἰδὼς ς χί!!. 1. 
δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν " ἑαυτῷ, ὅτι γογγύζουσι περὶ τούτου οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, τ 
εἶπεν αὐτοῖς “Τοῦτο ὑμᾶς σκανδαλίζει; 62. ἐὰν οὖν θεωρῆτε τὸν 
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6Ώ. 
12. 

υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου ἀναβαίνοντα ὅπου ἦν τὸ πρότερον; 63. τὸ 
πνεῦμά ἐστι τὸ ζωοποιοῦν, ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν τὰ ῥήματα 

ἃ ἐγὼ λαλῶ ὑμῖν, πνεῦμά ἐστι καὶ ζωή ἐστιν. 
ὑμῶν τινες οἱ οὐ πιστεύουσιν." 

1 χελαληκα ἰη 3 ΒΟῸΌ ἰξ. νυΐᾳ., εἴς. 

67] δανίηξ πεαγὰ εἰς ἑοσεροίπρ υἱτογάποαβ, 
βαϊἀ Σκληρός ἐστιν οὗτος ὁ λόγος. Σκλη- 
ρός ἰβ ταῖμεγ “ματά το τεςεῖνε᾽" 1ῃδῃ 
“Βατά το υπἀογβίδηὰ ".. ΑΡγδῃδπὶ ουπὰ 
18 ςοπιπγαηὰ ἴο ςαϑὲ ουἱ Ηδρατ σκληρός, 
6εη. χχὶ. τ᾿. Ἑυγρίἀεβ8. ὀρροβεβ σκληρ᾽ 
ἀληθῆ, ἀϊδιαβιεῦαϊ, αποοπιργοτζηϊ βίην ἴσα ἢ 8 
ἴο παλϑακὰ ψευδή, Ἠλεϊετίηρ []βεποοάβ 
(ἔγαξ., 75, ΜΝειβιείη). ὙΤῇε λόγος τε- 
δσο ἴο Ψγ88 ββρβοίδιν, νεσ. 58, οὗτος 
ἐστιν ὁ ἄρτος ὁ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ καταβάς 
88 ἰ8 ρτονεά ὈΥ νν. ὅϊ, 62. Βυΐῖ {πὶ 
τηυβὲ Ὀς τακθ τορεῖποι 8 Ηἰβ βίδιε- 
ταθηΐ ἰῃ νοὶ 51, ἴῃ Ης νψουϊὰ ρῖίνε Ηἰ8 
βδβῃ, δπά τῆς ἀενεϊορτηθηξ οὗ [8 ἰάεα 
ἴῃ νν. 53, 54, τίς δύναται αὐτοῦ ἀκούειν ; 
“ΜὯΟ οδη ἰἰβίδση ἴο 11 πὶ "---νεσ, ὅι. 
ὙΠῖβ ἈΡΡΑτεθΠΕΥ ννὰ8 βαϊὰ ουἱὐ οὗ (ῃς 
Βεαγίηρ οὗ [εϑ8, ἔοσ νεσ, 61 βαγβ8 εἰδὼς 
δὲ ὁ Ἰησοῦς ἐν ἑαντῷ, ““εϑ118 Κποιννίπρ 
ἰπ Ηἰπιβεῖῦ," τῃδὲ ἰ8, Ρεγοεϊνίπρ ἴπδὶ τΠΕῪ 
σνεγα πιυγγηυγίηρ, Ηδ ἱπευϊείνε! Υ ὑπάστ- 
βῖοοά τννῆδῖ ᾿ξ ννὰβ {ΠπῸῪ νΈΓΘ βευγ Ὁ] Πρ 
αἴ, ἀπά 8αἱά τοῦτο ὑμᾶς... πρότερον; 
Ἔοα8 [Πΐβ βαγίπρ βδίυμθῖα γου [ΙΓ 
ἴδῃ γε 8εῈ ἴπε ὅοη οἵ Μδῃ δβοεπάϊηρ 
νΒεῖς Ης νν88 δεΐοζοε ------ ΨΥ μδὲ ἀγα 
Με ἴο βυρρὶν ὃ Εἰτπεγ, ΜΝ] γοὰ ποῖ θὲ 
τους ποσὰ βοδη δ᾽ ἰβεά ὃ Οὐ, ΝΝ1} γου 
ποῖ ἴπεη ΡῈ σοηνίποεά ὃ Ασοοτγάϊηρ ἴο 
(ἢς ἔογπιοσ, ἴπῸ βεηπβα ᾿νουἹὰ 6 : [[ἔπονν 
γουῦ 880, ΟΜ οδη ἰῃ]8 Μδῃ ρῖνα υ8 Ηἰβ8 
ἤξβη τὸ εδἴ ὃ πιυςῇ πῖογα νυν} γου τπεῃ 
ΒΔΥ 80 ΨΏδη Ηἰδ5 Ηδϑἢ ΠΟΙ] ἀϊβαρροᾶγβ. 
Βυὲ τῆς βεοοηπὰ ἱπιεγρτεϊδιίίοη ρῖνεβ [Π6 
θεῖϊϊες βεηβε: Υἵου νν}}} πὰ ἰτ δαβίεσ ἴο 
Ὀεῖίονε 1 οαπὶς ἄοννη ἕγοπι πεάνεη, νυ ἤθη 
γου 866 π|6 σεϊἰυτηΐηρ τὨϊῖμοσ. ΟΥ̓ [1 
13; ΧΙ. 3. Υοῦ ΨΠ] ἴΠ6π γεσορπίβαε 4150 
ἴῃ δὶ βεῆβε 1 βϑαϊὰ τῃαΐ γοιι ταδὶ εαὶ 
ΤΩΥ ἤεβῃ. τὸ πνεῦμα ἐστι τὸ ζωοποιοῦν, 
ἡ σὰρξ οὐκ ὠφελεῖ οὐδέν. Ι[{ νν88 ἔπετε- 
ἔοτε ἴδε βρίγιξ δηϊπηδιίπρ ἴῃς βεβῃ ἰπ Ηἰ8 
εἰνίηρ οἵ ἰὲ νος ργοπιθᾶ; ποῖ ἴδ εχ- 
ἴσγηδὶ βδογίῆςς οἵ Ηἰβ δοάγ, θὰ: ἐδ8 
βρί γί νυ ἢ ς ἢ Ῥγοτηρίες ἴξ τνδ5 εβποδοίουβ, 
Ἴς δοςερίαπος οἵ ἀοά᾽β ᾿υάρπιεπὲ οὗ 

ΓΡΕῚ 64. ἀλλ᾽ εἰσὶν ἐξ 
Ἤιδει γὰρ ἐξ ἀρχῆς ὁ ᾿ἸΙησοῦς, ἀ χνὶ, 4 οεἰν. 

τίνες εἰσὶν οἱ μὴ πιστεύοντες, καὶ τίς ἐστιν ὁ παραδώσων αὐτόν. ἀρχῆς 
6. 

βίη, ἰῆς ἀενοιεάπεββ τὸ τπηῆδη ἀπὰ ρεγίεςς 
Βασπίοπυ νυν αοά, βοννη πὶ της οτοββ, 
ἰβ νμαὶ Ὀτίηρβ [{πἰ ἴο 186 ννοτγί ἃ ; δπά ἰξ 
ἰδ τη18 ϑρίγιτ πε ἀγα ἰηνίτε ἃ τὸ ραγίδκο 
οὗ, [Ιἐ ἰβ8 τῃεσείοσε ποῖ ἃ ἤξβῃϊυ δυὶ ἃ 
δβρίτ 4] ἰγαηβαοϊίοη οὗν Πίο ἢ 1 ανε Ὀεαπ 
δρεακίηρ ἴο γου. [Βεηρεὶ ὄὌχςθι!εηι]ν : 
ΦΦΝΟη 8οἷα ᾿εῖϊία8 ΟἾγιβῖὶ, θς 80]05 
ϑρίσιταβ βαποῖιδ δι ρηϊ βοδίυγ, βεά απίνειβα 
εὐνέυ με ουἱ οοηϊταάϊϑεἰηραίςυς εαγο ".] 
τὰ ῥήματα... ἐστιν, ΗΙ5 επίϊτε ἀϊ8- 
σοῦζβα δὲ Οδρεγηδυπι, δη νῃδίενεσ οἵποσ 
βαγΐϊῃρβ Ης πδά υζτεσεὰ, ψγεγε βρίγὶ δπὰ 
116. [τ ννᾶβ τπγουρὴ ναι Ηδ 5αϊὰ τπαξ 
Ηςε πιδάς Ηἰπιβεῖῖ Κποινῃ δπά οβεγεά 
Ηἰπιβεῖ τὸ ἔμοπι. Τὸ ἴποβα νὯο Ῥεϊϊενεὰ 
Ηἰβ8 νογάβ, βρίσίξ δηὰ 1ὸ σατηβ ἰπ τμεὶγ 
Ῥεϊϊενίηρ. ΒΥ Βεϊθνίηρσ {πεν Μέγα Ὀγουρῃι 
ἰηῖο οοπῖδος ἢ ἴλς [16 ἴῃ. Η!πλ.---Ν ἐσ, 
64. Βυϊ τινὲς οὐ πιστεύουσιν, Δηά τπετα- 
ἔογτε ἄο ποῖ τεςεῖνα ἴδε [1ξὸᾶί, ΤἼΪΒ εβ8 
βαὶὰ ἤδει γὰρ . .. αὐτόν, ἴον [ε508 Κπεὶν 
ἕγοπι ἴμε ἤσβι νΠο {πεν ἡνεγα (παῖ Ὀε]ενοά 
ποῖ,δηά ννῆο ἰττν 85 ΠΟ 5μου]ά Ὀεῖγαν Η πὶ. 
“Ἤοο ἰάεο δάάϊάϊτ Ενδηρε βία, πὲ 4018 
Ρυϊεῖ τετηστε ἡπάΐςαββε ΟΠ γίβιαπι ἀδ 5018 
δυάίιτοτῖθυς," Οαϊνίη. Ευτμγτηΐϊυβ βαν8 
ἐς Πυβίγαῖεβ Ηἰβ ἔοσρεάσαποθ. ἐξ ἀρχῆς, 
ἔτοσὰ ἴπε Ὀερίππίηρ οὗ Ηἰ8 σοππεριίοη 
ψ 8 ἱπάϊνϊυα]5. Ψνεῖββ βυρροβεβ ἱξ 
ταθδηβ ἤτοτλ ἴδε Ὀερὶπηΐπρ οὗ μεῖς ποῖ 
Ῥεϊϊανίπρ. Ηες ρᾶνα υἱΐεταπος ἴο τΠ|8 
Κπονϊεάᾶρε ἰῃ νεσ. 26. Ηδ δνεὴ Κηενν 
ΜΠῸ ἰτ ννὰ8 Ψ 0 δῃπουϊά Ὀείγαν Ηἰπι. 
ὙῊΙ8 8 βαϊὰ ἴπ δπεοϊραιίοη οἔ νν. 70, 71. 
ΤΠ ἀδοϊδγαϊίοῃ σαῖβαβ ἴπ6 αυεβείοῃ, 
ΝῺ ἴδε ἀϊά [6508 411 ἸυὍδλ5 το τῃ8 
ΑροβίοϊδίεΞ Ἡοϊιζπηᾶπη ἱπάδεεά βὺρ- 
ΡΟΒ68 τῆι (ἢ18 ἱπεϊπηδιίοη 18 ρυγεῖν ἀροΐο- 
ξειὶς δηά ἱπίεπάεά τὸ βῇον ἴπδὶ [658 
νν88 ποῖ ἀεςείνεά ἴῃ ἀρροϊπεϊηρ [υ4κ5. 1ἰ 
ἷθ8 ὑπηδοαββᾶγυ ἴοὸ ἵποσεδβα ἴῃς αἰ βίου εν 
ὉΥ βυρροδβίῃρ τῆς ἐξ ἀρχῆς ἴο τεῖετ ἴο ἴδ 
εἰπῖα ὑσγονίουβ ἴο 88 «οἥ, 7εβθὺ8 8ὰνν ἴῃ 
]υάα8β ᾳυκδ!ττῖεβ διτίηρ Ὠίπὶ ἴοὸ ὃ6 δὴ 
Αροβίῖε ; δυὲ βϑείηρ δίπλ δπιοηρβ ἴδε 
οἴδειβ Ης τεοορηίβεά ἰδὲ ες 8 δῇ 



ηγ6ο ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ νι. 

ὅς. Καὶ ἔλεγε, “Διὰ τοῦτο εἴρηκα ὑμῖν, ὅτι οὐδεὶς δύναται ἐλθεῖν 

ΠῚ 
ἔχίχ. 12: 

“ΡῈ 

Ορ. ἢ. αγ. πρός με, ἐὰν μὴ ἣ δεδομένον αὐτῷ " ἐκ τοῦ πατρός μου." 606. ᾿ Ἐκ 
τούτου πολλοὶ ἀπῆλθον τῶν μαθητῶν αὐτοῦ " εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ οὐκέτι 

ἐ χυϊϊὶ. ..38. μετ᾽ αὐτοῦ περιεπάτουν. 67. εἶπεν οὖν ὁ ̓ Ιησοῦς τοῖς δώδεκα, ““ Μὴ 

Μὰ ἀπι. καὶ ὑμεῖς θέλετε ὑπάγειν ; 68. ᾿Απεκρίθη οὖν αὐτῷ Σίμων Πέτρος, 
τοῖν Ῥοι “Κύριε, πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; ὃ" ῥήματα ζωῆς αἰωνίου ἔχεις " 

. καὶ ἡμεῖς πεπιστεύκαμεν, καὶ ἐγνώκαμεν ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς ὁ 
υἱὸς τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος.} Ἴο. ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 

τὴν 18, “Οὐκ ἐγὼ ὑμᾶς τοὺς δώδεκα ἐξελεξάμην, καὶ ἐξ ὑμῶν εἷς διάβολός 

1ρ Χριστος .. . ζωντος ΟΠΪΥ ἴῃ ἱπίοσίος δυϊβοσίεεβ ; ο αγιος τον Θεον (νἱΐποιε 

τ. ζωντοι) ἰη ΒΟ ὮΙ... Ορ. ΜΚ. ἱ. 24; Αοῖβ ἢϊ. σ4. 

ὉΠΣΆΪΗΙΩΙ τᾶπ. Τὸ βυρροβα ἴπᾶὲὶ Ης 
οδ]]εὰ Ηἰπὶ ἰπ ἴδς οἷεαγ Κπονεάρε ἴπδὶ 
πε ψουἹά Ῥείγαυ Ηἰπὶ ἰ8 τὸ ἱπίσγοάδιος δη 
πηΐπεο!!ρίθ]ς ὧς τι ῆςίαὶ εἰεπιεπὶ ἰηΐο 
τε δοιίοη οὗἩ ΟἸτίβι. [Νεϊξμες Οαϊνίῃ 
ποῖ ΒΕεΖβ τηδΚεβ Δ} τετηδσίκ οἡ ἔπ6 οἶδιδε. 
Βευςς, Τγαϊπίηρ οΓ ἐπε Τισεῖυε; ἀπὰ 
Ἐεΐιδ, ἐπ ἰος., βῃουϊά Ὀὲ οοηϑυϊξεά.] 
7εβιυ5 αἰγεδάν γεοορτιίβεά ἰῃ ἡ ῃδὶ τλδῆποῖ 
ἫΙϊ8 ἀεαῖῃῇ νψουϊᾶ ὃς ςοπηραββεὰ: ὉΥ 
ττεδοῆεσυ. Τῆς ἴδος βεαϊδά ἴῃ νεῖ. 64, 
{παῖ βοπια οἵ Ηἰβ8 ονὐγῇ ἀϊβοῖρ᾽εβ οου]ά γεῖ 
τος δεϊίενα ἴῃ Ηἰπὶ, ΠΠυδίταϊεβ τῆς ἔγυι ἢ 
οὔ μαι Ηδ δαὰ βαϊά, νεσ. 44, [δὶ ἢὸ οὔδ 
οϑῃ ςοπηα ἴο Ηἰπὶ δχοορὶ ἴῃς Εδιπεσ ἄγαν 
δίπι.---Ν ἐσ. 65. Ἦδ {δπεγείογε ροϊπίβ [Π 15 
ουΐϊ, διὰ τοῦτο. .. πατρός μον. ΑἹ! 
τπδὲ Ὀτίηρβ τηεη ἴο Ὁ γίβι ἰβ τὰς Εδίμεσ᾽ 8 
εἰξι.---Νεσ. 66. ἐκ τούτον, ““οπ 115"; 
ποίῖπασ δχοϊ υδίνεῖν “τοπλ [πῖ8 {ἰπιε 
ἔκτοτε (Εὐ ἢ γπλὶ 5), “ τοπὶ 18 τηοπιεπὲ 
οηνναγάβ" (1,0 ΚΕ), πος Ἔχοϊυβίνεϊ γ “ οη 
τη 5 δοοουηῖ,᾽" Ῥὰξ ἃ σοτγδίπαϊίοη οἵ ὈοιὮ. 
ΤΥ. κὶχ. 12. Ἡεζε τῇς εἰπιε ἰ8 ἴθ ἴῃ 8 
Ἰογερτουηὰ, 88 'ἰβ δῆοννῃ ὈῪ {πε οὐκ ἔτι 
Το! οννίηρ. Ιμἀτρε π88: “Ουἱὺ 1Π|Ὸ 
ἰεῆρογα 1εβιπὶ ἀσβεγεραπῖ, οἷδγα ἰπάϊςα- 
Ὀαπὲ, φιοὰ Ργορίοσ ἤμπο βεγπλοπεπὶ ἰβιυά 
ξεςετίπε ", πολλοὶ ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω 
“ον περιεπάτουν. Μδηγ οὗ 086 0 
δΒαᾶ ὑρ ἴο {Π18 {ἶἰπι6 Ὀεεη (ο]]ουνίηρ Η πὶ 
δηὰ Ἰιδεπίπρ ἴο Ηἰβ τεδοῃίσ, ταϊυτπβά 
ΠΟΝ, ἴο {παῖτ ΤΟΓΠΊΕΙ ννᾶγ5 ἀπ η0 ἰοπρασ 
Ὡεοςσοπιραπίεά 685. [ὀπίσω δὲ νόει μοι, 
καὶ τὸν πρότερον βίον αὐτῶν, εἰς ὃν πάλιν 
ὑπέστρεψαν, ΕυὐτΠγπιίυ8.}] εἰς τὰ ὀπίσω 
Οςουζβ χνὶϊ!. 6, χχ. 14; αἷβδο ΜΚ. χίϊ. τό. 
Βυῖ τῆς τοϑὲ ἰηβιγυσῖῖνε οσσυτγγθηςς ἰ8 
ἴπ ΡΒ. χ]ῖν. 18, οὐκ ἀπέστη εἰς τὰ ὀπίσω 
ἡ καρδία ἡμῶν, ψδεῖε {πὰ ᾿ἰτασγα! βεπβα 
Ῥᾶββεβ ἱπῖο {π6ὸ βρίσί[υδἱ τηεδηίηρ, 
Δροβίδβυ, δραπάοππιεπε οὗ Οοά.---Ν εσ. 
6γ. Ὑπὶβ ρίνίηρ ἃρ οὗ τπεῖγ δάπεγεποα 
ἴο ΟὨτῖβι ννα8 βγοῦν πιδηϊεβιεὰ ἰπ πὶ 

Ἰτητηςδἰαῖς ἀπά ρηγβίοδὶ υἱεμάγανναι ἔτοτν 
Ηἰ5 ργεβεῆπςθ. Εὸσ Ης τυὐτπαὰ ἴο τῇς 
Ὑνεῖνε ἢ ἴπα τνοτάβ: μὴ καὶ ὑμεῖς 
θέλετε ὑπάγειν; “ ϑοίεθραι ἰὰ ποῦ 
λοΐϊυτοβ,᾽" ἅπῖρο, νἢο δά 5 βίχ τεᾶβοῦϑ 
ἴοσ ἴῃς αιεβιίοῃ, οὗ ννῃίο ἢ τπ6 τηοβὲ ἵπα- 
Ῥοτγίαπε δ: “αἴ σοηῃέεββίομεσῃ ἱΠ|8πὲ 
εἐρτερίαπι εἰϊοετεῖ, αὺὰ 86 βεπυΐποβ 
ἀϊβοίρυϊοβ ]16εδὰ 6886 πῖοχ ρσγοδαδίυτὶ 
εγαηῖ"; δηὰ “αἰ εἀοζςετεῖ, 86 ποῃηϊβὶ 
νοϊυπιατίοβ ἀϊβοίρυϊοβ αυδεγεσε ᾿ς. Ρτο- 
ῬΑΌΪΥ αἷδο παῖ {πεν πιὶρμὶ 6 οοη- 
βιὰ ἱπ τπεῖς ζαϊ ἢ ὉΥ τπε ἐχργεββίοη 
οἔ ἴξ, απὰ ταὶ Ης πιῖρῃς Ὀς ραάάεηεά. 
-πτνεσ. 68. ϑίπιοη Ρεῖεσ δηβινεσεὰ ἰῇ 
πΆτης οὗ 8]1, Κύριε. .. ζῶντος Ης 
Εἶνε8 ἃ τῃγεείοϊ τεάβοῦ ὑνὯν ΤΠΘΥ τα- 
τηαϊπεά (Δἴ 8.1 Ὁν}]1]6 οἴδετθ ἰεῆ. (τ 
πρὸς τίνα ἀπελευσόμεθα; “Τὸ ννῆοπὶ 
81:4} ΨψῈὲ ρὸὼ ἄννδὺ ὁ ἱπιρίγίπρ τδδὲ 
ἴδον τηυβὲ διΐαςῖ ΓΠδλδαῖναβ ἴο ΒοπΊῈ πα 
88 ἃ ἴεξδοποὶ δπὰ πηεάϊαῖοσ ἰπ ἀϊνίπα 
τῖηρβ. ὙΠΕΥῪ οαπηοῖ ἱπηαρὶπε παῖ ΠΥ 
οπς βῃοιϊά δε ἴο ἴπεπὶ ννδαῖ αἰγεδὰγ 
ἦξϑια μαὰ Ῥεεη. (2) Ἐβρεςίδ!!ν ἂς {ΠῸῪ 
ουπά το Ηΐπι, θεοδυβς Ης 88 Ψογάβ οὗ 

εἴοτπαὶ 11, ῥήματα ζωῆς αἰωνίον ἔχεις. 
ὙΠΕΥ πδὰ εχρειϊεπορά πα Ηἰβ ννογάβ 
ὙγοΓῈ δρίτίε ἀηὰ ΠΠπ, νεσ. 63. [ἢ {π6πὶ- 
Βεῖνεβ ἃ πὲνν [᾿ξ δὰ ὕεθη αὐἱοκεποά ὈΥ 
Ηἰς νογάβ, ἃ 11ἴς {πεν στεοορπίβεά 858 [86 
ἴγυς, Πρ εβὲ, εἴεσγηδὶ 16. Τὸ δᾶνε σγε- 
ςεἰνεὰ εἴετηδὶ 16 ἔγοσὴ ΟἸγίβὲ τῇδ κεβ ἰξ 
ἱπιροββίθ]ς ἰο αραπάοη Ηἰπι. (3) καὶ ἡμεῖς 
(νεσ. 69), “᾿νε ἔοσ οὖσ ραγί,᾽" νυ]δίενες 
οἴδεῖβ {πίπκ, πεπιστεύκαμεν καὶ ἐγνώ- 
καμεὲν ““πᾶνς Ὀεϊϊενεά δηὰ κπον," οἷ 
1 7]1ομπ ἷν. τό, ἡμεῖς ἐγνώκαμεν καὶ 
πεπιστεύκαμεν, ΜΠΙΟἢ 5πονν8 Μὰ σαηποῖ 
Ῥτεβ8β ἵἴπε ογάεσ [οἷ Αὐρυπείης᾽ 8 “ογεάϊπιυδ 
τς ἱπεε!]ραπηυβ"] ὰϊ πιαδὲ δοςερὲ 86 
ἄουδ᾽ε ἐχργθβϑίοῃ 88 ἃ βίγοῃῃ δββδενεζγδ- 
τίοπ οὗ οοηνίοτίοη : ψὲ δᾶνς δεϊϊενεᾶ 
δηὰ νγὰ κῆονν ὉΥ Ἔχρεγίεηος ὅτι σὺ εἶ... 



65---7γ1. ἯΙ, 1-- 3. 

ἐστιν; ἢ 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ )όι 

11. Ἔλεγε δὲ τὸν Ἰούδαν Σίμωνος Ἰσκαριώτην " οὗτος γὰρ 
ἤμελλεν αὐτὸν παραδιδόναι, εἷς ὧν ἐκ τῶν δώδεκα. αχὶ. ΜΙιῦκΙ.ο). 

ὙΠ]. 1. ΚΑΙ "περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ Γαλιλαία "Ὁ ν. 16. 
᾿ ᾿ ᾿ ; ᾿ , Ἐχοά ἢ. 

οὐ γὰρ ἤθελεν ἐν τῇ Ἰουδαίᾳ περιπατεῖν, ὅτι " ἐζήτουν αὐτὸν οἱ 15. 1ε-. 

ἸΙουδαῖοι ἀποκτεῖναι. 

“ σκηνοπηγία. 

βηθι ἐντεῦθεν, καὶ ὕπαγε εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν, ἵνα καὶ οἱ μαθηταί σου 

ὁ ἅγιος τοῦ Θεοῦ οοουτβ ἰη ΜΚ. ἱ. 24, 1. 
νὶ, 34; ο΄. Αςῖβ {Π|. 14, ἱν. 27, 30; εν. 
111..). Ὑπε ἐχργεββίοη 15 ποῖ ]ομαπηίης ; 
δυῖϊ τῆς ἰάεα οὗ ἴδε Μεββίδῃ δβ8 Ἷοῆβε- 
οτδιεὰ οσ βεῖ δραζί ἰβ Ἰουπά ἰῃ χ. 36, ὃν ὁ 
Πατὴρ ἡγίασε. Ῥεῖετ᾽ 8 ςοπεββίοη Βεζε ἰ8 
εαυϊναϊεπί τὸ δἰ οοπξεβϑίοη δ᾽ (δεβάσγεβ 
ῬΠΠΡρΡὶ, τεοοσάεὰ ἱπ ἐδεὲ ϑυποριῖὶς 
(οβρεἶβ.---ν ες. γο. ἀπεκρίθη... ἐστιν; 
18 τεργ οὗ ἴϑβυβ ἴο Ῥείογ᾽ 5 Ὑψδγηῖ- 
Βεατίεὰ οοηζεβϑίοη δὲ ἢἤγδβι βίρῃς β6 6 ΠΊ8 
ΟὨΠΠηρ. Ρεῖεσ μαᾶ οἱαιπιςὰ ἔογ Εἰπι- 
5861 7 δηά {πε τεβὲ ἃ ρεγίεοϊ Ἰουδίτυ ; δυῖ 
1Π|Ὶ8 οοπῆάδεπος οὗ Ρείεσ᾽ 8 οαγγίεὰ ἴῃ ἰξ ἃ 
ἄδηρες, δπὰ τηυβὲ δε αϑαϊεὰ. Αἶβο ἰξ 
ψΜ»Ὰ5 ψν 6] τῆδι ἴῃς σοπβοίεπος οὗ 88 
βῃουϊά 6 ρτγίοκεά, Ὑμεγείογε ςβϑὺ8 
δαγβ: ἔνε ἰῃ {πὶ8 σδγεζ ἶγ βεϊεοιεά 
αἶσοῖες οὗ πλεπ, ἱπάϊνί αν οἤοϑεη ὉῪ 
ΤΆΥΒΕ1 ἴτοπὶ ἐπε πιᾶ88, ἴπεγε 8 ποῖ ἴΠ6 
ὝΡΤΝΝ Ἰουδίν γοι Ῥοδβι.---ἐξ ὑμῶν εἷς 
ιάβολός ἐστιν. Ενεῃ οὗ γου οπε ἰβ ἃ 

εν]. Ιἄοσκε, τεϊεγγίπρ ἴο Ἐβιῃ. νἱϊ. 4 
αηὰ νἱϊ. 1, νῆεσε Ηδπίδη ἰ8 οδιϊεά ὁ 
διάβολος, 145 δεὶπρ “τε 5ἰδηάεσγεσ," οἵ 
“τῆς. ἐπεπΊΥ,᾽" βυρρεβῖβ ἴπαὶ ἃ βἰ μι ϊαγ 
τρεδπίηρ πᾶν Ὅε ἀρρτγορτγίδις εσε. Βα 
7εβὺβ 4118 Ῥεῖεσ “ ϑαίδῃ" δηά τῇδΥ 
ΤΑυΟὮ ποσςα 081} [448 “4 ἀεν]] ", Βαβι ἀεβ 
ἰπ τς ργεβεηῖ σοπηδοζίοη “ ἰγαίτοσ ᾽" ἰ8 
αυΐϊϊε 45 βίδγεπρ ἃ ψοσὰ Δ5 “ ἄεν!] "".-- 
Ψες. γι. υϑίηρ τλὲ Κπονϊςεάρε Ὀγουρῃς 
ὉΥ βυρβεχυεηὶ ἐνθηῖβ Ϊομη Ὄχρίαἷπβ τῆδι 
7υάδϑ ννᾶβ πιεδηΐῖ, ἔλεγε δὲ τὸν ᾿Ιούδαν 
Σίμωνος ᾿Ισκαριώτην [ὑετῖετ ᾿Ισκαριώτον, 
ΜὨΙΟἢ 5ῆονν8 ἴπᾶῖ ἴῃς ἔδιῖῃετ οὗ [088 νν8 
Δ15δο Κποννῃ 848 ἰβοδσίοι), ἔλεγε στῇ ἴῃς 
δοουκαῖϊνε, ππιεδηΐπρ “Ηδ βροκε οὗ," ἰ8 
οἰδββίςαὶ, δηὰ βεεὲ ΜΚ. χίν. 71. Τῆς 
ψοσὰ “ Ιβοδγὶοῖ" 8 βΈΠΕΓΔΙΥ βαυρροβεὰ 

το δα εαυϊναϊεπς το ΧΡ ὩΣ, Ιδ8 

ἹΚεσίγοιῃ, ἃ πηδη οὗ Κεγίοεξ ἰπ τῆς ἐσῖρε 
οἱ Ἰυάδῃ (]}ο5ῃ. χν. 25). Ο βῃῆϊοῦν, ἃ 
ήδη οἵ Τοῦ (]}᾿βερἢ., Ἅ4π|ὲ., νἱῖ. 6.1, 
αυοϊεὰ ἱπ ϑπ}} 85 δ εἰ.). ὙΠα πᾶπια 
7υᾶάδβ ποῖιν ποεάβ πο δά ἀεά βυγηδπΊε. 

ΟΗΑΡΤΕΕΒ ΝῚ].-Χ. 21. Κέδμς αὐ ἐκ 
Ῥ’“ακέ οὗ Ταδεγηαεῖες, απὰ τμδεεφμεπεϊν 
ἐπ )εγμδαίεηι. 

ἬΑΡΤΕΙΝ ἯΙ]. Αἱ ἐλε ἘεαΞέ.---νν. τ- 
13. Τὰε εἰγομπιδέαποες ΟἹ ΗΠ Σ υἱοὶέ ἰο 

χχχὶϊι, 41. 
2. Ἦν δὲ ἐγγὺς ἡ ἑορτὴ τῶν Ιουδαίων ἡ ς Τευι. χνΐ, 

16. εν. 
4. εἶπον οὖν πρὸς αὐτὸν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, ““Μετά- χχίῃ, “4. 

σ Μᾶαςς.χ. 
δι. 

δεν μϑαΐεηι.----Ὗν. 14:36. Ηξ ἐεαελες, απά 
αἰδεμδοίοης γεραγάϊηρ Η ἐπι ἀγε ευοκειὶ.---- 
Υ. 3γ-επὰ. Ηἰς πιαν  εείαἰΐοη οη ἐλ ἰα5ὲ 
ἄαν οὗ ἐδε Εεαεί, απὰ ἐκε οοπισσφεοηὲ αοἰϊον 
οὗ ἐλε δαηλεάνίνι.--- ε τ. τ. Ἡδνίπρ ἀε- 
δβογ δεὰ {πε οί 58 ἴῃ (4116 ὲ ἴῃς ἐνδηρε δε 
Ῥτιοοςβάϑ ἴο ἀεβογίθε ἴῃς νατίουβ ορίπίοηϑ 
δηὰ ἀϊδουββίοπβ Πεϊὰ τεραγάϊηρ [6 βὺ8 ἴῃ 
]ετυβαίθπι. ϑεθ ϑαπάδυ, ρΡ. 1:44. ἴῃ 
Πρ. νἱ., ἃ ῬΆΒΒΟΝΟΙ 88 βαϊὰ ἴο ὃ6 δὲ 
Βαπά; δῖ [ἐδ05 ἀϊά ποῖ ρὸ ἴο ἰξ, Ὀυϊ σοη- 
ἀπυεὰ ἴο ρὸ δρουῖ ἱεδοπίης ἴῃ αδηεε, 
περιεπάτει ὁ ᾿Ιησοῦς μετὰ ταῦτα ἐν τῇ 
Γαλιλαίᾳ. ΑἸΙΠουρῖ ἀρρτορτίαϊς ἴο ἃ 
βίηρίὶε βοῃοοί, περιπάτειν ἀεηοιεά ρεπετ- 
ΑΙν τΠ6 ροίπρ δδουῖ οὗ ἃ ἴεδςμοσ νἱὮ 
Ὧ18 ἀϊδβοίρίεβ ; ἤεπεος, “ἴο ἀϊΐδβρυῖΐε,᾽" ος 
“το ἀϊδοουγεε ̓̓. περίπατος ἰπῃ Ατἰδιορῇ., 
Ἐγορϑ, 007 δῃὰ οἱϑ, τιδᾶπβ “ἃ ρδϊ11ο- 
Βορἢίοδὶ ἀϊδουββίοη οἵ ἀγριιπηεπιίδιίοη ᾽". 
]Ἰοδπ δϑδβίρῃβ ἃ τεάβοῃ ἴογ [εϑι.8 σεπηδίη- 
πᾷ ἱπ Θ΄ 411|ςδὲ ; 118, δοοογάϊηρ ἕο Ηοἱϊιζ- 
τοᾶπη πὰ νὴ εἰββ, ργονεβ8 ἴδδε πε Ἷοπ- 
βἰάογεά τς Ἰπάδδδη τηἰπἰβῖγυ ἴῃ 6 σαΐς, 
16. Οδἰδαη δε ἐχοεριίοηυ. Βυὲ τῆς 
δβϑὶρηίηρ οὗ ἃ γεᾶβοῃ πΊΔΥῪ δα δοοουπιεὰ 
ἴοτ Ὁγ τῆς ἀπ| κε! οοά οὗὨ 1εβ8ι85 τεπιδίη- 
ἱπρ ἴθ Θαϊδες αἴας νπδὶ γὰ8 σεοοσά δά 
ἰπ σἤδρ. νί. Ηἰδβ γεάβοῃ ἔοσ γεπηδίηίηρ ἰπ 
6 δ.}1|6ς, ὄνεη αἴτεσ Ηἰβ τεὐεςϊίοη ἔπεσε, 
ν 88 ἴ8ῃ6 δοῖϊνε Ποβί!ν οὐἨ ἁ {πε [εὐν8, 
ἐζήτουν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι ἀποκτεῖναι. 
86εε νοσ. 18. Τῆϊηρβ ψεσε ποῖ γεῖ τὶρε 
ἴον ΕΠ|5 ἐεχροβίηρ Ηἰπιβεὶῇ το ἘΠ 6 ΠΟΒΈ ΠΥ 
οὔτμ6 δυιποσίεῖεβ.----νεσ. 2. Βα οσσαβίοη 
Ἄ1οΟβ6 ἴοσ Ηἰβ δραπάοπίηρ Ηἰβ ρυγροβε 
ἴο τεπιδαίπ ἰῃ Οαϊες. ἦν δὲ. . - 

σκηνοπηγία. 1πη Ηεῦτενν ΤΊΣΙ ΔΤ 

εν. χχί τ. 34), τὰς Εδαϑβί οἵ ϑυςοοίῖῃ, οὕ 
οοἴδβ, ἰπ σσεςκ σκηνοπηγία, ἴῃς ἥχίπρ 

οὗ ἰδπῖβ; 80 οδ]ϊεὰ Ὀεσδυβα ἴῃ 1Πἰ8 Εδδβὲ 
τῆς [εἰνϑ σοτητηοσηογαίεά μονν ἐποῖγ δι μεῦβ 
μαὰ ἀνεῖς ἱπ τεπῖβ, δπὰ βεεη [δὰ δηὰ 
ςατεὰ ἴοσ 88 ἰῇ 'π ἃ βειπἰεὰ Ἵοοπάϊτίοη. [ἃ 
ΨΜΑ8 οἣς οὗ ἴΠ6 ρτεδὶ εαδβίβ, δά 88 ἰΐ 
61} ἰπ Οςἴοῦες δηὰ |6β808 πδὰ ποῖ δί- 
τεπάἀδὰ τῆς ρτενίουβ Ῥδββονεσ, ἰξ τηϊρδϊ 
8εεπὶ ἀεβίγαϊ]ε ἴμαὶ Ης βῃουϊὰ σὸ ὑρ τὸ 
7εγυβδίεπὶ πονν.---ν ες. 3. Τῆς ἀδβίγαδ]ς- 
πΕ88 οὗ ἀοΐπῇ 50 ἰβ υτρεά ὃν Ηἱδβ Ὀτοίμεσβ. 
εἶπον. . . τῷ κόσμῳ. Τῆς τελϑοῃ [ΠΟΥ͂ 
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ὅῬαὶ πάϊς, 4 θεωρήσωσι ἷ τὰ ἔργα σου ἃ ποιεῖς - 4. οὐδεὶς γὰρ " ἐν κρυπτῷ τι 
δἰκϑέῖος τς ποιεῖ, καὶ ζητεῖ αὐτὸὲξ ἐν παρρησίᾳ εἶναι. εἰ ταῦτα ποιεῖς, 
ξτϑς, ἴα Ν' φανέρωσον σεαυτὸν τῷ κόσμῳ." 5. Οὐδὲ γὰρ " οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ 

. ρα, ἀρο. ἐπίστευον εἰς αὐτόν. 6. Λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ““" Ὁ καιρὸς ὃ 
ορπιαοοὶν ἐμὸς οὕπω πάρεστιν - ὁ δὲ καιρὸς ὁ ὑμέτερος πάντοτέ ἐστιν ' ἕτοιμος. 

ταὶ σις (οἱ. 7. ᾽ οὐ δύναται ὁ κόσμος μισεῖν ὑμᾶς " ἐμὲ δὲ μισεῖ, ὅτι ἐγὼ μαρτυρῶ 
ΠΣ ΤΙ περὶ αὐτοῦ, ὅτι τὰ ἔργα αὐτοῦ πονηρά ἐστιν. 8. ὑμεῖς " ἀνάβητε 
᾿ὶ. 4; νι, 
20. 

ἐτ Ῥεῖ. ἱ. 5. 
εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην 3: ἐγὼ οὕπω ὃ ἀναβαίνω εἰς τὴν ἑορτὴν ταύτην, 

Ὑ το; αν, ὅτι ὁ καιρὸς ὁ ἐμὸς οὕπω ' πεπλήρωται." ο. Ταῦτα δὲ εἰπὼν αὐτοῖς, 

κ Ζεοι, χίν. ἔμεινεν ἐν τῇ Γαλιλαίᾳ. 
Μ αον 
ΜΚ. χ. 32. 

1ὦΜκ. ἱ. 15. 

1 θεωρησουσι ἰη “ΒΓ ὮΙ,. 

1ο. Ὡς δὲ ἀνέβησαν οἱ ἀδελφοὶ αὐτοῦ, τότε καὶ αὐτὸς ἀνέβη εἰς 

3 ταντὴν ἀεϊεϊεὰ ἰῃ τηοάετη εἀϊείοηϑ ου δὐτποτίεν οὐ ϑΒΌΚΙ,. ᾿ 

δ ουκ ἰΒ τεδὰ 'π ἃ ΚΜ νεῖ, 1,δϊ. νυΐρ. Μειρῃ. Αγαι. Τα. ΤΊ. Μεγεσ, ΥΝ εἰβδ ; ουπω 
ἴῃ ΒΚΤ δυγ. Τῆς. αοιδ. νυΐρ. οοἄά, αἷϊᾳ. ΝΝ.Η. ΕΑΝ. 

δάναποεά ννᾶ8 “παῖ ΤῊΣ ἀϊβοῖρίεβ 80 
ΤΩᾺῪ 8εε ΤῊΥ ΨΚ ϑνὩϊο Ποὺ ἀοεβι᾽". 
καὶ οἱ μαθηταί σον δεςπ18 ἴο ἱπιρὶν ἴδε 
εἰπος τῆς Εεεάϊηρ οὗ τε Εἷνε Τπουδαηὰ 
ἰπ Αργϊ, }εβὺ8 δά ὅδεη ἰἰνίηρσ ἰπ ςοπ- 
Ῥᾶσδῖϊνς γειἱτετηθηῖ, ρεγῃλρβ δἱ Νζδζείῃ. 
Αἱ 7επιβαίεπι, 41} πὸ ννεγε δἰϊδοπεὰ ἴὸ 
Ηἰπὶ ψουϊὰ θε Τουπὰ δἱ ἴῃς Εεδβῖ; δηά 
ες ὕὑσοίμοῖβ στεοορηΐίβε ἰδαῖ Ηδς Ψουϊά 
τπδη πᾶνε Ὧἃπ ορρογιυπίιν οὗ ρυϊεηρ Η 8 
οἰδίπιβ ἴο ἴᾷς ὑγοοῖ. “Νὸ οης,᾽ {πεν 
ΒΆΥ, “Ψ}Ο 586εῖβ ρυδὶῖς σεσορηίτίοη σοη- 
βπεβ ἰβ δοίίνιἰεβ ἴὸ α πίάδδη δηὰ 
Ῥτίναῖε οογπεσ.᾽" ἐν παρρησίς, 885 ἴῃ χὶ. 
54, ΤῊΘΆΠΒ “ΟΡΟΩΪΥ "ἢ οτ “' ἰπ Ρυδ]1ς,᾽" ἀπά 
18 ἰη ἀϊγεςί ςοπίγδβί ἴο ἐν κρυπτῷ. Ηδνυ- 
ἰηᾳ Ἰαϊά ἄοννπ {πς ρεπεγαὶ ἴανν, ἴεν ἴπεπ 
ΔΡΡΙΥ ἰξ το Ηἱπι, “17 (ογ “βίπος,᾽ ποῖ εχ- 
Ῥτεβϑίηρ ἀουδι) Του ἀοεβὲ ἴπεβε τπίηρ8, 
βῆον Τμγβοῦ τὸ ἴπε ννοσ ἃ ". [ὕοκςο, 
Το ]οννίπεα Εὐτηγπλίαδβ, Ἐπ ΚΒ ἄοσυδε ἰδ ἰπι- 
ῥ᾽ ἱπ εἰ; δυϊ 1818 ἱπιρ] 168 δῃ ἱρποόσαηςα 
ου ἴδε μαζὶ οὗ ἴδε Ὀσοίπεγβ νυ Π! ἢ 8 ἴῃ- 
ςοποείνδοϊε.--τν  εσ. 5. 1ἰ 8 ἱπάεεά δἀἀεὰ 
οὐδὲ γὰρ... αὐτόν, “ Εοτ ποῖ ανεη ἀϊὰ 
Η! 5 Ὀτγοίπογβ δεϊΐανς ἱπ Η πλ᾽"; δυϊ (18 
ἄοεβ ποῖ πιεδῃ παι {πεν ἀϊά ποῖ Ὀεϊϊενε 
Ηδς ντουρῃε τηΐγας]εβ, θὰ {παῖ {πεν μδά 
ποῖ βυδτηπιεά ἴο Ηἰδ οἰαίπι ἴο δε Μεβϑβίδῃ. 
ὙΠΕΥ τεφυϊγεά ἴο βεεὲ Ηἰπὶ ρυθ] ον δο- 
Κκπον)εάρεά δείογε ἐπεν οου!ὰ Ῥείΐϊενε. 
ὙΤπετγείοσς τπῖβ οἴδυβε ἰβ ἱπισοδυςεά το 
εχρίαίπ Ὧν ἴποῪ υτρεὰ Ηἰπὶ ἴο 5οὸ ἴο 
ἰδτυραίστην νεῖ 6. Ηἰβ8 δῆβννεσ. νν88 

καιρὸς ὃ ἐμὸς οὕπω πάρεστιν. .. 
ἕτοιμος. ΤῊς τἰπ|ε ἴοτ πιγ πηδηϊ[εϑιδιϊοη 
ἴο ἰῃς δυϊποτίεἰεβ ἃ5 Μεββϑίδῃ ἰ8β ποῖ γεῖ 
σοπα; δυξ πὸ τἰτηε ἰ8 ἱπαρργορτγίαϊθ οσ 

ὑηδβδΐε ἴοσ γοῦ ἴἰο δῆον γουγεεῖνεβ.---  ετ. 
Ϊ; ΤΏς τεᾶβοη οἵ ἴδε ἀϊβεγεηὶ ρσοοεάυγε 
ἴε8 ἐπ τῆς ἀϊειεης τεϊδιίοη ἴο δε ννουἹά 
δΒεϊά ὃν ]εβὰῦ8 δηὰ Ηἰβ ὑσοίβειβ. οὐ 
δύναται... ἐστιν. ΤΏΕΙΕ ἰβ ΠΟ ἄληρες 
οὗ γουγ ἱπουγγίηρ ἴΠ6 ννοτἱά 8 μαϊσεά ὉΥ 
Δηγιπίπηρ γοὺ ἀο οὐ ΒᾶΥ; δεοδιιβε γουγ 
Μ8Π65 δηὰ δοϊΐομβ ᾶζὲ ἰῃ ἴῃς τνογὶ ἀ᾽Β 
οννη βρισιῖ, Βυξ πὶς τῆς νγοσίά Πδίεβ, 
δηὰ 1 οαπποῖ δὲ σαπάοτη Οσ ου δνεῚΥ 
οσοδβίομ ὑζῖεσ ἴο ἰξ πῃν οἰδὶπιβ ἀπά ρυτο 
Ῥοβε, θεοδυβε ἰῃς νεῖν υττογᾶποα οὗ ἔπεα 
οἷαί πηβ οδβεβ ἰΐ ἴο ὈῈ ςοπβοίουβ παῖ [18 
ἀεβίῖγεβ ἃγε δαγίῃ]ν (566 ΤΠΔΡ. νὶ. ἐάλεπη: 
ὙΠ15 Ὠαϊσεά οἵ τῆς ννοσ] οοπιρεϊ ες Ηἰπὶ 
ἴο σβοοβα Ηἰδβ εἰπις ἴοσ πηδηϊεβείηρ Ηἰπι- 
8εϊ ἢ --ν ες. 8. ὑμεῖς. . . πεπλήρωται 
“6 γα ὑρ ἴο ἴδε ἔξαβί. 1 ρὸ ποῖ ὺρ γεῖ 
ἴο 118 Εδαβῖ, ἴοσγ τῇν {ἰπι6 ἰβ ποῖ γεῖ 
{16]16ἀ.᾽ Ηἰδ5 εἴπγε ἴοσ τηδηϊξεβιίηρ Ηἰπὶ- 
8ε1{ ρυθ ον ννᾶβ ποῖ γεῖ οοπὶς, δηὰ 
τπεσείοσς Ηδ ἀϊὰ ποῖ ννῖβῃ ἴο ρὸ ὺὑρ ἴο 
τῆς ἔεαβὲ τοὐἐλ Ηἰς δυγοίμεγς, ὮΟ Μοῖς 
Εᾶρεσ ἴοσ βϑοπὴς ρυῦ]ς ἀϊδβρία᾽ν. δά Ηε 
δοης ἰπ {πεὶγ σοπραην Ηἢς ψουὰ δανς 
Ὀεεῃ ρεοοϊαίπηεά, δηὰ ννουἹὰ βανε δρ- 
Ρεαγεά ἔο Ὁς τῆς ποπιίπες οἵ Ηἰβ οὐ 
ἔδγαιν. [τ ννᾶβ ἱπηροββί!]ς Ης βῃουϊά σὸ 
Οὔ ΔΩΥ 51:0 ἢ ἰ6ΓΠΊ8.---Ὗεσ. 9. Ηςε {δεῖε- 
ἴογο Ὁ ἀεδε ψἤοτς Ηδς νν88.---τ  εσ. 1ο. 
Ὥς νέβησαν. .. κρυπτῷ. “Βυὶ 
ψν Βεη Ηἰ5 Ὀγοῖπεγϑ μδά βοῆς υρ, ἴπεη Ης 
αἶδο ννεπὶ ᾧρ ἴο ἴδε Εεδβὶ, ποῖ ὀρεηὶυ, 
Ὀυΐ, 48 ἰξ ψνεσς, ἴῃ ϑεογεῖ." τῇδὶῖ ἰβ ἴο 
βᾶγ, δ ννεηΐ υρ, Ὀυϊ ποῖ δἱ Ηἰ8 Ὀτοίπεγε᾽ 
ἰμδιϊραϊίοη, ποῦ ν 186 ΡΒ οἰ ἴΠΕΥ 
δαὰ τεσοτητηθηάςά, [ςΟΓ οουγτβς ἱζ ννὲ 
τεδὰ ἰπ ναῖ. 8 ἔγω οὐκ ἀναβαίνω ἃ οδηρα 
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τὴν ἑορτὴν, οὗ φανερῶς, ἀλλ᾽ ὡς ἐν κρυπτῷ. 
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ΙΣΙ. Οἱ οὖν ᾿Ιουδαῖοι 

ἐζήτουν αὐτὸν ἐν τῇ ἑορτῇ, καὶ ἔλεγον, “Ποῦ ἐστὶν ἐκεῖνος ; ἢ 
12. Καὶ " γογγυσμὸς πολὺς περὶ αὐτοῦ ἦν ἐν τοῖς ὄχλοις. οἱ μὲν τα ἱχ, τᾶ. 
ἔλεγον, ““Ὅτι ἀγαθός ἐστιν." ἄλλοι δὲ ἔλεγον, ““Οὔ- ἀλλὰ πλανᾷ 
τὸν ὄχλον." 
τὸν φόβον τῶν Ιουδαίων. 

13. " Οὐδεὶς μέντοι παρρησίᾳ ἐλάλει περὶ αὐτοῦ, διὰ ε ἱκ. «2. 

14. Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς " μεσούσης, ἀνέβη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς τὸ ἱερὸν, ο Εχοά. χἱ! 
καὶ ἐδίδασκε. 

᾿ γράμματα οἶδε, μὴ μεμαθηκώς ; "ἢ 
15. καὶ ἐθαύμαζον οἱ ᾿Ιουδαῖοι λέγοντες, ““ Πῶς οὗτος 

29: χχχίν. 
22. 

τό. ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ἢ ΤΩΣ παίκ 
14. Δ Τίτ. καὶ εἶπεν, ““ Ἡ ἐμὴ διδαχὴ οὐκ ἔστιν ἐμὴ, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός με- τς. 

οἵ πιϊπὰ πηυδὲ δε βιιρροβεά, ΔΙ Πουρἢ ποῖ 
1Πε ““Ἰποοηπβίδητκία ᾽" αἰερεά Ὀγ Ῥογραγτγ.) 

γν. 11-13. ῬΙΑ βομόπεεαι αὐ Ἅεξις' 
ποπ-αῤῥέαγαπεε. ---  αῖ, τι. Οἱ οὖν 
᾿Ιονδαῖοι. .. ἐκεῖνος; “τῇς [ενν8,᾿" 
ῬοββίοΙυ, 28 ὕβυιδὶ ἰπ 1οῦη, [86 δυϊῃογίε! 85 
(5ο Μεγεσ, δγεῖβς, εἰς), δπὰ ἴυ8 ἱπ 
Τοηίγαβι ἴο τῆς ὄχλοι οἵ νεῖ. 12 ; Ὀυϊ νεῖ. 
15 ταῖβεσ ἱπάϊοαιθβ τπλῖ ἴῃς ἴεσπὶ ἰ8 υκοὰ 
τῇοτα βεηεγα γ. ὙδεῪ ἰοοκεὰ ἴοσ Ηἰπὶ, 
εχρεοῖης ἴπαὶ Ηε ννουϊά Ἀρρδᾶγ αἱ ἰεδϑῖ 
δὲ τῃ15 τηϊγὰ ἔεαβι. ὙΠΕῪ δβκεὰ ποῦ ἐστὶν 
ἐκεῖνος; νος Γυπ τ, Μεγετγ, εἴς, 
τπῖπκ οοπιεπιρτυουβ; δυς ἐκεῖνος ᾿λπποὶ 
ἴπὺ8 6 ργεββεά. ΟΚ σ ]οΐη ῥαΞοίηι.---- 
ες. 12. Απιοηρ (δε πιᾶδβδεβ (ἐν τοῖς 
ὄχλοιᾳφ) ἴδετε 88 γογγυσμὸς πολύς 
τερατάϊηρ Ηἰἶπὶ; ποῖ “τηυγηλυσίηρ,᾽"" 85 
ἘΝ. θὰξ ταῖμεγ “ ψΕἰδρετίπρ" δβιρ- 
Ριεβϑδεὰ αἰϊβουβδῖοη ἴῃ ἰονν ἴοπεϑ, ἴῇ 
Τογηοσβ, δηὰ ἀπιοηρ ἔγίαπαβ ; “" Βαϊ δδυϊε 
Μικπεϊαπρ ἐπιρεσεηρεβείζίοσ Απϑβίοἢ- 
ἴεη ᾿ (Ηο]ιΖηλδπη), " νίεὶ πὰ νοΪΚα δες 
ἵδη δεσγυπηρετεάει" (ΝΥ εἰχβᾶςκετγ). ϑρεοῖ- 
τ ΕΒ οΟὗὨ 1)15 141} ἀγὲ ρίνε: οἱ μὲν... 
ὄχλον. “ϑοπις ταϊά, Ης ἰβ ἃ βοοὰ 
τῆδη,᾽" ἀγαθός, ρυτε ἰῃ πιοῖῖνε δηὰ βεεῖ- 
ἱπρ ἴο ἀο ρουά. “Βιυΐῖ οἵἴδπεῖβ βαϊά, Νο: 
Ῥυῖ Ης πιϊβεδάβ ἰῃς πιυϊταὰς᾽" (Με. 
χχνῖ, 63, κι χχί. 5), ἔμαὶ 5, βεὲκβ 
ἴο ἰηρταιίδῖς Ηἱπιβεῖ ἡ τυ ἢ τῆς ρεορὶς 
ἴο βεῖνα Ηἰβ ονὴ επάβ.- -Οὐδεὶς... 
᾿Ιονδαίων. “ΝΟ οἠδ, πονδνεσ, ἰαϊκεὰ 
ΟΡΘηΪγ δδουξ Ηἰπι, ίοσ ἔεασ οὗ {πε [ενν8.᾿ 
ὕπι} τλεὲ 16νβ, ἴῃς δυϊπογίτιαβ, ρανα 
πεῖν ἀςεοί ἴοι, πεΙΠοΥ ΡΑΓῪ ἀατοᾷ ἴο 
υἱέες 115 ορίπῖοη ορεηὶγ. 

γν. 14-36. Τὴε ἐφαελιίηρ' οὗ ετμς αὐ 
ἐλε Ῥεαδὲ οὁ7 Ταδενηαείος. [ϑριτία βὺρ- 
Ῥοβε8 παῖ τῆς οτὶρίπαὶ ρίαοε οἵ ραγᾶ- 
ΒιΔΡἢ νν. 15-24 νγ»2ὰ8 δὶ ἴ(ῃ6 εηὰ οὗἩ οἤδρ. 
ν.] 80 ἔας δ8 τερογίεἀ τὴιβ τεδοῃϊη 
8 Ἰουπά ἱπ ἴῆχες βῃοτί βἰαιϊεπιεπίβ : ΠῚ 
ἰπ Ἰυδιβοδιίίοη οὗ Ηἰβ δυϊμουν ἃ8 ἃ 
ἰεδοποτ; (1) ἴῃ δββεσιίοη οἵ Ηἰβ8 Ὀϊνίπε 
οτίρίη ; δηὰ (3) οἵ Ηἰβ8 ἀρργοδοπίηρ ἄς- 
Ράγισε. ΤῊΐβ (πγεείο! ἃ τεδοῃίπρ εἰοϊτεὰ 

εχργεβϑίοηβ οἵ ορίπίοη ἔγοπι ἄγε ραγίϊεβ: 
(1) ἴτοπι “δα εν ᾽" (15-24) ; (2) ἔτοπι 
ἱππαδιϊαπίβ οὗ ]εγυβαὶθπλὶ (25-31); (3) 
ττοσὰ ἴπε οήῆςειβ βεηΐ ἴὸ Ἀρρσεῃεπὰ Ηἰπὶ 
(32-36).---Ν ες. 14. Ἤδη δὲ τῆς ἑορτῆς 
μεσοῦσης. “Βυϊῖνπεη [ἴ νν88 πονν πιίά- 
ζελβι," 1.6.0. τῆς ἰουσῖἢ ἄδγν. μεσοῦν ἰδ 
ΠΟΠΊΠΊΟΠΙΥ͂ υϑεὰ ἰπ τἰ}8 Βεηβ6 : ἡμέρα 
μεσοῦσα, πιϊἀάδγν; θέρος μεσοῦν, πιϊά- 
Βυτπηπιεῖ. --ἀκκέβη .. . ἐδίδασκε. “ [ε50.5 
ψΜεηΐ ὕρ τὸ ἴπε ἰετηρίε ἀπά τδυρῆς""; 5668 
χνϊ!. 2ο; Ης ἀϊὰά ποῖ ρο ἴο [εγυβαΐεπὶ ἴὸ 
βεοϊυὰς Ἡ πι5εὶ Γ δῃ ἃ ννοσβδρ ἰῃ ργίναϊς, 
τος ἀϊὰ Ηἐς ρὸ ἴο ρτγοοΐδιπὶ Ηἰπιβεῖζ 
ΧΡ ΙΟΥ 88 Μεββίδῃ. Ης νεηΐ δπηά 
ἰᾶυρσῆς. Ηἰ5 τεδοῃίηρ δϑιοηϊβϑῃεά τῇς 
7εννβ, ἀπὰ πὲ δϑκεά Πῶς οὗτος γράμ- 
ματα οἷδε μὴ μεμαθηκώς; [ἐἴ8 ποῖ Ηἰ8 
ννἰϑάοπι πὲ δϑοιοπίβῃςβ ἱπεπὶ, ἴοσ Ἄνθη 
υπεἀυςαιεά πιο ἅτε οἴδη νἱβε; δυῖ 
Ηΐβ Ἰεαγηίηρ οσ Κπονίςάρε. γράμματα 
(Αοἰβ χχνΐ. 24) “ἰποϊυάεά τῇς ννῃοῖς 
οἴγοῖς οὗ τα ἰηϊοαὶ τσαϊηΐηρ, ἴῃς βδογεὰ 
ϑογίρίυτεβ, ἀηὰ τῆς σοπΊπιεπίβ δηὰ ἐσγδάϊ- 
τίοπβ ὑνῃϊς ἢ νοεῖς αἰαγνιαγὰβ εἰαδοσζαιεᾶ 
ἱπῖο τῆς Μίβῃπα δπὰ ἀεγηδγα᾽ (ΡΙ υτηρῖγα, 
Ολγὶσὲ απά ΟἈγὶϑἐειάοη). Βαυῖ ἰξ οσαῃποῖ 
θεὲ βυρροβεά τῇδε 158 πιδάς ΗἰπΊιϑοὶ 
δοφυδιηϊοά ὙΠ {Ππεβς οοτηπιεπί8. Ηἰβ 
5Κ}}} ἴῃ ἱπεεγργειῖίηρ ϑοσίρευτε δπὰ Ηἰἴ8 
Κηον]εάρε οἱ ἰξ ἰβ ννῆδὲ [8 γείειγεὰ ἴο. 
Υμδὲ τπε βογίδεβ σοηβιάεγεά (πεῖς ργε- 
τοραῖϊϊνε, Ης, ψπους {πεῖς ἰεδοπίηρ, 
ἐχοεὶςὰ τπεπὶ ἰπ. ---Νν ἐγ. τ6. Βυῖ τπουρὶι 
ποῖ τερείνεὰ ἡτοπὶ ἐμοπι, ἰξ ννὰβ ἃ ἀεγινεά 
ἰεδοπίπρ. Ηε ἰβ ποῖ βεϊξιδυρῃς, Ἡ ἐμὴ 
διδαχὴ . .. με. ΤΒε ἐεδοδιηρ ϑ ΠΟ] 
ἶνε μας ποῖ ἰΐϊ8 δογος ἰῇ ΠΊΥ κπον- 
Ἰεάρε Ὀυϊ ἰπ Ηἰπὶ ται βεηῖ πὲ. “Ὁ εσ 
Αὐυτοάϊάακε ἰῃ ΝΥ Δατῃεὶς εἶπ Τῆεοάϊακε 
ἰϑ:, ἩΗοϊιζπιαάπθ.0 ὙὙῃς ἔγυεβὲ 86]- 
τεηυποίδιίοη 15 τῆς δίρῃεβι οἰδῖπι. Τῆδὲ 
10:18 οἱ αἰπιὶ ννὰβ ἔσυς Ης ργοσςεςάβ ἴο βῆονυν 
(1) ἴτοηι ἴδε σοηνίοιίοη οὗ Ἔν ΥΥ οπα Ψ8Ο 
ἀεβίσεὰ ἴο ἀο ἀοά᾿ 8 ν"}]], νεσ. 17; δηά 
2) τοπὶ Ηἰβ οὐνῖὴ οπδγδοίοεσ, νεσ. 18.-- 
ες. σῇ. ἐάν τις... λαλῶ. “1ξ ΔΩΥ 



764 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ νΙΙ. 

“ΜΙ ὙΠ αι, Τ7. ἐάν τις θέλῃ τὸ θέλημα αὐτοῦ ποιεῖν, γνώσεται περὶ τῆς 
Δ διδαχῆς, "πότερον ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐστιν, ἢ ἐγὼ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ λαλῶ. 5. 

: ἥετε οἱγ 

] οὗν, 

οὐκ ἔστιν. 

14 

ἴῃ ΝΙΤ. 18. ὁ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ λαλῶν, τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ" ὁ δὲ ζητῶν τὴν 
ἔα ἰα δόξαν τοῦ πέμψαντος αὐτὸν, οὗτος ἀληθής ἐστι, καὶ ἀδικία ἐν αὐτῷ 

19. οὗ Μωσῆς δέδωκεν , ὑμῖν τὸν νόμον, καὶ οὐδεὶς ἐξ 

1 στα. ᾿. ὑμῶν " ποιεῖ τὸν νόμον ; τί με ζητεῖτε ἀποκτεῖναι ; ἢ 20. ᾿᾿Απεκρίθη 
ἐν ἧς ὃ ὄχλος καὶ εἶπε, ““ Δαιμόνιον ἔχεις " τίς σε ζητεῖ ἀποκτεῖναι ; ἢ 

2:1. ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, ““Ἔν ἔργον ἐποίησα, καὶ 

1 δωκεν ἰη ΒΌ ; δεδωκεν ἰπ ΠΤ. 

τῶ Ὑ]ΠΠ]Θἢ ἰο ἀο Ηἰΐ8 ν"]], μα 8841} 
κπονν σοποεγηίηρ ἴῃς τεδοδίηρ, νΒεῖποσ 
ἴε ἰβ. οὗ ἀοά (ος ποτὰ ἀοά) οΥ 1 βρεᾶκ 
ποτὰ τῆγβεὶ." ΑΒ Ϊεβὺ8 δνεσυνβεσα 
Θδβεσίβ (ν. 46, χνίϊϊ. 37), ῃς ᾿νῆο τ τβὶβ 
ἔο αοά ν᾿" τεσοορτίΐβε Ηἰπιὶ 248 ἀοάβ 
πλδβδοηρεγ; αν ὯΟ δυηρεῖβ ἴοσ στ ρμίεοιιβ- 
Ὧς85 ἰ8 8|1εἀ ἰπ [εβ08; ἢς ννῆο 18 οὗ ἴδε 
τυ ἢ μδᾶτβ Ηἰβ νοῖςβ.0 Ὁᾶε τοδοδίηρ οὗ 
7εϑὺ8 ἰ8 τεοορηἰβεὰ 48 Ὀϊνὶπε ὈΥ ἴποβα 
Ψ Ποβα ρυγροβα δηὰ ἀεβίγε ἰδ ἰβ ἴο ὃς ἰπ 
Βαιπίον ΨΠὴ Οοά.- εσ. 18. ὙΒεγα 
διε ἷβο ἵνοὸ ἀϊβεγεπιὶ Κίπὰβ οὗ ἰεδομεγβ: 
ἴδε οης ἀφ᾽ ἑαντοῦ λαλῶν, Βρεᾶκϑ5 ἰδ οννῃ 
ταϊπᾶ, ἰεδοῆε8 8 οντὶ ἰάθδβ, ἀοεβ ποῖ 
τεριθθεπὶ αοά δηὰ γενεὰὶ Ηἰβ πιϊπά; 
εοδιιθε ἣς τὴν δόξαν τὴν ἰδίαν ζητεῖ, 
“β6οῖκβ δ οὐνῃ ρίογυ,," ὨΙΟΒ οὗ σουτδα 
Τφᾶπποὶ ὃς τεδοδαά ὈΥ τεργεβεπεπρ ἢ ἰπι- 
Βε 1 το θὲ πιοσεῖν τῆς Πεγαὶὰ οὗ δποίπο᾽ 5 
Αἰοτγ. ὙΠαῈ οἵδε βίγ]ε οὗ ἴεδοπεσ ἰδ 
οϑοσί δεὰ ἴῃ ἴῃς νογτάβ ὁ δὲ ζητῶν... 

ἔστιν. ῬΡίΑἴη!γν Ηδ Ψῃο βεεῖκβ τῆς ρίοσυ 
οὗ Ηΐϊπ ψποϑςε δπιραββδάος Ηδ ἰβ, ἢδ8 πο 
ἰπέεγεδε ἰῇ 1] βι γίηρ πλαϊίεσβ ἴὸ δάνδηςς 
Ηΐβ οὐῆὴ ἱπίεγεδίβ. 1 Ηἰἴ8 δἱπὶ ἰβ ἴὸ 
δάνδηος [ἢς ρίοτγ οἵ Ηἰπὶ ννῆο Ὧδ8 βεπὶ 
Ηΐπι, ΗἜς ΜΠ] τυ Άγ ἀεϊῖνες Ηἰ8 
τλεββαρε ; ἀληθής ἐστι, καὶ ἀδικία... 
δηὰ ἱπ)υδεῖςε, ἀϊβῃοπεβίυ, ἰβ ποῖ ἰη Ἡΐηι. 
Το δρρὶἰςαιίοη οὗ 1ῃ18 ρεῆοσγαὶ ργίποὶ ρα 
ἴο ]|ε818 ννᾶ8 ΟὈνίοιβ.--- ἐγ, 19. οὐ 
ωσῆς . .. ἀποκτεῖναι, ΤὨς οοπηςο- 

τἴοῃ ἰ8δ ποὲ οὈνίουδβ, Ὀυξ δεδῆη8 ἴο ὃ6 
τη ϊδ: Ὑου ταὐεοῖ τὴν τεδοδίηρ, θυ ἐμαῖς 
ἰδ ποῖ βυτρτίβίηρ, ἔοσ γοῦ σεΐεςξ Μοβεβ' 
αἷδο (ο7. ν. 39, 45-47). “Ὀιὰ ποῖ Μοβεβ 
ἵνα γοῦ ἰδ ἰανν δ᾽" οἵ, “Ηδί ποῖ 
0868 ρίνδη γοῦ {πε ἴαιν ὃ" [τῆς ροίπι οὗ 

ἱπιεστοραιίίοη βῃουἹὰ θὲ δήεγ τῆς ἄγβει 
γόμον; ποῆα δῆεσ [δε βεοοηά]. “Ὑοῖ 
Ὥοπε οὗ γοῦ Κεερβ ἰἴ. 16 γου ἀϊά γου 
ψου]ὰ ποῖ βεεῖκ ἴὸ Κι! της." ψ δ5 ἰπδγα 
ποῖ ἃ ἔογχιες γενεϊδιίοη οὐ αἀοά ψῃϊοἢ 
8ῃουϊὰ ἢανε ρῥγενεπιεὰ γοὺ ἴγοπι ἴῃυ8 
υἱοϊδηλεῖν τεὐεοῖην τὰν τεδοπίηρ ὃ---ν ἐσ. 
8ῶο. Τιο, βοπὶς οὗ δα οτοιννὰ {πίη 

τρεῖς στανίηρ. Ηα ἰβ ἃ τῃηοποιηδηΐδο 
Ἰαδουτίηρ υὑπᾶάος ἃ διαϊ]υοϊπαιίοη πὶ 
Ρεορίε ννδϑῆ ἴο ΚΙ] Ηἰπι.---Δαιμόνιον 
«ον ἀποκτεῖναι; ΤῊϊ5 χυεκίοη, τερυάϊ- 
αἰΐπρ τῆς ἰάδεα ἐμδὲ ἅπῪ οπε 86. κβ 
ἴο βίδα Ἡΐπ), ἤεεὰάβ πο ἅπδνγεσ δἂηὰ 
ξεῖβ ποῆς.--Ἶ τ. 2:. [|6808 ὑγείεβ ἴο 
ἔχροβε δα ὑπ᾿) υδε βδῦ]ς ομαγαςῖεσ οὔ δα 
ΒΟΒΕΠ Υ πο ρυτϑυεά Ηἱΐπι (νας. 16). 
Ἐείεισίηρ ἴο ἴῃς τηΐϊγαοϊα ψτουρῆς δὲ 
Βειπεδάδ, δηἃ ννῃϊο ἢ σάνε οσςδβίοη ἰὸ 
118 Βοβεγ, Ης 8808 ἕν ἔ δρ νὰ 
σαββάτω. ὦπε 5βίπρ!ε ννουε 1 ἐδὴ ἃηᾶ γὰ 
11 πηασνεῖ [αγε μογγιῆεὰ οἵ βοδη δ᾽ δε]; 
ἴοσ τῃϊ8 βαπης οὐ]εςῖ, οὗ ἱπηρατείηρ Βοδιτῆ, 
Μοβεβ ρᾶνε γοῖι οἰγουσηοιβίοη, πη ογάϊ- 
πᾶπος (δαὶ σοηπίίπυεβ (πσγουρ 411 {Π6 
ξεπεσγδῖίοῃβ δηὰ σερυ δεν βεῖβ δβϑίάς [86 
ϑαρθδῖῃ ἴα. [1 οἰτουπιοϊδίοη 18 ρὲσ- 
ἐοτταβά, 168ὲ ἴῃς ᾶνν οὗ Μοβεβ 6 ὕγοζκεῃ, 
τς γε ΔΠΡΊΥ δὶ πΊῈ ἴοσ πιδκὶηρ ἃ πηδῃ 
ἜνεΓΥ ΜΠ οἷς [ογ σαῖμοσ, ἴοσ τηλκίηρσ 
Ὧῃ δηξίγε οσ Ψῃοΐα πιᾶη δα ἢν] οα ἴδα 
ϑδδραιῃ ἀδὺ Τῆς διρυχπηδηὶ 18 οονίουδ ; 
δηὰ [18 ἔοσος 18 ὑσουρῇς οὐδ ὃν ἴπε δηΐὶ- 
ἀδβεῖίςαὶ ἔογτη οὗ ἴπη6 βεπίεποα: τῆς ἕν 
ἔργον οἵ ἴπε Πεαϊ!πρ οὗ τῃς ἱπιροῖεπε πιδα 
8 ςοηίγαβίδά νυν τὰς σοπείπυους ογάϊ- 
πᾶποα οὗ οἰτουπηοϊβίοη, δηἃ 80 τῆς δογὶϑὲ 
ἰδ υϑεὰ οὗ τῇς οπα, [86 ρετγίεςι οὗ ἴῃς 
οἴπεσ. ἴῃ νεαῖ. 23 περιτομὴν λαμβάνει 
ἰ8 οοπίταβίεά ἢ ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ, 
ἴδε ρδζιίαὶ πιὰ βυπηδος νν "ἢ τ 6 οοτηρίεϊα 
δηὰ δοῖυδὶ βουπάπεββ. Ὑδα διριπιεηξ ἰ5 
411 τ8ε πιογε τε! Πἶπρ Ὀδοδυδε ἃ “ νἱβ τηςὰϊ- 
οΔίγιχ," 88 ὙΜῈῚ1] 48 ἃ σογεπιοηϊδὶ ΡυγΕν 
(δυιϊ υἱάς Μεγετ), ννὰβ δϑογίδεὰά ἴο οἰγουτη- 
οἰδίοῃ [“Ῥχδδρυϊίυσῃ δδὶ νἱεία πὶ ἴῃ οοσ- 
Ῥογθ᾿]. ΜΝ εἰδβιίείη αιοῖεβ ἔτοπι ἃ ἙΔΌ 
ἃ 5: συ ΑΥΥ δπδίορουβ ἀσρυπηεηῖ: “ 85 
οἰγουπηοίβιο, φαδα πὲ ἱπ ὑη0 πηεπιδγοσζυσπι 
248 δΒοπ)ϊηΐδ, με ϑαρθδῖυπι, αυᾶπιο 
τηδρὶβ νεγὰπιὶ εϑῖ, σοηβεγνδίοηςεω νἱϊδα 
ϑαδυαίυπι ρεΐϊετε δ᾽ Τῆς ρασεηιϊδμεδβῖϑ 
ἴῃ νεσ. 22, οὐχ ὅτι... πατέρων, ἰβ ἃρ- 
πομαν ἰὨγοννη ἰπ ἴοσ δοουγαουΒ βᾶκα, 
εδῖ βΒοῆλ6 ολρίίουβ ρείβοπβ δῃουϊὰ ἀΐνετι 
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πάντες θαυμάζετε. 22. "διὰ τοῦτο Μωσῆς δέδωκεν ὑμῖν τὴν περι- Τόν. χί!. 

τομὴν, οὐχ ὅτι ἐκ τοῦ Μωσέως ἐστὶν, ἀλλ᾽ ἐκ τῶν πατέρων " καὶ ἐν νιον, 
σαββάτῳ περιτέμνετε ἄνθρωπον. 23. εἰ περιτομὴν λαμβάνει ἄνθρω- 
πὸς ἐν σαββάτῳ, ἵνα μὴ λυθῇ ὁ νόμος Μωσέως, ἐμοὶ " χολᾶτε ὅτι ν 35 Μεος. ἐἱ, 
ὅλον ἄνθρωπον ὑγιῆ ἐποίησα ἐν σαββάτῳ; 24. "μὴ κρίνετε κατ᾽ πὶ Ὅσαι. ἰ. 
ὄψιν, ἀλλὰ τὴν δικαίαν κρίσιν κρίνατε. "1 25. Ἕλεγον οὖν τινες τ ΣΝ 
ἐκ τῶν Ἱεροσολυμιτῶν, “Οὐχ οὗτός ἐστιν ὃν ζητοῦσιν ἀποκτεῖναι ; 
26. καὶ ἴδε παρρησίᾳ λαλεῖ, καὶ οὐδὲν αὐτῷ λέγουσι. " μήποτε χΟεα. χινὶ 
ἀληϑῶς ἔγνωσαν οἱ ἄρχοντες, ὅτι οὗτός ἐστιν ἀληθῶς 3 ὁ Χριστός; ἴδ 5 
27. ἀλλὰ τοῦτον οἴδαμεν πόθεν ἐστίν" ὁ δὲ Χριστὸς ὅταν ἔρχηται, 

1 κρινετε ἰη ΒΌ],; κρινατε ΤΙ ΧΓ, 

3 ἀληθως ἀεϊειο ὉΥ τηοάετη εὐἀϊίοτθ 825 πῃ  ΒΌΚΙ,. 

δἰϊεπιίοη τοσὰ πε ἀυρυσγηδηῖ ὈΥ οδ)εοιπρ 
το ἴδε βιδίεσγεηῖ ἴμδὲ Μοβεβ μδὰ “ ρίνε " 
μετα οἰγουπςίδίοη. ὙΠ τείεγεηςε οἵ διὰ 
τοῦτο ἴῃ ἴπε Βάπηδ νεσβε 'β Οὔβουγθ. ϑοπηα 
εὐϊτοτβ Ἰοΐπ ἐμ6βα ννοσάβ νυ θαυμάζετε ; 
δυϊ Δἰἰδουρῃ ἴῃ ΜΚ. νὶ. 6 διά ἔο!οννΒ 
θαυμάζειν, ἐμῖ8 οοπείτυς(ίοη ἄοεβ ποὶ 
οοοὺς ἰῃ Ϊοῆη. Βεβίάεβ, ᾿οῇπ ἔγεαυεπιν 
Ὀεξὶπβ ἢΐ8 βεπέξηςεβ "ἢ διὰ τοῦτο ; ἀπά 
ἢ νεῖ. 22 Ὀερίῃβ ἢ Μωσῆς, δυο ἃ 
ςοπηπιεποοσηδηῖ ἰ8 σογίδίην ἀργυρί. Εε- 
ταἰϊπίηρ διὰ τοῦτο 48 ρατί οὗἉ νεσ. 22, ἴπ6 
ψοσάβ πιρης Ὀ6 υπἀετβίοοά ἔι8: “1 παν 
ἄοπε οὔς ννοσκ δπὰ γε 411 πχαγνεὶῖ : ἴπεγα- 
ἔοτε (Ὀς ἴεὲ Κποννῃ υπῖο γου) Μοβεβ 88 
εἰνεη γου,᾽ εἴς., ἐνδ., “1 ΨῃΠ1 τεπιονα 
γοὺσ δβίοπι ῃπιεπῖ: γοὺ γουγβεῖνεβ ρετ- 
ἔοττη οἰτουπιοϊβίοπ,"" εἴο. ὅ8ὅεὲ Νίπεγ, 
Ῥ. 68. 80 ἨοϊιΖτηδηῃ, δηὰ νγεϊζβᾷοκεσ, 
ΨὮΏΟ τεηάεβ: “Ῥδζυπι: Μοβεβ ἢαὶ 
οὐςἢ,᾿" εἰς. ΤΒὶδβ ρῖνεβ ἃ ροοά δβεηβε, 
θυῖΐ ϑυγεῖν {πὸ εἰ]Π1ρ58 ἰ8 ἴοο βενεζαε. 
ἩοΪιζημαηπ 8 τεΐσγεπος ἴο νὶ. ὅς {ε1}8 
σαῖπει δραίπβε ἰξ, ἔογ ἔπεσε εἴρηκα ἰ8 
δάάεά. Μαν διὰ τοῦτο ποΐ τηξδη, “οἡ 
τηῖ8 δοσουηι," ἐ.6., ἕοσ (ῆ ς 5β4Ππ)6 σβϑβοῃ 88 
Ι μδά ἴῃ πεδίϊπρ τῇς ἱπιροΐεπε πιδη, ἀϊά 
Μοβεβ ρῖνε γου οἰτοιπιοϊβίοη ὃ 1 ἀϊά οπα 
νοῦ οὗ Βελ!ίηρ ἂπά γε πηᾶσνεῖ. Βυῖ 
ΜΠ ἃ βίαια οὐὐεοῖ Μοβεβ γανὲ γοῦ 
οἰγουτηςϊβίοη. ΤῊΪΐΒ Βεεπη8β ὃδεβὲ ἴο βυϊξ 
τῆς ννοσάβ δηὰ ἴπε σοπίεχι. Ης δάάβ ἴο 
Ηἱἰβ ἀγρυπιεπὲ πε σοτηργεπεηβίνε δάνίος 
οὗ νετ. 24. μὴ κρίνετε κατ᾽ ὄψιν... 
κρίνατε. “Ἰυάρε ποῖ δοοοτάϊηρ ἴο δρ- 
Ῥεάσδηςε : " κατ᾽ ὄψιν, Δοσοτάϊηρ ἴο ναὶ 
Ῥτεβεηῖβ ἰΐϊβεὶ ἢ τὸ τῆς εγε; ἴπε Ῥῃαγίβαϊς 
νίοςς. [πη δρρβϑάσδηοεα ἴπε πεδὶϊπρ οὗ [πὰ 
ἡηροίεης πὴ 88 ἃ ὕγεῶς;}! οὗ ἴδε 
ϑαῦθδιῃ-ἰαν. Νο τἰρδίδουβ Ἰυάρτηεης 
οδῃ Ὀ6 οοτῃς ἰοὸ ἰζ ἀρρεάγαποαβ ἀεοίάδ. 
Τοσ κρίσιν κρίνειν, ο΄. ΡΙΔιο Κεῤ., 360 Ε ; 

δηὰ οἵ. οἰκίαν οἰκεῖν, βαδίζειν ὁδόν, 
πεσεῖν πτώματα, εἰς. 

γν. 25-3:. Οῤὶμίοη οΥ ἱηλπαδίαηἐς οΥ͂ 
ἐγμδαίεηι γεραγάϊηρ ἔεξμς. Κπονΐης 

ἴμε ΒοΒΕ ΠΥ οὗ ἴπΠ6 δυϊμοσίείεβ, ἔπε ἐχ- 
[ῖεβ5 ΒΌΓΡΙΙΒΕ ἴπδὲ 1608 βῃουϊὰ ὃς 41- 
ονεὰ ἴο ἱδαοδβδ. ορεηϊν; ἂπὰ ψοηάοσ 
ΜΒΘῖΠοΣ τῆς δυϊῃοτιτίεβ ἐπεπηβεῖνεβ οδη 
δᾶνα σπδηρεὰ {πεῖς ορίπίοη ρους Η πὶ. 
ὙΒῖβ ἴδον ἢπὰ ἰτ ἀϊβίουϊε το δεῖϊενε, 
Ὀεοδυδβε οἡ ἴδε ροϊηϊ οἵ ογίρίη [6518 ἀοαβ 
ποῖ βδτἰβεν Μεββίδηϊς σευ γεπιεηί8. ---- 
γες. 25. “Ἔλεγον οὖν, ἰῃ ςοπβεᾳυεπος οὗ 
πε θοϊά ἀεηπυποίαιίοη ΨὨὶοὮ ἴπον δά 
Βεαγὰ ἔγοπὶ ἴῃ 1 ρ8 οὗ [εβϑυ8. τινὲς ἐκ 
τῶν Ἱεροσολυμιτῶν [οἵ Ἱεροσολυμειτῶν, 
ΟΥ ᾿Ιεροσολυμειτῶν), ἀϊδιίηςε τοι πὰ 
ὄχλος οἵ νετ. 20, ῬΨΠΪΟἢ νψν88 ὑπᾶνναγε οὗ 
ΔΏΥ ἱπίεπιίοη ἴο ΚΙΠ Ηΐπι; ὃυὲ {π6πὶ- 
8εῖνεβ ποῖ 80 ζδπι δῦ 88 ἑἰς ΟΔ]}} 6 Δ η8 
ψυἢ ἐπα ἀρρεᾶγαποε οὗ [εδι8, πὰ ἴπεγα- 
ἔοτε ἴμεν δβκεά: Οὐχ ο υσι. 
Οσ ἔπε ννογάβ σῦδυ ΟἿ ὃε ἃ Βίγοῃρβ ὙΨΆΥ͂ 
οὗ εἐχργεβδίηρ πεῖς δϑιοηίβῆτηεπε δὲ {π6 
ἱπδςῖινιν οὗ ἴῃς δυϊμογίτῖεβ. μήποτε 
ἀληθῶς... ὁ Χρ' : “Ὁ δη θὲ δας 
ἴδε τυΐεγβ ἰηάεςὰ Κηονν τπαῖ τη 8 πᾶ ἰ8 
τς ΟἸγῖβὲ δ" Βυῖ {Π18 ἰάεα, αραίπ, ἰβ δὲ 
οποα ἀϊβηηββεά, ἀλλὰ τοῦτον... ἐστίν. 
“Ἡρονθεῖς γε Κηον {Πὶ8 τα ῆεπος Ηδ 
18: δυῖϊ ΨΏδη της ΟὨτίβε σοπηεβ, πῸ οπα 
Κπονβ ψνῆεπος Ης ἰβ8.᾽" Ὑμεῖς ννᾶβ ἃ 
ξεπεσαὶ Ὀδὶϊεῦ τπαὲ {πε ΟἾγίβεὲ ψνουἹὰ 
βρστίπρ ἴτοπὶ αν 8 ̓ἰπε δπὰ ὃς θογῃ ἱπ 
Βει εῆ πὶ; βεα νεῖ. 42. Τῆς ψοσὰβ “ΠῸ 
οπα Κῆονβ ψῃεηςα Ηεδ ἰβ᾽᾽ πυϑὲ τεῖεσ ἴο 
τῆς Ὀε]!εἴ ἐποουγαρεᾶ ὈΥ (ἢς Αρορσαϊγριία 
Ἱπεσγαΐυτς ἐπὶ Ης ψουϊά ἀρρεᾶγ βυιδάδηὶ 
“ἢ τῆς οἱουάβ᾽" οὐ “ ἴτοσῃ {πὲ 8ι:..". Οἱ 
4 Ἑζτα νὶϊ. 28, χίϊ. 32, Αροο. Βαδγιςῃ 
ΧΙ. 32; 8 Με. ΟΠ ασὶθβ᾽ ποῖε; δηὰ 
οἴδμες ρδββαρεβ οἰϊεὰά τῇ Ὠχυτηπιοηά 8 
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ΣΝ οὐδεὶς γινώσκει πόθεν ἐστίν." 28." Ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ διδάσκων 
χαΐ 3. ὃ Ἰησοῦς καὶ λέγων, “ Κἀμὲ οἴδατε, καὶ οἴδατε πόθεν εἰμί καὶ "ἀπ᾽ 

αν. 19. 
ΔΗεῦ.χ, 12. ἐμαυτοῦ οὐκ ἔλήλυθα, ἀλλ᾽ ἔστιν "ἀληθινὸς ὁ πέμψας με, ὃν ὑμεῖς 

δν. 
Ἄνα, οὐκ οἴδατε 29. ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτὸν, ὅτι " παρ᾽ αὐτοῦ εἰμι, κἀκεῖνός 

δ νἱ. ,6, εἰς. 
ς Ετεᾳ. ἰη μέ ἀπέστειλεν." 30. Ἐζήτουν οὖν αὐτὸν " πιάσαι καὶ οὐδεὶς 

᾿ρδαλθο ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὴν χεῖρα, ὅτι “οὕπω ἐληλύθει ἡ ὥρα αὐτοῦ. 
χὶ!. 4. 4 
Οος. χί.32. 31- 

ἃ ἰϊ. 4: 
20, εἰς, 

ελιίγας. ςρ. ̓ ὧν οὗτος ἐποίησεν ; ἢ 
Ζερβ. ἡ, 
11. 

ἔνετ. 30. 

22 

Πολλοὶ δὲ ἐκ τοῦ ὄχλου ἐπίστευσαν εἰς αὐτὸν, καὶ ἔλεγον, 

Ἧι Ὅτι ὁ Χριστὸς ὅταν ἔλθῃ, μήτι 1 πλείονα σημεῖα τούτων 3 ποιήσει 
. ἭἬἭκουσαν οἱ Φαρισαῖοι τοῦ ὄχλου 

γογγύζοντος περὶ αὐτοῦ ταῦτα - καὶ ἀπέστειλαν οἷ Φαρισαῖοι καὶ 
οἱ ἀρχιερεῖς ὑπηρέτας, ἵνα ᾿ πιάσωσιν αὐτόν. 43. εἶπεν οὖν αὐτοῖς 

εἴ-. τὲν.. ὁ Ἰησοῦς, “Ἔτι " μικρὸν χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἶμι, καὶ ὑπάγω πρὸς τὸν 

1 μη ἴῃ ΝΝΒΌΙ, 

Μοεοίαλ, 2790 8. Ὁ βέτγεπε βεςιίοπβ οὗ 
86 σΟΠΊΓΊΠΠΙΥ πΊΑΥ πᾶνε Πδὰ ἀϊβετοηῖ 
εχρεοϊαϊίοπβ. ὙΠ6 βυγπγῖβεβ οὗ ἴῃς Ϊεγυ- 
ΒΔ] πιο 5 σαπς ἴο τἴῃς δδγβ οὗ [εϑ08, δηὰ 
διϊγγεὰ Ηἰπὶ το {τεσ ἀπὰ ποσὰ ετηρἤδιῖς 
δἰδιεπιεηῖβ, “Ἔκραξεν οὖν ἐν τῷ ἱερῷ. 
Ἑτοόταὰ ἴδε τερεττίοη οὗ {ΠῸ ννογάβ “ἴῃ τπῈ 
Τεπιρὶς," ννεξίςοις ραίπεγβ τπαὶ ἃ Ὀγθακ 
οοουτγεά δεΐνεεη (Π18 βοεης δηᾶ (ῃς ἰδϑβῖ; 
Ῥυξ τπϊ8 ἰάθα βεεπιβ ἴο ὃς ρῥγεοϊυάδεὰ ὉΥ 
τπε σοπείπυν οὔ τῃε σοηνετβαιίοη. [6508 
τλῖκεβ υρ ἴῃς νογάβ οὔ πε ἀουδίεγβ, Καμὲ 
οἴδατε... ϑοπῖες ἱπίεγργείεσ τη Κ 
δεῖς ἰ8β ἃ ἰουοῇ οὗ ἴσον ἱπ ἐπε ἢτγδὲ 
οἴδιιβεβ; ἰδυβ Ννεϊζβάςκες ἰγϑηβίδίεβ: 
“80 ὃ πιο Κεππεὶ ἰῃγ υπὰ τνίββεῖ ννὸ 
ἰοῆ ες δίπ ἡ πὰ ἀοςῖ δίπ ἰςἢ," εἰς. 
ΘΠ) Αγῖγ Τὔςκε ἀπά αοἄει. Βυὲξ {πὶ8 
8 ὑππεοῦββασυ, 7|Ἢεβὺβ σςοποβάεβ {δμεὶγ 
ΔΌΠΙ  ἴἰοὸ ἰάεπε Ὑ Ηἰπὶ 85 {πε σαγρεηῖογ 
οἵ ΝΑζαγεῃ. Τηΐβ Κπονϊεάρε ἴπεγ δὰ ; 
Ῥυς τηε Κπονϊεάρε ννϊοἢ ἔμεν δά ποῖ 
ν»Δ8 οἵ ἴδ ργεδῖεσ ἱπιηρογίδηῃςε. ΤῸ Κπονν 
ΤΩΥ πδῖϊνε ρίαςς αηὰ ἴο θὲ δὺ]ε ἴο σεοορ- 
πΐβε τὴς 48 [6508 ἰβ ποῖ ἐπουρῆ; ἴοσ 1 δὶ 
ποῖ Τοπὶε δὲ ΠΊΥ ον ῥγοπιριίπρ. Τὸ 
ἀεάυοςε ἴτοπὶ γόους Κπονϊεάρε οὗ τὴν 
οτἱρίη τᾶ 1 πὶ ἃ βεϊζοοπβιϊτυϊεὰ 
σορῃεὶ δηά τπογείογε ποῖ ἴπεῈ Μεβϑβίδῃ, 

18. ἴο πιϊβίδκα; ἴοὺσ 1 δηλ ποὶ ᾿οπιε οὗ 
τηυβεῖ. Τὸ Κπον πιὲ δρατὶ ἔτογη Ηἰπὰ 
παι βεπὶ πὴ 18 ἐπηρν Κπονϊεάρε. Ης 
1ῃδὶ βοηὶ πὶς 25 ἃ σεαὶ εχίβίεπος, δπὰ 
δ ποὶ ἃ ἴδπου οὗ τηῖης. Ὕου ἱπάεεά ἀο 
ποῖ Κηονν Ηϊπὶ; δυῈ 1 Κηον Ηἰπὶ Ὀεσδυδα 
ἔτογῃ Ηἰπι 1 πᾶνε τὴν ὑεὶπρῷ ἀπά Ηδ 88 
βεηὶ πὲ. δίεῖββ στ ρμεν οὔδοσνεβ ἰῃδὲ 
ὅτι (νεῖ. 209) ἀοεϑ ποὶ ἱποϊυάς κἀκεῖνος 
με ἀπέστε αηάος ἰϊ8 ψονεγηπιεηῖ. 
7εβυβ8 Κπενν τῇς Ἑδίπες Ῥεσδῦβε Ηδ νγ»Ὧ8 
ποτὰ Ηἰπι; Ῥὰὲ Ηἰβ δεΐπρ βεπὲ ννᾶ8 [86 

3 τουτῶν οπηϊτεὰ ἴῃ ΜΙ ΒΌΙ,. 

τεβυ]:, ποὲ τῆς σαυδβε, οὗὈἨ Ηἰἷβ Κπονϊεάρε. 
ὙΠεβε βιλιετηεπὶβ Ἴχαβρεγαίεὰ τῆς [εν8, 
(νετ. 30) ᾿Εζήτουν οὖν αὐτὸν πιάσαι. 
ὙΠΕΥ βουρῆϊ ἴο δεῖζε ογ ἀρργεμεπὰ Ηίπι. 
πιάζω,͵ Ἰγοτὶς ἀπὰ Ἠεἰ]εηϊβεὶς ἴοσ πιέζω, 
“Ἱ ργεββ"; ἰῃ ἰαίεγ ατγεοῖκ “1 σδιςῃ " 
(χχὶ. 3), “1 δτζαβῖ," νεσ. 32, εἴο. Βυῖ 
οὐδεὶς ἐπέβαλεν “πο οης ἰ4ἰὰ Πιαπάς [οτ, 
“ 8ῖ8. δδηάᾶ, ΚΕ.Ν.] ὑροπ Ηἰπι, ἔογ Ἠΐ5 
Βοὺσ τνᾶ8 ποῖ γεῖ οοπὴς ᾿" ; πε ἱπηπηεάϊαϊς 
οδυ8ε δείηρ ἔπδὶ {ΠΕ ψεσα ποῖ 81} οἵ οπε 
τηϊηά, δηὰ ἐεαγεά γεβίβίαηςς οἡ ἴῃς ραγὶ 
οὗ βοπης οὗ ἐπε ρεορίε.--εσ. 31. Ἐοσ, 
πολλοὶ... Ηετε 48 υδιιὰ] δἱοηρβίάς 
οὔ τῆς Ποβε εν ἐνοκεά Ὀγ τε ἀεεάς δά 
Ψοτάβ οἵ [εϑ0ὺ8 (δι δ5ο ννὰ8 δνοκεὰά : 
1ατἢ Ὡς ἢ δυρρεβίεά σονεγιγ τπᾶὶ Ηὰ 
πυρῆς ὃς τῆς Μεββίδῃ. ὁ Χριστὸς ὅταν 
ἔλθῃ, “νΠεπ ἴδε ΟΠ σίϑε σοπιεβ νν ἢ} Ης 
ἄο πιογε βίρτιβ ἤδη τΠ 15 πηδῃ ἣδ8 ἄοης ἢ" 

γν. 32.356. ΤὰὔάἜπἌἬΨὌἌὀ ϑαπλεάνίηε ἐαλες 
αείϊοη γεξαγάϊᾳ ϑέεδιις. --ο ει. 32. 
ἬἭκουσαν.. .. αὐτόν. Τῆς ΡΠατίβεες, 
Ῥεζοδίνίηρ ἴπαὶ την οὗ {πὲ ρεορὶς ψψεσα 
ςοπιπρ ὑπάεγ {πε ἱπῆϊνεπος οἵ 6505, 
ἀειεγπιίπεὰ ἴο ρὲ ἃ βῖορ ἴο Ηἰβ τεδοῆ- 
ἰηξ, ἀπά ρεγβυδάθά τῇς ϑαπῃεάσγίπ [οἱ 
ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι] ἴο βεπὰ 
οἰὔσεσβ ἴο δρργεῃεηἃ Ηϊπη.---Ν εσ. 33. 
εἶπεν οὖν αὐτοῖς [αὐτοῖς οτηϊἰεἀ ὃν 
πιοάεγῃ εἀϊῖοτβ] ἔτι μικρὸν χρόνον. 
πέμψαντά με. ϑεεῖηρ ἰῃς βεγνδπίβ οὗ 
τῆς ϑδημεάτίπι [οὖν], [6518 βαϊά ἴο {πῸ 
οτονὰ: “ὙΥδῖ ἃ {π|6 ΨνῃΠῸ ἀπὶ 1 ὙΠ 
γου, δπᾶ πε 1 ρὸ το Ηἰπι παῖ βοπε 
τὴς "᾿. Τῆς “ΠΕΠῈ ψΠ1Π|ῸῈ᾽ 18. ῥγοτηριεὰ 
ὃΥ ἴδς δοείνεϊν Ποβεϊε βίερ ἴδκεη ὃγ πὰ 
ϑδπῃεάσγιπη. Ὑὴδ υκΐεσαηος ννὰ8 ἃ νοστὰ 
οἵ νατπίπρ. ὑπάγω ἄοεβ ποῖ σοηνεῦ δπ 
Β6Π56 ΟὗἩ ΒΕΟΓΘΟΥ, 88 Π48 Ὅδεπ αἰϊερεά. 
[1τ ὰ5 Ῥδθπ βιρροβεά ε"δὲ τὸν πέμψαντά 
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πέμψαντά με. 34. " ζητήσετέ με, καὶ οὐχ εὑρήσετε " καὶ ὅπου εἰμὶ 5 Ηος. ν. 6. 

ἐγὼ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν." 45. Εἶπον οὖν οἱ Ἰουδαῖοι πρὸς 

ἑαυτοὺς, “Ποῦ οὗτος μέλλει πορεύεσθαι, ὅτι ἡμεῖς οὐχ εὑρήσομεν 

αὐτόν; μὴ εἰς τὴν ' διασπορὰν τῶν ' Ἑλλήνων μέλλει πορεύεσθαι, ἰ 15. ΜΕΝ 
καὶ διδάσκειν τοὺς Ἕλληνας; 36. τίς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος ὃν εἶπε, Ὅευϊ. ᾿ 

χχχὶϊ. 46. 
Ζητήσετέ με, καὶ οὐχ εὑρήσετε" καὶ, Ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ὑμεῖς οὐ χϊ 40. 15. 

Σ. 12. 
δύνασθε ἐλθεῖν ; ἢ 

37: Ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ στῇ μεγάλῃ τῆς ἑορτῆς εἱστήκει ὁκ χίχ. 31. 

Ἰησοῦς, καὶ ἔκραξε λέγων, “Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός με καὶ ἔαοθιΣιν 

μ᾿ 8 ἃ Ἰοδβαπηίῃς δάάϊεοι ἢ ςἢἰςΗ͂ν 
δυ8ε οὗ νεῖ. 35. Βυὲ τΠϊ8 πκὶδυιπάοτ- 

βίαπάϊηῃς ρζονεβ ποϊπίηρ ; ἔογ ἴῃς ρεορὶε 
Ὥενοσ ἀρργεπεηδεδ ῆο 88 πηδᾶηϊ ὉΥ 
“Ηἰπὶ δαὶ βεηὶ Ηἰπι᾽".7 -τνεσ. 34. [ἢ 
νεσ. 34 Ηε νίεννΒ ψ ἢ ΡΥ (ὦ ΚΟ 
[ετυεαίειι, 76τυβαίεπι," εἰς.) τῆςεϊς ἴοο 
ἴθ δινδκεηϊηρ ἴο ἃ 86η86 οὗἁ πεῖς πεεά : 
ζητήσετέ με καὶ οὐκ εὑρήσετε. “Τῆς 
ἐγαρὶς Ὠἰβίοσυ οὗ ἴῃς [εννβἢ βοορὶς δβίπος 
«πεῖς σοὐεςείοη οὗ [6818 δ8 ΟὮγίϑὲ 15 σοῦ- 
ἀεηβεά ἱπίο ἔβεβε τνογάβ,᾽ ει. ΟΚ 
1 Κ. χνῖϊ. 22, “Τῆς ἀδνβ νν1}} σοπις ἤδη 
γε 5141] ἀδϑίγε ἴο βεῈ οπε οὗ πε ἄδυβ οὗ 
πε ὅοη οἵ Μδη, δηὰ γε 588}} ποὶ 868 
ἀπ"; αἷδο {Κ. χίχ. 43, 44; δπὰ 15. ἵν. 6. 
εἰκὸς γὰρ πολλοὺς ... ζητεῖν αὐτὸν 
βοηθὸν καὶ μᾶλλον ἁλισκομένων Ἵεροσο- 
ὕμων, Ἐυϊηγπιι5. Ενεη τπουρῇ ΠΟΥ 

ΙΏΔΥ ἵδεη Κπον Πετα Ηξ π88 ρΌπε, 
ἔπεν σαπηοὶ ἐο]ονν Η π), ὅπον εἰμὶ ἐγώ 
ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, ““νΏετε 1 4πὶ" 
[πον εἶμι, “1 ΨἹ ρο᾽}, ἐ.ς., ἴῃ δὲ 
Ῥτεβεῆςε οὗ Ηἰπὶ {πὶ βαπὲ τῇς, “γε 
οδπηοῖ, 848 γὲ ποὺ ἃῖὲ δηᾶ ὃ γοῦγ οννη 
δβίτεη στῇ, “ σοπιε ᾽. Εογ τῆς Δ} ππεδη- 
πᾷ 8εὲ Ἵῇδρ. νἱϊ!, 21-24.-τνεσ. 35. ΤῊΐ8 
ψγ»88 αυἱς ἀπίηιε!!ρῖῦ] 6 ἴἰο τἢ6 165, 
εἶπον οὖν. .. ἐλθεῖν. Τῆε Οηἷγ τηεδη- 
ἰῃᾳ ἴμεν οουἱά Ρρὰξ ἀροη Ηἰβ ννοτὰβ νγᾶ8 
ἰηδιῖ, βπάϊηρ πο τεςθρίίοῃ ἀπιοηρ ἔμπα 
7ὲνβ οὗ ]υάδεα δἀπὰ αδ᾽ες, Ης ἱπιεπάδά 
ἴο ρὸ ἴο ἰῆς ͵]εἐννβ οἵ ἴῃς Ὀἰβρεγβίοη δπὰ 
τεδοἢ ἔδοπὶ ἀπά ἴῃς ατεεκβ ἀπιοπρ' Ἰνποπὶ 
πεν ᾿νεά. Τῆς διασπορὰ τῶν Ἑλλήνων 
ἄοαβ ποὶ πιϑβᾶῃ, 8ἃ8 Οἢγυβοβῖοπὶ δηά 
Πα γπιῖυ8 βυρροβε, ἴπε αεηε]εβ διὰ τὸ 
διεσπάρθαι πανταχοῦ, Ὀυὲ τῃε [ενν5 ἀϊ8- 
μεσβεὰ δπιοὴρ ἴῃς αδηιε8, δες σευ. 
ΧχΥ. 25, [6γ. χχχίν. 17, 1 Ῥεῖ. ἱ. σ᾿, 745. 
1.ὦ (οὐ. ϑοδύγεσ, θῖν. 11., νοΐ. 11., ἀπά 
Μοτγσίβοη, ὅειυς μϑπᾶὲγρ Κοριαπμ Κπὶδ). 
Βυξ εἐῆε [ο]ονίηρ οἴδυδε, καὶ διδάσκειν 
τοὺς Ἕλληνας, ἱπάϊςαϊε5 [πὲ ΠΕ δὰΡ- 
Ροβεά Ης πιίρῃε ἰδϑοῃ της ατεεκβ ἐμεπι- 
βεῖνεβ ; ἴπ8 Ἰρπογαητν δητὶο ραῖηρ ἴπὰ 
οουτβε ΟἸ γί βεϊδηι νυ ἰοοῖ; ψῆδὲ βεειηεάᾶ 
ὑπ] Κοῖγ δηὰ ἱπηροββίδὶς ἴο τμεπὶ Ῥεοδπις 

δοίυδ].---τίς ἐστιν οὗτος ὁ λόγος... 
Τῆς βαγίπρ 88 ἱπιργεββεὰ ἰϊβεὶ ἢ οἡ τπεὶσ 
Ταστηοσν, 1πουρἢ {πεν ἤηά ἰδ υπίη- 
τε] ρῖ 16. Ηον ἔπεν ςουἱά ποὲ δὸ ψεσα 
Ηςε οουϊἹὰ, ἐδεν σου!ὰ ποὲ ἰδῖμοπι. ΟΛ 
Ῥείετβ “Ἰογάὰ, Ὧν οἂπ 1 ποῖ ἔοϊϊονν 
ΎΤΠες πον δ᾽" δηὰ {πε ννῃοῖς σοηνεγβα- 
κίοη, οὔδρ. χίϊ. 33-χίν, 6, “",δνΝοὸ οπας 
ΠοπΊ68 ἴο ἴπδ Εδίδοσ Ὀυὲ ἸΠτΟΙΡῊ της ᾽". 

γν. 37:44. Ξέσϑιις ῥγοοίαῖπις Η!ς αδιὶ ἐν 
ἐο φμόηελ ἱποπαη λίγο τοί ἐλ ΠΠυἱηρ' τσαΐεγ. 
πτδ ες. 37. ἐν δὲ τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ... 
ΤῊΪβ Ἔχαςῖὶ βρεοϊδοδιίοη οὗ τἰπῖς 15 ρίνεη 
τπαῖ ννῈ ΠΊΔΥ υπάἀετβίδπά {πε δἰρηίβοδπος 
οὗ τὴς ψνογάὰβ υἱϊετεὰ ὃῪ [688. Τα 
Ἑεαδβὶ οἵ Ταδεγηδοΐεβ ἰδϑίεὰ ἴοσ βενδῃ 
ἄδγβ (1.εν. χχίϊ!, 34, Νεῆ. νι. 18), ἀπά 
ου {πε εἰρῃιῃ ἄδν ννᾶβ “δὴ δΒοῖγ σοῆνο- 
οδἰίοη," οἡ Ὡς ἢ {πὸ Ρδορῖς οεἰεὐταιεά 
Ἐπεῖς επίγαπος ἱπῖο ἔπε Ποῖγ ἰδπᾶ, δϑδη- 
ἀοπίηρ {πεῖς ὈοοΙἢ 8, αηά τεϊτυγηΐηρ το τπεὶς 
ογάϊπαγν ἀνε] !πρ8. Οπ δας οὗ ἴδε 
δένεη ἴδαβδὲ ἀδυβ ννδίε ΨᾺ8 ἄγαννῃ ἵπ ἃ 
ξοϊάεη ρίἴοπεσ ἔσοπὶ ἴῃς Ροοὶ οἵ 91]οδπὶ, 
δηᾷ ογγίεά ἱπ ργοςεββίοη ο με Τεπιρίε, 
ἴῃ ςοπιηηδπιογδίίοῃ οὗ ἴῃς ννδῖεσ ἔτοπι ἴῃ 8 
τοοκ ὙΠ ΜΒῖοΠ ἀπεῖγ ἐδίπεῖθ ἴῃ {πὰ 
ἄεβετὶ παὰ ὕδεθῃ ριον ἀεά. Οοἡ τῆς 
εἰμ ἀαγ, νος ἢ οοπιπιεπηογαῖθά {πεῖς 
δπίγσαηος ἱπίο “δ ἰδηὰ οὗ βρείηρβ οἵ 
ννδῖετ,᾽" τη 18 σοΓΕΠΊΟΣΥ ννᾶ8 ἀϊβοοπεπιαά. 
Βυεὲ [π6 ἄξερε βρισῖβ τηῦδὲ Πᾶνα 
νίενεὰ ἢ δοπια τηϊβρίνίπρ 411] ἢ 8 
τίτυδὶ, {δεΠηρ 51} ἴπΠ τπεπιβεῖνεβ ἃ 
τῖσϑε νῃϊοἢ ποῆς οὐ ἴπεβε ϑβυπιθοῖ!ς 
οστηβ αυεπομεά, ἀπά ψνοπάσγιπρ ὑνῃδα 
τε νἱβίοη οὗ ΕζΖεκίεὶ 'νουἹὰ δὲ τε 
αἰϊξεά, δηὰ ἃ τίνες ὑγοδά δηά ἄδερ 
ψουϊὰ ἴδϑις ὅόσὴ {πε [,οσὰ 8 ἤοιβε. 
ΕΠ͵᾿εὰ νὴ ἐπεβε πιϊβρίνίπρβ {ΠῈῪ βυά- 
ἄεηῖν ἤεδαγ ἃ νοῖςς, οἶθασ δηὰ δϑβϑυγεί, 
Ἐάν τις διψᾷ, ἐρχέσθω πρός καὶ 
πινέτω: τῃδὶ 185, Μηδίενες ἡδίυγαὶ νδηῖβ 
διὰ ἱπηοοεηῖ ογανίπρβ δἀπὰ βρίτίευδὶ 
δβρίγαϊίοῃβ τζδη βᾶνς, Οῃγίβε υπάεσγίακεβ 
ἴο βαιιβεν {πῈπὶ δνεσγ οὔθ. Τὸ (ἢϊ58 
δεῃοταὶ ᾿ηνϊδέϊοη ἂς δάδεὰ ᾿νογάβ εὸ 
επἱρτηδιῖςαὶ ἐμὲ Ἰομη Βπάβ ἰξ πεοθδβᾶσγ 



,68 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝῊΝ νι". 

πινέτω" 18. ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, καθὼς εἶπεν ἡ γραφὴ, ποταμοὶ 
ΤΕ ξεὶ. ΠΗ. 5.} ἐκ τῆς κοιλίας αὐτοῦ ῥεύσουσιν ὕδατος ζῶντος. 40. Τοῦτο δὲ 
3. (δον. εἶπε περὶ τοῦ; Πνεύματος οὗ ἔμελλον λαμβάνειν οἱ πιστεύοντες εἰς 

τὸ χἱ!. 16; αὐτόν - οὕπω γὰρ ἦν Πνεῦμα Ἅγιον,; ὅτι ὁ Ἰησοῦς οὐδέπω " ἐδοξάσθη. 

40. πολλοὶ οὖν ἐκ τοῦ ὄχλου ἀκούσαντες τὸν λόγον, ἔλεγον, “ Οὗτός 

41. ἤλλλοι ἔλεγον, “Οὗτός ἐστιν ὃ 
Χριστός." ᾿Αλλοι δὲ ἔλεγον, “Μὴ γὰρ ἐκ τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς 

χἱϊΐ, 41; 
χνὶΐ. τ. 

ἐστιν ἀληθῶς ὁ προφήτης." 

ὮΡδ.οχχχίϊ ἡ 
11. εἐρχεται; 

οἶἶου κι, ἭΧεται; 
2. 

42. οὐχὶ ἡ γραφὴ εἶπεν, ὅτι " ἐκ τοῦ σπέρματος Δαβὶδ, 
καὶ " ἀπὸ Βηθλεὲμ, τῆς κώμης ὅπου ἦν Δαβὶδ, ὁ Χριστὸς ἔρχεται ; "ἢ 

1 πνευμα αγιον δεδομένον ἱπ Β ὅγτ. (Ηδτο].-Ηἰετ). πνευμα νους αὐάϊου ἰα 

ἈΝ ΚΥΤΠ Μειρῇ. Ασηι. Αεΐῃ. Ογτ.Αἰεχ. δάοριεὰ ὃν ΤΟΤΊΝ.Η. 

3 των λογων ἴῃ 411 πιοάεγῃ εὐϊτίοηϑ νυ δ ΒΌΙ, ἱξ. νυϊρ. 

ἴο ἐχρ᾽αἰη τϑεὶς τεΐεγεποε.--- εγ. 38. ὁ 
πιστεύων... ζῶντος. [1Πε ποπγιηδῖῖνα 
Δὐβοϊαϊε ἰβ σοπηπιοη.] ΝῸ ϑοτίρευγε ρῖνεβ 
τῆς ννοσὰ8 υογδαέϊπι. 18. ἵν. 11 Ὧδ85: 
ΦΤΏς Ι,οτὰ 5}}8}} βδιϊβϑέν (ν δοὺ] ἰῃ 
ἀτουρῶξ: δηά τπου 5Πα]ῖ δὲ {κε ἃ ψδίεσεά 
ξατάεη, πὰ [κε ἃ βρτίπρ οἵ νναῖοσ ννῆοβε 
᾿νε [811 ποῖ ". ΟΥ̓ ]ομη ἵν. 14. Τῆς 
ψοτάβ βεοζῃ ἴο ἱπείπχαῖς (ῃδὲ (Ὡς ὈδΙΊενεσ 
802} ποῖ ΟΥἿΪ δανε δἷβ οὐνὴ {π|τγβὲ 
ηυεποδεὰ, Ὀυϊ 51.411} δε ἃ βουγοβ οὗ ΠΕ 
ΒίΓεΔτΩ8 ἔοσ ἴῃς ροοὰ οἵ οἴπετβ (Ο. ΗοΪὲΖ- 
ΤΆ πη). Α τεπλδυκαῦϊν ἀπδϊορουβ βαγίηρ 
8 αυοϊεὰ ὈγΥ ϑοποειῖρεη ἴτοῦλ ἴῃς 7 Α]- 
ταυά: “Οὐδηάο Ποπιο δὲ Ἴσοηνεσιῖς δὰ 
Βοπιίπυπι βυσπι, ἰδπαιᾶπὶ ἴοπ8. 8618 
νἱν!β ἱπιρ!εῖυτ, εἱ δυεηῖδ ε͵}ι8 ἐρτεάϊιπιυσ 
δὰ οἸηπι8 ρεπεσὶβ ΠοπλΐπῈ8 εἰ δὰ οπληεϑ 
τείδυβ᾽᾽. Αἵ 186 βᾶπιε τἰπΊὲ ἰξ 18 ποῖ εϑγ 
ἴο 5εε [ἢς γε νδηου οὗ πε βϑαγὶπρ [ἢ [818 
τηεληΐηρ ὃς αἰτδοῃεὰ ἴο ἰξ, δηά τὴ βαγίηρ 
οὗ ]οδη ἵν. 14 18 80 δίπλα ἴπαὶ ᾿ξ βεεπι8 
Ῥτείεγαδῖε ἰο ὑυπάετβιαπὰ 18 ἰῇ τπε βᾶπὶα 
δεη8ε, οὗ [πε ᾿πβερδγαθίεπεββ δηά ἱπιναγά- 
Ὧε88 οὗ 16 [ἰνίηρ νναῖεσ. ὙΠποβϑς ΨῃῸ 
δἀνορσδίε ἴῃς οἵδε πιξαηΐπρ' οἂῃ ςεγίδί ΠΥ 
Βπά ςοπῆτπιβιίοη ἔογ {πεὶγ νίενν ἱπ {πε 
ἐχρίδηδιίίοθ δάἀεὰ ὃῪ [οδη.--- εγ. 30. 
τοῦτο... ἐδοξ' , ἴογ ἴπεβα 'ννογά8 
ΔΡΡΑΓεΠΕΙ͂Υ τεῖεσ ἴο Ῥεπίεοοβί, ἴῃς ἱπηἰτἰδ] 
ουϊρουτίηρ οἵ τῆς ϑρίτίε, τνῆεη ἰξ οηος 
ἔοσ 411} θεσδπιε πηδηϊίεβδε ἐπὶ (ἢς ϑρ γι᾿ 8 
ῥτεβεηςς ἀϊά ποῖ τυγῃ τηεπ᾿ 8 ̓πουρῆβ ἴῃ 
Ὅροη {πεπιβεῖνεβ, ἀπά τπεῖγ οὐη βρίσιευδὶ 
δηχίειεβ δηὰ ργοβρεοίβ, Ὀὰξ ργοτηριεά 
τῆεπὶ ἴο Τοπιπχυπίςαϊς ἴο 811 τβεπ (ἢς 
Ὁ εββίηρβ ἴπον πα σεοεῖνεά, Ἑτοπὶ ἴῃς 
{|ππ|6 στοὺρ ἴῃ {π86 ὕῥρρὲσ γοοπὶ “ σίνεγβ ᾿" 
ἀϊὰ θονν ἴο 411. Βυὲ τῃε ἀρρεπάεά οἴδυβε, 
οὕπω γὰρ ἦν Πνεῦμα ἽἍΛγιον, 18 ἀϊβῆουϊε. 
ὙΠε Ὅεδὲ διἰεβιεὰ τεδάϊπρ (βε6 οἽτίεἰσαὶ 
τοῖς) ρίνεβ ἴπε τηεδηΐϊηρ : “ὙΠα ϑρίγιε 
τνᾶ8 ποῖ γεῖ, Ὀδοδιιβε [|ε808 Ψ848 ποῖ γαῖ 
[οὔπω, ποὶ οὐδέπω] εἱοτίἢεἀ ", ἐδοξάσθη 

ἢ Το βἰρηὶβεβ ἴῃς ἐπεῖγσε ῥσοοαββ οὗ 
Ἰογι ποδιίοη, Βερίπηΐϊηρ σὴ πὰ ἱπουά- 

ἵπρ Ηἰβ ἀδδίἢ (56ε σῇδρ. χὶΐ, 23,32, 33); 
Ὁυϊ ἐβρεςῖδ!ν ἱπάϊςατὶηρ Η18 τεςορτιί οι 
ὉΥ ἴῃς Ἑδίδεσς 848 εχαδαιιεὰ Μεββίδῃ (δες 
Οἶδρ. χνῖϊ. 1, 5, χιϊ, 31. ὕπὲ] Ης 
ἴπ8 Ὀεσᾶπιε [οσὰ ἴῃς ϑρίτι: ννὰ8 ποῖ 
ξἴνεη : ἀπά (δε γῆ οὔτβε ϑριγιε δὲ Ρεπίε- 
Τοβὲ ννᾶβ8 τεοορτιίβοὰ 48 ἴῃς ρταπὰ ργοοῦ 
δηὰ εἰρῃ (δὲ Ἧς Πδὰ τεδομεὰ τε ροϑβί- 
τίοη οὗ Βυρτεπίδου ἰῃ ἴτας τῆοσαὶ υηΐνεγεο. 
(ϑεε εβϑρεοία!ν Αςὶβ ἱϊ, 32, 33) Τῆὰ 
ϑρίγιε σου ποὶ Ῥὲ ρίνβ δείοσε ἱπ Ηἰβ 
ἔυϊηεβ8, δεσδυβθα ὑπὲ|}]} ΟἾγχίϑδὲ ΠΟ τηδη 
οου]ὰ τεςεῖνε Ηἴτὰ ἰῃ Ηἰβ ξαΐπεβ8. ΟΠ γίβὲ 
ΜΒ 16 1επ8 ἰπ Ῥνῃοπ 411 (ἢ δβοαδιιεγεὰ 
τῶγβ ψεῖς ραϊπετεὰά. Απὰ ἴὲ ἰβ δἰννᾶνβ 
δηῃὰ ΟἿἹΥ ὉΥ δοςσεριίπρ ΟἸγίβὲ 88 ρεζίεςϊ 
Βυτηδηϊςγ, δπὰ ὉΥ ἤπάϊπρ ἱπ Ηἱπὶ οὖς 
ΠοῖπῚ δηά ἰάεαδὶ, ἴπαὲὶ γε τεοεῖνε ἔπ 
ϑρίσιτ, [κα ἰ8 ὉῪ τδ8 ψοσκ οὗ (πε ϑρίτις 
οὐ πε υπιδη πδίυγε οὗ (Πγίβὲ τπδὶ γα 
ἃτ6 τηδὰς ἄννᾶσε οὗ ἴῃς ἔ]Π 658 ἀπὰ θεδυν 
οὗ τπαὶ ψοσκ. [Ιἐ ἰβ (πεῖς ννὲ βεὲ ψψῃδι 
τῆς ϑρίγιε οὔ ασοά οδη τῆδκε οὗ πηᾶῃ, δπὰ 
ΔΡΡτεποηὰ Ηἰβ γᾶ δηὰ ροόονεσ δηά 
ἰπειπγαῖς θεῖν ἴο πιδη.---Ἶ ἐσ. 40οθ. Τῆς 
ἱπιπηεάίαϊε γαβι}18 οὐ τη 18 ἀεοϊδγαϊίοη νεγα 
τυνοΐοιϊά. [Ιἢ βοπὶς [διε ννᾶβ αἰϊοϊεὰ : 
ΤΑΔΩΥ οὗ ἴῃς οτοννὰ βαϊά : “ Τὶ ἰ8 οὗ ἃ 
ἀγα τ τῆς Ῥγορῆςει᾽"; οἴπεσβ, ροίῃρ ἃ βίερ 
ζαγίδετ, βαιά : “ Τῆϊβ ἰ8 τῆς ΟἾσίβε ἡ, Οἡ 
τῆε τεϊδείοη οὗ “τῆς ργορῆει"" ἴὸο “δε 
ΟΠ τίβι," 8εὲ6ὲ οὔ ἷ. 21.--τ ες. 41. Βυῖ 
οἴπετβ, εἰἴβες Βοηῃεϑεῖν ρεγρίεχε, ος 
Βοβεῖς ἴο ΟὨγῖβὲ, απὰ εἰλὰ το δπά ϑετεὶ 
ἴυτε οἡ πεῖς βἰάβ, οὐδ)εοίεά, μὴ γὰρ ἐκ 
τῆς Γαλιλαίας ὁ Χριστὸς ἔρχεται ; “Βυῖ 
ἄοεβ ἴς ΟΠ γῖϑε σοπὶς ουὖὲ οὗ Ο4116ε ὃ" 
[Ηοορενεεη ἐχρί δίηβ (ῃς γάρ ὃγ τεβοϊνίη δ 
ἴῃς βεπίθησε ἱπίο ἃ ἀοιυδὶς βιδίεπιεηῖ: 
“Οἴδπογβ βαϊὰ 18 ἰβ ποῖ ἴῃς ΟὨσγίβι : Ὁ 
ΟΠ γῖϑε "1 ποῖ οοπῖε οὐξ οὗ δ11|6ε"", 
ΤΒε γάρ δδείψηβ ἴῃς τεάβοῃ ἔος ἴῃς ἀςηίΐαὶ 
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43: Σχίσμα οὖν ἐν τῷ ὄχλῳ ἐγένετο δι᾿ αὐτόν. 44. τινὲς δὲ ἤθελον 
ἐξ αὐτῶν "πιάσαι αὐτὸν, ἀλλ᾽ οὐδεὶς " ἐπέβαλεν ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς χεῖρας. ν νετ. 30. 

45. ἦλθον οὖν οἱ ὑπηρέται πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισαίους " “ τὰ 
καὶ εἶπον αὐτοῖς ἐκεῖνοι, “Διατί οὐκ "ἠγάγετε αὐτόν; " 

᾿Απεκρίθησαν οἱ ὑπηρέται, “Οὐδέποτε οὕτως ἐλάλησεν ἄνθρωπος, 

6εα. χχίϊ, 

« Τ χυΐἱ!. 28, 
46 76: χινί.»). 

ὡς οὗτος ὁ ἄνθρωπος." 47. ᾿Απεκρίθησαν οὖν αὐτοῖς οἱ Φαρισαῖοι, 

““ Μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε ; 48. μή τις ἐκ τῶν "ἀρχόντων ἐπίστευσεν ενετ. 46; "1. 

εἰς αὐτὸν, ἢ ἐκ τῶν Φαρισαίων ; 

αἰγεδάν ᾿ἰηιεά ἴῃ ἐς ἄλλοι δὲ ἱπίτο- 
ἁἀυοσίπρ ἃ ςοπίγαγυ ορὶπίοῃ ἴο παι δἰγεδν 
εἐχργεϑβεά.}] ὙΠαν Κπενν τπδὲ 6508 ννᾶ8 
ἃ ἀκα !δαη, πὰ τ ἷ8 οἰδϑῃεά νυ τῆςεὶς 
ἰάδα {παῖ ἐπε ΟἸγίβὲ τνᾶβ ἴο ὈῈ Ὀοση οὗ 
ἴδε δεεὰ οἵ Πανίὰἁ δπηά ἰῃ Βειῃ}] εἤεπὶ; ἂπ 
ἰάεα ἔουπάεά οἡ Μίοδῃ ν. 2; 18. χί. 1; 
7ετ. χχῆϊ. 5. Βειδίεμεπὶ 15 πεῖς οδἱϊεὰ 
πε κώμη ὅπον ἦν Δαβίδ [ος Δανείδ, 
ΜΗϊοῃ ρῖνεβ (6 βᾶάπηε ργοπυποίδιοη], 
Ὀεοδυβε ἴδετε Πανὶ ἃ βρεης δίβ γουτῃ; 
Ὶ 84π)|. χνὶ. 1, 4, εδἴς.-ο-νν. 43, 44. 
Σχίσμα. . . χεῖραφ. Οη [ἢ Ϊ8 νεῖβε 
Οαἰνίη π48 πε ἐοἱ]οννίπρ ρεγιίπεπὶ σα- 
ταῦ: “ἀυδεουηαας ἀἰδϑιἷα Ἔπλεγρὰπε 
αυυπὶ ῥγαςάϊςαϊυς Ενδηρεϊίυπ), εογυπὶ 
ξαυβ88 εξ βεπηδη ῥγίυβ ἴῃ Ποπλπίδυβ 1416- 
Ῥδπῖ; βεὰ τὰπς ἀεπιιπὶ αυᾶβὶ εχ ΒΟΠΊΠΟ 
ἐχρεγρείδοςὶ β6 πιόνεσε ἱποίρίαπε, φυαδ] τες 
νᾶρογββ αἰϊαπάς ᾳυᾶπὶ ἃ βοΐε ργοογεαπίυγ, 
4υδπινὶβ ποηηΐϑὶ δχογίεηϊς 8οὶ]ς οτηογ- 

τ᾽ Τὸ τηϊβ ἀϊνίἀεὰ κἰαῖε οὗ ορίπίοῃ 
6 ονεά Ηἰβ ἱπιπια πίον οἡ ε11|8 οσςαϑβίοπ. 
γν. 45-52ὥ. Αηρεν οὗ ἐπε ϑαηλεάγιηι 

ὁη γερείυΐηρ ἐλε γεῤογέ Ο7 ἐκεῖν οβῖοενγ5.--- 
γες. 45. θον νον αὐτόν. [Ιἴ πον 
ΔΡΡεδζβ πὶ ἴῃς οὐδεὶς οἵ ἐπε ρτεςσεάϊπρ 
οἴδιιβε ἀρρὶϊε8 ὄἌνεὴ ἴο τῆς οβῆςεβ βεηῖ ὉῪ 
τῆς ϑαπῃεάγιπ. ὙΠΕΥ τεϊυγηεά ἐπιρὶγ- 
Βαπάεὰά πρὸς τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ Φαρισ- 
αἰους, [μαι ἰ5, 45 ἴῃς 5ἰηρίε δγίῖοῖς βῆοννβ, 
ἴο ἴῃς ϑαππῃεάτγί πη, οσ δὲ ΔΥ σαῖς ἴο ἔπεβα 
ΔΙΙΪεβ δοίίηρ ἰορεῖπει δηὰ οβῆςϊδ!γ. 

δὲ ἔο!Πονν8 ἱπάϊσαιϊαβ γσδῖμεγ [πδὶ ἘΠαΥ 
ΨεΙς τηεῖ 845 ἃ Ἴουτί, ὙΠΕΥ [ἐκεῖνοι 
τερυϊασῖν τείοσβ ἴο [Π6 τῆοσε γοπιοῖε ποιῃ; 
δαϊ Βοτε, δἰ: πουρἢ ἱπ τῆς ογάεσ οἵ τὰ 
βεηΐδηςε ἴπε ὑπηρέται γε ποτε τεπιοίε, 
1ΠῈῪ ἃζα πεᾶσζοσ ἰῃ ἴδε ντζετσ᾽β τηϊπά, 
ἐπα, Ὦς υ56ε8 ἐκεῖνοι οὗ (ἢς ρῥτίεβίβ δηὰ 
Ῥῃδσβε 68) δὲ οπος ἀδγηδπά ἴῃς γεάβοῃ οὗ 
τῆς ἴδλυγε, Διατί οὐκ ἠγάγετε αὐτόν ; 
ὙΜῺΥ πᾶνε γε ποῖ ὕγτουρμε Ηἰπ ν᾽" 
ΑΡΡάγεπεὶν {ΠεῪ ψεγα βἰτεἰπρ' 'π ἐχρεοῖα- 
τίοη οὗὨ ἱπιπηβάϊδιεϊνγ αυεβιϊοπίηρ Ηἰπι. 
πτνεσ. 46. Τῆς 5εγνδηῖβ ἔγδηκὶν τερὶν : 
οὐδέποτε... ἄνθρωπος. Τὴε ἰ[εβι|- 
ἸΏΟΩΥ ἰ8 ποίδδίε, Ὀεσαυβαὲ ἴπε οβῆίοειβ 
οἵ ἃ οουτῖ ἅτε δρὶ ἴο ὃς επιίγεϊ Υ 

49. ἀλλ᾽ ὁ ὄχλος οὗτος ὁ μὴ ἡ 

τηεςῃδηΐοαὶ δπὰ ἴεανε 411 γεβροῃβί ὉΠ Υ 
ἴον {πεῖς δοϊΐοηβ ἢ τῆεῖς δυροτγίοτβ, 
ΑΙβο ἰξ 8. τοπηασκαῦῖε ἴπᾶὶ ἴπῸῈ βᾶπια 
ταδιϊς βῃουϊὰ ἤᾶνε ἰουπᾶ ρίαςε ἢ 
1πεπὶ 411; ἴοσς ἴῃ νίενν οἵ ἴπ6 ἀϊνίἀεά 
βίδις οἵ Ρυῦ]ς ξεεϊηρ, ργοσ δον ἔνε οἵ 
δὶχ δὲ ἰεαϑὲ ᾿νουϊά ὃς δβεηί.--- ες. 47. 
Βυῖ ἐπεὶ δροίορυ οπἷῖν σουβεβ ἴῃς 1π- 
ἀϊρηαίίοι οὗ τποβε νῆο δά βεπὲ ἴδμεπιὶ, 
μὴ καὶ ὑμεῖς πεπλάνησθε; Ατε γε 450, 
οὗ Ψψθοπὶ δειῖῖες {πίπρβ πρῃϊ ἤᾶνα 
Βεβθη εχρεοιεά, ἀεϊιάεά )--μή τις... 
Φαρισαίων; Ὗνμαῖ τίρῃξς πᾶνε βυδ- 
οτάϊπαιεβϑ ἴο πᾶνε ἃ πιϊηὰ οὗ τπεὶσ οὐνη ὃ 
ΜΝ αῖε 1] βοπὶς οὗ ἔπε οοηϑβεϊτυτεὰ δυῖῃο- 
τῖτεβ οσ οἵ ἴπε τεοορηϊβεά ἰεδάεγβ οὗ 
τεϊ σίου ορί πίοη ρῖνε γου πὸ ους. στα 
πε δβεοσεῖ οὗ ἐπεὶ Ποβο ΠΥ 15 ουϊ. [ε588 
ΔΡρελϊεὰά ἰο ἴπε ρεορίε δπὰ ἀϊὰ ποὶ 
ἀερεπά ἔοσ σεοορτϊτίοπη οἡ ἔπε ἱπβυεπείαὶ 
οἶαββθβ. ῬΟΨΕΙ Ψγὰ5 βἰἱρρίηρ ἱβγουρῃ 
{πεῖς ἤπρετβ.--λλ᾽ ὁ ὄχλος... εἰσι. 
“Βα τΠϊ8 τηοῦ [{Πε68ὲ τη45565] (δαὶ Κποννβ 
ποῖ {π6 ἴανν ᾶἅζε ουγεεᾶ.᾽" ΤὨΪβ Ῥῃασίβαὶς 
δοοσῃ οὗ {π6 πιοὺῦ [οσ “δηι-δδγεῖβ," 
ψΠϊοῆ 8 ετα τεργεβεηίε ἃ ὃν ὄχλος] 
ἌΡΡΘΔΙΒ ἰηΠ Ἐδϑριηϊς [ἰτεγαῖυσε. Ὁ. 

Αγῖίον [ϑαγίηρς οὗ ἐπε ειοὶς" Ῥαίδενς, 
Ρ: 44] 4υοῖεβ ΗΪ]εἱ 485 βαγίπρ: “Ν ο 
ΟΟΥ 8 ἃ Βἰη-ξαγοσ; ΠΟΥ ἰ8 {Π6ὶ νυ ρα 

Ῥίουβ᾽". Τὸ ἴῃς Απι-δασζεῖβ ἄγε ορροβεὰ 
τῆς ἀἰδοὶρ᾽]ε8 οὗ πε Ἰεασπεὰ ἴῃ πε Ἰανν ; 
δηὰ ϑομοείέρεη ἀεῆπεβ ἴδε Απι- ἤδαγεῖβ 
88. “ΟΠΊΠ65 {ΠῚ αυἱ διυάϊο βδογαγαπι 
᾿ππεγασαπι ορεγαπὶ πο ἀεάογιπε". Τῆς 
ἀεκισηδιίοη, τπεζείοσς, ὁ μὴ γινώσκων 
τὸν νόμον, ψὙὰ8 υϑι4]. ὙΤμδὲῖ ἰξ Ψ48 
Ρτοπιριεὰ πεε ὃΥῪ ἔπε ρορυΐαγ σεςορηῖ- 
το ἃ8 Μεββίδῃ οἵ ὁπ ὑνῆο σᾶπηε ουΐ οὗ 
Οδ]Πες, ἰῃ ἀρράγεῆξ οοπίγδάϊςτίοη οὗ τ1π6 
ἴδνν δηὰ οἵ ἔπε ορίπίοη οὗ πε Ῥῃατγίβθεβ, 
ἰ8 Αἴ5βο ργοῦδθϊε. εορὶε δο ἱῃμογᾶπὲ ἃ 
τῆυβ τὸ δίυπάες ἐπικατάρατοί εἰσι.--- 
ες. 5σο. Τὸ 118 βίγοηρ Ἔχργεβϑίοπ ὁπ6 
οὗ τ-πεῖς οὐνῆ πυπιθες (Δηἀ ἐπεγεΐογε ἴο 
1 6 Ὺ ρτεᾶὲῖ βυγρτγῖβε), Νοοάεπιυθ, (6 
ΒΔΠῚΞ ρεῖβοη ψὑῆοὸ δαὰ νὶβιιϊεὰ [ε508 
υηάεδγ σονεῦ οὗ ηἰρῆι, ἰακεβ δχοεριίοη 
δπηἃ τπηᾶκεβ ἃ ρῥγοῖεβδι. [Τίβοῃ. ἀείϊεῖεϑ 
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γινώσκων τὸν νόμον, ἐπικατάρατοί ; εἰσι." το. Λέγει Νικόδημος 
πρὸς αὐτοὺς, ὁ ἔλθὼν νυκτὸς 2 πρὸς αὐτὸν, εἷς ὧν ἐξ αὐτῶν, 1. “ Μὴ 

Ἐ Με χν. τσ. ὁ νόμος ἡμῶν κρίνει "τὸν ἄνθρωπον, ἐὰν μὴ ἀκούσῃ παρ᾽ αὐτοῦ 
πρότερον, καὶ γνῷ τί ποιεῖ; 52. ᾿Απεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, 

2 Κίηξεχ, “ Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῆς Γαλιλαίας εἴ; "Ὑ ἐρεύνησον καὶ ἴδε, ὅτι προ- 
δ, φήτης ἐκ τῆς Γαλιλαίας οὐκ ἐγήγερται." Κ. ς3. Καὶ δ ἐπορεύθη 

ἕκαστος εἰς τὸν οἶκον αὑτοῦ. 

1 φκαρατοι ἀορίεά ὈΥΤΟΤΙΝΗ.Ε. δβ ἰπ ΝΒ 1, 33, δῃὰ αδβ ἴμε ψοζὰά ἀρρεᾶγ ἴῃ 
ἘΠ οἰαββίςβ ; δυῖ ΤΙ. φῖνεβ ἴῃς ννοτὰ 48 υβεὰ ὃν ἴπε δερί. δηὰ ἰη 6]. ἱϊ. 14. 

3 γυκτος οτχϊτἰε ὉΥ ΤΙΝ. ΗΕ. ; ΝΗ. τεδά ο ελθων προς αντον προτερον; Τίες ἢ. 
Οπιῖὶβ τῆς οἴαυδβε δ ορείμεγ; Μ8. δυϊμογιν ἰ5 ἀϊνἀεά, 

δπρωτον ἰῃ ΜΜΒΌΚΙΙΙ, 33. 

4 ἐγειρεται τεδὰ ὃὉγ ΤΙΝ ΗΕ. αὔες  ΒΌΚ [ξ, νυ]ρ. Ῥεβῇ. δυζ. ΑἊερυρί. Θοιδ. 
Αγ. Αεῖῃ. 

δ᾽ ἼΠε οἱοβίηρ ᾿νογσάβ οὗ {πες Ἵδμαρίεσ, και ἐπορευθὴ ἕκαστος εἰς τον οἰκον ἀντον, 
Ῥεΐοπρ ἴο {πε πεχὶ ρασγαρταρῇ, Ὡς ἰ8 τεϊεοῖς ἃ ὈΥ τεοθης βἀϊΐοτβ, ἀπά ἐπάβ ἢ 
νεσ. Σ1 οὗ Τἤδρ. νἱϊ. δὲ ἴδε ψνογάβ μήκετι ἀμαρτανε. Τῆς επεῖγε ρδσδρτάαρῃ ἰβ 
αννδηιίηρ ἴῃ Δ ΑΒΟΙ, (Α ἀπά Ὁ δγε ἱπιρεγίεςϊ δἱ τ ἰβ ραγέ, Ὀὰϊ ἃ οδἱουϊδίίοη οἵ βρᾶος 
τευίϊγεὰ βῆοννβ ἴδ οδηποὶ δνε σοπίδίπεά ἴῃς ραβϑβαρε) ; δρουὲ εν η οὐγεῖνοδ ; 
8, ἔ, 4, Τῇεῦ. αοι., Ὀεδὲ Ρεβῃ. Μ55., Μεπιρῇῃ., Αττῃ. ; ΟἾγγβ., Ογτ. -ἀἱεχ. ΤΒα 
ῬΆΓΑΡΤΆΡΗ ἰ8 ἢτβὶ ἰουηά ἰπ (οάεχ Βεζϑε, αἰἴϊεγ ψῃ ἢ ἰτ ἀρρδᾶγβ ἱπ βενεγᾶὶ υποίδ]5 
δηὰ τηογε ᾿ῆδη 300 οὐυγδίνεβ, ἰπ δ", ς, ε; Νυΐϊρ., ϑγτ.-Ηἰεσ., Αδῃ., εἰς. Τῆς ατεεκ 
ςοτητηεηϊδίοσβ, Οτίρεη, Τ πεοάογ. Μορβ., Οῃγγβοβίοπι, Ογτῖὶ, ΤὨεοργὶδοῖ, ρᾶβ5 ἴὲ Ὀγ, 
δηὰ Εὐϊῃγπίυβ, δἰ που ἢ Πα σοπηπιεπίβ οἡ ἰἴ, Ἐχρσεββὶν βαγβ ἴπδὲ ἱπ δοουγαῖς Μ55. 
ἢ ουχ ευρηται ἡ ὠβελισται. Ιἱ ταῖπετ ἱπίοσγαρὶβ πε πατταῖῖνε δὲ (μἰβ ροίηϊ, πὰ 
Ῥεϑβίἀ6β σοπιδὶπβ βενεγαὶ ννογάβ ποΐ εἰβεννῆεγε ἔουηὰ π᾿ ]οῆη : ορθρον, ο λαος, οι 
γραμματεῖς, ἀαναμαρτητος. Αἱ ἴπε 58π|6 {{π|ὲ ἴῃς ἰποίδεπε πιδὺ ννε]] Ὁς ἃ ρεπυΐπε 
τγδάϊίοη, απ, δἃ8 (δὶνίπ βᾶυβ, “πι}}}] ἀροβίοϊίςο βρίγιια ἱπάϊρηυπι σοπιίηες,"" δπὰ 
τπογεΐοτε “"ποη εϑὶ οὺγ δαπὶ 'ἱπ υδιπὶ ποβίσγι πὶ δοσοπιπιοάδια σου βοπλιβ᾽᾽. 54:6 
ξατῖθοσ ἰπ Θρίτα, Ζηγ Οεδολ, ἀ. ὕνοελγιοοπέμηις, ἰ. τρᾳ4; Οοηγθδασς᾿ 8 ἀτιίοὶς 
ἰπ Εχῤοσίίον, δ᾽ Ὦ βεσίββ, ἰϊ. 405. 

τε οἴαυδε ὁ ἐλθὼν νυκτὸς πρὸς αὐτόν, 
δηὰ πο ἀοιυδὲ ἰξ μα5 αυΐτε ἴῃς ἀρρεᾶγαποε 
οἵ ρἷοββ. Αἴ πε βᾶτης ἴσης 1ΐ 15. [0 π᾿8 
ΤοΔΠΠοσ ἴπ8 ἴὸ ἰἀεη ον Ρογβοῦβ παπηεά. 
Απά «δὲ χίχ. 39 ἔπε βἰπιῖϊας οἴδυδβε 18 ποῖ 
ἀεϊειεὰ.}) ὙΠΙΒ ννᾶβ ἃ Ὀοϊά βίερ. Εογ 
δε πλυβὲ ἤανε Κποννη [ἴ ννᾶ8 υ86|ε88; δπά 
με πιρῆς ἤᾶνε ρεγβυδάεά ΗἰπΊβεῖῦ τὸ 
ἐνδὰβ 411 γίβϑκ ὉΥ 8ιίεηςς. Ηἰἴβ8 γεπηοη- 
δίγαπος ἰ5 Ῥδβεὰ οἡ τπεὶγ ἱπιρ] Ἔα οἷδὶπὶ 
ἴο Κπονν {πε ἴανν : μὴ ὁ νόμος. .. ποιεῖ; 
τπεὶς οὐνη δοιίοπ ἰ8β βυβρί οἰ ουϑν {κα ἃ 
νἱοϊδιίοη οὗ τῃς ἴα. “Ποα5 οὖσ αν 
ΡΣ Ἰυάρπιεης οἡ {πὸ βυβρεοίεά ρεγβοπ 

ἴογε ἰὲ ἢσβι ἤδᾶγβ ἢἰπὶ πὰ Κποννβ ννῃδὲ 
δε ἰβ συν οὗ ἀοίπηρ δ᾽" Εογ τῇς ἰδιν 
τερατάϊηρ {τ|2]8 βεὲ Ὀευϊ, ἱ. 16 δπά 
ϑιαρέετ᾽Β Ῥαϊεεέϊμε, Ῥ. τοϑ, οἡ ἴῃς δά- 
ταἰπιβιγαϊίοη οὗ Ἰυδιϊςς. Ὑῇε οοπείσγυο- 
τίοῃ 18. βίπιρίε; “τῆς ἴανν ᾿ ννηϊοῃ τῆς 
ϑδπῃδάγιπὶ δαἀπηϊηἰβιοσεὰ ἰ8β τῆς ποπηΐπα- 
αἷνε τπτουρδουϊ.--- ες. 52. ΤἼΐβ τε- 
ΤΑΟΠΒΊΊΔΠΟΣ ἰδ ἜΧδβρεγαι ΡΥ ἴσας, δηὰ 
ἴυγη8 πε Ὀἰξίετηεββ οὐ πε Ρματγίβαὶς 
ῬΑΓῪ οὐ Νιίοοάεπιυβ, μὴ καὶ... 

ἐγήγερται. “Ατί ποὺ 41θο, 85 τε] 25 
76βυ8, ἄοσῦ Οδ᾽ηες, δπὰ τπυ8 ἀϊΐα- 
Ῥοδεὰ ἴο δείίεπά γουσ ςουπίγγτηδη ἢ 
ΩΓ. ΜΚ. χίν. γο. Βν τπὶβ ἴ1πεν δεαΥ 
ἴπδῖ τπεῖς οὐνὴ ΠοΒΕ ΠΥ γ88 ἃ πιειεὶν 
Ῥεγβοπδὶ τηδίίετ, δηὰ οὶ ἐουπάεὰ οἱ 
ςαγείι! Ἔχαγηϊπδιίοθ “ϑεδγοῇ δηά εες, 
Ῥεσδυβε [ογ "μαι Ἴ ουὲ οὗἩ α41}1|εῸ τπετα 
ΔΙῖβ65 0 ργορῇεῖ." Τῇδιὶ ἰβ, 25 νν εβίοοι: 
ἱπιδγργεῖϑ, “" 641Π166ὸ ἰβ ποῖ τῆς τῦς 
ΠΟυΠΙΓΥ οὗ {Πδ ργορῃεῖβ : Με οδηποῖ ἰοοκ 
ἴος Μεββίδῃ ἴο Ἴοπὶς ἴζοτ ἵπεποε". 
ΤὮεΥ ονετγοοκεά τπ6 οἰγουπιδίαπος τπ δὲ 
Οἠε οὐ ἴννο δχοδρίίοβ ἴο (ἢϊ8 γυὶε ἐχ- 
ἰδιεά. 

Οβάρτεᾳ ΝἼ11.--- εσ, σ᾿. καὶ ἐπορεύθη 
ἕκαστος. . . ΤΠς ροβίτίοη οἵ ἴἔδπεβε 
ννογάβ αἰτηοβὲ πεοεβδί[διδϑ ἴπε υπάστ- 
βἰδηάίηρ ἴπδὲ τΠς τηεπιθεῖβ οὗ τῆς 54π- 
᾿εάτγίπὶ ἀγα γείεγσςἃ ο. Βυῖ ἰῃ 15 οΔ58 
1Π6 οοηίγαβὲ σοηνεγςὰ ἴῃ πε πεχὶ ςἴδυδβε, 
Ἶησους δὲ ἐπορεύθη, ἰ5 ροϊπεἰεε8.---εἰς τὸ 
ὄρος τῶν ἐλαιῶν, ἴο ἴῃς Μουηι οἵ ΟἸίνεβ. 
(7. Μι. κχὶν. 3, χχνὶ. 30; ΜΚ. χίϊὶ. 3. 
Ποάριπρ Ργοθαῦὶν ἱπ τῃ6 ἤοῦθς οἵ 

-ΟὠΟ ,οὐαὐπϑδμρααπαμ- ---- 



ΝΠ. σ---ό. ἘΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 771 

ΝἼΠΙ. τ. ἸΗΣΟΥΣ δὲ ἐπορεύθη εἰς "τὸ ὄρος τῶν ᾿Ελαιῶν" 2. .« Ζεκβ. χίν. 
Ὁ ὄρθρου δὲ πάλιν " παρεγένετο εἰς τὸ ἱερὸν, καὶ πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο» ἔεμαν. 
πρὸς αὐτόν- καὶ “ὁ καθίσας ἐδίδασκεν αὐτούς. 
γραμματεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι πρὸς 
“ κατειλημμένην, καὶ στήσαντες αὐτὴν ἐν μέσῳ, 4. λέγουσιν αὐτῷ, 
“Διδάσκαλε, αὕτη ἡ γυνὴ κατελήφθη 1 “ ἐπαυτοφώρῳ μοιχευομένη. 
5. ἐν δὲ τῷ νόμῳ Μωσῆς ἡμῖν ἐνετείλατο τὰς τοιαύτας ὅ λιθοβο- 

6. Τοῦτο δὲ ἔλεγον πειράζοντες λεῖσθαι 3: σὺ οὖν τί λέγεις ; ἢ 

14. 
3. ἄγουσι δὲ οἱ Χπὶν. :. 

δν. 21. 

αὐτὸν γυναῖκα ἐν μοιχείᾳ ς ὙΝΊ εἰς 
Υ βοιχεὶᾳ ἕω Μι. ἱϊ. 

Αειδ 
ἰχ. 26 ()). 
Αεὺς χηΐ. 
τῷ; χν. 4; 
ΞΟΙΏΣΔΟΩΪ 
πρός οτ 
«πι. 

ἁ Μι. ν. :. αὐτὸν, ἵνα " ἔχωσι κατηγορεῖν αὐτοῦ. ὁ δὲ ᾿Ιησοῦς κάτω κύψας, τῷ ς Εχοὰ χχῖ!. 

ΕΝύα,. ν. 13. ξ1ϑ8δπι. χχχ 6. Ἀουϊ. χχίΐ. 24. Β χνὶ. 12. τ 7ο. 12. 

1 κατείληπται 18 τεδὰ ὃν ὟΝ.Η.Ε., κατειληφθη ὉΥ εαεὶν εὐϊίοτβ. [Ι͂Ὼ (δε οἰαδββίοβ 
ὈοΓἢ ἔογπιβ οοουγ; 8βε6 Κυρίκς δηὰ Νείτοδ. 

3 λιθαζειν ἰῃ Ττῦνν. Η.Ε. 

Ιμᾶζᾶτυβ, Ης τεϊυγηδά το ἰῆς οἰτν Ὀεΐογε 
ἄλινῃ (νεγ. 2) ὄρθρου δὲ πάλιν παρεγένετο 
εἰς τὸ ἱερόν. ΡΙαῖο, Ῥγοίαρ.,. 310 Α, 
τεοκοηβ ὄρθρος ἃ ρατὶ οἵ τῆς πίρῆι.---καὶ 
πᾶς ὁ λαὸς ἤρχετο, ἱ.4., ([ῃο56 ἀεβίρηδιεά 
ὁ ὄχλος ἴῃ τε ρῥτγεςεάϊπρ σπαρῖετ. ---καὶ 
καθίσας, ἀηά Ηε 5αἱ ἄοννη ἀηὰ Ὀερσδη ἴο 
τεᾶς μεσ. Βαυὲ τπὶ5 φυίεῖ ἀπά ρῥγοῆι- 
ΔὉ]6 ποὺυγ 'νᾺ8 Ὀτόκεη ἴῃ Ὀροη.--τνες. 3. 
ἄγουσι δὲ οἱ γραμματεῖς .. . κατειλημ- 
μένην. Τὴ 5βογίδεβ ἀπά τῆς Ῥῃατγίδεεβ, 
ψ{80 ἰπ ἴπε βυπορῖίοβ σευ εν ἀρρεᾶσ ἃ8 
τῆς επεπιίςβ οὗ Ϊεβυβ, ὑγίηρ ἴο Ηἴτ ἃ 
ΜΟΠΊΔη ἴάκεη ἴῃ δάυϊτεγυ. [πὶ 1ἴ8ε 1 δὴ 
απίαννία! τπὶπρ ἴο ἄο, ἔοτ ἔπεν δά ἃ 
οουτὶ ἰπ Ψηϊοῆ τπς ᾿νοπιᾶη πιρῃξ να 
Ῥεεη ττεὰ, Οδνϊουδὶν ἰξ ννᾶ8 ἴο ἤπά 
οοοσαβίοη ἀραϊπϑὲ Ηἰπὶ παῖ ἴπον Ὁτουρδς 
Βεῦ; 86ὲ νεσ. 6. Τμεν Κπεν Ηδ νν88 
Ῥτοηε ἴο ἐοσρῖνε βίππεγβ.---καὶ στήσαντες 

. τί λέγεις ; “ Απὰ Πανίπρ δεῖ πεῖ ἰπ 
πὸ πιϊάϑι,᾽ ννῆογς δῆς οου]ά θὲ ννεῖϊ βεδη 
ὉΥ 411; ἃ πεεάϊεββ δπὰ βῃδπΊίεῖεββ ἢγε- 
1ἰπλίπατν, “παν 5αῪ ἴο Ηἰτη, Τεδοῆες," 
Δρρεδδίηρ ἴο Ηἰπι νν ἢ ἂη ἀρρεάγαηοε οὗ 
ἀείεγεηςςα, “ 1π|8 ννοπίδη πεσε ἢ88 Ὀδδη 
ΔΡρριεμβεπάεά ἱπ δάυ]εσυ ἰῃ ἴπεῈ νεσῪ 
οι", ἐπ’ αὐτοφώρῳ ἰ8 {πε Ὀεῖϊετ τεδά- 
ἷπρ. Οτίρίπαδιν πιδδηΐηρ “ οδυρῃξ ἴῃ 
πε δοὶ οὗ ἐλεζέ" (φώρ), 1 οαπια ἴο τπηβϑῃ 
ἜΠΕΓΑΙΥ “ σΔΌΡδς ἴῃ τῆς δοῖ,᾽" τεά-πδηά. 
ἔδι Αἶβο, 88 ἴ8ε ἱπβίδηςεβ οἰϊςὰ ὃὉγ Κυρκε 
βῆον, ἱξ Ἰγεαυεπεῖν πιεδηὶ “ οἡ ἱποοη- 
τονοσῖ δῖε ενίάεηςς,᾽" “πιδηί ἔβαν ᾽". 
Τῆυβ ἱπ Χεη., 8»»πηῤ., (1. χ3, ἐπ’ αὐτο- 
φώρῳ εἴλημμαι πλουσιώτατος ὥν, 1 8ηὶ 
εν ἀθηεῖγ σοηνίςιϊς οὗὨ Ὀεῖπρ ἴῃ τ ἢ εδβῖ. 
86εε αἷβο ὑνειϊβιείη δπὰ Εἰβπεσ.-- -  οσ. 5. 
ἐν δὲ τῷ νομῷ . .. λιθοβολεῖσθαι. ἴῃ 
1μεν. χχ. το δηὰ Ῥευϊ. χχίϊ. 22 ἀεαῖῃ ἰ8 
ἢχεά δβ ἴδε ρεπδῖεν οἵ δάυϊεεγυ ; δὺυξ 
“ὁ Β[οΠΙηΡ " 45 τῆς ἕογιῃ οὗ ἀδαῖῇ 18. οηἷν 

βρεοϊδεά ψῆθη ἃ δείτοιμεά νἱγρίῃ ἰβ 
νϊοἰαϊεά, Πεῦξ. χχὶϊ. 23, 24. Απά {δὲ 
Καθθῖ8 μοίὰ παῖ ποτα ἀδδῖῃ βἰπιρῪ 
ΜΆΒ ΒΡΟΚδὴ οὗ, βίσαπριηρ Ψ88 πιεδηξ 
[“οπιηὶβ πιοσβ ἀϊοία 'π Τερςε βἰπιρ!ἰοἰτες 
ποῃ εβῖ ηἰδὶ βίγαηριϊδιο "]. [Ιἐ 8. δὰρ- 
Ῥοβεὰ ἐβεγείογε ἰδὲ ὉγῪ τὰς τοιαύτας 
ἴῃς δοσυβεῖϑ γαίεσ ἴὸ ἴῃ βρεςίδὶ οἶδββ ἴο 
ψΠῖςἢ τ 18 νοτηδη θεϊοηρεά. Τῆς 'νογάβ 
ἘΠεγηβεῖνεβ ἀο ποῖ βυρρεβὲ παῖ ; δηὰ 
ἰξ 18 θεϊῖεσ ἴο βᾷρροβε ἔδδὲ ἴπεϑς ᾿δινυεσβ 
ψ πὸ μά Ὀτουρδε ἴῃς νοσηδη υηἀετγβίοοά 
“ βἰοπίηρ  Μῆδη. “ ἀδαῖῃ " νἱϊπουξ 
ασίθοσ βρεοϊδοαίίοη ννᾶὰβ8 πιχεητίοπεά. 
8ες ἔυσῖποτ ἰη Γἰρδιίοοι δπὰ Ἡοϊιζηηᾶπη. 
--σὺ οὖν τί λέγεις ; “ὙνΠαϊ ἔπε βαγεβὲ 
Του ὃ" 481} ἴ ψεγα ροββίδίς ΗεἊ τηΐρῃς 
ξἶνε ἃ ἀεςϊδίοη ἀϊβετίηρ ἔγοπι μὲ οἵ τπ6 
ΑΥ.--αν τ. 6. τοῦτο . αὐτοῦ. 
“Απὰ τηϊ8 ἴμεν βαϊά ἰεπιριὶπρ Ηἰτὰ,᾽" 
Βορίηρ ἴδαὶ Ηἰβ Βαδίτυδι ρν νου]ά 
Ἰεαὰ Ηἰπι ἴο ἐχοπεσζαῖς ἔπε 'νοπιᾶπ. [“ 8] 
μερὶ διυιδδβογρεγεῖ, νἱάσγὶ ροίΐδσαϊ ϑιδὶ 
ποάδπηπιοάο «1581 Π1}}18,᾽" Οαἰνίπ. προσ- 

«δόκων ὅτι φείσεται αὐτῆς, καὶ λοιπὸν 
ἕξονσι κατηγορίαν κατ᾽ αὐτοῦ ὡς παρανό- 
μὼς φειδομένον τῆς ἀπὸ τοῦ νόμον 
ιθαζομένης, ΕὐτΠγπ 5.7] Ὑῆς ἀἰ!επηπια 

βιυρροβεά γῪ Μεγεσ ἰ8 ποῖ ἴο δε ᾿πουρᾷς 
οἵ. ὅ5ες Ηοϊιζπμᾶηη. Ὑπεῖγ ρἷοι ννᾶβ 
ἀπβυοοαββῆι ; [}ε818 88 Ηξ βαῖϊ (νοσ. 2), 
κάτω κύψας... γῆν, “"Ῥεπεὶ ἄοννη ἀπά 
Ῥεραῃ ἴο ντὶϊς ἢ Ηἰβ ἤἥπρεγ οἡ {Π6 
ετουπά,᾽ ἱπεϊπιδιῖπρ ἔθαὶ {πεῖς φυαβιίοη 
Ψουά ποῖ Ὅς δηβννεγεά ; ρεγῆδρβ αἷβο 
ΒοπΊ6 τπηδᾶβυσε οὗ (Πδὶ δι αγγαββηηεηΐ οα 
δοοοιηῖ οὗἉ “ βῆδτγηε οὗ ἰῃς ἀςεά ἰτβεἰ δπὰ 
ἴῃς Ὀγάζεη μαγάπϑδββ οὗ ἴῃς ργοβεουίζοσβ ᾿"᾿ 
Μ ΠΟ 18 ονετβίαϊεά ἴῃ Εεες Ηδοπιο, Ὁ. 
104. ὙἼΠα βογαρίπρ οὐ ἀγανΐηρ ἄρυτγεβ 
οὐ ἴδε ρτουηὰ ὑἹἢ ἃ δεῖς κ οὐ τῆς δηρεῖ 
.:48 Ὁδεπ ἰῃ την Τουπίγίεβ ἃ στ πο 
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δακτύλῳ ἔγραφεν εἰς τὴν γῆν" 7. ὡς δὲ ἐπέμενον ἐρωτῶντες αὐτὸν, 
115. χε, τα; ' ἀνακύψας εἶπε πρὸς αὐτοὺς, 
ΧΧ [7 Ε ϑ «- 3᾽ 

Ι ἐὺ ΕΠ λίθον ἐπ᾽ αὐτῇ βαλέτω. 

τ Ἢ ζρ ἑστῶσα. 1ο. ἀνακύψας δὲ ὁ 
ἶν. 8. 

σου ἢ; οὐδείς σε κατέκρινεν ; 

““ὋὉ ἀναμάρτητος ὑμῶν, '᾽ πρῶτος τὸν 
8. καὶ πάλιν κάτω κύψας ἔγραφεν εἰς τὴν 

9. οἱ δὲ, ἀκούσαντες, καὶ ὑπὸ τῆς " συνειδήσεως ' ἐλεγχόμενοι, 

τι. ἤοῃι, ἐξήρχοντο Ὑ εἷς καθεῖς, ἀρξάμενοι ἀπὸ τῶν πρεσβυτέρων ἕως τῶν 
ἐσχάτων καὶ κατελείφθη μόνος ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἡ γυνὴ ἐν μέσῳ 

Ἰησοῦς, καὶ μηδένα θεασάμενος πλὴν 
τῆς γυναικὸς, εἶπεν αὐτῇ, “Ἡ γυνὴ,ἷ ποῦ εἰσιν ἐκεῖνοι οἱ κατήγοροΐ 

11. Ἡ δὲ εἶπεν, “Οὐδεὶς, κύριε." 

Εἶπε δὲ αὐτῇ ὁ ἰησοῦς, ““Οὐδὲ ἐγώ σε κατακρίνω" πορεύου καὶ 
5 μηκέτι ἁμάρτανε." 

1 γυναι ΤΙΝ. Η. 

ιν. 14. 

εχργεβδίοη οὗ ἀε! θεσγαῖς βι!επος οὐ ἐπὶ- 
δατιγδβϑπιεηῖ. [ὅπερ εἰώθασι πολλάκις 
ποιεῖν οἱ μὴ θέλοντες ἀποκρίνεσθαι πρὸς 
τοὺς ἐρωτῶντας ἄκαιρα καὶ ἀνάξια, 
Ἑπυτῆγπιῖι5.}) [Ιπἰεγαβεὶπρ ΡΑβϑαραβ ἅττα 
οἰιεά Ὁγ Μ᾽ ειβιεῖπ δπά Κυρκε, ἱπ οπε 
οὗ ψ ποῦ Ευτγίριἀεβ ἰ5 οἰϊδᾷ 848 βαγίπρ: 
τὴν σιωπὴν τοῖς σοφοῖς ἀπόκρισιν εἶναι. 
-τνεῦ. 7. Τῆς 5ογίρεβ, ποννανοσ, ἀϊὰ 
ποὶ δοοερὶ ἴδε ἰίδεηος οὔ [6805 ἃ5 δ 
δηβνγεσ, δυϊ “ννεηῖ οὐ δϑκὶπρ Ηἰπι᾿". 
Ἐοτ τη ϊβ υβε οἵ ἐπιμένω νν»ῖτἢ 4 ραγιϊςὶρίς 
ε΄. Αοἰϑ χὶϊ. τό, ἐπέμενεν κρούων ; ἀπά 5εε 
υὐτππαπηβ Ν.Τ᾿. ἀγανι., 257, 14.-. Απά 

δὲ Ἰεηρῖῃ |εβϑὺ95 {|ἰηρ Ηἰ8 Ππεδά, 
διγαὶρῃεπίηρ Ηἰπιβεϊῇ, βαϊὰ το τπεπὶ: Ὁ 
ἀναμάρτητος... βαλέτω, “Ἰεῖ (ῃς 
λυ 1688 ομα ἀπιοπρ γοὺ ἤγβι οαϑὶ ἴῃῈ 
βίοῃες δὶ πεσ ᾿. ἀναμάρτητος ΟΠΪγ ἤετα 
ἴῃ Ν.Τ. Ιη ὅ8ερε. θευξ. χχῖχ. 19, ἵνα μὴ 
συναπολέσῃ ὁ ἁμαρτωλὸς τὸν ἀνα- 
μάρτητον. 1 σῶη βολιοεῖν ἤᾶνε ὕδεη 
υϑεὰ οη 115 οοοδϑίοη ρθπεγαῖν οὗ 8}] 5ίπ, 
Ὅυϊ ΨΓ τεΐδσσεηςε ἴὸ τῃε 5ἰπη τερδζγάϊηρ 
ψΠϊοἢ ἔπετε 85 ργεβεηὶ αυδβιίοη,, οἵ δὲ 
ΠΥ ταῖς ἴο βἰπβ οἵ (ῃς βᾶπιὲ Κίπὰ, βίπβ 
οἵ υπομαβιγ. ὙΠΕΥ ἅτε βυμηπιοπεὰ τὸ 
)υάρε τῃεπιβεῖνεβ γαῖῃεγ ἤδη τῃ 6 ἡνοπιδῃ. 
--Νεσ. 8. Ηδνίηρ 8ποῖ 1Π15 ἀῦγονν [6ϑ8 
δραὶῃ βἰοορεὰ δηᾶ Ἴοπιίϊπυεά νντίτἰπρ οη 
ἴπε στουηά, ἱπεϊπχατίπς πὲ 80 ἕδσ 885 Ηὲ 
νν88 οοποεσηεᾶ τῆς τηδῖζεσ ννᾶ8 οἱοβεά. -- 
νεῖ. 9. οἱ δὲ... ἐσχάτων. “Απά 
δον Πεπ ἴπεν Πεαγά 11 ννεπῖ οὐδ οπε 
ὃγ οπε, Ὀερίπηΐηρ ἔγοπι τῆς εἰ ἄθγβ ἀπε] 
τῆς 451. [|ΤἉἩῇς ψογάβ υνη οι ἔγὰϊγ 
ἀεϑοσίθε {πε πιοῖῖνε οὗ 15 ἀερατγίυτς, καὶ 
ὑπὸ τῆς συνειδήσεως ἐλεγχόμενοι, τα 
ἀεϊειεά ὃν Τινν.Η.Ε.] πρεσβυτέρων 
τείειϑ ποῖ ἴο δε εἰάεγβ ὉνῪ οὔϊοε δὰϊ Ὀγ 
δρε. ΤἼΕΥ πδίῖυγα!ν τοοῖ ἴῃς Ἰεδά, ἀπά 
ες γουηρες πλεη ἀείεγεπε ιν δἰ οννεὰ 
ἔπεπὶ ἴο ρᾷᾶ85 ἀπά τδη (οἰϊοννεὰ. Τῇυβ 

τ βτὸ Αὐῶς - ἐς -- 

3 ἐκεῖνοι οἱ κατηγοροι σον οπιϊἐεὰ Ὁγ ΝΗ Ἑ. 

κατελείφθη μόνος... ἑστῶσα. [εδὺ5 
85 ἰεΐξτ βἰετίηρ δπὰ τῆς ννοπτδη βίαπάϊηρσ 
Ῥείογε Ηΐπι. Βυϊῖοηὶν ἴποβε ᾿νουἹά γεῖίσε 
ΒΟ δδάθεεη οοποεγηβά ἰπ τῆς δοουβδίίοη: 
τῆς ἀϊδείρίεβ ἀπά ἔποβὲ ννῆο διδὰ ὑγε- 
νἱουβὶν Ὀξεη ἰἰβδιεηὶπρ ἴο Ηἰἷπὶ ψουϊὰ 
τεπηδίη.---Ν ες. το. ἀνακύψας... [ε505, 
ππίπρ Ηἰ8 πεδὰ δπηὰ βεεῖηρ ἴδδι τῇς 
ΜΟΠΔη ψγἃ58 ἰεῖς δἰοπε, βδὺβ ἴο πεῖς: 
Ἢ γυνή..... κατέκρινεν; “νοπιᾶπ,᾽" 
ποπηϊηδίίνα ἴοσ νοςαῖῖνε, 48 ἐγεαυεπίυ, 
Ὁυϊ 5εεὲ ογεῖοαὶ ποῖ, “" μετα ἀγε ἴμεν ὃ 
Ὀιὰ πο τῇδ σοπάδτηη ἴῃδς δ" ὙΤΠδὶ 18, 
μᾶ8 πὸ οπὲ βῆοννῃ Πἰπβεῖξ στεδὰν (ὸ 
θερίη τῆς βίοπίηρ )--νεγ. τι. Απὰ 5ῃς 
βϑιά: “Νοὸ οπο, ἴογὰ"".- -Εἶπε.... 
ἁμάρτανε. “Νείϊπες ἀο 1 οοπάεπιῃ 
1Π66,᾽" τῃδὲ ἰ5, ἀο ποῖ δάϊυάρσε ἴπεε τὸ 
δίοπίηρ. τΤῇῆδι Ηεδ ἀϊά σοηάεπηη ἢεσ 5ἰπ 
νν85 βῆοννῃ ἰπ Ηἰβ ψογάβ μηκέτι ἁμάρτανε. 
Ὑπετγείοσα Αὐρυβείηε βαγβ: “το εἰ 
Ποπιλίπυβ ἀδπιηδνὶς, βεὰ ρεοοδῖυπη, πο 
Ὠοπιίπεπ "ἢ, 

νγν. 12-2.6. ἕέδιις ῥγοείαϊπις Η ἱνιςεῖῇ 
με {ιῖσλε ο7 ἐξέ γον ά.---Ν ετ. τ2. Πάλιν 
οὖν. “Αραΐπ τπετείοστε [6808 βρᾶκε ἴο 
1πεπὶ ᾿᾿; “ δρδίη " γείεβ 5 Ῥδςκ ἴο νἱΐ. 
37. [ὔςκε ἀπά οὐποῦβ βυρροβε ἴῃδὲ τῆς 
ςοηνεγβδίίοη ΠΟΥ τεροτγίεἀ ἴοοῖκ ρἷδςς ου 
5οπὶῈ ἀδυ αἰϊεσγ {πε ἔεδϑί : δι πεῖς 8 ΠΟ 
τεᾶβοη ΨΥ ἴξ βου! ποῖ ἢανε θεεπ ου 
πε βᾶπηε ἄδυ 48 {πδὶ γτεοοσάβά ἴπ ςῇδρ. 
νι, Τῆς ρΐδος, ἃΞἡ Ψψ τεδὰ ἱπ νεῖ. 
20, "8 ἐν τῷ γαζοφυλακίῳ, “ἴπ (ῃε 
Ὑτεδβυγυ," νΒΙΟἢ ργο Δ ΌΪν τν88 ἰάεπτεῖςαὶ 
ψἢ ἀπε οσοϊοππδάς γουπὰ {πε “ Οουτ οὗ 
πε ννογλεη,᾽" οὐ γνναικωνίς, “ἴπ ΨΠΙΟὮ 
{πῈῸ τεςερίδοϊεβ ἔογ Ἵσμαγίζανὶς σοπιγίδα- 
τίοπβ, τῆς 58ο- δι εὰ δλοῤλανγοίμβ οἵ 
"(ταπιρεῖβ, ννεῖς ρἰδοςὰ ᾿ (Εἀοτβῃείπι, 
13 οΓ Ολιγὶςέ, ἰὶ. 165). Εἀοτγβμείπι 8ὰρ- 
ΡοΟβε8 ἴπαὶ ἤεγτε τῇς Ῥηδγίβεεϑ νου 
ἃἰοπα νεπίυτς ἴο βρθᾶῖ. Τὴὶβ Βεξη} 
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12. Πάλιν οὖν ὁ Ἰησοῦς αὐτοῖς ἐλάλησε λέγων, ““ Ἐγώ εἰμι τὸ φῶς 
τοῦ κόσμου “ ὁ ἀκολουθῶν ἐμοὶ, οὐ μὴ περιπατήσει ' ἐν τῇ σκοτίᾳ, 
ἀλλ᾽ ἕξει τὸ φῶς τῆς ζωῆς." 13. Εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ Φαρισαῖοι, 
“Σὺ περὶ σεαυτοῦ μαρτυρεῖς - ἡ μαρτυρία σου οὐκ ἔστιν ἀληθής." 
14. ᾿Απεκρίθη Ἰησοῦς καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “Κἂν ἐγὼ μαρτυρῶ περὶ 

ἐμαυτοῦ, ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία μου " ὅτι οἶδα πόθεν ἦλθον, καὶ 
ποῦ ὑπάγω" ὑμεῖς δὲ οὐκ οἴδατε πόθεν ἔρχομαι, καὶ ποῦ ὑπάγω 

15. ὑμεῖς “κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε" ἐγὼ οὐ κρίνω οὐδένα. 16. ο « Οος. χἱ. 

καὶ ἐὰν κρίνω δὲ ἐγὼ, ἡ κρίσις ἡ ἐμὴ ἀληθής 2 ἐστιν" ὅτι μόνος οὐκ 

1 περιπατήση ἰπ Δ ΒΕΘΚΙ,; ΤΙ. ἴῃ ΕΗΜ. 

3 ἀληθινη ἴῃ ΒΗ], 33; ἀληθὴς ἰῃ ἐδ. 

ΒΟΔΙΟΟΙΥ οοπείβίεπε τυ τῇς πατγαῖίνε. 
ΤἼΘ δηπουποεπηεπί πηδάθ ὉῪ [ε6δ8ι5 νν88, 
᾿Εγώ εἶμι τὸ φῶς τοῦ κόσμον. ΝοίνΠ- 
βίδπάϊηρ Μεγοσ δηὰ Ηοϊιζπιδπη ἰξ δε π15 
ποῖ ὑπ|1κεῖγ τπδὲ τῆϊ8β υἱέεταπος ννἃ8 
Ῥτογπηρίεὰ ὃν πε βυγηθο 8πὶ οὗ ἴῃς ξβαβί. 
Αςοοτάϊηρ ἰο ἴῃς 1 ἰπιιά, οη ἐὐεγν πἰρμὶ 
οἵ τῃε {εδϑὲ ἴπε Οουτὶ οὗ ἴῃς Ννοπίεη νν88 
ἘΣ ΠΑ παν {Πυπιϊηδίεά, ἀπά τπε πίρῃῖ, 
δοοογάϊηρ ἴο ννεϊδβιεἰη δηὰ οἵἴπεσβ, ψγ8 5 
Βροπὶ ἴπ ἀδποὶπρ ἂπὰά ἔεδιίνιιγ. ὙΠῖϑ 
Ὁσ]Παπὶ Πρ μείηρ γ88 ρεγῆδρ8 ἃ πηθτηοσίαὶ 
οὗ ἴδε ῬΠὰς οὗ Εἰτε ψῃϊοῃ Ἰεά τῆς 
Ιβγαθὶ 68 νυν 116 ἀννε!]ηρ ἰπ ἰοηῖ8. ΤὨΐ8 
ἰάδα ἰ5 δνουτεῦ ὈνΥ τῆς τνογάβ τυ ίοἢ 
[οῖϊονν ἀπὰ ψῃϊοἢ ἀεβογῖρς πον ἴῃς ἰπ- 
ἀϊνϊάυα! 'Β ἴο ἐπΐου {πε ᾿ἰρμε ἱππογεπὲ ἴῃ 
]εδυβ: ὁ ἀκολονθῶν ἐμοί, “πε {δαὶ 
οΠ]ονν5. τὴς "3. {|κὰ τῆς Ῥαβκεὶ οὗ ἔἤτε 
δυπρ ἔτοτη ἃ ροΐς δὲ πε ἰεπὶ οἵ πὸ 
«Πίεῖ, τῆς ΡΠ οἵ ἄτα τηδγκεά ἰἢε οδπιρ- 
πᾷ στουπὰ δηᾶ ὄνεσγυ πιονετηεηΐ οὗ ἴῃς 
Βοβϑῖ. Απηά ἴδοβε ψῆο δεΐϊενε ἴῃ ΟΠ τὲ 
δανε ποῖ ἃ σμαζί δὰ ἃ συϊάε ; ποῖ ἃ πιὰρ 
'π ΨΠοἢ ἀπε οδη ρίοκ οὐἱ {πεῖς οὐνῃ 
τουῖς, δυϊ ἃ Πρπξ ροὶπρ οη δείογε, νυ ἢ 
1ΠῈῪ πηυϑὲ ἱπῃρ! ο ΠΥ ἔο! ον. Ὑἤυβ. οὐ 
μὴ περιπατήσει ἐν τῇ σκοτίᾳ, “" 5841] 
ποὲ ψκ ἱπ τῇς ἀδεκ᾽"; οὐ Με, ἵν, τ6. 
Τῆς Μεββίδῃ ινᾶβ ἜἼχρεοϊεὰ ἰοὸ βοδίϊεσ 
1ῆ6 ἄλγκηεβθβ οἵ ἴῃς Οεπεῖϊεβ, Κ Τὺχ δβὲ 
ποπιεπ Μεβϑίδε ᾿" (ἰἱρμηοοιῦ), ἀλλ᾽ ἕξει 
τὸ φῶς τῆς ζωῆς, δυϊ 5141} ἢανε Ἰΐρμὲ 
βυοίεηι ἕοσ τῆς δίρῃεβὲ ἑοτπὶ οὗ [1ἘἙ. 
ὙΠε «παδίορουβ ὁ ἄρτος τῆς ζωῆς, τὸ 
ὕδωρ τ. ζ. βῇον παῖ ἐπε ἰρμὶ οὐ [{π 
τηδῶπβ ἴδε ἰἰρῆξ Ψ ΠΟ 15 πεεάϊ! τὸ 
τηβϊηἰδίη βρί γι] Π|π.---Νν ἐσ. 13. Τὸ (818 
τῆς Ῥῃλτείβεεβ, βεείηρ οὐϊν 561{-δββεσιίοη, 
τερὶγ: Σὺ... ἀληθής. Α ἴοτπιΑ] οὈ)εο- 
τἰοη ; οἷ ν. 31. Βυῖ πα διϊετηρὶ ἴὸ 
ΔΡΌΡΙΥ ἴξ Ππεῖα ΟἿΪΥ βῆοννβ ποὶν ἔδγ (δε 
Ῥμασγίβεεβ ννεσὲ ἴσοπὶ Ἴνεη σοποαϊνίηρ ἴῃ δ 
ςοπάϊιίοπβ οὗ ἃ ἴσὺς τενεϊδιίοη. ΤΏΘΥ 

ΕΓ 51] ἐπ ἐδ τερίοη οὗ ρεάδαπεὶς συ ]εϑ 
δηὰ εοχίεσπαϊ ἰδβίβ. -- νεῖ. 14. 7658 
τερῖϊεβ. : κἂν... ὑπάγω, ““ενεη ἱἢ 1 
νἰῖπε55 οὗ Μγβεῖί, ΜῪ νὴ π6 55 5 ἔσυς ἢ, 
Τῆς ἀϊδετεηςε δεΐψεεη καὶ εἰ ἀπά εἰ καί 
15 οἰθβαγὶν βιαϊεξὰ ὈγῪ Ἠεγπιαπη οἡ Νίρεσ, 
822; ΚΙοίΖ οὐ Ὀεναζίιβ, 510 ; δηά ἰβ ἴοσ 
{πε πιοβί ραγί οὐβεσνεὰ ἰπ Ν.Τ. Οἱ τῇς 
αν τοβυϊδιῖπα τεβεϊπιοην, ΜΉΘ, ννᾶ8 
τηδδπὶ τηεγεῖν ἴογ σουτίβ οὗ ἰανν, 5ε6 νοσ. 
31. ὙΠε δχργεββεά ἐγώ ἰπάϊςδίεβ ἴῃδὲ 
Ης ἰβ δὴ εχοερίίοῃ ἴο ἴδε τυΐε; [6 
τεᾶβοη δείπρ Ὀεσαυβδε Ηδ Κπονβ νῆεποα 
Ηε οοπιεβ δπὰ νῆες Ης ροεβ, ὅτι οἶδα 

. ὑπάγω. Ης Κποννβ Ηἰδ5 οτί σίη δπὰ 
ΗἱΪβΒ ἀεβιίηγ. Ης κπονβ Ηἰϊπιβεὶζ, δηὰ 
τῃετγείοσε ἴῃς τυῖς πιεπιϊοπεὰ ἢ88 πὸ 
ΔΡΡΙἸςδιίοη ἴο Η τη.--- πόθεν ἦλθον σαπποῖ 
οὐ σουτδε ὃς τεβιίσγίςιεὰ τὸ Ηἰβ δαί] Υ 
οτἱρίη. ΗςἊ Κποννβ Ης ἰ5 ἔτοτη αοά, 50 
ὑπάγω τείετϑβ ἴο Ηἴ5β ροίπρ ἴο σοά. ΟΚ 
ΧΙ, 3. Μοτϑονεσ, Ης ἰ5 οοτηρεϊϊεά τὸ 
αν ῖπεβ5 ἴοὸ Ηἰπιβεῖξ, βεσδυθε ὑμεῖς οὐκ 
οἴδατε... . ὑπάγω. Ηε δἴοπε Κπενν 6 
ηῃδίυτε οὐ Ηἰβ πργὶββίοη, γεὶ τὶ θεῆονεβ ἴὸ 
Ὅς Κποννῃ ὈΥ 411] πιεη ; ἱπειείοτε Ης πηυβὲ 
ἀεοίατε Ηἰπηβε. ὙΠῈῪ Νουϊὰ πο ἄουδὲ 
πᾶνε τερίἰεά, 88 ἰογπ)εῖΐγ. νἱϊ. 27, ΜΚ. 
νὶ. 3, ἴῃαϊ τπὸγ ἀϊά Κπον νῆεπος Ης 
485. Ὑπμεγείοτς Ηε τεπιὶπάβ ἔἤετη ἐπα 
ΠΕῪ υάρε ΌΥ ἀρρεδίδποεβ οηἱν: ὑμεῖς 
κατὰ τὴν σάρκα κρίνετε. ΤΉΕΥ δά οςοη- 
διτυϊεἀ τΠαπιδεῖνεβ Ηἰβ Ἰπάρσεβ, δηὰ {ΠῸ Ὺ 
ἀεοϊἀεὰ δραῖπδὲ Ηΐπι, Ὀεσᾶυϑε " δοςοιά- 
ἱῃρ ἴο ἴῃς ἤεβῃ ᾽" Ης ννᾶβ θόση ἰη αδ,Πεε, 
νἷϊ. 52. “οι τὴν μαζί," Ηε βδυϑ, “1 
ἡυάρε (ςοπάεπηη) ΠΟ οηε ᾽᾿ ; ἐγὼ οὐ κρίνω 
οὐδένα. Α5 ἰξ Ἡς κπαἰά, “1 οοπῆπα 
ταυβοῖς (νεσ. 16) ἴο υνἱϊηοββίηρ, δηὰ ἀο 
ποῖ 5[ξ ἴη Ἰυάρτηεης," οὐ 1{|. 17. “Βυῖ 
ἄνθη 11 ἀο Ἰυάρε (45 ΠΊΥ ΝΕΙῪ ἄρρεδι- 
8Πη06 ἈΠΊΟΠΡ γοῦ γαβι}}15 ἴῃ Ἰυάρτηεςπξ, 111. 
18-το, ν. 22), ΤΥ ᾿υάρπιεηξ 15 ἴγυε ; {Πετἅ 
ἰ8 πο ἔεασ οἵ [15 Ὀεΐπρ πιεγεῖν βυρεγῆςίαὶ 
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εἰμὶ, ἀλλ᾽ ἐγὼ καὶ ὁ πέμψας με πατήρ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΠῚ. 

17. καὶ ἂν τῷ νόμῳ δὲ τῷ 
ὑμετέρῳ γέγραπται, ὅτι δύο ἀνθρώπων ἡ μαρτυρία ἀληθής ἐστιν. 
18. ἐγώ εἰμι ὁ μαρτυρῶν περὶ ἐμαυτοῦ, καὶ μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ ὁ 
πέμψας με πατήρ.᾽" 

Ῥ Υἱϊ. 28. 

19. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, “Ποῦ ἐστιν ὁ πατήρ 

σου; ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, ““Ὁ Οὔτε ἐμὲ οἴδατε, οὔτε τὸν πατέρα 
μου" εἰ ἐμὲ ἤδειτε, καὶ τὸν πατέρα μου ἤδειτε ἄν." 20. Ταῦτα τὰ 

«Μκ.χί! αι. ῥήματα ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ “ γαζοφυλακίῳ, διδάσκων ἐν τῷ 
ΝΒ. χἰϊ!.ς ὃ, ᾿ 
5: ἱερῷ - καὶ οὐδεὶς " ἐπίασεν αὐτὸν, ὅτι "οὕπω ἐληλύθει ἡ ὧρα αὐτοῦ. 

εἰ αῦνι.6, 21. Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “Ἐγὼ ὑπάγω, καὶ ζητήσετέ 
Ὁ. 30. 

τ ΧΙ, 33. 

α ἶν.29. οὐ δύνασθε ἐλθεῖν." 

με, καὶ ἐν τῇ ἁμαρτίᾳ ὑμῶν ἀποθανεῖσθε "ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς 
22. Ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, ““" Μήτι ἀποκτενεῖ 

ἑαυτὸν, ὅτι λέγει, “Ὅπου ἐγὼ ὑπάγω, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν ; " 

ΟΣ ὑτευάίος, θεσαυδε 1 δπὶ ποῖ δίοῃες, 
Ῥυϊ 1 δηὶ ἱπβερδσδῦγ υπίϊεά το τῇς 
Εδιπεσ Ψῆο βεπῖ τπε." ΟἿ ν. 30, "δ5] 
ΠεαγῚ Ἰυάρε᾽". [Ιπ Ρίγᾳε Αδοίδ, ἵν. 12, 
Ε. ΙΒῃγηδεὶ ἰβ οἰἐεὰ : “δ υδεὰ ἴο 5δᾶγ, 
ἡυάρε ποῖ δἴοπε, ἴοτ ποπε τὴδὺ ᾿υάξε αἱοπα 
βᾶνε Οπε᾽".--τἶνετ. 17. καὶ νν τῷ νόμῳ 

. πατήρ. Ηε ταϊιιγη5 ἔγτοπὶ “ Ἰυάρτηρ ἢ 
τὸ “τὔἰτηςββίη ρ,"" ἀπά Ηε τηδίπιδὶπβ {παῖ 
Η!Ϊ8 υυἱῖπεβϑ (νεσ. 18) βαι5ῆεβ ἰῆς Μοβαῖς 
ἴανν (Ῥευς. χνὶϊ. 6, χίχ. 15) Ὀεοαυβα ννῆδὲ 
Ηε νυ ϊίπεββεβ οἵ Ηἰπηβεϊ 18 σοηβεπιεά ὉΥ 
τῆς Ἑδίδες τμαὶ δεπὶ Ηϊπι. Τα πδίυσα 
οἵ 115 νν πε 85 νν85 ρίνεῃ δΠΪγ δὲ ν. 37- 
47.--γώ εἰμι ὁ ρῶν... Εἰεϊά 
τιδὶπιδίηβ ἔπε ΑΝ, “1 δἂπὶ οὔὲ ἵπαὶ 
Βεδγεῖῃ νυ ἰἴπεβ8,᾽" δραίηβὲ τῆς ΕΝ. “1 
πὶ Ηε τῃπδῖ θεδγεῖῃ υνῖπ6585᾽"; ἐγώ εἶμι 
Ῥεΐπρ ἐεφυίϊναϊεηι ἴο “ ὙΠετα ἰβ Σ᾽ οσ κ"1ὶ 
ἰ8 1, ΜΙδβίεὰ ρεσμαρβ Ὁ τς Ι,οτγά᾽ 8 
υ8ς οὗ ἀνθρώπων (νεῖ. 17), ἴῃς ῬΠατίΒεε5 
δὲ (νεσ. 190): Ποῦ ἐστὶν ὁ πατήρ σου; 
“ Ῥαίγεπι Οἢγίβεὶ σαγηα! ες δοοερεζυηῖ 
(Αυρπυβεῖπ6), ἰπεγεΐογε {παν 5 κ ννῆεσε Ηδ 
15 (δὲ ἴῃ Ὺ πᾶν δβοετίαίη νῃδὲ Ης Πᾶ8 
ἴο 580 τερδγάϊπρ [6818 85 ἰξ {πεν βαϊά : 
“1Ὸ 15. 41] νεσὺ ννε]} δ] ερίηρ τπᾶῖ γοῦ 
Ὦανε ἃ βεοοπὰ υνἱῖηεββ ἱπ γοὺσ Εδέπογ; 
Ῥυϊ ᾿ἤετε ἰ8 Ης }᾽" Τῆς ἰάεδα οἵ Ογτὶ] 
τη δι ἰξ ννᾶ5 ἃ οοδγβε δ υϑίοη ἴο Η]5 Ὀιγιῆ 
8 ουξ οὗἩ της ᾳιεβιίοη, δηὰ Ουτὶ! Ὠἰπηβο 
ἄοεβ ποῖ ῥγέββ ἰξ. 7εβὺ8 τερίϊεβ : Οὔτε 
ἐῶν ἤδειτε ἄν [οτ ἂν ἤδειτε]. ὙΤΠΕΥ 
οὐρῇ τὸ πᾶνε Κποννη ΠΟ Ηε πιεδηΐ ὉῪ 
ΗΙ8 Εδίμογ δηὰ νῆοσο Ηὀδ νδβ8; δηά 
{Πεῖγ ἤορεῖεβ5 ἱρηοόγαηςε }εδι18 οᾶπ ΟὨΪΥ 
ἄερίογε. Ὑῆον ῥγοίεββεά ἴο Κπονν [εβι18, 
δυῖ παά {πεν Κπονη Ηϊΐπὶ ἴμεν Ψψουϊὰ 
περαββδσγιὶν ἤανε Κπονῃ ἴῃς Εδίπεσ ἴῃ 
οι Ηε ἱἱνεὰ ἂἀπὰ ψῇοπὶ Ηδ τερτα- 
βεηϊεά, Τῆεῖγ ἱρηόσγᾶηςα οὗ τῆς Ἐδῖπο 
Ῥίονεβ {πεὶγ ἱρποόγδῆςε οἵ 7ε81.8.--- Ταῦτα 
«νον ἱερῷ. Οἡ γαζοφ., βεε νετ. 12. Εὐτῆγ- 
Γαΐ 5, ἃ5 υ50.4], 118 τῃ6 Π41] οὐ ἴῃ Ὠεδά: 

“Ταῦτα " τὰ παῤῥησιαστικά. ἐπεση- 
μήνατο γὰρ τὸν τόπον, δεικνύων τὴν 
παῤῥησίαν τοῦ διδασκάλον. ““Βυϊ ποοης 
ἀρργεπεπάεά Ηἰπι, θεσαυβε ποὶ γεὶ 5 
ΗΙ5 Βοὺγ φοπΊα.᾽ Ηἰδβ ἱπηπηαπὶεν ν᾽ 25 61] 
τῆε ποσὰ γεπιδγκαῦϊς οἡ δοσουηὶ οὗ ἴπῈ 
Ρτοχίπην ἴο τπῸ σμάτηροσ μετα ἴῃς 
ϑδημδάγιπι μα ἃ 118 βιτεἰηρβ, ἰπ τῆς βουιἢ- 
εαϑδὲ σοῦπεῖ οἵ τῆς Οουτι οἵ τῆς Ρτίεβίβ. 
8ες Εἀεγβμείπι'β Σὐγε οΥ ΟἈγὶϑί, τὶ. τδς, 
ποίε. 

γν. 21-3.ο.. Σηνγέλεν εομυεγεαίξίοη τοὶ 
ἐπε ειυς, ἐπ τοπίολ Ἄεδες τσαγης ἐμέν 
ἐμαὶ Ης «οἱ ποὲ δὲ ἴοηρ τοῖϊμ ἐδένα, 
απὰ ἐμαξ μπΐε55 ἐδιεν δείϊευε ἐπέγ τοι ἀδε 
ἐπ πεῖν δἰιδ. Ὑεν τοῦ!" ἔποιῖσ ἐμαὶ Ηἰς 
τοϊέπεος ἰς ἐγμέ αὐίεν ἐδπεν δαυε ἐγμεϊβεα 
Ηἴπι.---νεῖ. 2. Εἶπεν οὖν πάλιν. Οπ 
δηποίδεγ οοςδδίοη, Ὀὺϊ νυν βεῖπεσ ἴτε βαπια 
ἄδυ (Οτγῖψεη) οὐ ποῖ ννεὲ ἄο ποῖ κηονν, 
που ρη, ἃ8 [υἴοκε ρμοϊπὶ8 ουΐ, ἴῃς 
αὐτοῖς ἔάνουτβ Οτῖρεπ᾽ 5 νίενν, [εϑ05 βαϊὰᾶ : 
Ἐγὼ ὑπάγω. .΄. ἐλθεῖν. ΤΗὶβ τε- 
Ῥεδῖβ νὶϊ. 34, ἢ ἐπε δά ἀϊτίοη “ πὰ γε 
8811 ἀΐε ἰπ γοὺγ βίη "᾿: {.ἐ., υηδεϊνετεά 
ΌΥ ἴῃε Μεββίδῃ, ἰπ ἴτε Ῥοπάδρε οἵ 5ἰπ 
δηὰ τεαρίηρ [18 στο, Ηε δάάς ἴδε 
τεᾶϑοη ΨΥ ἴδεν βῃουϊὰ ποῖ ἢπὰ Ηἰπὶ 
(τ΄. νι]. 34): ὅπου... ἐλθεῖν. Ηε ροεβ5 
ἴο Ηἰβ δῖε δηὰ {πιῖ περ {πε σᾶπποῖ 
Τοχπης, ἰἔ τπὲν ἄο ποῖ Ὀεϊϊενε ἰῃ Ηΐπ1.-- 
Ψεῖ. 22. Α8 Ὀεΐοτε, 80 πον, ἴῃς [εν 
[αἱ] ἴο υπάδετβιαπὰ Ηἱπὶ, απὰ δβκ: Μήτι 
τον ἐλθεῖν, “ἍΨΠ. Ἠς ΚΙῚ Ηἰπιβεϊ, 
εἰς. ὃ" τον ραϊπεγεὰ ἔγοπι ἴῃς ὑπάγω 
τῃαῖ {πε ἀεραγίυγε Ηε βροῖε οὗ ννὰβ Ηἰ5 
ονγη δοείοη, απὰ τῃουρῆς ἴπαὶ ρεῦθδρ8 
Ηξε πιεαπὶ ἴὸ ρυῖ Ηἰτηβεῖῦ ὈΥ ἀεδῖ ἢ 
Ῥεγοηά {πεῖς γεαςῃ. Μδην ἱπιεγρτγείείβ, 
ἐνεῃ ᾿Μεβίοοιε δηὰ ΗἩοϊιζηιδηπ, βυρροβα 
1ῃδῖ τῆς Πε11 οὗ δυϊο!ἀε5 ἰβ πιδαηῖς ὃν τῇς 
Ρΐδοε ψβεσα πεν οου]ά ποῖ οφοπιε. Τδῖβ 
'5 τεξυιϊεὰ ὃν Ἐδετγβῃεὶπι (1. 170, ποῖο); 
δηά, Ὀεϑβίἀδβ, ἴῃς πηεαπίηρ οὈνιου ΒΥ ἰβ, 
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23. Καὶ εἶπεν αὐτοῖς, “ Ὑμεῖς ἐκ τῶν κάτω ἐστὲ, ἐγὼ ἐκ τῶν ἄνω 
εἰμί ὑμεῖς ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἐστὲ, ἐγὼ οὐκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου 
τούτου. 24. εἶπον οὖν ὑμῖν ὅτι ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις ὑμῶν " 

ἐὰν γὰρ μὴ πιστεύσητε ὅτι ἐγώ εἶμι, ἀποθανεῖσθε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις 
ὑμῶν." 25. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, “Σὺ τίς εἴ; Καὶ εἶπεν αὐτοῖς ὁ 

6εα. ΧΙ. 
Ἰησοῦς, ““" Τὴν ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν. 26. “ πολλὰ ἔχω περὶ ἥ 2... κα. 
ὑμῶν λαλεῖν καὶ κρίνειν - ἀλλ᾽ ὁ πέμψας με ἀληθής ἐστι, κἀγὼ ἃ ὗν, 12. 

1 ΝΗ. τεδά οτι 88 ὁπα ννοτὰ δηὰ ρίδος ροϊπὶ οὗ ἰηϊεσγσοραίίοη δὲ (ῃς δηὰ οὗ τῃ68 
οἴδυβε. 

1πδῖ 48 πον πὰ πο ἱπιεποη οἵ ἁγίηρ, 
Ηΐβ βυρροβεά ἀδαῖῃβ νουϊὰ ρυὶ Ηἰπὶ 
Ὀεγοηά τμεὶς γεϑοῦ.---νετς. 22. Βυὶ ἀϊ5- 
τερατάϊηρ τῆς ἱπιεσγυριίοη, ἀπά νυν βῃϊπρ 
τότε οἰεαεῖν ἴὸ βῆον ψὮν {πεν οουὰ 
ποῖ ἴοϊονν Ηΐπι, δαπὰ ννβδαὲ Ἵοηπδιϊυϊεὰ 
(δε ταδὶ βεραγαιίοη ἴῃ ἀεβιίπν Ὀεΐννεεπ 
Ηἰπὶ δπὰ ἰμεπὶ, Ης βᾶγβ: Ὑμεῖς... 
τούτον, “Ὑου Ὀεΐοπρ ἴο ἴδε (Πϊηρ8 
Ῥεῖον, 1 το {πε τη ρ8 ἀῦονε : γου γε οὗ 
118 ᾿νοῦ, 1 δπὴ ποῖ οἵ {π|8 ννοτ]ά "". 
Τῆς ἵννο οἰδυβεβ Ῥαίδηςε δπὰ ἱπίεγργεῖ 
Οτς δποῖμπεγτ : ““τπίηρθ θεῖον " δεὶπσ 
Ἔαφυίϊναϊεηι ἴὸ “118 νοτῖά "Ἅ, [Ια 88 
Ῥεσδιβε ἐπῖὶ8 βο παίυγα!ν βερδσζαῖεά 
τπεπὶ τοπὶ Ηΐπὶ δὰ Ηἰΐβ ἀδβιϊηυ δπά 
Ὀεοδυβε τπεῖς ἀεδβιϊπΥ ννγὰ8 ἴμδῖ οἵ τῆς 
νου πὲ Ης δαὰ νναγτηεά {πεπὶ.---ῦεσ. 
24. εἶπον οὖν. .. ὑμῶν. ““ὙΠετείοτε 
βαϊά 1 υπῖο γοι, γὲ 5}411 ἀΐε ἰπ γόους 
5βἰπ5." τΤῇς επιρμαιϊὶς ννοτὰ ἷβ8 ποιν 
ἀποθανεῖσθε (ω,. νεῖ. 12); ἴπε ἀεδίγυς- 
τίοπ ἰ8β 1ἴ8ε16 μὰς ἱπ τῆς ἐογεστουπὰ 
(Μεγεσ, Ηοϊιζσηδηπ). “Εογ ὑη1655 γα 
Ὀεῖίενε τῆδὲ 1 ἂπὶ Ηδ, γὲ 53Π4]], εἴς." 
Ὑνπδι πον ννεγε γεαυϊγοὰ το Ὀαϊΐανε 18 ποῖ 
εχρ] οι εἶν διδιεά (566 τπεὶγ φυεβείοη, νετ. 
15), ἰξ ἰ8 ὅτι ἐγώ εἶμι “ τπαὶ 1 4πὶ,᾽" ΠΟ ἢ 
ΜΜνεβίοοῖξ βίρροβεβ μᾶ5 ἴῃς ργερηδηΐ 
πιεδηΐηρ “ τδῖ 1 δπὶ, τπδὲ 'π πη 15 ἴῃ 6 
ΒρΡΙΐηρ οὗ Πππῖ ἀπὰ Ἰΐρῃι δηὰ βίγεηρίῃ "; 
Ῥυς τΠ|5 Βολγοεῖν 8118 ἴῃς ςοηϊεχί. Μεγεσ 
ΒΌΡΡΟΞεΒβ ἴῃδι Ηδς πηεᾶῃβ “"1μδὲ 1 ἅγὴ ἴῃ6 
Μεββίδι ". Βυῖ ϑυγεῖὶγν ἴτ τηυβὲ τεΐεγ 
ἀϊτεςιγ τὸ πᾶ Ηξ [88 7υ8ὲ ἀεοϊαγεά 
Ἡ!π86 7 τὸ θε, “1 δπὶ ποῖ οὗ 8. ψοτὶά 
δυῖ οὗ τῆς τῃΐϊηρ5 αδονε ᾽" [“ πᾶπ)! ἢ ἀετ 
ἄνωθεν ϑιαπ)πιεηάς ; ἀϊε 4] πιϑομεϊδεπάς 
Ῥετγβδπιςῆκεῖς, Ἠοϊιζπιαηθη]. Τῆΐ5 
ὈεΙΙεῦ ννὰ8 παοαββασυ δεοᾶυβε ΟΠΪΥῪ ὉΥ 
διϊδοπίηρ τπειηβεῖνεβ ἰοὸ Ηἰβ ἐεδοῃίπρ 
δπὰ ρεζβϑοη οουϊά {πεν Ὁα ἀεοϊϊνεγεά ἔγουι 
{πεῖς ἰἀεπιϊβοδιίοα τυ τ 18. ψνοτ]ά.--- 
ΨΜεῖ. 25. ΤῊϊβ οἷν δάάβ8 δεν] άδεγπηεπὶ 
ἴο {πεὶγ πιηᾶ, ἀπά ἴῃδγ, ποῖ “Ῥεῖ δηά 
ςοπιεπιριυοιβὶν ᾿" (Μεγεγ, Ν εἶϑβ, Η οἱ Ζ- 
πλδηπ), δὰ ΜΠ Βοπὶα βῃδάς οἵ ἰπὶι- 
Ῥδϊίεποε, δε: Σὺ τίς εἶ; “ὙΠΟ δγὲ 

ὙΠου δ᾽ Τὸ {π|8 1εβὰ8 τερίϊεβ : τὴν 
ἀρχὴν ὅ τι καὶ λαλῶ ὑμῖν. ὙΠεβε 
Ψογὰβ ἃσα τεπάδσεά ἱπ ΑΝ. “Ἔνδῃ ἐλφ 
δαριε ἴῃδῖ 1 8αἰἃ υπίο γοι ἔσγοπὶ ἐπ6 
δερίπηϊηρ; δηὰ ἱπ ΚΝ. “ Ενεη τδαῖ 
ΨΠΙΟΘΒ 1 πᾶνε 4150 βρόκεη πὑπίο νου ἴσοπὶ 
1πε θερὶππίπρ". Τῇὴς ατεεῖς Βδίμοσβ 
υὑὑπάἀετθιοοά τὴν ἀρχὴν 45 εαυΐϊναϊεης τὸ 
ὅλως, ἃ πιεδηπίηρ ἰξ ἐγεαυεπν Ὀεδζβ ; απά 
1 ἱπίεγργεϊ τ86 οἴδιδα 85 Ὧη Ἔχο[δπιὰ- 
τίοη, “ὙΠΑῚ βῃου]ά ὄἌνεη βρεαῖ ἴο γοῦ 
αἱ 4111 [ὅλως, ὅτι καὶ λαλῶ ὑμῖν, 
περιττόν ἐστιν. ἀνάξιοι γάρ ἐστε παντὸς 
λόγον, ὡς πειρασταί, ΕὐτΠγπιίι5.1] Ὑν ἢ 
1018 Εἰεἰά σοπηρᾶσγεβ Αςἢ 1168 Τακίιιβ, νἱ. 
20, οὐκ ἀγαπᾷς ὅτι σοι καὶ λαλῶ; Ατί 
του ποῖ σοπίεπι παῖ 1 ἐνεη οοπάεβοεηᾶ 
ἴο 5Ρεακ ἴο τπεα ὃ [πῃ βυρροτὶ οὗ τπΐ8 
τεηδεγίηρ Ηοἰεζπιάπη 4ιοῖεβ ἴσοπι Ο]επὶ., 
Ἡοπι. νῖ. τι, εἰ μὴ παρακολονθεῖς οἷς 
λέγω, τί καὶ τὴν ἀρχὴν διαλέγομαι; Ηε 
ἔνθ βΌρΡοβεβ ἴπαῖ 115 ἰβ δὴ δοῇο οὗ 
7οἤη, 80 δὶ νγαὰ πᾶνε πεσε δῃ ἱπάϊςδίίοῃ 
οὔτε δα] εβὲ ἱπιεσργεϊδιίοη οὗ ἔπε τνοσάϑ. 
ΤῊΐβ πιεαπίηρ ἄοεβ πὸ νίοϊεποε ἴο ἴῃς 
ννοσάβ, Ὀυϊ 1 18. ΒΡ ΤΥ δὲ ἀϊβοογά νυ ἢ 
πε βρίγις οὔ ἐπε πεχὲ οἴδυδε δπὰ οὗ 7εδιι5 
δεπεγαῖν (αἰιποιρῃ οὐ. ΜΚ. ἴχ. 10). 
Ἀποίπεγ τεηάδογίηρ, δἀνοςδιεὰ δὲ ργεδῖ 
Ἰεπρῖ ὉΥ Βαρδεὶ (νη »ιοέ., 1... 637), Ραῖ8 
ἃ σοπΊπλὰ δίϊε τὴν ἀρχὴν ἀπά Δἃποῖπες 
αἴεσγ ὑμῖν, δΔηά ςοππεοῖα τὴν ἀρχὴν 
ἢ πολλὰ ἔχω; ““οπηηΐπο, αυΐα εἰ 
Ἰοφᾷος νοῦΐβ, πιυϊα παῦθεο ἀὲ νοδίϑ 
Ἰοφυΐ ". Βαρῆε] δ ποῖα 8 Ἵἢἰ εν νδ]υ- 
δῖε. ἔοσ πε οοἰϊεοιίοα οὗὨἨἁ ἰπβίδποεϑ 
οὗ ἴτε υβϑεὲ οἵ τὴν ἀρχήν. Α ιπἰτὰ 
ἱπιεσργείδιίοη 18 {πὶ βυρρεβίεἃ Ὁγ τε 
ΑΙΝ., «πὰ νος ἤηάβ ἃ τεπιδγκδῦῖς 
δπαίοραε ἱπ ΡΙδυῖιβ, Οαῤἑὶυϊ, 111. ἵν. οι, 
“Ουἱβ ἰρίτατ 6 εβὲ  Οὐεπὶ ἀυάυπὶ 
ἀϊχὶ ἃ ῥτϊποὶρίο εἰδί ᾿" (ΕἸβπθτ). Βαὲ 118 
νου τευ λέγω, ποῖ λαλῶ. Ὑπετῖα 
τεπιαῖπβ ἃ ἰουτίῃ ροββίϊε ἱπιεγργείδιίοη, 
καῖ οἵ Μεῖαποπιβοη, νψῆο τεηάεγβ 
“ ρίαπε ΠΠῚΠἃ ἰρβαπι νογθυπ) δὰπὶ αυοά 
ἰἴοᾳυῦογ νοδίβουπι . 80. [Γυΐπες (86 ς 
Μεγεῖ) ; δπὰ Ννἵπεσ ἰγαπβὶδίεβ “ (1 πὶ) 
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ἤκουσα παρ᾽ αὐτοῦ, ταῦτα λέγω εἰς τὸν κόσμον." 
ὅτι τὸν πατέρα αὐτοῖς ἔλεγεν. 
“Ὅταν "ὑψώσητε τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου, τότε γνώσεσθε ὅτι ἐγώ ΧΙ τῳ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΝΙΙ. 

27. Οὐκ ἔγνωσαν 
28. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 

εἶμι - καὶ ἀπ᾽ ἐμαυτοῦ ποιῶ οὐδὲν, ἀλλὰ καθὼς ἐδίδαξέ με ὁ πατήρ 
μου, ταῦτα λαλῶ. 29. καὶ ὁ πέμψας με, μετ᾽ ἐμοῦ ἐστιν - οὐκ ἀφῆκέ 

Υ Ἑχοά. χν. με μόνον ὃ πατὴρ, ὅτι ἐγὼ τὰ " ἀρεστὰ αὐτῷ ποιῶ πάντοτε." 30. 
ρι: ϑ “τς Ταῦτα αὐτοῦ λαλοῦντος πολλοὶ " ἐπίστευσαι εἰς αὐτόν. 
Α-ῖδ νί. 2. 

κἰϊ, τα. 
ἃ χν. 9, 1ο. ἐς 
Ὁ2 Μᾶς. ἱ. 

31. Ἔλεγε οὖν ὁ Ἰησοῦς πρὸς τοὺς πεπιστευκότας αὐτῷ Ἰουδαίους, 
᾿Ἐὰν ὑμεῖς " μείνητε ἐν τῷ λόγῳ τῷ ἐμῷ, ἀληθῶς μαθηταί μου ἐστέ - 

81: βοπε 32. καὶ γνώσεσθε τὴν ἀλήθειαν, καὶ ἡ ἀλήθεια ἢ ἐλευθερώσει ὑμᾶς." 

δἰιοχεῖπες τπᾶτ ΠΟ ἴῃ ΤΥ ννογάβ 1 
τερτεβαπὶ τηγβεῖξ 48 ὑεὶπρ". Τὸ {8 
Μεγες απὰ Μουϊξοη (5ε6 ἢἷβ ποῖες οἡ 
Ὑνιποτὴ οὔ͵εος τπᾶὲ τὴν ἀρχὴν ΟὨΪΥ 
ΤΑΘΔΠΒ “ ΟπΊηΐηΟ ἢ “Ῥτοσβα8᾽" Ψμεη τὸ 
Βεπίεηςε ἰβ περϑίῖνε, Εἴβπεγ, ποϑψένεγ, 
δἀπιτεῖηρ τμᾶὲ τῆ6 '8εὲ 8 γᾶγε, βίνεβ 
βενεζδὶ Ἔβχδπηρῖαβ ὑνεγε ἰδ ἰβ τιϑεὰ “ β'πε 
δἀὐάϊΐα περδῖϊνα ̓ς. Τῆς ψογάβ, ἴπεῃ, 
ΤΩΔΥ Ὅς ἰΆΚεπ 85 πιεδπίπρ “1 Ἄτὴ ποιπίηρ 
εἶβε ᾿πδὴ ψῆδξ 1 δηὶ βαγίηρ ἴο γου: ἷ 
πὶ ἃ Νοῖςε ; ΤΥ Ῥείβοῃ 18 τὴν τεδοῆ- 
ἱῃρ"πινεσ. 26. πολλὰ ἔχω . .. “ ΠΊΔΠΥ͂ 
τΠηρβ ἤανε 1 ἴο βρεὰκ δπηὰ ἴο ἰυάρε 
δθους γου,᾽" βοπιε οὗ ννμίῖοῃ ἀγα υἱτοτεά 
ἴῃ τῆς ΙΔἴίες ρασγὶ οὗ {18 σμαρίεσ. ---λλ᾽ 
ὁ πέμψας... Βυϊ-πποννενος μαγά ἔογ 
γου ἴο τεςεῖνε---ἤδ8ςε τπίηρβ ἅτ ψνδδῖ 
ἅτε ρίνεμ πὶὲ ἴο βὰν ὉΥ Ηἰπιὶ πὶ βεπὶ 
πε, δπά ἐπετγοίογε 1 πιυβὲ βρεαῖκ ἔπεπὶ; 
δπά ποῖ ἴο γου οἷν Ὀαῖ ἰο ἴπε 'νοσὶὰ εἰς 
τὸν κόσμον.---νΝ ες. 22. Ηἰδ ἤδάᾶγεσβ ἀϊὰ 
ποῖ ἰάδεπεν “ Ηἰπι ἐμαὶ βεπὶ π᾿ ἢ 
“ῆε Εδίδεγ"": Οὐκ ωσαν ... 
ἔλεγεν.---νΝεῖ. 28. ΤΒετεΐοσε (οὖν) [εβι8 
βαϊά το βεπὶ, Ὅταν... εἶμι, ““Πεπ γα 
δανε εὰ ὑρ {Π6 ὅοη οἵ Μδη, ἴπεη 5881] 
γε Κπον παῖ 1 δηλ Ης ". ὑψώσητε ἢΔ8 
τῆς ἀουῦϊε τείεσεηος οὗ εἰεναϊίοπ οἡ ἴῃ8 
οἴοββ δἂηὰ εἰενδιίοη ἴοὸ ἴῃς Μεββίδηϊς 
τῆτοης, { 1, τ4.- ὙὍῃα ρεορῖε Μέγα 
τι 5 το εἰεναῖς Ηἰπὶ ἀπά ἴπεη πεν νουϊὰ 
τεοορηίβε Ηἰτη, Αςἐβ ἰἱ. 37, εἴς. --ὅτι ἐγώ 
εἶμι “παῖ 1 ὯἋπὶ Ἡς,᾽" ἱ.ε., “ἴῃς ὅοη οὗ 
Μδη". ὙΝΒδῖ [οἹϊοννβ 5 ποῖ ἀερεπάεπε 
Οὐ ὅτι (ἀραϊπβὶ Μεγεσγ, Ηοὶϊζτηδπῃ, 
ΜΜεβίςοι) ; [πε καὶ ἀπ᾽ ἐμαντοῦ Ὀερὶπ8 
ἃ πεν βίδίεπηθηΐ, 845 ἴπε ργεβεηῖ, ποιῶ, 
βῆοννβ. ΤῊΣ βδεαυξηςε οὗ ἐπουρῆῖ ἰδ: γε 
Β[4]1 Κῆονν ἴπαὶ 1 δπὶ Μεββίδῃ : δηὰ 
ἰηάεςὰ 1 πον δςοὲ 858 βυςῆ, ἴογ οὔ πιυβεῖγ ὶ 
ἀο ποιπίηρ, Ὀὰϊ 88 τὴν Εδίμον ἢδ8 ἰδυρῶὶ 
ΤΩ, 80 1 βρεᾶκ. ΤὨϊβ ἰ5 ἴδε ρῥσγεβεηὶ 
Ῥιοοῦ {παῖ Ηδς νγδ8 Μεϑβϑβίδῃ.-- -εσ, 20. 
καὶ ὁ πέμψας... πάντοτε. Ηἰ58 βάεἰν 
ἴο ἴδε ρυζροβα οὗ ἴῃς Εδίπε {πὲ βεπὶ 
Ηἱΐπιὶ βεουγτεὰ Ηἱΐβδ Ρεγρεῖιιδὶ ργεβεποδ 

ν ἢ Ηἰπι. ΒΥ Ηἰἴ58 οπίϊγε βεϊξαδπερα- 
θη δπὰ ἐγεεάοπι ἔγοπι 861 -ν}}} Ης ρανε 
τοοηι ἴο ἔπε ϑρίτγιε οὔ τῆε Εδίῃμεσ. Οἵ, 5 
Ννεβίοοιϊε βδυρροβεβ, ἴῃς ὅτι οἷδιιβε Δ 
Εἰνς τε ενίάεπος οἵ βῖρτι οὗ ἴῃς ῥσε- 
ςεάϊπρ ταῖπεγ ἴμδη [18 οδυβε; δηδ τῆς 
ΤΘΔΠΙΠΡ ΤΊΑΔΥ δα {παῖ τῆς τεβυῖϊὲ οἵ πὲ 
Ἐδιβοτβ ργεβεπος 5 βθεῃ ἴῃ πε ρετίεςι 
ςοττεβροπάεηοε οὔτδε σοπάιιοϊ οἵ ἴπε ϑοὴ 
Μὴ τῇς ΜΠ] οὗ τῆς Ἑδιίδεσ.--Ν οσ, 30. 
ταῦτα... αὐτόν. “Α56 Ηε δβρᾶκε 
τῆ68ε {ΐρ8 πηδᾶν Ὀεϊϊενεά οη Ηἰπι,᾽" 
ποῖ οηἷν ὑεϊϊενεὰ ψμᾶὶ Ηξς βαϊὰ, μὲ 
δοςορῖεά Ηἰπὶ 45 ἢ Μεββεηρεσ οὔ σοά. 
Τῆε βἰδιεπιεπὶ οἷοβεβ οπε ραγρτδρῇ δηὰ 
ΡΙερᾶγεβ ἔογ ἴῃς πεχί, ἴθ ψῃΐοι ἰὲ 15 
δῆονπῃ ναὶ {πὶβ (Δ διηουπίεά ἴο 
(Ηοϊιζπιδπη). 

γν. 31-59ς. ΠΟ δειδοίοη δείισεσπ Ἄέστις 
απὰ ἐπε Ἄσιος γεραγάϊηρ ἐκεὶν ῥαίεγπιί». 
πτν ες. 31. Τὸ ἴμοβα ῃο 'χᾶνε [υβὲ θοε πὶ 
ἀεβογίρεά 845 θεϊϊενίπρ οἡα Ηἰπὶ [εθὰ5 
Μεηΐ οἡ ἴο 5ᾶν, Ἐὰν ὑμεῖς... ὑμᾶς. 
Ἴέγου "--ὑμεῖς ἐπιρμαβίβεά ἰπ ἀϊδεῖπο- 
τίου ἴτοπι ἴῆοβα ννῆο πδά ποὶ δεϊϊενεά---- 
“ἼΔϑϊάς ἴῃ τῇ ννογὰ "---ποῖ οοπίθεης ἢ 
πιακίηρ [8 ἢτϑὶ βίερ ἰονατάβ (δ δηᾶ 
οδεάϊεηςε--- ἐδεη "᾿--θαϊ ποῖ ὉΠ] τμεη--- 
““ΔΤῈ γα γεδιν τὴν ἀϊβοίρ!εβ."--νεσ. 32. 
καὶ γνώσεσθε... ὑμᾶς. ΒΥ αὐϊάϊηρ ἴῃ 
ΟΠ σίβε᾽'β ψοσά, τηδκίηρ ἴξ τῆς τὰῖε οἵ τπεὶς 
1|ὸ ἀπά δοςερίϊηρ Ηἰπὶ 45 πεῖς αυϊᾶα 
δηά Τεδςπετ, ΤΠ Ὺ τνουἹὰ σοπιε ἰο ἔδας 
Κπονϊεάρε οὗ τῆς τυ ΜΗ ΪΟἢ ΟἿΪΥ εχ- 
Ῥετγὶπιεπῖαὶ τεβδίϊηρ οὗ ἰξ οδη Ὀτίηρ ; δπὰᾶ 
1ῃς {τυ τῇ τεσαγάϊηρ τΠεῖτγ τεϊδιίοη ἴο Ηἰπι 
δηὰ ἴο αοὰὐ νουϊὰ ἴυγη 411 βεγνίςε δπὰ 
411 116 ἱπῖο ᾿ἰθεσῖγυ. Ετεςεάἄοπι, ἃ οου- 
ἀϊείοη οὗ δὐβοϊαξε Πἰθεγν ἔγοπὶ 411 ουῖ- 
τννατὰ οοηβίσαϊπι, 8 ΟὨΪΥ διϊδϊπεά πε 
πιδῃ δἰϊαὶπς [Ὁ]! οννβηῖϊρ ἘΠ αοά (ννΠο 15 
δυβοϊυιεῖν ἔτεα) ἰῃ τπς ἰτὰῖ : ψἤεη ἴπδξ 
Ῥιοπιρὶβ πιᾶῃ ἴο δοίΐοη Ψῃϊοἢ ῥγοπιρῖβ 
αοά. [Γ΄ ιδε βιπκίηρ Ρδγδι!εῖ ἱπ 
Ἐρίςοϊεῖυβ, ἱν. 7. εἰς ἐμὲ οὐδεὶς ἐξονσίαν 
ἔχει " ἠλευθέρωμαι ὑπὸ τοῦ θεοῦ, ἔγνωκα 
αὐτοῦ τὰς ἐντολὰς, οὐκέτι οὐδεὶς δονλα.- 
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33: ᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ, ““ Σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐσμεν, καὶ οὐδενὶ Ἅ δε- ς νν. 37. 30. 
σα]. τά δουλεύκαμεν πώποτε: πῶς σὺ λέγεις, Ὅτι ἐλεύθεροι γενήσεσθε ;" ἃ ὅεῃ. ἀν. 

34. ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ““᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι " πᾶς ὁ 4 Ῥεῖ. ἡ. 
ὁ ποιῶν τὴν ἁμαρτίαν, δοῦλός ἐστι τῆς ἁμαρτίας. 
"οὐ μένει ἐν τῇ οἰκίᾳ εἰς τὸν αἰῶνα " 
36. ἐὰν οὖν ὁ υἱὸς ὑμᾶς ἐλευθερώσῃ, ὄντως ἐλεύθεροι ἔσεσθε. ἱν. “«. 

1ο. 748. 
35. ὁ δὲ δοῦλος Υ͂. 15. 

ὁ υἱὸς μένει εἰς τὸν αἰῶνα. { 6εη. χαί. 

37. οἶδα ὅτι σπέρμα ᾿Αβραάμ ἐστε’ ἀλλὰ " ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ε ν. 44. 

ὅτι ὁ λόγος ὁ ἐμὸς οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. 38. ἢ ἐγὼ ὃ ἑώρακα παρὰ τῷ ἃ ν. το; χί!, 

πατρί μου,: λαλῶ καὶ ὑμεῖς οὖν ὃ ἑωράκατε" παρὰ τῷ πατρὶ ὃ 
ὑμῶν,2 ποιεῖτε." 

1 μον οπρἰτϊεὰ ἱπ ΒΟΙ,. 

39. ᾿Απεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, “Ὁ πατὴρ 

3 ἡκουσατε ΜΠ ΦΟΒΟΚΙ, 1, 33. 
5 τον πατρος Μ]Βου ὑμῶν ἰἱπ ΤΙΤΙΝΝ.Η.Ε. 

γωγῆσαί με δύναται.]--ετ. 33. Βυὲ 
τηῖθ8. δηπουποοπιεηΐ, ἱπβίεδά οὗ βεδπιίηρ 
ἴο πε 7εννβ τῆς ουϊπγί παιίοη οὗὨ 81] Ὁ]155, 
Ῥτονοίδθ ὄνδὴ ἴῃ ἐπε πεπιστευκότες 
(νεσ. 31) ἃ Ὀ]πά, σατρίηρ οτι εἰς πὶ: 
Σπέρμα... γενήσεσθε; Μὲ ἅτε ἴῃς 
βεδὰ οἵ Αὐτδῆδπι, ςαἰεὰ ὃν Οοά ἴο γυϊς 
811 ρεορίεβ, δπά ἴο ποῆς ἣανε ννὲ ἕνεσ 
Ὀεεη 8ῖανεβ. “Τῆς ερίβοάεβ οὗ Ερυριίδη, 
Βαυϊοηίΐαη, ϑυγίαπ, δπὰ Ἐοπιᾶπ οοη- 
΄ηυεβῖβ ΨΕΣῈ ἱγεαῖεὰ 88 πεσε (γῇ βίοσΥ 
δοοίάδηιβ, ποῖ ἰουςῃίπρ [Π6 τεαὶ 16 οὗ 
τῆς Ρεορῖε, νῆο παὰ πενεσ δοςερίεὰ ἔπ Ὲ 
ἀοτηϊπίοη οὔ Πεὶσ σοπαθογογβ ογ ςοδ] εβοθά 
ψ τ τπαπὶ,᾽ ὙΝεδίοοιῖς. ϑαγίπρβ βυςἢ 88 
“ΑἿΙ Ιβγᾶεὶ ἀγὲ {πε οἰϊ]άγεη οἵ Κίπρβ ᾿" 
ψεσα ουγτεηΐ δηηοηρ ἴῃ6 ρεορὶθ. ον 
τπεη οουἹά ετηδης ρδιίοη Ὀε βροίβῃ οὗ ἃ5 
γεῖ τὸ ὃς ρίνεη τἤότὴ ὃ--νεσ. 34. ΤΠΣ 
ΔΏΒΝΕΙ ἰ8: ἁμὴν... ὁμαρτίας [τῆς 
ἁμαρτίας ἰ5 Ὀταοκεῖεἁ ὃν ΝΝ.Η.]. Τῆς 
Πθετν πιεᾶπὶ ἰδ ἱπνναγά, γδάϊςαὶ, δηὰ 
ἱπάϊνϊάυα]!. “ἜνετΥ οὔε ν πο ἴἷνεβ ἃ 
1|ὲ οὗ 5 18 ἃ βίανβ." Οὐ. οπι. νὶ. 
16, 2ο; 2 Ρεῖ. ἱϊ. το; Χεη., Μρρι., 
ἷν. 5, 3; ΡΟ Β ἔγαοὶ ““Ουοὰά οπιηὶβ 
τοῦιι8 5δἰὲ ᾿ἰθες,᾿ δηὰ ἴῃς ϑιοὶϊς βδὺ- 
ἴῃ “βοΐυβ βαρίβδῃϑ εϑὲ 1ἰδεῦ "Ὁ, ὙΤΠῈ 
τεϊαιίοπβ βυϊδβίβεῖηρ ἐν τῇ οἰκίᾳ ἴῃ τς 
Βουδβε οὗ Οοά, ἴῃς ὙΠεοογδου ἴὸ ΒΙΟἢ 
{πεν δοδβίεά ἰο δεΐοηρ, πιυϑὲ δε ἀείεγ- 
τηϊηεά γ ννῆδὶ ἰ5 βρίττυδὶ, Ὁ. ̓ ΙΚαπςβ85 ἴο 
τε Ηεδά οὗ ἔπε πουβε ; “ τ815 βεγσντυδς 
Μουὰ Ἰεδά ἴο παιὶοηδὶ τεὐεοιίοη," Εάετβ- 
Βείπη. [τ Ῥεποναεβ ἴπαπὶ ἱπεγείοτε ἴὸ 
τετηδσηδοῦ τΠ8 σεβιϊὲ οὐὁἨἩ ἴπ6 βεπεγδιν 
τεσορηϊβεὰ ρτγίποῖρὶε πὲ βίη τηδβίετϑ ἔῃ 
Βίηπες δηὰ πηλαβ πὶ ἃ βἷανε (νεσ. 35), 
υἱς., “τῇαι τῆς εἷανε ἀοεβ ποῖ δϑϊᾶς ἴῃ 
186 Βουβε,᾽᾽ ἄοεβ ποῖ ρεγπιαπεηῖὶν ἱπποτῖξ 
τῆε Ργοπηῖβεβ ἴο Αὐταῆδηη, δηά τῆς δ] εββεά- 
Π685 οὗ [ε]]οννβαὶρ ἢ αοά; ἰξ ἰ8Β τῆς 
ϑοη ννῆο αὐ᾽άεβ ἔογ Ἄενεσ.0 Οὐ Ηεθβ. ἰἰ. 

6. Τα βἷανθ 848 πὸ ρεγπιδηεηὶ ἱοοξίηρ 
ἵπ ἴπΠ6 πουβὲ: δα τῇδυ ὃς ἀϊβηχίβϑεά οἵ 
5οἷά. Τῇε τγδηβίξίοη νυ Ὡς ἢ ῬΑὰ] Βἰπηβεὶξ 
δὰ πιδάβ ἴτοτι ἔπιε βεσγνὶϊε το τῆς 11] 
Ροϑβίτίοῃ οοἱουτεά ᾿ί8 νίενν οὗ δε αοβρεϊ, 
αδ]. ἰν. χ- 7; δυξ ποτε ἰξ ἰβ ποῖ ἐδ βεγνῖ]8 
αἰττυὰς τοννατάβ αοα δυϊ 5] νεγΥ ἴο 5ἰπ 
τηδὲ ἴδ ἴῃ νίενν. Ετσοπὶ τ 18 βδνεσυ ΟἿΪΥ 
τὴς. ϑοὴ ετηδηοίραϊεβ, ἐὰν οὖν... 
ἔσεσθε. ΤΆΪΒ ἱπηρί!ε5. ταὶ ΤΠΕΥ ἡγεῖς 811 
Ῥοτῃ 5ίανεβ ἀπά πεεάεά επιαποϊραίίοη, 
δηὰ ἰπαὶ οπν Οπε, Ηἰπιβεῖζ τμῈ ὅοη, 
οουἱά ρῖνε τ86πὶ ἴγὰς [ἰρεσῖν.--ὄντως 
ἐλεύθεροι ἰπ ςοπίγαδι ἴο {δε θα ΓῪ πεν 
Βοδϑιεὰ οὗἉ ἱπ νεῖ, 33. ον ἴδε ὅοῃ 
εσηδηςῖραῖα8 ἰ8 βδῆοννῃ ἴῃ (Δ]. ἱν. 1.7. ΤΙς 
Βυρογῆοίαὶ σμαγαοῖοσ οὗ τῆς [ἰρεσν ἔπεν 
δη)ογεὰ Ὀγ ἐμεῖς δἰσὶΒ 85. [εν ἰ5 ἔυγίμες 
δι ρϑβιβεά ἰπ νεῦ. 37.-τνετ. 37. οἶδα... 
ὑμῖν. “1 Κηονν τῆδι γου ἅτε Αγδῇδτη᾽ 8 
βεεά; ἰξ 18 ὙΟῸΓΣ πιοδὶ ἄδεθοεπε ᾿ς ἢ 19 
ἰπ ᾳυεδίίοη, ἀπά γοὺυσ Ἴοοπάυοι 5ῇοννβ 
τῆαι τὴν ψνογά, νυ Ὡς ἢ ρῖνεβ ἴσας ᾿ἰθεγν 
(νν. 31, 32), ἄοεβ ποῖ Βπά ρΐδος ἰῃ γου." 
---οὐ χωρεῖ ἐν ὑμῖν. Τῆς τεεκ Εδίμειθ 
4}1 υπἀετγβίδπά τμεβε ννογάβ ἰπ ἔπε βεῆβα 
οὔ ΑΟΝ., “βδῖῃ πὸ ρίδςε ἴῃ γου ᾿"η. Ογτίϊ 
Πα85 διὰ τὴν ἐνοικήσασαν ἐν ὑμῖν 
ἁμαρτίαν δηλαδὴ, καὶ τόπον ὥσπερ οὐκ 
ἐῶσαν, εἰς. 80 Εὐτπγτηυβ ἀπά ὙΠεο- 
Ἡγίδοϊ. Βεζὰ τεπάειβ “ποὴ δαθεῖ 
οουπι,᾽" οἰτηρ ἃ ραϑβᾶρε ἕγοπιὶ Ασϊβίοιϊ!ς, 
ΜὨΙΟἢ Μεγεσ ἀϊβαϊϊοννβ, θεσαιβα ἴῃ 1 τΠ6 
νεῖ ἰδ υϑεὰ ἱπηρεγβοηδιῖγ. Βαϊ Εἰεϊά 
885 ἔουπὰ Δποῖδεσ ἰμβίδπος ἰπ ΑἸοϊρῆτοη, 
Ἐῤίπφέ., ᾿ς, 7, ἴῃ ΨὨΪΟΣ χωρεῖν 8 υϑεὰ ἴῃ 
πε δεῆβε οἵ “ἰοουπὶ ἤαῦογς " (Ο ἐΐπσι 
Νονυῖς., Ῥ. 67). ΤῊ σοπητοη τηεξαπίπρ 
οἵ χωρεῖν, “ἴο λάναποε," ἰδ αἷἰδο αυΐξε 
τεϊοναπξ δηὰ ἱπάεεά ποὶ τηδίεγια !ν 
ἀϊῆεσεπ [τ ἰ8 Πτεαυεπῖῖν υϑεὰ ἴογ 
Ῥτιοβροσοῦβ, βυςοεββίμ ῥσορτεββ. ες 
Ασβιορῇ., Ῥαχ, 694, ἀηὰ οἴπες ραββαρεβ 



778 
ἡμῶν ᾿Αβραάμ ἐστι." 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ͂Ν ΥΙΠ. 

Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “Εἰ τέκνα τοῦ 

᾿Αβραὰμ ἧτε,1 τὰ ἔργα τοῦ ᾿Αβραὰμ ἐποιεῖτε ἄν. 40. νῦν δὲ 

ζητεῖτέ με ἀποκτεῖναι, ἄνθρωπον ὃς τὴν ἀλήθειαν ὑμῖν λελάληκα, 

11. 20. ἣν ἤκουσα ' παρὰ τοῦ Θεοῦ" τοῦτο ᾿Αβραὰμ οὐκ ἐποίησεν. 41. 
ὑμεῖς ποιεῖτε τὰ ἔργα τοῦ πατρὸς ὑμῶν." Εἶπον οὖν αὐτῷ, “Ἡμεῖς 

ἐκ πορνείας οὐ γεγεννήμεθα3- ἕνα πατέρα ἔχομεν, τὸν Θεόν." 
42. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ ̓ Ιησοῦς, “Εἰ ὁ Θεὸς πατὴρ ὑμῶν ἦν, ἠγαπᾶτε 

ἸΝδευ. χνὶ. ἂν ἐμέ" ἐγὼ γὰρ ἐκ τοῦ Θεοῦ ἐξῆλθον καὶ ἥκω οὐδὲ γὰρ ’ ἀπ᾽ 
κίν. 42. Μι. ἐμαυτοῦ ἐλήλυθα, ἀλλ᾽ ἐκεῖνός με ἀπέστειλε. 43. διατί τὴν λαλιὰν 

τανο 73. τὴν ἐμὴν οὐ γινώσκετε; ὅτι οὐ δύνασθε ἀκούειν τὸν λόγον τὸν ἐμόν. 

1 Ἰηβίεδά οὗ τε... ἐποιειτε αν ὟΝ Ἡ. στεδὰ ἐστε... . ποιεῖτε. εστε ἴ8 ἰουπά 

ἱπ ΜΙ ΒΌΙ,; ἐποιεῖτε που! ἂν ἰπ δ ΒΌΕΕΟ, νυ ἂν ἴῃ ΘΟ ΚΙ,. Οεγίδιηἶν 
τῆς ἱπεσί βίο! ν ργοῦδῦ]ε γεδάϊηρ 18 τδὶ οὗ Τ. Ε., Ἔββρεοία! ν νἤεη τῆς νυν δε οἵ νεῖ. 
40 ἰ8 ςοπβίετεά. 

3 ΤΕ, ἱπ ΟΔ, δυῖ ουκ ἐγεννηθημεᾶν ἰη ΒΌ, δάοριεά Ὁγ ΤῊΝ. ΗΕ. 

ἐπ Κγρκε; δπὰ οἴ. 2 Τῇςεβϑβ. 11. σ, ἵνα ὁ 
τρέχῃ “ΜΥ μΜοζὰ τηεεῖβ νι 

οὐβίδοϊεβ δηάᾶ ἰ8 ποῖ αἱἱονεά 1185 [}]] 
ἰπβυεηςε ἴῃ νου." --Νεσ. 38. ““Απά γεῖ 
τε ψοζὰ οὗ ΟὨγίβε ᾿ 5: οἰ αἰπηεά δοςερι- 
ΔΏςδ, ἔογ ἴξ τννᾶ8 ἀεσίνεά ἔσοπι ἱπηπηδάϊαίε 
Κπονϊεάρε οὗ ἀοά,᾽" ΥΜεβίοοιι.---ἐγὼ ὃ 
[ος ἃ ἐγὼ, 48 τεοεηὶ εὐϊΐοτβ τεδὰ).. ... 
ποιεῖτε. “ΔΙ 1 Πᾶνα βεθη υντἢ τὴν 
Ἑδίμοσ 1 βρεᾶκ; δῃὰ ννῆαδξ γε ἢᾶνε βεεῃ 
στ γοὺγ [αἴπεῦ γε ἀο." Ηες πιᾶκεβ 
τδς πιαίεπιεηῖς αἰπιοϑδῖ 458 ἰ{ ἰξ ννεσε ἃ 
ΠΘΟΕΒΒΑΤΥ ρτὶποῖρὶς τπαὶ δοὸπβ βδουϊά 
δάορι {πεῖς (Δί Πεῦβ᾽ ᾿πουρδῖβ. ὙὍς οὖν 
ταῖρῆς θὲ γτεπάεγεὰ “"“δηά βο᾽ ; ἰξ ννᾶβ 
Ὀεσαυβα ]εδὺ8 υἱἱετεὰ πὶ Ηὰ πδά 
Ἰοασπεὰ ὈΥ ἀϊΐγεοι ἱπίογοουγβε ἢ Ηἰ5 
Ἑδῖπος τπδὶ της εν βουρῇξ ἴο β'δύ 
Ηἰπι. ϑὲεε νν. 1τ6-19ς.« Τῆε ἑώρακα (ςρ. 
ἢ]. 31, 32) πιρῃς βεεπὶ ἴο ἱπάϊςαϊς τῇς 
Κηπονϊεάρε Ης πδὰ ἰπ Ηἰβ ρτγε- οχίβιεηϊ 
βῖαϊθ, δυῖ τῆς παχί οἴδυβε ἰοσγ 8 τ} 15.--- 
ποιεῖτε, [{ἴἰ 18 ἴο θαΪΔηοε λαλῶ, τηυϑὲ Ὀ6 
ἱπάϊςδιϊνε.---νοσ. 39. Τὸ τῃϊ5 ἀπιδίρυοιυβ 
Ὀυϊ οπχίπουβ υἱΐδγαηος ἴπ6 [6ὺν8 τερΡΪγ: 
ὋὉ πατὴρ ἡμῶν ᾿Αβραάμ ἐστι, {Πετεῦν 
τηδδληΐηῷ ἴο οἷἶεαγ {Πεπηβεῖνεβ οὔ ἴδε 
ϑυβρίοϊοπ οἵ πανὶπρ ἰεδυπεὰ δηγιπίπσ 
αν! τοπὶ {πεῖς ῖπεσ. Τὸ ψῃϊο ἢ [εβ808 
τεϊογιβ: Εἰ τέκνα. .. ἐποιεῖτε ἄν. “ΙΓ 
γε Μεγ ΑὈγαμδπι᾽ 8 ΟΠ! άγεη γς ννουἹὰ ἄο 
τῆς ψοσκβ οὐ Αὐτδῆδπι᾽" ; δοοογάϊηρ ἴο 
τῆς ἴανν οἵ νας. 38. 1{ ἐμεῖς οτἱρίη οουἹὰ 
θὲ Ψ ΠΟΙ ἰγδοςα το ΑὈγδμδπι, ἰπεη ἐπεὶ 
ςσοπάσος τννουἹὰ τγεβαπῦ]ς ἢ8,--- νῦν δὲ 
“ον ἐποίησεν. “Βυΐ πον;---Ὧβ (ἢς ἴδοι 
ΤΟΙ ἰ85--τυοῦ 8εεἰκ ἴο ΚΙ] πα ; αἀπά (15 
[88 ποῖ οπῖν ἴπ6 ρυΐῖ οὐἨ δη ογάϊπδαγυ 
τηυγάετ, δας γουσ ΠοΚ. Ἐπ  [5τουβεά ἀραΐηβι 
τὰς Ὀεςδι5ε 1 πᾶνε βροκεη ἴο γου ἴῃς συ τῇ 

1 πεασὰ οπὶ αοὰ. [ε ἴβ πιυγάες Ῥαβεά 
ρου ΒΟΒΈΪΠΕ ἰο αοἅ. ΤῆΪΐβ ἰβ νεῦῪ 
ἀϊθετγεηε ἔτοπι τῆς σοπάυςξ οὗ ΑΡτγΑπδτη.᾽" 
- ἄνθρωπον ξεεπὶ8 ἴο ὃς ιιϑεὰ εἰπΊρὶν 45 
να πῖρδϊ υ56 “ ρεγβοη ᾽""--ἃ ρβεδοῦ ψὙῆ0: 
ςοτίδίηϊν, ἃ5 [δπλρα ΒΑ4Υ8, ἴξ 18 υϑεὰ " 5'πα 
Ῥτδε)ιάιοῖο ἀειατῖ5", Βεηρεῖ {πίηκα τ 
δηιϊςραῖεβ ἀνθρωπόκτονος ἱπ νεῖ. 44, 
δηὰ ΜΝ εβίσοες 5βᾶγ8 ἰϊ “ βίδπάβ 'π ςοηῖγαβε 
ΜΠ οὐ Οοά. .΄. δπὰ δἱ τῆς βᾶπις {ἰπὶ6 
Βυρρεβίβ {πε ἰάεα οἵ ἢυπηδπ βυπιρδίῃυ, 
ψ ΠΟ Ης πιῖρμι οἱαίπι ἴσοπι τμεπὶ (α 
τιαπ), ἃ8 ὀρροβεά ἴο ἴπ6 πιυγάσγοιβ βρίγιξ 
οὗ τῆς ρονεσ οἵ εν]]".--τνεῦ. 41. ὑμεῖς 
«ον ὑμῶν. Ὑου ἀο ποῖ ἐς ννοῖκβ οὗ 
ΑΡγαῆᾶπι: γοῦ ἄἀο ἐδε ννογίκβ οἵ γνοὺς 
αϊπεσ. Απά γεῖ (νεζσ. 37) ΗἜἊς διὰ 
δοκπονϊεάρεά ἔπεπὶ ἴο ὃς ἐπε ομΠ] ἄτεη οὗ 
Αγαπδπι. Τῆς ον φοβϑίδῖς σοποϊυβίοσ 
νγ 88 ἴπλὲ Ὀεβϑίἀεβ Αὐγαῃδπὶ βοπὶς οἱμεῦ 
λῖμεσ ἢδά Ῥδεη οοποεγπεὰ ἴῃ ρεοάιυοίηρσ᾽ 
τπεπὶ, Τῆΐβ ἰάδα {πεν τερυάϊαις 
ἰηάδιρηδιίοη: Ἡμεῖς... εόν. “γε 
Μετ ποὶ Ῥοσῃ οἵ ἐογηϊοδίίοη : ̓νῈὲ ἤᾶνε 
οπα ἔδίμεγ, αοά ̓ ᾿; ποῖ “"ΑΡγδῆδπι," 5 
πηϊρἢς πᾶνε Ὀεεη εχρεοῖςά, μυὶ “ αοά " : 
ἐ.6..) πεν οἷαίπι ἴο θῈ τε οἰ] άγεη οὗ ἴδε 
Ῥτοπηῖβο, νι πίη τς ΤὨςοογδον, δι! άγοα 
οὗ αοά᾽ 5 Βοιιξε (νεσ. 35).---νεσ. 42. Βαϊ 
1815. οἰαὶπι [ε808 ἐχρίοθβ ὉῪ ἴῃς βᾶπια 
διρυτηεηῖ: Εἰ ὁ θεὸς... . ἀπέστειλε. 
νεῖε αοἁ γοὺυς Εδιίπες γου ᾿νουϊά Ιονα 
τΏΕ, ἴοσ 1 πὶ ἔτοπὶ αοά.--ἐξῆλθον ἐκ τοῦ 
θεοῦ εχρεββεβ “ἴπε γτοζεεάϊπσ ἴοσι ἢ 
ἕτοότὴ {πδὲ εβϑεπεῖαὶ ργα- πυπιδη ἔεἰ οννβῃῖρ 
ψ πῇ αοά, νης ἢ 88 Ηἰς 48 ἴῃς ϑοη οὗ 
(οά, ἀηὰ νῃῖο ἢ ἰοοῖκ ρίας ᾿ῃτουρὰ {πε 
ἱποαγηδίίοη," Μεγεσ. Τῆς τηεδπίπρ οἵ 
τῆς ἐχργεββίοῃ ἰβ ἤἄχεὰ ὃγ τ8δὲ συ τἢ νδΙ ἢ 
ἴι 15 σοηιγαβίβὰ ἰῃ χὶϊὶ. 3, χνὶ. 28. ἥκω ἰ8 
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44. ὑμεῖς ' ἐκ " πατρὸς τοῦ διαβόλου ἐστὲ, καὶ τὰς ἐπιθυμίας τοῦ 1. 8.5 3: 

πατρὸς ὑμῶν θέλετε ποιεῖν. 
καὶ ἐν τῇ ἀληθείᾳ οὐχ ἕστηκεν ὅτι οὐκ ἔστιν ἀλήθεια ἐν αὐτῷ. 1’. ὁ 
ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος, ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ - ὅτι "ψεύστης ἐστὶ καὶ ὁ ο Ριοζ. αἱ. 
πατὴρ αὐτοῦ. 45. ἐγὼ δὲ ὅτι τὴν ἀλήθειαν λέγω, οὐ πιστεύετέ μοι. ἴ 10, εἰς, 

δάὐάεά, 45 ἐλήλνθα εἰς τὸν κόσμον ἰπ χνὶ. 
28, αἰπιοβὲ ἰπ ἴῆς βεῆβε ἱπ ὑν Ὡς ἰξ ἰ8 
υδεὰ ἴῃ ἴῃς Ὀτγαπηδεϊβίβ, ἀππουποὶπρ [Π 6 
Ατγῖναὶ οὗ οης οὗ δε “"" ρβεγβοῆδε ᾿" οὐ {πε 
βῖαρε, “1 δηλ οοπὶε ἔσοπὶ 8.0} δηά 
ΒΟ 4 ρίαςε δἀπὰ πεῖε 1 δηι". Τῆς 
οοτηΐηρ ἰἴβεϊῦ ννὰ8 {πε σεβυὶε οὐ αοά᾽β 
δοϊίοη γαῖμοσ ἴδῃ οἵ Ηἰβ ονη: οὐδὲ 
“ον ἀπέστειλε. ΤΗΐΒ ἰΒ Ηἱ8 σοηβίδπι 
διρυτηεηῖ, {πὶ ἃ5 Ης Ἴδης ἕογι ἢ ἴσοπὶ 
Οοά πὰ ννᾶβ8 βεπξ ὃν Ηΐτη, ἴΠπεν πιυβὲ 
δανε ψεϊσοπιεά Ηἱπὶ παὰ {πεν Ὀεεη 
αοά᾽β οἰ άτεη. Ὑπεῖς πηϊβυπάετβίδηά- 
ἴηρ Πδὰ ἃ πιοτιᾷὶ τοοῖ.--διατί. .. ἐμόν. 
ὙΠΟ ἀϊά ποῖ τεσορηίβας Ηἰΐβ βρεεο ἢ 85 
Ὀϊνίηε, Ὀδοαυβε {ΠΕΥ ννεσε ὑπαῦϊε ἴο 
τεςοῖνα ἴπε πιεβδᾶσε Ης ὑγτουρῆῖ. “1η 
λαλεῖν (-- ἰΙοφυ τῇς ἴδοι οἵὁἨ ἁ υτκξετίπρ 
Βυπίδη ἰάηρύαρε ἰ5 ἴἢε ργοηγίπεπι ποιϊίοη ; 
ἴπ λέγειν (:ΞΞ ἀΐςετε) ἴε 18 ἴῃς ννοτγάβ υἱἱετεά, 
δηὰ {πὶ 1Π68ὲ σε σοσγεϊδεινε ἴο γεαβοη- 
ΑὐΪς τπουρῆῖ8. τη τῆς Ὀτεδϑὶ οὗ {πε 
υζΐετος ᾿᾿ (Ττεποῖ, ϑγποηγηι5, 271). ΑἹ! 
Ηἰ5 ἱπάϊνιἀυαί! εχργεββίοπβ ἀπά 1Π8 νεσῪ 
ἰδῆσυᾶσε Ης υϑεὰ ννεγε πηιϊδυπάεγβίοοά, 
Ῥεσδυβα ἔποτα ψγὰ5 ἴῃ ἴπεπὶ ἃ πιογαὶ ἰῃ- 
οδρδοῖϊιυ ἴο γεςεῖνε {πὸ ἴσῃ Ηδ ἀεἰνετοά. 
-Ννες. 44. Τΐβ ννβ πε σεβυῖϊς πὰ ονίάεπος 
οὔ δεῖν ραϊεγηϊ : ὑμεῖς... [τοῦ πατρὸς 
18 τεδὰ Ὀν 811 τεςεπὶ εἀϊῖογβ]. “Ὗς γε οὗ 
τῆς ἐΔίΠεῦ γῆ ἰ5 ἴῃ ἀεν!]." Τα ἰγαηβ8- 
Ἰαϊίοη, “" οὗἩ τῃς δίμες οὗ τῆς ἀεν,᾽ 1,6.) 
πε (Οποβιῖο) αοά οὗ τπΠ6 [ενν8, 8, 88 
Μεγες βᾶγβ. ᾿πογουρη ΝΥ υπ- ΟΠ δηπίπε. 
Ῥειθαρ8 ἃ "ἱἱρῃϊς ραιιβε Ὀεΐοτε ἴῃς ςα]- 
τηϊπαῖὶπρ ννογάβ τοῦ διαβόλον 'ινουϊὰ 
εἰ ρἤαβῖβα ἴπεπὶ ἀπά βῇονν ἐπδὲὶ {Π|8 ἢδά 
Ῥεεπ ἰη Ηἰἴβ τηϊπὰ τῃγουρμους πα σοη- 
νεγβαϊίοη. Βείηρ οἵ 1ῃϊ}5 ραγεπίαρε ἴΠ6Ὺ 
δ! θεγαῖεῖγ ρυτροβθς [θέλετε] ἀπά ποὶ 
ΤΊεγεῖν υπιητεπεοηδ!ν ἃγε Ὀεϊγαγεά ἱπίο 
{πε (ἸΒΙ πίε οὐ ἢ18 ἀεβίγεβι Ὑδεὶσ 
οτίρί 18. ἀειεγγηϊπεά ὉΥ τῆς ἕδος τπδὲ 
“τοηλ ἴῃς ἢἤτβε ἴῃς ἀενὶ] ννὰ8 ἃ τηδη- 
ϑίδγεγ᾽". Τὸ ψμδῖ ἀοε8β ἀπ’ ἀρχῆς τείετ ὃ 
δίποε ἴδε θερίππίηρ οὗ ἴῃς Πυπιδῃ τάςα, 
οἵ βίπςε πιδη ἢἤγβι ννεζς ΚιΠΠεὰ : ποῖ βίπος 
τῆς ἄεν}}5 Ὀερίπηϊπρ. Ογτὶ! δηᾶ βοπ)α 
οἵἴπετβ τΠιηκ ἰδ 18 τῆς ἢτγβί πιυγάετ, [παὶ οὗ 
ΑΒβεϊΐ, τἰὔδε ἰ8. ἐπ νίενν (οὐ τ [οἤπ ἐἰ}. 15), 
δυὲ ἔασ τῆοτε Ῥσοῦ δον ἰξ ἰ τε ἱπιγοάυς- 
τίοπ οὗ ἀδδίῃ (ῃγουρῃ πε ἢἤτβὲ βίη (ΥΝ ἰϑὰ. 
ἐϊ. 23, 24). 90 δἰπιοβὲ 11] τεοθηξ ςοπὶ- 
τηεηιδίοσβ. ϑοῖης (πἰπκ ὈοϊὮ τεΐεγεηςεβ 

ἐκεῖνος " ἀνθρωποκτόνος ἦν ἀπ᾿ ἀρχῆς» 20. 
Ὁ 1]ο. {ἰϊ. 

δὩ. 

Σ ]ο. 

ας. ἐϊ!. 5. 

τε δαἀπιιββίδς (βεςε 1ἃὔςκε).---καὶ ἐν τῇ 
ἀληθείᾳ οὐχ ἔστηκεν, “ Δηὰ βιαηάδβ ποῖ ἱπ 
{πα τυ ἢ. ΚΕΝ. [48 ““δηά βιοοά ποῖ"; 
80 ἴῃς Μυϊραῖε “εἰ ἴῃ νοζίαῖς ποῆ 
βῖει Ὁ, ΚΝ. δάορι ἔπ βᾶπὶς ἴγδηβ814- 
τίοη, τεαάίηρ οὐκ ἔστηκεν, (ἢ ἱπιρετίεςς 
οὗ στήκω, 1 εἰαπά ; δυὲ ροοά τεΆβ80η8 
ραϊηβὶ ἘΠ|5 τεδάϊπρ' ἅτα ρίνεη ὉῪ ΤΠαγεΣ 
Βιν. ἕστηκεν ἰ8 ἴῆς υδυ] ρΡεζίεοϊ οὗ 
ἵστημι ἢ {πε Ξεηβς οὗ ἃ ὑσεδεηῖ. Τῆα 
τείεγεποα ἱπεγείοσγε ἰ8 ποῖ ἴο {πε 14]1 οὗ 
πε δηρεῖβ, θὰϊ ἕο ἴῃῆε σοπβίδηιϊ δι(τὰὰς 
οὗ πε ἄεν!]; οὐκ ἐμμένει, Ευςιγπλΐιι5. 
“ΤΠ τυ 5 ποῖ ἴῃς ἀοπιαὶπ ἰπ νυ ἢ 
Ὧ6 [458 ἢἰ5 ἰοοτίηρ.᾽" Μεγεσ, ὑΜεῖββ. Ης 
ἄοεβ ποῖ δάπετσε ἴο ἴῃς τγσυτῃ δηὰ ἵνα ἴῃ 1ξ. 
Τῆς τθάβοη Ῥείηρ, ὅτι... αὐτῷ, “ Ῥεσδιι8α 
ἀγατῃ 18. ποὶ ἴῃ Ὠίτι ". ὙΤετε ἰ5 ποῖ ἴῃ 
Βἰπὶ δὴν ογανίηρ ἴος τῆς πῃ. Ηε ἰ58 
ποῖ ἴγῃς ἴο ννἢδι ἢ Κπονβ. Ηἰδβ πδίυγε 
ἰδ 80 ἴαϊβε παῖ ὅταν λαλῇ τὸ ψεῦδος 
ἐκ τῶν ἰδίων λαλεῖ, “νυν μεπανεῖ ἢς βρεὰκβ 
ψνΠδὶ ἰ8 1456, ἢς βρεδκβ οὗ δίβ οὐνῃ ᾿᾿. 
“Βα τΠ6 ἀγίϊοϊε ΠΊΔΥῪ πιδδη " ἴῃς [6 ἐπ δὲ 
ἰ8 πδῖυταὶ ἴο Πἰπι,᾽ " ἀἰς Π1ε᾿ " (ΡΙυπητηετ).---- 
ἐκ τῶν ἰδίων πιεᾶπβ πὲ ἢε βρεαῖβ οἱἹῖ 
οὗ τῆδλι ΠΟ ἢ 5. σπαγδοϊογίβει δ! δὰ 

συ Αγὶν [5 (οὐ, Με, χὶῖ. 34); “θδοδυβα 
ε ἰ8"᾿--πΊΠ15 15. ἢ8 οπαγαςίεγ δηὰ ἀθβογὶρ- 

«ἰοη-τ-" 4 ᾿ἴασ ἀπὰ ἢ15 ἐδῖῃεσς," ἱ.ε., ἢ 15 
ΠΙΠΊ5ΕΙ ἃ 1ἰὰτ ἀπὰ ἴῃε ἔδέμετσ οἱ 1] [18τ8. 
ΤΗΐβ 8 δἀάδεά ἴο τεῆεςς ᾿'ρῆε οπ {πὸ 
ἢτϑὶ βἰδιεπιεηῖ οὗ {Π15 νεῖϑθ6. 80 
Ἡοϊιζπιδβῆθπ δηὰ τηοϑδὲ στεσθηΐ ἰηίεγ- 
Ρτεῖεσβ. Βυῖ ννεῖββ τ μεν ἀείεπάβ της 
ταίδτεποα οὔ αὐτοῦ ἴο ψεῦδος 485 ἰπ 
ΑΙΟΝ. νεβίοοιξ ὑγοροβθβ ἴο ἰγδῃβίδιε : 
Ὁ ΕΠανοσ ἃ τῇδ ΒρΘΆΚΕΙΝ ἃ [ἰε, Βα 
ΒρΡεδκοῖῃ οὐ ἢἰ8 οὐνῆ, ἴογ ἢϊβ δῖ Πεσ 4150 
18. 8ἃ ᾿ἰσ ᾿᾿, Ῥαΐεν τεπάσγϑ : “Ὁ  Πεπ (οη 6) 
αἴζοῖβ. . . δε ἰ5 βρεακίηρ ἔγοπι ἢἰβ οὐγη, 
Ὀεσαυβε ἣς ἰβ ἃ [ἴαγ, ἀπά (8ο 15) ἢίβ 
ἐλίπεγ", ὙΜεβισοιν᾽ 5 ἰγαπϑίδιίομ τηακαβ 
ἐχςεῖ]θηΐ βεηβε δηὰ 5015 πε ςοπίεχὶ Ἀπὰ 
εἶνεβ ἃ βοοὰ τηεδηίηρ ἴο ἴδε ἰδίων, Βαϊ, 
83 Ὦς Πίπηδεϊ οὐνη8, ἴῃς οπιϊβϑίοη οὗ ἴ86 
Βυδ]εςὶ (ὅταν λαλῇ) ἰ5 σετίδι ΠΥ ΠΑΙΒΏ ; 
ἰξ πᾶν Ὅε 58481Δ, ἱπιροββίὉ]6.--- εσ. 45. 
ἐγὼ ἍΒυι 1" -πὶῃ οοπίγαβδιὶ ἴὸ ἴπ6 
ἄεν!!--- Ῥασαυβε 1 βρεᾶκ ἴδε ἴσυτῇ νοι 
ἀο ποῖ θεΐϊενε π|Ὲὲ." Ηδὰ 1 βϑροΐκεη 
[Αἰβεῃοοά γοὺ '᾿νουἹὰ πανα Ὀεϊϊενεά πε, 
Ὀεσδιβς ἰὶ 18 γοὺσ πδίυζα ἴο [ἵνα ἰη τνπαξ 
15. [Α͵53ς (οὐ. ΕπτΠγπιῖυ8).--ν ες. 46. τίς 
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Ρνί. δ::. 46. τίς ἐξ ὑμῶν ᾿ ἐλέγχει με περὶ ἁμαρτίας; εἰ δὲ ἀλήθειαν λέγω, 
διατί ὑμεῖς οὐ πιστεύετέ μοι; 47. ὁ ὧν ἐκ τοῦ Θεοῦ τὰ ῥήματα τοῦ 

ΥΠῚ 

Θεοῦ ἀκούει διὰ τοῦτο ὑμεῖς οὐκ ἀκούετε, ὅτι ἐκ τοῦ Θεοῦ οὐκ 
ἐστέ." 48. ᾿Απεκρίθησαν οὖν οἱ Ἰουδαῖοι καὶ εἶπον αὐτῷ, “Οὐ 

4 νἱΐ. 20. 
τς Ὅευι. 

καλῶς λέγομεν ἡμεῖς, ὅτι Σαμαρείτης εἶ σὺ, καὶ " δαιμόνιον ἔχεις ; ἢ 
χανῇί 16, 49. ᾿Απεκρίθη Ἰησοῦς, ““᾿Εγὼ δαιμόνιον οὐκ ἔχω, ἀλλὰ τιμῶ τὸν 

τον. 

εἰς. 
χχνη!. γ. πατέρα μου, καὶ ὑμεῖς " ἀτιμάζετέ με. ςο. ἐγὼ δὲ οὐ ζητῶ τὴν 

Κοπι. - .- ΕΥ̓ ΄ , 5 ΕὙΡΕ, ὦ ἢ, 23. 1 δόξαν μου" ἔστιν ὁ ζητῶν καὶ κρίνων. 51. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

« ἤξεε σοῖγ: ἐάν τιᾳ τὸν λόγον τὸν ἐμὸν τηρήσῃ, θάνατον οὐ μὴ "θεωρήσῃ εἰς τὸν 
ἐρ. νεῖ. 52... - 

Ἰχχχίχ. 48. μὰ 
ἘΠΈΧΩΝ 18. δαιμόνιον ἔχεις. 

52. Εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, “Νῦν ἐγνώκαμεν ὅτι 
᾿Αβραὰμ ἀπέθανε καὶ οἱ προφῆται, καὶ σὺ λέγεις, 

α Ἦεδ. "9. Ἐάν τις τὸν λόγον μου ̓  τηρήσῃ, οὐ μὴ " γεύσεται ' θανάτου εἰς τὸν 

1 γενσηται ἰη ΦΑΟΘΌΙ,. 

... ἁμαρτίας; ΑἸοτὰ, ν8ο τεργεδεηῖδ 
Δ ὨυγΊθεΙ οἵὁἨ ἱπιίεγρτείεβ, βαυβ: “τῇς 
ηυεκιίοη 15 ἂπ ἄρρεδὶ ἴο Ηἰξ χεἰμίεςςκσες 
ΟΥ̓ ἰΐγε, 45 ενϊάεηι ἴο ποπὶ 411, δἃ5 ἃ 
Ρἰεάρε ἴογ Ηἰβ. τυϊῃηεβ οὐ ψοσγά ᾽". 
Οδϊνίη ἰβ Ὀεϊίες; “δες ἀείεηξίο δά 
εἰγουπιδίαπείαπι Ἰοςὶ τεδί πρὶ ἀερεῖ, ἃς 
δ αυϊσᾳυδτη 5:01 ροβδε οὐιςὶ περᾶτεῖ, 
ηὐοπιίπιδ ἤάδυβ εἐββεὶῖ Ἀεὶ πικϊπίβίεσ". 
Θιτη]Αεῖγ Βεηρεῖ. --εἰ δὲ... μοι; “1 
Ι δρεαῖκ ἰσυῖῃ, ἢ ἄο γοι ποῖ Ρεϊϊενε 
τὴς ἢ" [ {0]1ονν8 ἔτοπι πεῖς ἰπδ Ὁ} τὸ 
οοηνίοϊ Ηἰπὶ οὗἉ 5ίπ, μαι Ης βρεᾶκβ νῃδιὲ 
5 ἴτὰς; ἰΐδβο, ἢν ἄο πεν ποῖ Ῥεϊϊενε 
Ηἰπὶ ὃ---ννεσ. 47. Ἦε ἰ5 δεϊϊενεὰ Ὀγ τῃοεβς 
Ψ}Ὸ πᾶνε ἀποῖπεσ πιογᾷὶ ρασεπίαρε, ὁ ὧν 
“ον ἐστές "Εε τδδὶ ἰ5 οἵ σοά Ἰἰδίεη5 
ἴο τῆς νψογάβ οἵ σοά,᾽" ἱπιηρ᾽ γίηρ τὲ {πε 
νοτὰβ δ βροκεὲ νεῖςὲς Οοά᾽β νογάβ. 
Ὑμεῖς ποῖ ᾿ἰδιίεπίπρ ριονεᾶ παῖ ἴμεν 
τνεῖε ποῖ οὗ αοά, Αἱ {π|5 ροίπι τπε [ενν8 
δγεακ ἰπ : Οὐ... ἔχεις ; “54. ννὲ ποῖ 
χνῈ]] παῖ Του ἀτὶ ἃ ϑαγηλγιῖδη δηά Πδβὲ 
ἃ ἀεγιοη ᾿᾽ “1η {πε ἰδῆρυδρε ἱπ μος 
δεν βροῖς, ννῆδὲ 15 τεπάεγεά ἱπῖο στεεῖς 
ὃΥ “ϑαιηδλγίίδη ᾿ νουϊὰ ἢανε ὕεεη εἰἴῃετς 
Ομέλε, ΜὨῖςῃ, ψν ΒΠς Ππεσα}Ὺν πηεαπίης 
ἃ ϑαπηδιϊίδῃ, '5 αἰπιοβῖ 248 οἵΐϊδεη δε ἴῃ 
πε βεπδβε οἵ " εσειῖς,᾽ οἵ εἶδε δλοριγοηὶ. 
ΤΗς Ἰδἴζεσ ψογὰ ἄεβεγνεβ βρεςίδὶ διϊεη- 
τίοη, τ γα]γ, ἰξ αἷδο πηεᾶπϑ " ϑαπιδῖ- 
᾿ἰδὴ᾿; Ὀυ8ϊ τῆς πῆς ϑλοριγο ἰ5 αἷδοὸ 
ΒΟΠΊΕΙΠ|68 δεοὰ 45 ἴδε εαυΐϊναίεπι οὗ 
Αδβῃτηεάδί, τῆς ρεῖίπος οἵ ἴῃς ἀεπιοῦβ. 
Αςοοτγάϊπρ ἴο ἴδε ΚαδθΑ ἰδι5, ὅδ λομεγο 
45 ἴῃε ἔδίποσ οὗ Αβῃπιεάδι, απὰ πεῆςς 
τῇς δᾶσῃηε 85 ϑδαηιηιαεὶ οὐ ϑαίδη. Τῆδιὶ 
1π|6 8 ἃ νι ἀεβριεδά εννίϑῃ δεϊϊεῖ 
ἈρΡρεδῖβ ἔγοπὶ τῇς οἰτουτηδίδηςς {πὶ ἴῃ 
τῆς Κοιᾶπ ἰβγαεὶ ἰβ βαϊά ἴο ἤᾶνε ὃεεη 
βεάυςεὰ ἰηίο ἰἀοἰαῖτΥ ΌΥ ϑδοιησοῃ, ννὩϊ]ς 

ἴῃ 1εὐν ἢ ἐγλάϊου ἐπῖ8 15 διϊγιθυϊεά ἴο 
ϑαπηπιδεὶ. [{{ιδετείοες ἴδε ἴετπὶ ἀρρ ϊεά 
ΌΥ ἴῃς [εν ἴο [6508 ννᾶβ ϑλονεγοηἍ--- 
δηὰ ποῖ Οπίέλὲ, " πεσεῖς ᾿--ὶτ ψουϊὰ 
Ἰτεσαῖν τηεᾶπ “ ΟΠ] οὗ τῆς εν," Ὁ 
Ἑδετβῃεία), Τῆς οτάϊηδευ ἱπιεγρτεϊδιίου 
οἵ ““ ϑαπιδσείίδῃ ᾿᾿ γιεἰάς, ποννενεσ, φυϊϊε ἃ 
τεϊενδηὶ τηεδηΐηρ. Τὸ Ηἰς τείυϑβαὶ ἴο 
ονη {πεῖ ἴὰς ΑΡτγαπάαπιίς δηοςβίσυ 
πεν τεῖοσὶ τπδὲ ΗἊ 15 πὸ ρυτε [ενν, ἃ 
ϑαπιδείίδῃ.--- ἐσ. 40. γιον ἔχεις, 
Ροβδβεββεά, οὔ Ἵογαζεά. (7. χ. 2οβ. Το 
1Π|8 ]|εβδὺ8 τσερῖῖεβ: Ἐγὼ... αἰῶ 
Τῆε ἐγώ 18 εππιρμδες ἱπ οοηίϊγαβὲ ἴο ἴδε 
ἐχργεββεὰ ὑμεῖς οὗ τῇς ἰαβὶ οἴδυξε; “1 
ἃπὶ ποῖ ουὲ οὗ Ων τηϊπὰ, θυ 4111 ἀο δηὰ 
ΒΔΥ δργίηρβ ἴτοπῇ ΠΥ ἀεβίσε ἴο Βοποὺυγ 
ΤῊ Ἐδίδεγ, ἢ ες γοῦ ἕοσς γους ρατὶ δπὰ 
Οὐ {π|5 νεῦὺ δοοουπὶ ἀϊβῃοηουσγ πε". 
ΤὨΙ8 ἀϊδῃοπουσ ἀοε8 ποῖ βιὶς Ηἰ5β σεβεηϊ- 
τηεηῖ, Ὀεοᾶυβε (νεῖ. 50) ἐγὼ... μον, 
“1 δπὶ ποῖ βεεκίπρ πιΥ ον ρίοσυ". Ο. 
ν. 41. Νενειίπεῖαθβ Ηἰβ ρίογυ 15 ῃοῖ ἴο 
Ὅε σατο εϑϑὶν 5! ρῃιεὰ δηά ἰὐτπεὰ ἱπιο 
τεργοδοὴ (6. ἵν. 2) ἔοσ ἔστιν ὁ ζητῶν 
καὶ κρίνων, “τῆτες [5 ΨνΠο βεεκεῖῃ ἴὶ πὰ 
)υάρειῃ " (νν. 22, 23).--ΧἾ εἰ. σι. ΤΒετε. 
ἕοτε ἴῃς εἰηρῇῃδβὶβ ἱπ ἰῆς πεχί νεῖξε, 
ῬτΕΟ ΒΕ 45 ἴῃ νεσ. 24 οἵ ςῇδρ. ν., ἰβ οὔ 
“ἢν ψοτὰ ".--ὲάν τις... αἰῶνα, “1 
ΠΥ οε Κεερβ τὴν νογά, ες 58]] πενετ 
βες ἀεδίῃ ". Εοσ τηρεῖν δες χίν. 15-23, 
χν. 10-20, χνῖϊ, 6, τ ]οδη δηά ἕεν. 
ῥαξοῖνι; ι΄ ἰδ δχδοιὶν εαυίϊναϊεπε τὸ 
“Κεερ᾽". θεωρεῖν θάνατον οζουζα ΟὨΪΥ͂ 
Βεῖαε. [ζ 18 ῥγοῦδθίν βίτοηρες ἴπδη ἴδε 
ςοτηπιοηεῖ ἰδεῖν θάνατον (1. 11. 26, Η «Ὁ. 
χί. 5), “ ἐχργεββίπρ ἤχεά ἼἽοπιίεπιρίδιίοι 
αηὰ (]] δοηιαίπίαποε " (ΡΙπγπιετ) ; 
ΔΠου ἢ ἰπ ]ομη τἢϊ5 {υ]1ετ πηεδπίπρ ἰφ 
ϑοπιειίπ,68 ποῖ ἀρρϑτγεηϊ.--- ες, 52. Τὶς 

ϑρασε το 



46-- 57. 

αἰῶνα. 

ἀπέθανε; 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ γ8ι1ι 

53. "μὴ σὺ μείζων εἴ τοῦ πατρὸς ἡμῶν ᾿Αβραὰμ, ὅστις ν ἵν. 12. 

καὶ οἱ προφῆται ἀπέθανον τίνα σεαυτὸν σὺ ποιεῖς ; " ὙΈΘεΙες 161. 
το. τ Οοζσ, 

54. ᾿Απεκρίθη Ἰησοῦς, “Ἐὰν ἐγὼ δοξάζω: ἐμαυτὸν, ἡ δόξα μου νυ. 19. 
χίχ. το. 

“οὐδέν ἐστιν - ἐστιν ὁ πατήρ μου ὁ δοξάζων με, " ὃν ὑμεῖς λέγετε, Υ ΝΥ} ζεπ. 
ὅτι Θεὸς ὑμῶν 3 ἐστι, 55. καὶ οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα αὐτόν - 

δεσε ον; 
«Β Βειοῦ: 

καὶ ἐὰν ὃ εἴπω ὅτι οὐκ οἶδα αὐτόν, ἔσομαι " ὅμοιος ὑμῶν, ψεύστης " « Βυίσα, 
ἀλλ᾽ οἶδα αὐτὸν καὶ τὸν λόγον αὐτοῦ τηρῶ. 56. ᾿Αβραὰμ ὁ πατὴρ « δὲ χκεῖν. 
ὑμῶν ἠγαλλιάσατο "ἵνα ἴδῃ "τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν καὶ εἶδε καὶ ἢ 16. ον 

ἐχάρη." 

1 δοξασω ἰπ δξ "Ὁ ΒΟ"Ὦ. 

οοπῆσγπηβ ἴδε [εὺννβ ἴῃ ἐμεῖς ορὶπίοη ἐμδὲ 
Ηε ἴἰ58 ποῖ ἱπ Ηἰβ σίρῃι πιὶπά, Νῦν ἐγνώ- 
καμεν .. . ἴπεγ δεεπὶ ἴο δᾶνα πονν ροῖ 
Ρτοοῦ οὔ νδαι πὸ μδὰ βυβρεοῖεά ; 
“' δηΐεδ οὐπὶ ἀυδιιδιίοης Αἰΐᾳυα Ἰοςσυτὶ 
εγδηῖ," Βεηρεὶ. Ὑπεῖγ ργοοῦ 18 ραῖ 
ὙΠ οτοΔ5 [6808 βαὺβ ἴῃαὶ ἴΠ086 πο ΚΕῈΡ 
Ηἱἰἱβ ψογὰ 511} πονεσ ἀϊς, ΑὈγδματγῃ ἀϊεά 
διὰ (Πς ργορῃείβ ; ἱπεγεΐογε [ε808 ννουϊὰ 
8εεπὶ ἴο Ὀε τηρκίπρ Η τηβεῖ ρτεδίεσ ἤδη 
1Πο86 τηοϑὲ ΠΙΡὮΪΥ γενεγεὰ ρεγβοηδρα8.--- 
γεῖ. 53. νῃαὶ ἀϊά Ηες εχρεςῖ τπεπὶ ἴο 
τακε Ηἰπὶ ἔοσ ὃ ---τίνα σεαντὸν σὺ ποιεῖς ; 
Ἐος τἰπε μὴ σὺ μείζων εὐ. ἵν. 12.--Ν ετ. 
54. Τὸ {δεὶς φυεβιίοη 6811, 48 υ504], 
ἵνε8 ΠῸ οαϊεροτγίοαϊ ἀπϑνγεγ, ὈὰΣ τερ 168 
τϑῖ Ὺ ταρεϊϊηρ {πὸ ἱπβίπυδίίοη ςοη- 

ἰαϊπεὰ ἱπ {πεῖς αυεδέίοη δηά ἴπεη Ὁγ 
βῃονίηρ ἰᾶὲὶ Ηβ ννὰ8 ρτεδίεσ ἴπδῃ 
Αργαπαπὶ (5δε6α Ρ]υπηπλοη).--- Ἐὰν ἐγὼ 
δοξάζω. “1{1 541} πᾶνε σίογί δά τηγϑβεῖϊξ, 
ΤΩΥ ΒΊΟΥΥ ἰ8 ποιῃίηρ; τὴν Εαΐπεσ ἰ5 Ηε 
πο ρ]ογβειῃ πιὲ." Ηε οδπποῖ ρεῖ 
186πὶ ἴο υηάἀετϑίαηὰ ἴδδὶ ἰδ ἰ8β ποὶ βοΐ [- 
Δββευϊίου οὐ Ηἰβ ρατὶ ψν πο ργοπιρῖβ 
Η!8 οἰαίτηβ, Ὀὰϊ [1 Π]πιεηῖ οὗ Ηἰ8 ξαιπετα 
ςοτγηγηϊβδίοη. ὙΠὶβ “ Εδίπεσ " οὗ ννῇοπὶ 
Ηε βρεδῖβ δηὰ ψῃὸο ἔδυ ρἱοτίῆεβ Ηἰπι ἰ8 
δε 5ᾶπ)ε ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι. .. “ οὗ 
ΨΠοπὶ γοὺ 5  ἴμαι Ηδ ἰβ γοὺς αοά᾽", 
Ηἰ5 υνἱῖπεβϑ τπογείοσε γουῦ οὐρῆς τὸ 
τεςεῖνε ; ἀπά (ἢς γϑεᾶϑοη ΨὮΥ γοῖ ἀο ποῖ 
ἰδ 1ῃ15, οὐκ ἐγνώκατε αὐτόν, ἐγὼ δὲ οἶδα 
αὐτόν, ““γοι πᾶνε ποῖ Ἰεατηεά ἴο Κηον 
Ηΐτα, 05 1 Κπονν Ηϊπι᾽". Τῇε ἔογπιεγ 
νεῖῦ ἀεποίεβ Κηονϊεάρε δουίγεά, ὃῪ 
τεδοδίηρ οὐ ΌῪ οὐβεγνδίιοη ; ἰη οοηίγαϑι 
ἴο πε Ἰδαῖος, ννϊοἢ ἀδποῖοβ ἀΐγεοι δηὰ 
Θδβϑθηξίδὶ Κπουνεάρε.---καὶ ἐὰν εἴπω. 
τηρῶ. 80 ἴδε ἴτοπὶ ἔπε δῆϊγπηαϊίοπβ οὗ 
6805 τερδγάϊπρ Ηἰ8 σοππεοιίοη υνἱτἢ τΠὰ 
Ἑδιποσ Ὀεΐηρ ζα186, Ης νουϊά ὃς ἰαἶξε, ἃ 
1ἰας ἀπά [1κε τἴδπὶ, νγεσε Ης ἴο ἄξηγν ἵπδὶ 
Ης επ)ογεά ἀΐτεος Καονϊεάρε οὐ Οοά. 
“Βιξ, οη πε σοηίγαγυ, 1 Κπονν Ηἰπὶ δηὰ 
8111 ἀο, ἀνε ἔδαῖ νν»Ὡϊςῇ οἤεηάϑ γουι, ἰβ τῇς 

57. Εἶπον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι πρὸς αὐτὸν, ““Πεντήκοντα ἔτη 

5.ΤΆ, ἴῃ ΜΒΡ, ἡμῶν ἰη ΑΟΙ;. 

6εα. χχίϊ 

δκαν ΤῊ ΤΙΝ. Η. 

δ ΑΙ πιεπὶ οἵ Ηἰβ ςοπηπὶββίοη, ἴῃς Κεερίπϑ 
οὗ Ηἰβ νογὰ.᾽"---Ν εσ. 566. Απὰά δ8 τερασὰ 8 
τῆς ςοππεοίίοη {ΠΥ οἷαίπὶ γῇ Αὔγαῃδπ), 
10}8. τεῆεοιϊβ ἀϊβογεάϊς οὐ ἐπεὶγ ργεβεηξ 
δἰτἰτυάς ἰοννατὰβ [65118; ἴος ᾿Αβραὰμ ὁ 
πατὴρ ὑμῶν, “ΑὈτΑΠαπῚ ἴἰπ ὑΠοβα 
Ρατεηῖαρε χοὺ ρίογυ,᾽ ἠγαλλιάσατο ἵνα 
ἴδῃ τὴν ἡμέραν τὴν ἐμήν, " τεὐ]οϊςεὰ τὸ 
866 ΤῊΥ ἄδγ᾽. Τῆς ἀἄδν οἵ ΟΠτῖβὶ ἰ8 
τῆς εἰπλε οὗ Ηἰβ βαγίῃ!Υ πηδηϊεβιδιίοη ; 
τῆς ἐπιδημίας αὐτοῦ τῆς ὑπὸ σαρκός, 
Ογτῖ!. 8εςε 1,Κ. χνὶϊ. 22-26.; ψγνῆεγε τῆς 
ῬΙαταὶ Ἔχργεββεβ {πε 88Π|6 88 ἴΠ6 δἰηριΐαγ 
Βεῖε. “Τὸ δβεε᾽᾽ τῃῈ ἄδυ ἰ5 ““ἴο 6 
τεβαπε᾽" δὲ ἰΐ, “ἴο Ἔχρεγίεησε" ἰτ; ολ 
ατίρ., Ηεομδα, 56, δούλειον ἦμαρ εἶδες, 

δπὰ τπ6 Ἡοπηεγὶς νόστιμον ἦμαρ ἰδέσθαι. 
ἵνα ἴδῃ οαηποῖ πεῖε πᾶνε ᾿ἴ8 υδι8] 
]οβδηπίπε ἴοτοα δηά δὲ ερεχερβεῖοδὶ 
(Βυτίοη, Μοοάς, εἰς.), ποτ 45 Ἡοἱἐζπηᾶπα 
5ΔΥ8 -- ὅτι ὄψοιτο, ὕεσᾶυα ἴῃ (158 σαβ6 
τῆε εἶδε καὶ ἐχάρη ννου]ὰ "ες τδυιξοϊορίςδ!. 
Ευτῃγπιῖυβ ρίνεβ τΠ6 τί ρῆι ἱπτεγργειδιίοη: 
ἠγαλλ., ἤγουν, ἐπεθύμησεν (53: π|11ΑΓν 
ὙΠεορῆγἶαςι), ἂἀηὰ (6 τηεδηΐπρ ἰ8 
“ΑΡγδῆδπὶ εχυϊεά πὶ 1[Π6 ῥσοβρεοὶ οὗ 
δβεείηρ,᾿᾽ οὐ “ταὶ πε βῃουϊά 566 "3. Ὑη18 
δ ννᾶ8 δὐϊΪε ἰο ἀο ὉΥ πιεδῇβ οἵ τῃ8 
Ῥγοπ)ῖβαβ ρίνεη ἴο ἢἰπι.---καὶ εἶδε, ““ δηὰ 
δα βᾷνν 1ι,᾿᾽ ποῖ τηογεὶν 6 Πα ννᾶ5 οα 
δλιῖ (ΑἸ πουρῇ τἢ 8 δεαπβ ἴο ἢανε Ὀδεη 
τῆς Ιάδα τῆς [εννδ ἴοοῖκ ρ ἔτοπι ἴῃ ννογάβ, 
866 ΝΕ. 57); ἴοσ (Πἰ5 Κίπὰ οἵἩ δπιϊςῖρα- 
τἴοη 6805 υ86ε8 ἀϊεγεηῖς ἰδῆριυαρε, Μί. 
Χιϊ. 17, ἀπά δὲ {πΠ6ὲ υἱπιοβὲ ἴπ6 ΟΟΤ. 
βαίηί8 οου]ά δε ἀεβοσίθεὰ 48 πόρρωθεν 
ἰδόντες, Ηςεῦ. χὶ. 13; δυῖϊ ἢε δᾶβ δεδη ἰξ 
ἴῃ ἰϊ8 δοϊυδιγ. Τῆΐδ ἱπνοῖνεβ {πᾶὶ 
Αὐγαπᾶπὶ δδ5 ποῖ ἀϊεὰ 80 248 ἴο δε υη- 
ςοπεοίουϑ, νεῖ. 52, δηὰ οὐ, ΜΚ. χὶΐ. 26.-- 
νεῖ. 57. Τηΐβ, ποννενοσ, ἴῃς [ενν8 σοπΊ- 
Ἰεϊεῖν πιϊδυπάἀετβιαηπᾶ. ὙΠΕΥ τὨἰπὶς {πὶ 
᾿ν δδββειιίπρ παι Αὐγδμδπὶ βὰν Ηΐβ8 ἄδυ, 
]εβὺβ πιεᾶηβ ἴο 88 ἴῃδὶ Ηἰβ ἄδυ δηά {π86 
16 οἵ Αργαμδπιὶ οὶ εαγῖβ' ψψεγε σοηϊθπ)- 
Ῥοσγᾶπεουϑ3.-- πεντήκοντα... ἑώρακας; 
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ὃν. 5. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

οὔπω ὃ ἔχεις, καὶ ᾿Αβραὰμ ἑώρακας ; Ἢ 

ΝΠ]. 58---ξο. ΙΧ, 

58. Εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 
«Ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, πρὶν ᾿Αβραὰμ γενέσθαι, ἐγώ εἰμι." τ9. 

εν. Βεν. "Ἦραν οὖν λίθους ἵνα βάλωσιν ἐπ᾽ αὐτόν: Ἰησοῦς δὲ “Ἅ ἐκρύβη, 

αὐτο καὶ ἐξῆλθεν ἐκ τοῦ ἱεροῦ, διελθὼν διὰ μέσου αὐτῶν - καὶ παρῆγεν 

1οπιῖς διελθων. .. οντω 48 ἴῃ 9 Β0 νεῖ. [,αἵ. νυῖϊς. Τ.ΚΕ. [8 ἰουπά ἱπ .ΑΟΙ,. 

“ΕἸΠΥ γεᾶσϑ" ΤΏΔΥ ὃὲ υδεὰ 48 ἃ τουπὰ 
πυπιῦεζ, βυ βῃ οἰ ΠΕ ἐχαςὶ ἕοσ ἐπεῖγ ρυτ- 
Ῥοβε δηὰ νγἢ πὸ ἱ᾿πιεπιίοη ἴο ἀείεγπιῖπα 
186 ἂρε οἵ Ϊεβυ8β. Βυὲ 1ἱρμείοοι (Ηον. 
Ἡεὖϑ., το46) τιϊηΚ8 {πὸ βαυίηρ 18 τυϊεά ὈῪ 
πε ἀρὲ νἤεη [μονίϊεβ γειίγεά, 5βεεὲ Νυπι. 
ἷν. 3,30: “Τὰ ποη δάδπυς ρεγνεηίϊβεὶ δά 
νυΐξατεπὶ δηπυπὶ βυρεγαπηυδίίοπίβ, εἴ 
ἴυπε νἱάϊϑι1 ΑὈτγαμαπλυζη δ᾿ Ιγεπδοι5 
(ἰ1. 22, 5) τεοογὰβ ἔπαι {πὲ Θοβρεὶ (ρτγε- 
ΒΌΠΊΔΟΪΥ (Πἰπ Ρα585856) ἀπά ἴῃς Ῥτεβ υίογβ 
οὗ Αβία Μίμπος ψῆο παὰ Κπονπ ]οδη, 
ἰεβιϊδεά τῆδὶ 1εβὺ8 ἐδυρῆὶ 1} Ηδ ννᾶβ8 
ἔοτῖν οὐ ῆγ. Τηΐβ ἰάεδ ἰβ ὑρῆῃεϊἃ ΌὉγ 
Ε. ν. Βυπδεη (ΗἸ ἀήφη γί άονι οὗ Ολ τὶς), 
δηά ἐνεῃ Κεῖπι ἰβ οὗ ορἱπίοη δαὶ [6518 
ΤΑΔΥ ἤᾶνε ἰἱνεὰ ἴο Ηἰβ ἔοσγιίει ἢ γεδτ.--- 
ες. 58. Τῆε πηϊϑυπάεγθοιδηάδίηρ οὗ Ηἰ8 
ννογάβ εἰς 18. ἔγοπὶ [ε808 πε βίδιεπιεπ: 
“πρὶν Αβραὰμ γενέσθαι, ἐγώ εἰμι. “ Βείοτα 
Αὐτδῆδηι ννὰβ θοσῃ ἴ διη.᾽") “Απίεηυλια 
ΑΡγαῆαπὶ βετεῖ, Ερο βυπὶ,᾽" Μυϊραίε. 
Ριυτηπηεσ ἀριΐν σοπηρᾶσεβ Ρβ. χο. 2, πρὸ 
τοῦ ὄρη γενηθῆναι... σὺ εἶ. Βοίοτε 
ΑὈγδμαπὶ οδὴς ἱπίο δχίβίεποα 1 8π), 
εἴεσηδ!ν οχίβέεπί, Νὸ βίσοηρεσ δβέγτηδ- 
ἔἶοηπ οὗ ρτγε-εχίβίασποσα οὐὔζυσβ, ἂπά 
Βευ ΒΟ ]αρ᾿Β βυδι]ὶς δίζεπιρὲ ἴο Ἴνδάς 
τε πηεδπίηρ ἰβ ὑπβυισοαββίῃ.--- -Ἅ γ. 50. 
νμαῖ τε Ἰεννβ τπουρῆς οὗὨἨὨ {Π6 δββεσ- 
εἰοη δρρεαγεά ἴῃ πεῖς δοιίοη : ἦραν... 
αὐτόν. Βεϊϊενίπρ [πὶ Ηδ ννὰβ βρεακίηρ 
δἤεασ ὈΙΒΡΠΕΠΊΥ δηὰ οἱαἰπιηρ Ἔαυ δ! ν 
ν τ τα στοαὶ “1 Απλ,᾽᾿ ΠΟΥ βουρῆὶ ἴο 
βίοπε Ηΐπ|. Εοτγ πὶδ ρύτροβε ἴπεγε ννὰ8 
τηλίεσιαὶ τεδὰν ἰὸ μαηᾶὰ ὄνεη ἴῃ {Π6 
Τεῖρῖε οουτέ, ἔοτ, 4ἃ5 1ἱρμιίοος τεπιὶ πᾶ 
1.5, ἴπ6 Ὀυ ]ἀϊπρ' νν88 511} ροίηρ οῦ. “ἡ 
βίοηϊπρ ἰπ Ἐπ τετηρῖε 18 πιεπιοηθά ὉΥ 
]οβερῆυβ, “4{πὲ., χνῖϊ. 9, 3, Μεγεχ.-- 
᾿Ιησοῦς δὲ ἐκρύβη καὶ ἐξῆλθεν. “Βυὶ 
7εθὰ8. ννγεηῖ οὐὔὐξ ὑπροτοείνεά ᾿"; οἡ 1π|8 
ὑδᾶρε υἱάε ΝΝίηεσ, δηὰ οὐ Τἤδγεσ. ΝΥ 
1 Βῃου!ᾷ θὲ βυρροβεά τπαξ {πεγα 8 Δηγ- 
τηίησ ταϊσαουίουβ οὐ ἀοκεῖὶς ἱπ {πὶ8 
Ἡοϊιζιηδηη ἀπά οἵδεγβ) ἄοεβ ποὶ ἄρρβᾶγ. 
ΔΩ ἴπ ἔπε ογονά τνουἹὰ ἕδνουγ {πε 

εβοδρε οὔ]εβιι8. Τῆε γεπηγαϊπίηρ ννογὰβ οὗ 
ἴδε ομαρίεγ ἃγα οπιίττεὰ Ὀν γεσοηΐ δἀϊογβ. 

ΟΠΆΡΤΕΚ ΙΧ. :--Χ, 22. ΤΑε ἀεαϊϊη 
οὕ α νιαρπ δογη διϊπὰ απὰ ἐΐλς ἀϊδοιςείον 5 
αγὶσὶηρ ομέ ο7 ἐδιὶς πεϊγαεῖε. 

νν. 1-7. Τὲς εὩγε παγγαΐεά.---Ν ες 
:. Καὶ παράγων. “Απά 45 Ηε ραεβεά 
Ὀγ," ροββίδίυ, δϑ Μεγεγ δηά Ηοϊιζ- 
τοδῆη δυρροβα, οὐ ἔπε οοσαϑβίοη ͵υβῖ 
τηεπιϊοηεά (νιϊϊ, 59), δπὰ δ5. Ηε ραβεεὰ 
τῆς ρμαῖε οἵ ἴπεῈ Τεπιρίε ῇεσε Ὀεσραγβ 
ςοηρτεραϊεά ; ὉὈὰϊ τς ἀεῆηϊξε τηεητίοι 
ἴηδὲ ἴἴ ᾿ψνᾶ5 4 ϑδθθδιϊῃ (νεσ. 14) ταῖβεσς 
ἱπάϊςαϊεβ τπᾶὲ 1ἃ ᾿88 ποῖ ἴῃ6 βᾶτη 
ἄδγ. ϑεὲεοῦχ. 22.---εἶδεν .. . γενετῆς. 
“Ἧς 5βἂνν ἃ πιᾶῃ δ᾽: πὰ ἔτοπι Ὀἰσιἢ," πὶ 
ἀρρτανδιίοη ΨΏΟΠ οἷδυβ ἃ Ρῥγοπιπεπε 
Ῥᾶτὶ ἰπ νμαῖ [ο]]ονν8. Απὰ ἤγϑι οὗ 81] τὲ 
ΒΟ ἱπίρτεββεβ {πε ἀϊβοῖρίεβ {παὶ παν Δ5Κ 
τίς... γεννηθῇ; ΤΠεῖγ αυκβιίοη ἱπι- 
ΡΙΪε8. ἃ Ῥεϊϊεῖ, τερυάίαϊοά ὃν ]εβὺβ πεγε 
δηὰ ἴῃ 1κ. ΧΙ. 1-5, [πὶ δας ρατγιουΐας 
βίσκῆθββ ΟἵΓἨ βοῖσζονν Ψ88 ἰγδοεαῦῖες ἴὸ 
Βοπηδ Ραγίίουϊατ βίῃ; δες [οὐ ῥασϑῖν: δπὰ 
ὙΜΝεδετβ Πιελγοη ἃ. Ταϊνιμα, Ὁ. 235. 
Ὑπεὶς φασϑιίοη βεαπηβ 4150 ἴο ἱπιρὶν τπδὶ 
{πεν βυρροβεᾶ Ἔνεῆ ἃ ηδίδὶ ἀείεςι πιίρῃς 
δε ἴπε ρΡυπίϑβῃπχεης οἵ ἴῃς ἱπάϊνίἀυ αὶ] "5 
ΟΜ ἢ 5η. Τῆΐβ Π88 γεοεῖνεά ἤνε ἀϊῆετγεπς 
ἐχρίαπαίίοηβ : (1) ἴπαὶ τῆς ργε-εχίβέεπος 
οἵ βουΐϊ8Β Παὰ Ῥεεὴ ἀεάυςεά ἔτοπι ΥΝ εά. 
νἱἢ. 20, “ Βείηρ ροοά, 1 ςαπλε ἰηῖο ἃ ον 
υὑπάεπ!οά"; (2) τῆαῖ πιεϊετηρβυοῃοβὶβ 
ν 88 μεϊὰ Ὀγ βοπὶς 7εννβ (50 (αἰνίη, Βεζα, 
δηά 566 Τιρῃιίοοξς, Ρ. 1048); οζ (3) ἴπαῖ 
τῆς ἀπϑοτῃ θαῦς πιὶρῃξ βίη, 8εὲ αεη. 
χχν. 26, 1,Κι ἴ. 41-44; οἵ (4) {παῖ πε 
Ῥυπίβῃπηεης ννᾶ8 δηιίο ῥίον οὗ τῆς βίη ; 
οΓ (5) ἴμαὶ (ἢς φυσβιίοη νγῶ8 οπε οὗ βῆεεσς 
δεν δεγπιεπῖ, ρυϊεπρ 411 σοποείνδθ] 8 
Ροβϑι 1165, δὰ νοις διιδοπίπρ ἀπ ν 
νεῖν ἀεβηϊία πηεδηΐπρ ἴο ἔπε οὔα Ὀγαποῖ 
οὗ ἴδε αἰϊεγπαῖῖνε. Α Ἴοοπιδίπαϊοη οὔ τὲ ἃ 
ἔννο 1488 βεεπὶβ ἴο ἢὲ {πε πηεπῖδὶ διεευάς 
οὗ τε ἀϊβοίρ!εβ. Τῆς αἰτεγηδίῖνε τῆδὲ 
ἴῃε πιᾶη βυβετγεὰ ἔοσ 18 ραγθηῖβ᾽ βίῃ νὰβ 
δῃ ἰάςα ψῃϊοἢ τνουἹὰ πδέυγα!ν βυρρεβὲ 
ἰϊδεῖ, 5ε6 Εχοά. χχ. 5, εἴο.---να τυφλὸς 
γεννηθῇ ; ἵνα ΕΧργεβδεβ γεβυϊξ, τοὶ ρυτ- 
Ροβε ; ἂπά ἴδε ἴοσγσῃ οὗ Ἴχργεβϑίοῃ ἴ5 “τῆς 
Ῥιοάυοι οὗὨ [αἴϑε δηδίορυ, γίβίῃηῃᾳ ἔγοσῃ 
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ἥμαρτεν, οὗτος ἢ οἱ γονεῖς αὐτοῦ, “ἵνα τυφλὸς γεννηθῇ ;" 3. ᾿Απ- ς Βυτίοι, 
ἐκρίθη ὁ Ἰησοῦς, “ Οὔτε οὗτος ἥμαρτεν οὔτε οἱ γονεῖς αὐτοῦ - ἀλλ᾽ 

21δ. 

ἵνα ὁ φανερωθῇ τὰ ἔργα τοῦ Θεοῦ “ ἐν αὐτῷ. 4. ἐμὲϊ δεῖ ἐργάζεσθαι εἰσ τς 
τὰ ἔργα τοῦ πέμψαντός με "ἕως ἡμέρα ἐστίν: ἔρχεται νὺξ, ὅτε « Βυτίοι, 
οὐδεὶς δύναται ἐργάζεσθαι. «. “ὅταν ἐν τῷ κόσμῳ ὦ, φῶς εἰμι τοῦ εὖδχι 34. 

κόσμου." 6. Ταῦτα εἰπὼν, ἔπτυσε " χαμαὶ, καὶ ἐποίησε πηλὸν ἐκ ε χνί!!. 6. 
τοῦ πτύσματος, καὶ ἐπέχρισε 3 τὸν πηλὸν ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς τοῦ 

τυφλοῦ, 7. καὶ εἶπεν αὐτῷ, “Ὕπαγε νίψαι εἰς τὴν κολυμβήθραν τοῦ 
Σιλωὰμ," ὃ ἑρμηνεύεται, ἀπεσταλμένος. 
καὶ ἦλθε βλέπων. 

ἀπῆλθεν οὖν καὶ ἐνίψατο, 

Δ ημας ἴῃ  ΒΌ, δἀοριεὰ ὃγ τεςεηὶ εὐΐξοτδ. 

3 «πεθηκεν'ῃ ΒΟ. ὙΗ.Ε. δά ἀντου νἱἢ ΦΑΒΙ, δπὰ ἀεϊεῖς τον τυφλου, ν»Πἰςοῖ 
ΤΩΔΥ δᾶνε Ῥεδη ἱπιγοδυςεά τὸ τηδκΚα πε βεῆβε οἱεάγεσ. 

ἱπιϊδξίοη οὗ ἃ οοπβιγιςτίοι νυ ἢ τε ν 
Εχρύαβδεβ ρυγροβε ᾽ (Βυτίοη, Μοοάς, 218, 
210).---νεῖ. 3. Βοῖῇ αἱϊοσπαῖῖνθϑ ἂῦα 
τεὐεοιτεά ὃν [ε5υ5, Οὔτε... αὐτοῦ. Απά 
Δηοίμογ βοἰυκτίου ἰ8 βυρρεβίεά, ἵνα... 
αντῷ. Ενὶ] ξυγίπετβ πε ὑνοσκ οὗ αοά ἴῃ 
τε ννοτϊά. [Ιἐ ἰβ ἰῃ σοπαπεγίηρ δπά 
ἐλορονεν τὸ ἢ εν] ΗἜ ἰ8 πιδηϊεϑιεὰ. Τῆς 
αυεϑβείοη ἕοσ υ8 ἰβ ποῖ Πέστε βυβἜεγηρ ἢ85 
σοτπης ἴτοπι, Ὀυξ νν δὶ ννα ἅγεὲ ἴο ἀο υυἱτῇ 1ξ. 
Μετ. 4. Τῆς ἴᾶνν νηὶ ςἢ 18 Ὀἰπάϊπρ' ο 81} 
τδῃ 6βὺ5 ἐπουποεβ8.---ἐμὲ δεῖ ἐργάζεσθαι 
ον. ΨοΙΚ, δοῖϊνε πιεάβυγεβ ἴο γταπιονα 
ΒΌΒετίηΡ, ἅτ πιογα ἱπουπιρεης οἢ τηθῃ 
ἴδῃ ταβεηῖτ! βρεουϊδέϊοηπ 48 ἴο ἔπε 
βουτζοα οὗ βυβεσίηρ. Α58 ἴο αοά᾽β σοη- 
πεοιϊίοη ἢ εν], ἐπα ρῥγδοεῖςαὶ πιδῃ 
πεβά οὔΪ Ἴσοποθσῃ Πἰπηβεῖ νυ (185, 
παῖ αοἁ 5εεῖκβ ἴο δρο  ἰϑῃ ἰ. ὙτΤῇε εἶπα 
ἴοτ ἀοΐπρ 80 ἰ8 ᾿ἰπιϊτεὰ, ἰε 8 ἕως ἡμέρα 
ἐστίν, “80 ἰοῃρ 88 ἰξ ἰ5 ἀδυ,᾽" {Πδΐ 15, 48 
τῇς πεχὶ οἴδιιβε βῆον 5, 50 ἰοῃρβ 48 {Π|6 
1λβδῖβι [π΄ ἕως ἰπ ΝΟΤ. 5εεὲ Βυτίοπ, 
Μοοάς, 321-330.]-- ἔρχεται νύξ, Ξυρρεκιεὰ 
Ὁ ἔπε τπτϑδῖβ (ν]ϊ. 59, εἴς.) δηὰ ὃν τῃ8 
Ῥεβεπος οὗ ἴπ6ὸ Ὀἰπά πηδη.---νεγ. 5. 
ὅταν... κόσμον. δε 5πουϊὰ ἤᾶνε 
εχρεςιεὰ ἕως δπὰ ποὲὶ ὅταν, ἀπά τπε 
Μνυϊρκαῖε ταπάθτβ “ υδπιάϊυ "Ὁ, Βυϊ {ΠῈ 
ἤδη Β6ΕΠ8 ἴο δα υδεά ἴο βυρρεβῖ ἃ 
εἶπα ῆεπ Ηδς 5ποιυϊὰ ποῖ δὲ ἴῃ ἴδε 
ποσὰ : “ἤδη 1 δπὶ ἴῃ {πΠῸ ννοσ]ά, 1 δπὶ 
τε Πυρῃξ οὗ τῆς ννοτά,᾽" δβ Ηε ἱπηηγεάϊ- 
δἰεὶγ ΠΠ᾿Ἰυδιταϊεὰ Ὁγ τπ6 οὐτε οὗ (ῃς δ] ἰηὰ 
ταδῃ.--- εσ. 6. Ταῦτα εἰπὼν, ἰ.ς., “ἴῃ 
τὴϊθ. οοππηεοιίοη," ἔπτυσε χαμαί... 
“Ὴδ6 βρδὶ οἡ ἴδε ρτουπά δπὰ πιδάς οἷαν 
οὗ τε βρίτιῖε,᾽" ““αυΐα δαυὰ δὰ πιδηὰπὶ 
ποη ογδῖ," βαγ8 ἀτοιίυβ; δαῖ {Πΐ 5ρίτ|6 
ΨΔ8 οοηπδίἀετεά εἰβοδοίουβ Γἰρπιίοος 
Ῥζονεβ ὉΥ δῃ δπιυβίηρ δπεοάοίς δηά 

ννειδβιεῖπ Όγ βενεγαῖ οἰξδιίοπβ. Τδοϊζυβ 
(Η ἰξέ., ἰν. 81) τε δῖεβ πδῖ ἴῃς ὈΠπά πιδη 
ΠΟ βουρδέ ἃ οὐτε ἔγοτῃ Ν εβραβίδη Ῥερρεὰ 
“αν ᾿ς Οουϊοταπὶ οτνεβ ἀϊρηδγείυσ 
τεβρείρεσζε οὐἱβ Ἐχογεπηθηῖο "Ὁ. ῬγοῦΔΌΪΥ 
πε ἰάβα ννὰβ ἴπδῖ ἴῃς βαϊϊνα ννὰβ οὗ {πῈ 
ΝΕΙΥ διιδδίδποα οὗ ἴΠ6 ρεῖβοῦθῦ. Τυῖΐος 
(Ρνέμι. Ομιέμγε, ἰὶ. 400) ἰ8 οὗἩ ορὶπίοῃ τ 6 
Ἐοπηδη Οδίμοῖϊς ργῖεϑι 8 τουσῃίηρ ΜΠ ἢ 
Πὶβ βρί[|6 τῆς δδτβ δπὰ ποβιίσὶἰ8 οἵ ἔπε 
ἱπίαπε δὲ θαριείβπι ἰ8 ἃ βυγνῖναι οὗ 18 
ουβίοτη ἱἰπ Ῥᾶρδη Εοτηβ ἱπ δοςογάδηςα 
ΜΠ νυ ῖ ἢ ἐπε πυγβα του με ννἱτἢ δρίτες 
πε 11ρ8 δπὰ ογσγεπεδὰ οἵ τπ6ὸ ψεεκ-οϊά 
ομ]ά. Μίγιυς ννὰβ αἷϑο διιίδυϊεά ἴο 
οἷαν ἰπ ἀΐβεαβεβ οὗ πε εγβ. Α ρηῃγβίοϊδῃ 
οἵ ἴῃς τἰπ|ὰ οὔ Οδγδοδῖία ργεβογίθεβ 
“ταγρεηῖε8 οουΐοϑ ν"]ΐ οἰτου πη] 6 σοεπο "᾿. 
Τῇπδὶ 16805 βιιρροββά βοπῆα νἱγίμε ἰδγ ἰπ 
1116 δρρ!οδείοπ οὗ ἴῃς οἷδγ 18 οοπιίγδάϊοϊεά 
ὃγ {πε ἔδοϊ ἐμαὶ ἱπ οἴδεγ οδβεβ οὗ Ὀϊϊπά- 
6885 Ηε ἀϊὰ ποῖ ι8ὲ ἰῖ, 8:6 ΜΚ. χ. 46. 
Βυε  Ηε δρρ]!εὰ τῃ6 οἷαν ἴο ἐποουγᾶρα 
18 τηδη ἴο ὑθεϊϊανα, 88 15. τ1πε ΠἰΚεῖν βοῖα- 
τἴοη, πε αμδδιίίοπ οὗ δοοοπιπιοάδιϊοη 
Ατῖβεβ (5βεα 0Κ6)]. Τα ΨΠοἷΪς ργοςεβ8 
οὗ ψνῃϊοῇ τῆς πιᾶπ ννᾶ8 ἔπε βυδ᾽εοϊ ν' 88 
Δρράγεηεῖν ἱπεεηάεδά ἰο ἄδερεη ἢἰ5β δίῃ. 
--Μνεγ. 7. Τῆς δρρ ἰοδείοη οὗ ἔπε οἷδν ννὰ8 
ποῖ ἐπουρῃ. 6805 ζυγίῃετγ βαϊά : Ὕπαγε 
«ον ἀπεσταλμένος. ΕἸΞπεῖ 5ῃοννβ ἰμδὲ 
“ ΜΑΒΏ ἰηῖο;,᾽ νίψαι εἰς, ἰ5 ποῖ δΔῃ υη- 
ςοπηπιοη οοηδίγιςτίοη. Βυῖ νεῖ. 11, 
ΠΟ ρῖνεβ ἴπ6 βᾶπια σοπιπηιαπὰ ἴῃ ἃ 
ἀϊδεγτεης ἴογπΊὶ, ἐῆονβ τὶ πε πΊδη 
υἀπάετϑιοοὰ παῖ εἰς [ο]] οννεὰ ὕπαγε ἀηὰ 
ποῖ νίψαι, ΤῊςε ρΡοοἱ οὗ 51104π|, Ξυρρ!ϊεὰ 
ποτα ἴπ6 Νιγρίη 8 Τουπίδὶπ (15. νιῖϊ. 6), 
ἴᾶγ αἱ ἴῆε βουϊῃ-εαβὶ οογποῖ οἵ εγυβαίε πὶ 
ἰπ ἴπε Κιάτοη ψδιῖεγ. Οηἡ ἔπε ορροβίϊε 
5ἰάβ οὗ τῆς νδ]!εὺ 1168 ἃ υἱ]αρε δέϊτυαη 
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8. Οἱ οὖν γείτονες καὶ οἱ θεωροῦντες αὐτὸν τὸ πρότερον ὅτι τυφλὸς 
ἦν, ἔλεγον, “Οὐχ οὗτός ἐστιν ὁ καθήμενος καὶ προσαιτῶν; 9. 

Ἄλλλοι ἔλεγον, ““ἽΟτι οὗτός ἐστιν ἢ 

ἐστιν." Ἐκεῖνος ἔλεγεν, “Ὅτι ἐγώ εἰμι." 
Β Μὲ ἰκ. 3.. “ Πῶς ἢ ἀνεῴχθησάν 3 σου οἱ ὀφθαλμοί ; ἢ 

ἄλλοι δέ, “Ὅτι ' ὅμοιος αὐτῷ 

10. Ἔλεγον οὖν αὐτῷ, 
11. ᾿Απεκρίθη ἐκεῖνος 

καὶ εἶπεν, ““Ανθρωπος λεγόμενος Ἰησοῦς πηλὸν ἐποίησε, καὶ ἐπέ- 

χρισέ μου τοὺς ὀφθαλμοὺς, καὶ εἶπέ μοι, Ὕπαγε εἷς τὴν κολυμβήθραν 
τοῦ Σιλωὰμ, καὶ νίψαι. ἀπελθὼν δὲ καὶ νιψάμενος, ἀνέβλεψα.᾽" 

12. Εἶπον οὖν αὐτῳ, “Ποῦ ἐστιν ἐκεῖνος ;" Λέγει, “Οὐκ οἶδα." 

13. "Αγουσιν αὐτὸν πρὸς τοὺς Φαρισαίους, τόν ποτε τυφλόν. 

14. ἣν δὲ σάββατον, ὅτε τὸν πηλὸν ἐποίησεν ὁ ̓ Ιησοῦς, καὶ ἀνέῳξεν 

αὐτοῦ τοὺς ὀφθαλμούς. 

Φαρισαῖοι, πῶς ἀνέβλεψεν. 

15. πάλιν οὖν ἠρώτων αὐτὸν καὶ οἱ 
ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, ““Πηλὸν ἐπέθηκεν 

1 (οπϑιάεγαθῖὶε ναγίεῖν οὗ τεδάϊῃρ οσουγβ ἴῃ τηϊβ οἶαυβε; ΚΝ. Η.Ε. δάορι αλλοι 
ἐλεγον Ουχι, αλλα ομοιος ἀντω ἐστιν. 

3 ηνεωχθησαν τεδά Ὀγ Ττ ΤΊΝΝΜ.Η.Ε. ἢ Θ ΒΟΌΕΕ, 

τερτεβεητίπρ ἴδε οἷά πᾶπιε. Τῇ πᾶπια 
ἰ8 Πεζα ἱπιογργεῖθὰ 48 τηεδπίηρ “ 56εηὶ" 

[π|οῦ, πιίδδμς; ποῖ πω, πιϊσσῖο 

δα. αφμαγιιν, Μεγεῦ. τῇς ννοτά 
ἀπεσταλμένος ἰ8 50 [Γεαυθηεν π5εὰ ὉῪ 
]εδβιι5 οἵ Ηἰπιβεῖῖ τπδῖ, ποῖνν πΠδιαπάϊηρ 
ψψῆδιῖ Μεγεσ δᾶγβ, ΜῈ πδίυγα! γ ἈΡΡΙΥ ἐξ 
Βεῖα αἷβο ἴο Ηἰπιβεῖ, 85 ἰζ τῆς ποίϑεϊεββ 
ϑίγοατῃ ννῃοἢ {πεῖς ἰδίποτβ Πδὰ ἀεβρίβεά 
(15. νἱΐ. 6) ἀπὰ ννῃῖς ἢ ἔμεν σου]ὰ ἔγαςε το 
[18 δουτοα, ννᾶ8 ἃ δῖ ἴγρε οἵ Ηἰπι ννῆοπι 
πε ]εννβ τεὐεοϊεά Ὀεοδυβα {ΠῈῪ Κπενν 
Ηΐβ οτρίη δηά Ὀεζαυβε ἢς πδὰ πὸ εχ- 
ἴεγπδὶ ἔοσγςε. Ηἰβ ἱπῆμεποε σοπϑβίβιεά ἴῃ 
τ815, ται Ηδ ννᾶβ ἀπεσταλμένος. Τῆς 
δΙΙπὰ τηδη ονεγεὰ δπὰ γεςεϊνεά ἢΠἰ5 βίρῃες. 
ΩΓ. Εἰῖβδα δηὰ Νδαπδπ. Ετοπὶ ἴΠ6 
βυςςεεάϊηρ γείτονες 5ενεγαϊὶ ἱπιεγργείεγβ 
οοποίυὰα ἴπᾶὲ ἦλθε τιεᾶπ8 “ ςδπιε" 
Βοηιο. Νεβάϊεβϑβὶυ. 

γν. 8:-12. ΤΊιε Ῥγμ ἡἰἰδοιι55 ἐδιε πιαρ"ς 
ἑάοπεῖν.---Ν τ. 8. Οἱ οὖν γείτονες. .. 
προσαιτῶν; “ΤἼε πεῖρῃθουτθ, {πεη,᾿ 
ΨὯο πιῖρῆϊ οἵ πιῖρμς ποῖ ὈῈ δὲ τῃδι εἶπα 
ποᾶσς {πὸ πηδπ᾿ 5 ΠοπΊα, “"δηά ἴῆἴοβε ψνῆο 
Τοτπιεγν υϑεά το 866 ἢίπι, ἴπαι ἢεῈ ννᾶβ8 
δΙϊηά ᾿" [Ὀυϊ προσαίτης 15 τεδά ἰπβίεδά οὗ 
τυφλὸς Ὁγ τερσεηὶ εὐἀ!τοτ5], “ βαϊά, [5 ποῖ 
1η!|5 ἢς {παῖ 51:15 δπά Ὀερϑὴὶ""--Νέ τ. 9. 
“ΟΙΠεγβ᾽" δυὲ ανίἀεπον οὗἨ ἁ {πε 88πὶῈ 
ἀεβοτγίρείοη “ 8βαἰά, ΤῊϊβ ἰ5. Πε". Βεβίἀεβ 
ἴῆοιε ννῆο ψεγε ἀουδιία! ἀπά ἴθοβα νῆῸ 
ψνεγε ςεγίδίπ οἵ ἢἰ5 ἰἀεπεῖγ πεσε νν88 ἃ 
τηϊγά ορί πίοι υξϊετεὰ : “ Ης ἰδ πΚα μἰπι᾽"", 
Ναίυγα! γ τῃ6 ορεπεὰ εὐεβ ννουἹά δἱῖεγ 
818 ἀρρεάᾶπος. ὩΤῇε ἄοιδιβ ἃ8 ἴο Πὶβ 

ἰδεπιῖν πνεῖ βοδιξετεὰ Ὺ ἔπε τηδπ᾿ 5 
ἀεςϊβῖνε ἐγώ εἶμι.-- νεῖ. το. ΤΠϊΒ Ὀεΐὶπα 
δϑβοετγίδίπεὰ ἴῃς πεχὶ αυεβτίοη νναβ, Πῶς 
ἀνεῴχθησάν σον οἱ ὀφθαλμοί; [π τερὶΥ 
116 ουὐτοὰ πιᾶη τεΐαῖοβ 15 ἐὌχρεγίεηςβ. 
Ης πιὰ δβοεγίαίηεά 6β805᾽ πᾶπιε ἴγοτη 
Βοῆῆβ Ὀγβίδπάεγ; δπὰ ἴξ ἰ8 ποιὶςεδῦῖα 
τῆδὲ Π6 βρεᾶκβ οὗ Ηἰπὶ 88 οπε ποῖ νἱάεϊν 
Κπονπ: ἄνθρωπος λεγόμενος ᾿Ιησοῦς. 
ἀνέβλεψα, “1 τεςονετεὰ εἰρῆς ", Τῆς 
ΤῆΔΠ, ννῆο ποῖὶν 8δᾶνν ἴοσ ἴΠ6 ἢἤγβι τἰπὶς, 
“ἐὯ5ε8 ἴῃς. οτάϊπασυ ἰάπρυᾶρε οὗ πιεῆ, 
τῃοὰρἢ ἴῃ βισίςι 658 ἰξ ννᾶβ ποῖ δρρ!ςδδϊα 
ἴο Πῖ5 οννῃ οδϑβε,᾽ Νν δικίῃϑβ. 

γν. 13-34. ΤᾺΣ πιαη ἰς ἐχαπιϊπεα ὃν 
ἐπε Ῥλαγίϑβεες, τοῆο συφηίπαὶ ἐν ἐχεοπε- 
τιμπϊσαίς μῖηι.--- τ. 13. ΓΆγουσιν.. .. 
τυφλόν. “ὙΠΕΥ," βοπια οὗ τῇς πεὶρῆ- 
ῬουῖΒ δηᾶά οὐδεῖβ δἰγεδν πιεπιϊοπεά, 
“ἐ δείπρ Πἰπλ ννῆο δά Τογπγεσῖν θεεη δἰϊπὰ 
ἰο ἴῃς Ῥηδγίβεεβ," ποῖ ἴο τε ϑαπῇῃεασγιπι, 
Ῥυϊ ἴο ἃῃ ἱπίογπιδλῖ Ῥυΐ ἀρρδγεπν 
δυϊῃοτίτδεῖνα (νεσ. 34) στοὺρ οὗ Ῥῃατγίβεεβ, 
ἍΠΟ ἵνεγα πιοιηδεῖβ οὗ ἔπῸ σουτί.--- ετ. 
14. Τῇε τεᾶβοη οἵ [π5 δοϊΐοῃ ννᾶβ ἴπαξ 
16 οὐτα δὰ Ὀξεη ννγουρδε οὐ ἃ ϑαρδαιῆ. 
[“ Ρτοπίδίιαπη αγαῖ βρυϊὰπὶ οσυΐο ἡ ποτα 
ΘδθΡδῖο, βυὺ ποιίοης αἰΐᾳυᾷ πηεάϊςϊπ4}:,᾽" 
ἡρμιίοοι.}-ἶττ. 15. πάλιν... ἀνέ- 
βλεψεν. πάλιν Ἰοοκβ θαςκ ἴο ἴδε βαπια 
αυεϑβιίοη ρὰὶ ὃν ἴῃς Ρεορίς, νεζ. τὸ ; ἴπε 
καὶ Βεγνίπρ τε βᾶπὶῈὲ ρυγροβε. Τῆεῖσς 
ἢτϑὶ φυεβίίοη δάπη!β ἴ86 τηδη᾿5 οτἱρὶπδὶ 
δΠπάπεθ5. Ὑῆα πιᾶπ᾿ 8 ΓΕΡΙΥ 15 δἰπιρὶα 
δηὰ βιγαϊ ρἢῃι[οτιναγά.---“ ες. τ6. Απὰ 
1πεηὴ τπ6 ῬΠδγίβεοβ ἱπισοάμος {πεὶγ 
οἤάτρε ἀπά ἰξ5 ἱπιρ!ἰςδιίοη, Οὗτος. -.-.ο 



8---23. 

ἐπὶ τοὺς ὀφθαλμούς μου, καὶ ἐνιψάμην, καὶ βλέπω. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ η8ς 

τό. Ἔλεγον 
οὖν ἐκ τῶν Φαρισαίων τινὲς, ““᾿ Οὗτος ὁ ἄνθρωπος οὐκ ἔστι παρὰ 1 ν- τό. 
τοῦ Θεοῦ, ὅτι τὸ σάββατον οὐ ' τηρεῖ. 
δύναται ἄνθρωπος ἁμαρτωλὸς τοιαῦτα σημεῖα ποιεῖν ; ̓  
ἣν ἐν αὐτοῖς. 

προφήτης ἐστίν.᾿᾿ 

» }} 
ἌΑλλοι ἔλεγον, “ Πῶς! (». ἴον 

Καὶ σχίσμα 
1. Λέγουσι τῷ τυφλῷ πάλιν, “Σὺ τί λέγεις περὶ 

αὐτοῦ, ὅτι ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς ; ̓ 
18. Οὐκ ἐπίστευσαν οὖν οἱ Ιουδαῖοι περὶ αὐτοῦ, 

Ὁ δὲ εἶπεν, “Ὅτι 

ὅτι τυφλὸς ἦν καὶ ἀνέβλεψεν, ἕως ὅτου ἐφώνησαν τοὺς γονεῖς αὐτοῦ 

τοῦ ἀναβλέψαντος, 10. καὶ ἠρώτησαν αὐτοὺς λέγοντες, “Οὗτός ἐστιν 

ὁ υἱὸς ὑμῶν, "ὃν ὑμεῖς λέγετε ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη; πῶς οὖν ἄρτι κ νἱ!!, “,. 
βλέπει ;" 20. ᾿Απεκρίθησαν αὐτοῖς οἱ γονεῖς αὐτοῦ καὶ εἶπον, 
“οἴδαμεν ὅτι οὗτός ἐστιν ὁ υἱὸς ἡμῶν, καὶ ὅτι τυφλὸς ἐγεννήθη " 
21. πῶς δὲ νῦν βλέπει, οὐκ οἴδαμεν: ἢ τίς ἤνοιξεν αὐτοῦ τοὺς 

ὀφθαλμοὺς, ἡμεῖς οὐκ οἴδαμεν. αὐτὸς ᾿᾿ἡλικίαν " ἔχει" αὐτὸν 1 Ἐρῃ. ἵν. τ3 
δὶ, 

ἐρωτήσατε, αὐτὸς περὶ αὑτοῦ λαλήσει." 22. Ταῦτα εἶπον οἱ γονεῖς “ἐρ, 700 
χχίχ. 18. 

αὐτοῦ, ὅτι ἐφοβοῦντο τοὺς Ἰουδαίους: ἤδη γὰρ " συνετέθειντο οἷ 5, Το, ἴἰ, ο. 

ἸΙουδαῖοι, ἵνα ἐάν τις αὐτὸν ὁμολογήσῃ Χριστὸν, ἀποσυνάγωγος 

23. διὰ τοῦτο οἱ γονεῖς αὐτοῦ εἶπον, “Ὅτι ἡλικίαν ἔχει, γένηται. 

τηρεῖ. ΤΉςε τηΐγδοῖς 18 ποῖ ἀεηϊςά, ταῖμεσ 
δῇιγηηεά, μὰς ᾿ξ σᾶπποῖ θα ἃ ννογῖς οὗ αοὰ, 
ἴον ἴξ μὰ8 θδεὴ ἄοπε οἡ ϑαδραιῃῆ. Οκ 
ϊϊ.,. 2 ἂἀπὰ ν. 16. ϑοπιε οὗ {πεὶς ρασγίγ, 
Βοννανοσ, ἰποϊποά ἴο ἃ ἀϊδδγεπε σοποῖυ- 
βίοῃ, Πῶς... ποιεῖν; Ηον οδη βυςἢ 
ἃ ψοῖκ δὲ ἄοηῃς δἱ 411, νυ μεῖποσ οη 
ΘΑΌΡΔΙΝ ΟΥἱ ΔτῪ Οἴπεῖ ἄδν, ὃὉγ ἃ βίηπε ὃ 
ὙΠῖ8. Ὀγεαοῦ οὗ τπ6ὸ ϑαρθδιῃ ἴανν στιυβὲ 
δάπγε οὗἩ εχρδηδεῖοπ. 11 σάπηοῖ δγίβε 
ἕγοπι ορροβίξιοη ἴο αοά.---καὶ σχίσμα ἦν 
ἐν αὐτοῖς, 48 Ὀείοτε Δἀτηοπρ πε Ρεορίε, 
νἱΐ. 43, 80 ΠΟῪ ἈΠΊΟΠΡ ἴδε δυιπουίτεβ ἃ 
Ῥιοπουπςεά δπά ρεγπιδπεηὶ οἷεῖς ννᾶβ 
Δρρασθηῖ.---νεσ. 17. Ὀιβεγίηρ διποηρ 
τΠαπιβεῖνεβ, ἴΠεν ταίεσ ἴῃς φυσϑίίοη τὸ 
ἴδε πᾶη, Σὺ τί λέγεις... “Ὑὕου, ναϊ 
ἂο γοῦυ 5881Υ δδουϊ Ηἱΐπι, οὔ δοςουπῖ οὗ 
ΗΪβ ορεπίηρ γοὺσ εὙ6Β κ᾿ Τῇ αμπεβείομ 
15 ποῖ οης οἵἉ ἔδοϊ, Ὀυϊ οὗὨ ἱπίδγεηςς ἴοπὶ 
τῆε λοεῖ; τῇς ὅτι πιδᾶπβ8 “"ἰπ παῖ," 
“ ἰηδβηιυς ἢ 45,᾽" ἀηὰ τῆς Νυϊραῖε 5 πρὶν 
Ταπάετβ “Τὰ αὐἱά ἀϊςοῖβ ἀε 111ο, φυΐ 
δρεγυΐϊε οουΐϊοβ ἴμο8 ὃ" ΡτοπιροΪν ἴδε 
τῇδῃ σερίϊεβ, προφήτης ἐστίν.---Ν τ. 18. 
[τ ποῦν ἀρρββασβ παῖ {πεῖς ργενίουβ δά- 
τηϊβδίοη οἵ τῆς ἕδςς οἵ πε πηίγαοϊε νν88 
ἀϊδβίηρεπυουβ δηὰ τῆδλι {πεν βυδρεοιεὰ 
τταυάυ]επι ςοἸ βίου Ὀείνγεεη [6βὺ8 δηᾶ 
18ε τῆδη; Οὐκ ἐπίστευσαν, “ἴεν ἀϊά 
ποῖ Ὀεϊϊενε ιἰ8 δοσοιπὶ (νεῖ. 19), ἕως 
ὅτον... εἰ; ὀπὶ} (Πα δυπι- 
τηοηδᾶ ἢὶβ ρδγεπίβ"᾿.-- νεῖ. 206. Τὸ 
τπότὴ πεν ρὰϊ νἱγίι δ! ἴῆτες 4ιεϑβείοπβ : 

1. χχί!ς 
5. Αεἰ8 
χχὶϊ. 20; 
χχὶν. 9. 

[5 τὴῖβ γοὺῦγ δβοῦ ὃ νδβ ἢ ὕογῃ δ]πὰ ἢ 
(ἴος ᾿βουρἢ γον 5ΒΔῪ [Π|5 οὗ Πίπι, ὑμεῖς 
εμηρῃδιῖς, ννγα ἀο ποῖ Ὀεϊΐϊενε ἢ). Ηον 
ἄοεβ Πα πον 58εὲ ὃ Τῆς ἤγβι ἔννο αυξβίοηβ 
πον ὑπἢδϑι ΔΕ ΠΡῚῪ ἀηδνγαγ: ΤῊ 18. ΟἿΓ 
850η ΨΏΟ Ψ45 Ῥογῇ δ᾽:πᾶά. ΤῊΐβ ΔΠΒΜΕΣ 
εχρίοάεβ ἴῃς ἰάεα οἵ ςοἸ]υβίοῃ.---  εσ. 21. 
Τῆς (ῃἰτά ᾳυεβείοη ἴπεῪ πᾶνε ποῖ τπ6 
ΤΩΘΔΠ8 Οἵ Δηβν ΟΣ ΠΡ, ΟΥ̓ 88 νΕσ, 22 ἴῶ- 
ἀϊςαῖεβ, ἔπον βμαπιπχεά ἰρπόγδηςε ἴο βᾶνα 
{πεπηβεῖνεβ; δπὰ γεΐεγ ἴπῸ Ὄχδπιίπογβ ἴὸ 
ἴπε τπῆᾶπ Πἰπιβεῖΐ.---ἡλικίαν ἔχει, Ηΐ8 
ρδρίας ἃτ6 ΠΟ ἴοπρεσ ζγεβροηβίδ!ες ἴοσ 
ἵπι, Εχατηρὶεβ οἵ τῆς ατεακ ρῆγαβε γα 

δίνεη ὉΥῪ Κγρκε δπὰ ψγείβεείϊπθπ ἴτοπὶ 
Ριδίο, Ατιβίορῃαπεβ, δηὰ Βεπιοβίμεπεβ. 
αὐτὸς περὶ αὑτοῦ [Ρεῖῖϊεῖ ἑαυτοῦ] 
λαλήσει.---Ν ες. 22. Ταῦτα... ἐρωτή- 
σατε. Τῆς τεϊυςίδπος οἵ [πε Ῥᾶγεπίβ ἴὸ 
Δηβνγοσ Ὀγὶπρβ οὐξ τΠε οἰγουτηβίδηςε (ἢ δὶ 
αἰγεδάν 1Π6 πιθπιῦοῖβ οἵ 1π6 ϑδημεάγίτω 
μδά σοπῆε ἴο δπ πηδετβιδηάϊηρ ψνἱἢ ὁπ 
Δποῖπεγ ἔμπας ΔΠΥ οπα πο δοκηονεάρεᾶ 
7εβϑυ5 δ8 τῆε Μεβϑβίδῃ βῃου!ά ὃε Ἄχοοπὶ- 
τηυηϊςαιεά, ἀποσυνάγωγος γένηται. Οὗ 
ἐχοοπιπιυπίςδιίοη ἵπεῖε ὑνεῖε ἰῆγεα 
ἅἄερτεεβ: ἴπε ἢγϑβι ἰδβδιεὰ ἔοσ {πιγῖγ ἀδυβ; 
ἐμδη [ο]οννεά “4 βεοοπὰ δἀπιηοπίτίοη,᾽" 
δηὰ {{ἰπιρεπίτεπι ἢ ουϊρτῖε νναβ ρα πίϑηδὰ 
ἔος τῆϊγιγ ἄαγβ πιοζε ; δπὰά ἰΐ 51}}} ἰπ- 
Ραπίϊεπι δε ψνᾺ5 ἰδίᾷ υπᾶεγ τπῃῈὲ Ολόγεηε 
οσ δ8π, ννίο ἢ ννᾶ8 οὗ ἱπάεβπιτε ἀυταιίοη, 
ἀπά ννϊο ἢ επεγεῖν οὐὲ Ἠἰπὶ οὔ ἰτοπὶ 
ἰηζεγοουγβα νἱἢ οἴπετβ. Ης νναβ γοαϊθὰ 

5ο 
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ὁ τες. 18. αὐτὸν ἐρωτήσατε." 

ΚΑΊΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΙ. 

24. ᾿Εφώνησαν οὖν " ἐκ δευτέρου τὸν ἄνθρωπον 

ΡΣ τα ὃς ἦν τυφλὸς, καὶ εἶπον αὐτῷ, “Δὸς δόξαν τῷ Θεῷ - ἡμεῖς οἴδαμεν 

ἘΕΛΡ ὅτι ὁ ἄνθρωπος οὗτος ἁμαρτωλός ἐστιν." 25. ᾿Απεκρίθη οὖν ἐκεῖνος 
καὶ εἶπεν, “ Εἰ ἁμαρτωλός ἐστιν, οὐκ οἶδα - ἕν οἶδα, ὅτι τυφλὸς ὧν, 

ἄρτι βλέπω.᾽ 26. Εἶπον δὲ αὐτῷ πάλιν, “ Τί ἐποίησέ σοι; πῶς 

ἤνοιξέ σου τοὺς ὀφθαλμούς ;᾿ 27]. ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς, ““ Εἶπον ὑμῖν 
ἤδη, καὶ οὐκ ἠκούσατε" τί πάλιν θέλετε ἀκούειν; μὴ καὶ ὑμεῖς 

θέλετε αὐτοῦ μαθηταὶ γενέσθαι ; ̓  28. ᾿Ἐλοιδόρησαν οὖν αὐτὸν, καὶ 

εἶπον, “ Σὺ εἶ μαθητὴς ἐκείνου - ἡμεῖς δὲ τοῦ Μωσέως ἐσμὲν μαθηταί. 

29. ἡμεῖς οἴδαμεν ὅτι Μωσῇ λελάληκεν ὁ Θεός: τοῦτον δὲ οὐκ 

οἴδαμεν πόθεν ἐστίν.᾽᾿ 30. ᾿Απεκρίθη ὁ ἄνθρωπος καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
“Ἐν γὰρ τούτῳ θαυμαστόν ἐστιν, ὅτι ὑμεῖς οὐκ οἴδατε πόθεν ἐστὶ, 

41ε6. ἵν. 5; καὶ ἀνέῳξέ μου τοὺς ὀφθαλμούς. 41. " οἴδαμεν δὲ ὅτι ἁμαρτωλῶν 

παδο Θεὸς οὐκ ἀκούει" ἀλλ᾽ ἐάν τις θεοσεβὴς ἢ, καὶ τὸ θέλημα αὐτοῦ 
τ Ηςτε ραν, ποιῇ, τούτου ἀκούει. 

70, εἰς. τις 

88 ἴἴ ἢε ννεσε ἃ ἴερεσ. ΤὨΐβ, ἴο ρεζβδοῃβ 
80 Ροοσ 88 ἴδε ρᾶζεηίβ οὗ [818 Ὀερραᾶγ, 
ψουϊά τεᾶη συΐϊη δπὰ ἀδαῖῃ (βες Εδεσβ- 
Βείπι, ΕΠ 9. ΟἈνίςέ, ἰϊ. 183-4).---ν ες. 
24. Βαεαβήεά Ὀγ ἴπε ραγεηΐβ ἴῃ Ῥῃαγίβθεβ 
ἴυση ἀραίη, ἐκ ρος ἃ βεοοηὰ {ἰπ|6 ἴο 
τὰς πιδῃ ἀπά βᾶγ: δόξαν τῷ Θᾳᾷ ... 
ἐστιν. ΤΠΕΥ πο ἰοηψες ἄξην [Πα πιίγδοῖς, 
δυϊ διά τῃ6 πιαῃ αβογίδε πε ρίογυ οἵ ἰξ τὸ 
δε τἰρδς αυδτίεσς ; το αοά : ποῖ ἴο [εβι18, 
Ὀεσδυδε εἶεν δῇ Δβ88ιγα ἢϊπὶ ὁπ Κπον- 
Ἰεάρε οἵὗὨἉ τπεὶς ονγη, ἡμεῖς οἴδαμεν, {Ππαὶ 
Ηε 8 ἃ βίηπεσ.--- ες. 25. Βυὶ ἴΠαγ βπά ἴῃ 
τῆς τῆδῃ ἃ Κίπὰ οἵ ἱπάερεπάεπος δηά οὔ- 
βίΐηδου ἔμεν γε ποῖ υβεάτο. Εἰ ἁμαρτωλός 
«ον βλέπω. Ηε ἀοεβ ποῖ αυεδιίοη ἐπεὶς 
Κπονϊεάσε, απὰ πε ἄγαννβ ΠῸ Ἔχργεβ8 
ἱπέδσεηςεβ τοπὶ Ῥῆδϊ ἢ45 ἢδρρεπεά, θυϊ 
οἵ οπε (δΒίηρ ἢε 18 βδυσε, τῃαι πε νγ25 δΠ1πά 
δηά ἐπα πονν δε 8ε68.---ν οἵ. 26. Τηννδγίεά 
ὃγ ἴδε τηᾶπ᾿ 5 δοϊἀπεβ88 ἀπά ρεγοείνί πρ πὶ 
ἰξ ννᾶ8 ορεῖεββ ἴο ἄδην ἴδε δεῖ, ἴπεγ τὸ- 
ἴυγη το τῆς αυσδιίοη οὗ ἴῃς πηεᾶπβ υϑεά. 
Τί ἐποίησέ σοι; Αἱ {Ππ|8 {πε τηᾶῃ ἴοβ568 
Ῥαϊίεπςε. Ὑμεῖς ογδᾶγ δπά 8}}}Υ δἰζεπιρὲ 
ἴο Ἰεδά πἰπι ἰπῖο βοτὴε ἱποοηβίβίεηϊ βίδί6- 
ταεπὶ 8εοπ)β ἴο ἢἰπὶ ἀεβρίςδοϊε, δηὰ ἢε 
ῬγαΆΚΒ οὐ (νετ. 27): Εἶπον... γενέσθαι. 
Νο πιοζε ρδι!πρ οὶδα οουἹὰ πᾶνε θέε 
Βυγίεά δὲ ἐπεπὶ ἔπη τΠϊ8 τηδη 8 “Ατα 
γοῦ αἷδο νηήβῃίηρ ἴοὸ Ῥεοοῖῖεὲ Ηἰβ8 
ἀϊβοίρίεβ ἢ "--Νεσ. 28. [τ βεγνεβ ἰϊβ 
Ρύτροβε οὗ ἐχρεβοταηηβ {πεπὶ δηὰ δγίπρ- 
τὴς ἴδειη ἴο ἴδε ἀΐγεοε ἐχργεββίοη οὗ 
ἀπεὶγ ἐξεϊϊηρβ. ᾿Ελοιδόρησαν ... ἐστίν. 
ἼὟΒΟΥ σανη δὰ Ὠιτη.᾽) Οἡ ἐκείνου Βεηρεὶ 
μαδ: “Ηος νοσᾶδυϊο γεριουεμέ ]εϑυπὶ 
ἃ 8ε8ε᾽". - Κεσ. 22ὅ0. δίε Κπον ἴπδὶ 

42. ᾿ ἐκ τοῦ αἰῶνος οὐκ ἠκούσθη, ὅτι ἤνοιξέ 

ὀφθαλμοὺς τυφλοῦ γεγεννημένου. 33. εἰ μὴ ἦν οὗτος παρὰ 

Μοβεβ ννᾶβ ἃ ργορῆεΐ, οοτηπιϊβδείοης ἃ Όγ 
αοὰ το βρεᾶϊ οσ Ηἰπὶ ((οσ λελάληκεν δες 
ΗεΡ. ἱ. 1); δηά ἰἔ τῃ18 τηδῃ ἰβ σοζηγωῖβ- 
βἰοπεὰ Ηδ τηιδὲ βῇον ργοοῦ οὗ Ηἰ5 βεῖτγ 
βεηΐ ἔἴοπὶ αοά, δπὰ ποὶ ἴεᾶνε ᾧ8 ἴῃ 
ἰρηοόγδηςς οἵ Ηἰἶβ οτὶ ρὶπ.---νεσ. 30.. ΤΈ 8, 
ἴπ 186 ἔλοε οὗ ἴῃς πηίγαςϊθ, βδοπβ ἴο ἴδε 
ΤΩΔῃ ἃ ϑβυγρτίβίηρ βιδίετηεηῖ : Ἐν γὰ 
τούτῳ, ““νὮΥ, Βεγείη ἰδ ἴῃδὲ ψῖο ἢ ἰς 
τλδσνεῖουβ ᾿". τὸ θαυμαστόν ἰ5 [δε ἔγὰς 
τεδάϊηρ. οτγ ἴδε τι8ὲ οἵ γάρ ἰῃ τεὐοϊπάετε 
Βεεὲ δ γτπεῖ, Ρ. 559, δηὰ ΚΙοίῖζΖ, Ρ. 242. ἵὲ 
Βε6ΠῚΒ ἴο ἱπιρὶν δῃ επίϊσε γσερυάϊδιίοι οὗ 
ψ πὲ δᾶ8 ͵υ5ῖ Ὀδεη βαϊά : “υὔυὀοὰ υἱῖεσ δπ 
Αὐβυγάϊιγ, 707... " Τα πιδγνεῖ ννδβ 
τπᾶὶ {Πὰν βῃουϊά Πεδβίιδῖα δουξ τς 
οτἰρίὶπ οὗ οὔεὲ νψῆο δδᾶ βϑιςἢ ροννες 
88 ὙΜ88 τηδηϊεδι ἰη ἴπε οὐτα ψτουρῆς οα 
Βΐπη.-τνες. 3:1. ΤῊΪΒ [8 "ἰδἰΑνοταιο ἴῃ 
νεσ, 31: οἴδαμεν. .. ἀκούει. ΤῊ 
τπεπηβεῖνεβ δά ονπεά ἴξ ἃ ννοσκ οὗ αοὰ, 
νεῖ. 24; δυῖ αοὰ ἰ8 ποῖ ρειϑυιδλάςεἃ οσ 
ἰηδυςεά το σίνα Βιιο ἢ ροννεγ ἴὸ βίπρεσβ, 
δυΐϊ ΟΠΪγ ἴο ἴποβε νῆο ἄο Ηἰ5β υ"]}}. ΤῊ 5 
ταδῃ ἱπεζείοσςε, νεσς Ης ἃ βίππεσ, νουἹᾶὰ 
δᾶνε Ὀεεη ὑπδῦϊς ἴο ἄο δηγίπίηρ, ποῖ το 
δΡΘᾶΚ οὗ δι οἢ ἃ νοῦ ἃ8 Π88 πενὲσ Ὀεΐοσε 
Ῥεεῃ ἄοηες. νγδικίπβ ὄἼχργεβϑεβ ᾿ξ ἃ5 ἃ 
Βυ]] οσίϑαη. (1) αοά πεδγεῖῃ ποῖ βίηποϑ 
Ῥυξ οὐἷγ τῃοβε Ψῆο ἡνοσβῃὶρ Ηἰπὶ δπᾶ ἀο 
Ηΐδβ ν}}}; (2) Τπαι αοά πεαγεῖι τΠϊ5 δα 
18 ςεγίαίη, ἔοσ βυςῇ ἃ πΐίγαοϊς οουϊὰ Ἐς 
Ῥεϊίογπηεά οὔ ὉΥ ἀϊνὶπε ρονεγ; (3) 
ΤὨῖβ πιδη, ἱβεγείογα, [8 ποῖ ἃ βίππεσ Ῥαξ ἴ5 
οπι σοά.---Ν ες. 32. ἐκ τοῦ αἰῶνος, ταῖ ες 
“ὅτοπὶ οὗ οἷά ᾽ τπδη “δίηςς τε ψοσ]ά 
θερδη". ΟΥἼΚ. 1. γο, τῶν ἀπ’ αἰῶνος 
προφητῶν, δΔηὰ Αοἰἴδβ. 11]. 21, χν. 18. Ἐς 



34-τ-ῶτ. 

Θεοῦ, οὐκ ἠδύνατο ποιεῖν οὐδέν.᾽᾿ 
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34. ᾿Απεκρίθησαν καὶ εἶπον 

αὐτῷ, ““" Ἐν ἁμαρτίαις σὺ ἐγεννήθης "ὅλος, καὶ σὺ διδάσκεις ἡμᾶς ; "᾿ ε ῬῪ. 1|. 5. 
Καὶ " ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω. 

αὐτὸν ἔξω" καὶ "εὑρὼν αὐτὸν, εἶπεν αὐτῷ, ““ Σὺ πιστεύεις εἰς τὸν 
36. ᾿Απεκρίθη ἐκεῖνος καὶ εἶπε, “Τίς ἐστι, ν τ ἜΣ ἐς 

47. Εἶπε δὲ αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “ Καὶ 
ἑώρακας αὐτὸν, καὶ “ὁ λαλῶν μετὰ σοῦ, ἐκεῖνός ἐστιν.᾿" 

ἔφη, ““ Πιστεύω, κύριε." 39. καὶ προσεκύνησεν αὐτῷ. 

υἱὸν τοῦ Θεοῦ]; 

κύριε, ἵνα πιστεύσω εἰς αὐτόν ; " 

{ νἱϊ. 23. 
35. Ἤκουσεν ὁ Ἰησοῦς ὅτι ἐξέβαλον υ 2 Οὕτοη. 

Χχίχ. 16. 
κ. χχ. 12. 

Ἢ. νἱ. 37. 

48. Ὁ δὲ ν ἰν. 46. 

καὶ εἶπεν ὁ 

Ἰησοῦς, “Εἰς κρίμα ἐγὼ εἰς τὸν κόσμον τοῦτον ἦλθον, ἵνα οἱ μὴ 
βλέποντες βλέπωσι, καὶ οἱ βλέποντες τυφλοὶ γένωνται." 4ο. Καὶ 

ἤκουσαν ἐκ τῶν Φαρισαίων ταῦτα οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτοῦ, καὶ εἶπον 

αὐτῷ, “ Μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί ἐσμεν ;᾿ 
᾿ 41. Εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 

“Εἰ τυφλοὶ ἦτε, οὐκ ἂν " εἴχετε ἁμαρτίαν: νῦν δὲ λέγετε, Ὅτι χα χν. δε, 4. 
βλέπομεν - ἡ οὖν ἁμαρτία ὑμῶν μένει. 

1 Θεὸν ἰπ ΑΙΧΓΔ 1,Αἱ. (νεῖ. ναῖε. 
Αδῖδ., θυϊ ἀνθρωπον 'π ΑΒ ΤΠεῦ. 

τηϊ8 ἔπαγε 18 πὸ τερίν ὃυϊ δῦυδβε δηὰ ἀϊ5- 
τηΐββαὶ.---νεσ. 34- Ἐν ἁμαρτίαις... 
ἔξω. “Ιῃ δἰπ8 ἴδοὰ νναβὲ ΨνΠΟΪῪ Ῥοτη, 
δηὰ ἄοβὲ ἴπου ἰδδοῇ υ8}᾽ ΤΕΥ τεΐεγ 
ἢῖ8. ΟΠ πάπαββ ἴο βίη, δπά σαργοδοῦ δἰπὶ 
νυ 818. οδἰαπλγ. ϑίη, ΠΟῪ ΒαΥ, ννᾶ5 
Ὀταπάδά οὐ ἴδε ννῃοῖΐε πῆδῆ; ἤἢξ ννᾶβ8 
ΤΩΔΙΙ͂ ΒΕ ἃ τερσοραίε. Ὑεῖ ψνε, (π6 
Ῥυτε ἂπά βοά ,» ἅ{6 ἴο δε ἴδυρῃϊς ὈῪ 
ΒΌΓὮ ἃ πιᾶπ ο ἐξέβαλον αὐτὸν ἔξω, “ΠΕ 
οδϑὲ Πίπι οὐ," ποῖ πιεγεῖν ἴτοτὰ ἴΠ6 
οὔδπηθεσ, δαὶ ἔγοπὶ σοτητηυηίοη, ΤῊΐβ 18 
ἱτηριεά ῬΟΙῚ ἴῃ νεῖ. 35 δπὰ 411 τπδὲ 
7ἐδυ8 βαγβ οἵ ἴπ6 βῃερμεγάβ ἰῃ τς ἔο!ονν- 
ἵπρ' ΡΑταρυδρἢ. 

εσ. 35-Χ. 21. Τὰς ροοά απὰ ἐλε 
λαἰγεϊπρ τποῤῥενάς.--- τ. 35. “ἤκουσεν 
ξιϑὴν ἥῃε δοιίοη οὗ ἴπε ῬΠδγίβεεβ ἕῆσεινν 
ἴῃς τηϑη οἡ ἴδε οοπιραβδίοη οὗ ]7εβι5: 
“8 πΒεασὰ ἴδδι πεν δά οδϑὲ ἢἰπὶ οὐ, 
δηὰ Ης πεν ἴἢε γεάβοη; ἱἰπεσείοσζε, 
εὑρὼν αὐτὸν, ““ΨΨΠεη Ηδ ἰουπά Πίτα,᾽" 45 
Ης νἱβιεά δηὰ βουρῃὶ ἴο ἄο, Ηἰβ ἤγϑβὶ 
ημεβείοη ψᾶ8: Σὺ... Θεοῦ; Ῥεδρ8 ἃ 
δἰσῆς ἐπιρμδϑίϑ 1168 ἴῃ ἴῃς Σὺ. “οβὲ 
που δεϊϊενα ἰπ ἴῆῈ Μεββίδῇῃ ἢ ̓̓ -- ες. 
36. ΤΠ πηᾶπ᾿β ἌΠΕΨΜΕΙ δἤονβ ἴἢδὶ ἢς 
νν88 Ἁ]Ππρ το Βεϊΐενε πῃ ἔπε Μεβϑβίδῃ ἱξ 
με οουἱὰ ἰάεπιν Ηἰΐπι; δηά πανὶπρ 
αἰτεδλάν ἀεοϊατεά }εϑ0ὺ8 ἴο ὃς ἃ ριορπεῖ, 
δε Ῥεϊϊενεά τὲ Ης οσου]ά ἰε11} Πἰπὶ ννἢῸ 
ἴῃς Μεββίδῃ ννᾶ8. [ξ τῇδ ὃὲ ἴδκεῃ ἴογ 

δηϊεά τμδὲ δι πουρῇ ἢε μαά ποῖ βεβη 
ἧι βἷποθ σεοονεσγίηρ πίβ δίρῃι, πα 
πεν βδουγεῆον ἴπαὶ ἢς ννᾶβ βρεβδκίηρ ἴο 

πε ρείβοη Ψῆο δΒαά δεαϊεᾶ Ὠϊπὶ; δηά 
ὙΑ8 ραζῆδρβ δἰπιοδὲ ργεραγεὰ ἔος τῆς 
ξτεαὶ ἀππουποεηπιεηί (νας. 37) : Καὶ ἑώρα- 

) ϑυσε. 
ν δάοριεὰ ὃν ΤΊΥΝ.Η. 

(Ρεβῆ. Ηδγοϊ. Ηΐεσ) Μερᾷ. ἀοίῃ. Αγ. 

κας αὐτὸν, “ἼΒου δαβϑὲ ὈΟΙἢ βεθη Ηἰπι,᾽" 
πο ἄουδε ΨΠὮ ἃ τεέδγθηςε ἴο δε δ] εββίηρ 
ΟΥ̓ τεβίοσεά εγεβίρδι; καὶ... ἐστιν. 
ΤὨΐβ ἀΐτεοὶ τενεϊδιίοη, βἰπλασ ἴο τῆς 
ξίνεη ἴο ἴπε ϑαηιδγίϊαη υγοπιδη (ἷν. 26), 
Ψ858 οἰ Ἰοἰτεὰ ὉΥ τῆς ΡἰεἰΑ0]6 σοπάϊείοη οὗ 
πε πη 88 δῃ ουϊοαβὶ ἔγοτῃ δε εν βἢ 
ςοτητηυηἰγ, ἀηά ὉῪ ἴπε ρετοεριϊοη ἐδαὲ 
πε πιδῃ ννᾶ5 γίρε ἴοσ (δ τἢ.---Ν σ. 38, Ὁ 
δὲ... αὐτῷ, Ηε ρτοπιρεὶν υτἱετοὰ ἢ 8 
Ῥε εξ ἀπά “ νοσβηρρεά " ]1εδυ8. ἴῃ ἐδῖ8 
αοδρεῖ προσκυνεῖν 15 υξεὰ οὗ ἐπε ννογβῃϊρ 
οἵαοά: ἴδε ννογά ἰ5, βούψενεσ, βυβοερίθ]ε 
οὗ ἃ βοπγχεννῃαῖ ἰοννεγ ἄερτες οἵ δἀογαδιίοῃ 
(Με. χνιϊ. 26); θὰξ ἴξ τποϊυάδεβ τῆς δο- 
Κηονϊεάρτηεηε οὗ βυιρσεπΊδου δηά ἃ οοση- 
Ρίεῖς βυδηγίδβίοη.---“εγ. 39. ϑυπιτλϊηρ 
ὮΡ ἴδε βρίγίτυδὶ βἰρηίἤοᾶποα οὔ δε πλίγαοὶς 
]εδυ8 βαἰά : Εἰς κρίμα. .. γένωνται. 
“Ἔοσς ὑυάρτηεης,᾽" ἴογ Ὀγίηρίηρ το Ἰίρδι 
δηᾶ Ἂχῃιδιτὶπρ ἰῇ ἰϊβ σοπβεαυεποαβ {πὸ 
δεῖυδὶ ἱπνναγά βιδῖα οὗ πηθη ; ““τῆδῖ ἴποβα 
ΠΟ 5866 ποῖ ΓηΔῪ 566," (Πδὲ ἰ5, τπαἴ ἴῃοβς 
ΨὯΟ γε σοηϑβοίοιιβ οὗ {πεῖς ὉΠ πάπεββ δηὰ 
Ετϊενεά οἡ δοσουπί οὗ ἰὶ πηᾶν 6 ταϊϊενεά; 
ΜΆΠ6 ἴποβεὲ ποὺ ἀγα οοπίεπεὶ ἢ ἴδ 
Ἰιρῆς (μ ν πᾶνε Ιοβε ἐνεη ἴμαι. ΜΙ ἃ 
Κιπά οὗ βδὰ πυπιοὺς Ηες ροϊπεβ ουξ δον 
εΑβιϊν [ε]ῖ ὈΙ’πάπεβ8β 15 γαπχονεά, δας μον 
οὐβιϊηδίεϊ Υ Ὀἰ πὰ ἰΒ ργεβυπιεά Κπονψ]εάρε. 
Τῆα Ὀ]πά πιᾶπ πον βᾶᾷνγ, εζοᾶυβε ἢ 
Κηαν δὲ ννᾶ58 Ὀϊἱπὰ δηὰ υδβεά ἴῃς πηεᾶπβ 
]εβὺ8 τοῖϊά ἢίπι ἕο δὲ: [πε ῬΠαγίβεεβ 
ψνετα βίοηςἊ- πὰ ἴὸ ἔπε ψοσϊ ἃ [εβυ8 
ορεπεὰ ἴο ἔπαπι, Ὀεσδυδε ἴπεν ᾿πουρῆς 
τπδὶ αἰτεδάγ {πεν Κπεν πιυςῇ τόσα ἕδη 
Ηε ἀϊά.---Ν εἴ. 40. ϑοπλε οὗ ἴῃς ῬΒασίβεθβ 
ονεσβεδᾶσά Ηἰβ ννογάβ, ἀπά υποοηβοϊου 
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δε Μες.ὶ.). 
ΡΟ 7 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Χ, 

ΧΟ σ᾿ “ἌΜΗΝ ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ μὴ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας 
ς Θερ τ΄, εἰς τὴν αὐλὴν τῶν προβάτων, ἀλλὰ ἀναβαίνων " ἀλλαχόθεν, ἐκεῖνος 

τΡεῖ.ὶ 
45. Ὁ κλέπτης ἐστὶ καὶ λῃστής ̓  

“ποιμήν ἐστι τῶν προβάτων. 3. τούτῳ ὁ “ θυρωρὸς ἀνοίγει, καὶ τὰ 
χα. πρόβατα τῆς φωνῆς αὐτοῦ ἀκούει, καὶ τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ " κατ᾽ 

ὄνομα, καὶ ὁ ἐξάγει αὐτά. 4. καὶ ὅταν τὰ ἴδια πρόβατα! " ἐκβάλῃ, 

ἔμπροσθεν αὐτῶν πορεύεται" καὶ τὰ πρόβατα αὐτῷ ἀκολουθεῖ, ὅτε 
οἴδασι τὴν φωνὴν αὐτοῦ. 5. 

ΠΩ 70. 15 
{Ἐξεκ. 

6. ᾿ 
ΖεςἈ. 
16. 

ξ Μῖ|ν. ἱ. χ2. 
]οῦ χὶχ. 

2. ὁ δὲ εἰσερχόμενος διὰ τῆς θύρας, 

Ὁ ἀλλοτρίῳ δὲ οὐ μὴ ἀκολουθήσωσιν, 13:1 

Κἴορο νη, ἀλλὰ φεύξονται ἀπ᾽ αὐτοῦ - ὅτι οὐκ οἴδασι τῶν ἀλλοτρίων τὴν φωνήν." 

Δ ΤΙ, ἴῃ ΑΓΔ, ὕυῖ παντα ἰπ ἈΟΑΒΌΙΧ 1, 33. 

ΡῬτονεά πεῖς ἐπι ὉΥ βαγίπρ ὑἱ ἰη- 
ἄϊξηδης ςοπίειηρι : μὴ καὶ ἡμεῖς τυφλοί 
ἐσμεν; Τὸ ΨΈΙΓΟἢ [εβα8, τα κιηρ [π6 πὶ οα 
τλεῖς οὐ ρτουπά, τερῖϊεβ : Εἰ τυφλοὶ 
ἥτε, οὐκ ἂν εἴχετε ἁ ἴαν. Ιέ γε Ψψεγα 
ἱρπογαπῖ, 88 {πὶ8 Ὁ]Ππὰὼ πῆᾶπ ν88, ἀννᾶγε 
οἵ γοὺς ἀατίκηεββ ἀπά δηχίουβ ἴο ὃς τί 
οὗ τἴ, γους ἱρποόσάπος ψουϊά ἔχοιβε γοῦ: 
Βυῖ ποῦν ΌῪ 411 γοις ννογὰβ δηὰ δοιίοῃβ 
γου ρσοςϊδίπὶ ὑπαὶ γοὺ γε βαιίβϑδεὰ νυ ἢ 
τδε Ἰίρῆϊ γου μᾶνς, ᾿πεσζείογε γοῦ σαπποῖ 
τεσεῖνε ἰῃδὲ (Ποὺ ᾿ρμὲ νος 1 Ῥτίηρ 
δηά ἰπ νν Ὡς ἢ 8 ἀε᾽ νεγδηςςα ἴτοπὶ 5ἰη, πᾶ 
τηυϑὶ ἐμεγείοσς γεπιδίῃ ὑπάοσ 118 ρΡοηάδρε. 
Ὁ. νιιῖ. 21. 

ΟἤΆρΡΤΕΒ Χι-νν. 1-21. Τἧς Οοοά 
ϑλοῤῥενά απά ἐπε λἰγεϊίηρο. ΤὨΪ5 ραᾶγδ- 
ΒτΑΡἢ 5 ἃ σοπιϊπιαίίοη οὗ ἔς σοηνοτβᾶ- 
τίου ψΠΐοἢ ἄγοβα ουΐ οὗ [6 πεαὶηρ οὗ 
ἴῃς Ὀ᾽ἰπά τῆδη. [πβιεδά οἵ Ῥείηρ ἰηῖγο- 
ἀυςεὰ ὈΥ Δηγ ἔεβῇ ποῖς οἵἁ {ἰπ|6, ἴξ 18 
υβῃεγοὰ ἱπ ὉῪ ἀμὴν ἀμὴν, ΨΗΐοἢ 8 πανες 
Ἰουπάὰ ἴῃ τΠ18 αοβρεὶ δὲ ἴπ6 Ἴοχηπλεηςα- 
τήθηῖ οὗ ἃ ἀΐβοουτβε. ΤἢΠΕ βυδήεςι 4150 
ἰ8. ἀϊγεςεῖν οοπηεοῖεά ἢ τε τηΐγδοϊς 
δηᾶ ἰϊ8 οοηβεάυεποθβ. |6808 δχρίδιπβ 
ἴο τῇς εχοοπιπηιηίςαϊεά πᾶη ΠΟ ἰξ ἰ8 
ττδῖ 85 ρονγεσ ἴο ρῖνε επίγσδηςε ἴο ἴπε 
τὰς (ο᾽ὰ οτ ἴο Ἔχοϊυὰε ἵἴτοπι ἰ. Α58 
αδ804]1, τ1π6 ἴεστβ δηὰ ἔδηοῦ οἵ ἴπε ἰδ δοἢ- 
ἱπρ τε ἱηϊεγργεῖςὰ Ὀγ τῆς ἱποίάθης ννῃϊςἢ 
ἂνε τῖβε ἴο ἰϊ.--Ννεσ. 1. ᾿Αμὴν... 
Ἡστής. Τῇε αὐλή, οἵ Ξῃεερίοϊά, ἱπῖο 

ψυνδῖοἢ ἴῃς 5πεαρ 'νεγε ραϊμογοά ἔογ βδἔεϊυ 
ἔνεγν πίρδῖ, ἰΒ ἀσβοσι θεὰ 45 θείπρ' νεῦυ 
δἰ πηῖϊατ ἴο ζο 48 'π βοσῆε ραγίβ οὗ ουζ οννῃ 
ΠΟυΠΙΣΥ ; 4 να], υπτοοίεά εποϊοβυτγα. 
Τῆς θύρα, μοννενετ, 18 ποῖ 85 Ὦ ὺδ ἃ 
δΒυτγάϊε οὐ γαῖα, Ὀυϊ ἃ 8ο]ά ἄοογ βεδν: 
Ῥαιτεὰ δηά Ἴδρδῦϊε οἵ τεβίδιίηρ διΐδοϊ. 
ΤΒῖβ ἄοος ἰβΒ 'νδίομεδ Ὁγ ἃ θυρωρός 
[ἀοοτ-συατᾶ, ἔος τοοὶ “οτ᾽" υἱάφ ϑργαι᾽8 
Ταμογά., (ϊ. Ρ. 132], ψῇο ἴῃ Πα τηοσηΐης 
ορεηςεά ἴο ἴῃε βΒβερῃεσά.5. Ης νῇο ἄοεβ 
ποῖ ρρεαὶ ἴο ἴῃς θυρωρός δθιιὶ οἰ Ἰπηῦ8 υρ 
ονες ἴῃς Μ8}} ΒῪ βοπὶε οἵδπεσ ΨΑΥ (11, 

ἴτοτι βοπια οἵδες ἀϊγεςιίοη: ἀλλαχόθεν, 
ΜΏΪΟΒ ἰ8 υδεὰ ἰπ ἰδίεν Οτεεῖκ ἴογ {πὰ 
Ατεῖς ἄλλοθεν) ἰ5 καὶ λῃστής, ἃ 
“δον Πο 0868 τδυὰ δπὰ ἃ “"σοῦδοσ ᾽" 
ΨΠΟ ἰ5 ρχεραγβὰ ἴο υβὲ νἱοΐεηςθ. Τβδς 
18 ἴο 88Ὺ, πὶ πιεῖποά οὗ επέγδῃςς, θείῃ: 
Πεσἰεπιαῖς, ἄεοίαγεβ ἴμδὶ με ἢ85 πὸ σίρῃς 
ἴο ἴῃς 5ῆεερ.---νεσ. 2. Ου τῆς οἵδες 
μδηά, ὁ δὲ εἰσερχόμενος. .. προβάτων, 
“Ῥυς Πα ἴπδὶ επίογεῖῃ ὈΥῪ (Π6 ἄοος ἰ5 
Βῃερμεγά οὗ ἴΠ6 βῆεερ ". Ὑδε βμερδεσά 5 
Κπονῃ ὃῪ δίβ υβίηρ τΠε Ἰεριεἰπιδῖα τηοάς οΣ 
εηίγβηςε. ναι δὲ ἰβ8, Ης ἄοες ποῖ 
Βαγε δχυρ ον βίαῖε.Ό Τῆς βῃπερπεγὰ ἰ5 
Γαγῖμες τεσορηϊδβεά Ὁ δὶβ ἱγεδϊπηεπὶ οὗ 
186 βῆεερ, τὰ ἴδια πρόβατα καλεῖ [Ὀεϊίες 
φωνεῖ] κατ᾽ ὄνομα, ““δἰβϑ ον 5Βῆδερ Βα 
οΔ118 Ὁ παπιθ᾽. ἴδια ρεΙπᾶρβ 85 ἀϊ5- 
Πηρυ δε ἔγοπὶ οἴμοι 'π 1Π6 βᾶπια ἔο]ά : 
ῬΕΓΠΔΡΒ ΠΊΘΓΕΙΥ ἃ βίγοηρ ροββεϑβίνε. ΑΒ 
ΜῈ δᾶνε Πᾶπηεβ ἴοσ Ποῖβεβ, ἄορβ, οονγβ, 
80 ἴῃς Εδβίθγῃ βῃερπεγάβ ίοσ ἱππεῖς βῃεορ. 
[“Μδην οἵ ἔπε βῆεερ πᾶνε ρασιϊίςυϊασ 
ΠΔΠΊ68,᾽ νη Ι͂εππερ, Βιδίς 1 απάς, ἃ. 
189ς. [ἴ ννᾶβ αἷδο ἃ Οτεεῖκ οὐυδβίοπι ἴο 
πάσης βῆεερ, ἀπὰ νγειϊβιείῃ αυοῖεβ ἔγτοτα 
ΤΠοηρα8, ὁ δὲ Δάφνις ἐκάλεσέτινας αὐτῶν 
ὀνομαστί.]--ὅταν.... αὐτοῦ. ννΒεη Βε 
845 Ρυϊ 1] ἢΐδ οννῃ ουὔξ οὗ ἴδε [οἱά, {δεν 
ΤΟΊ ]ονν Πἰπιὶ, Ὀδσαῦβα ἔΒΕῪ Κηονν δϊ5 νοῖςε : 
πε Βῃμερῃεγά νναϊκίηρ πῃ ἴτοπὲ 88 ἰβ 8111] 
πε συδίοπι ἱπ ἔπε Εδϑι. ΤῊ5 πηεϊποά οδπ- 
ποῖ ΡῈ δάορίεἀ ὈΥ δίγδηρειβ “" Ῥεσδυϑβε ἴῃ 6 
Βῆξερ Κπον ποῖ δε νοῖσε οἱ βίσδῃρεσϑβ "᾿. 
ΎὝΒΕΙΕ 18. ἃ Βίοσῃυ οἱ ἃ ϑοοῖς ἰγανεῖος 
ΨΏΟῸ οπδηρεά οἹοῖμα8 ἢ 4 [Θγυβαίογω 
Βπερῃοσγὰ δηὰ ετἰεά το ἰεδὰ ἐπε 5ῇεερ ; 
δυῖ {π6 8ῆεερ (ο]ονεά ἐς βπερῃεσά᾽ 5 
νοΐῖος δηὰ ποῖ δ᾽8 οἱοῖῃεβ.᾽" Ρ]υπηπγεσ. 
50 τῆδϊ 1Π6 Βῃερῃογά᾽ 8 οἰδὶπι ἰ8 ᾿ιδιϊ πε 
ποὶ ΟὨΪΥ ὈΥ Πὶβ πηεϊῃοὰ οἱ επίγδπος δας 
ὉΥ δὶ Κκπονϊεάρε οἱ ἴδε πδηθβ οἵ ιπῈ 
τηάινίάυδ] δεερ ἂπὰ Ὁν ἐβεὶγ κπονϊεάρε 
οὗ δὶπιὶ δηά ᾿σοηδβάεπος ἰπ Ὠίπι. Τῆθ 
ἀϊβετεπὶ τηεῖϊποάβ δε {Ἰυβιγαϊεὰ ἴῃ 
Απάγεννεβ δπὰ [,δυὰ, τς ογπιετ βαγίῃς 



1---Ἰο. 

6. Ταύτην τὴν "παροιμίαν εἶπεν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς ̓  ἐκεῖνοι δὲ οὐκ! χνὶ 
ἔγνωσαν τίνα ἦν ἃ ἐλάλει αὐτοῖς. 
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Ῥει ἢ εὐ 

7. Εἶπεν οὖν πάλιν αὐτοῖς ὁ ἸΙησοῦς, ““᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι 

ἐγώ εἶμι ἡ θύρα τῶν προβάτων. 8, πάντες ὅσοι πρὸ ἐμοῦ ἦλθον, 
κλέπται εἰσὶ καὶ λῃσταί: ἀλλ᾽ οὐκ ἤκουσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα. ; Νυπ;, 

9. ἐγώ εἶμι ἡ θύρα. δι᾽ ἐμοῦ ἐάν τις εἰσέλθῃ, σωθήσεται, Ἰ καὶ  ἀκίες, Η 
εἰσελεύσεται καὶ ἐξελεύσεται, καὶ νομὴν εὑρήσει. τον βξις 

οὐκ ἔρχεται εἰ μὴ ἵνα κλέψῃ καὶ Κ θύσῃ καὶ ἀπολέσῃ " ἐγὼ ἦλθον 

“Οἷς ρυϊάϊηρ τηυβὲ δ6 τη] ἀπὰ ρϑηῖῖς, 
εἶδε ἰξ ἴ5 ποῖ ὠμαίςεΐ, θὰ ἐγαχίϑἐϊ, ἄτανν- 
ἱπρ δπὰ ἀτγίνίπρ ἀπὰ πὸ ἰεδάϊηρ "; τῆς 
Ἰαϊῖεσ, οὔ ψδοπὶ ἰξ ννᾶβ βαϊὰά ἰδδὲ δα 
“νου ἃ πανεσ σοηνίπος δ ορροπεηξ ἰξ 
Βε οουἹά βύρργεββ δὶπὶ "ἡ. 866 ΟἿ ον 8 
Απάγεισες, 150.--- ες. 6. Τῆς δρρὶ ςδείοη 
οὗ ἴδε ραγδῦϊβα ννᾶβ8 βυβηοἰεπεῖγ ΟὈνίοιδ ; 
θὰ: ταύτην. . . αὐτοῖς. παροιμία 
[παρά, οἶμος, ουἱ οὗ τῆς ΨΑΥ οἵ νναγβίἀε] 
866 ΠΊ8 ΤΏΟΓΕ ψεορετῖν ἴο ἀεποῖς “8 

Ὀνεσθ ᾽; δπηὰ τῃε Βοοῖκ οὗ Ῥγονεσθβ 
18 πατηβδὰ ἱπ ἴῃ ϑερῖ. αἱ παροιμίαι ος 
παροιμίαι Σαλωμῶντος ; δΔηὰ Ατίϑιοιϊε, 
ΚΑείον., 3, τι, ἀδβῆπεβ παροιμίαι δ5 
μεταφοραὶ απ᾽ εἴδους ἐπ᾽ εἶδον, Βυι 
παροιμία ἀηὰ παραβολή ςαπιε ἴο δε 
σοηνεγῖϊ 16 τεγπΊβ, ὈΟΤῃ τπχεδηΐηρ ἃ ἰση ρα 
οἵ Βποσγῖεγ υἱτἱεγαηοε τνῆοβα πχεδηΐηρ ἀϊὰ 
ποῖ 1ἴἰὰ οὐ ἴπ6 βυτίδος οσγ ρῥσονεγυίδὶ 
Βδυΐη 58: ἴδε ἔοτσηεσ ἔδγπ) ἰβ πενεσ [ουηὰ 
ἰπ τῆς ϑυποριῖς αοβρεῖβ, ἔμπα ἰδίτεσ πενεσ 
ουπά ἰπ ]οῆπ. [Ευγίμες βεεὲ δίς, 
Ἐτραγς ἐπ Βιὶδὶ, Ογεελ, Ὁ. 64; πὰ 
ΑΡΡοῖβ Εφφαγς, Ρ. 82] Ὁπῖβ ρᾶγδαθὶε 
τῆς ῬΠαγίβααβ ἀϊὰ ποὶ υπἀδεγβίδπά. ὙΠΕῪ 
ταῖρῆς πᾶνε υπάετβιοοά ἰϊ, ἴοσ {πε [ΠῚ Β 
ιδεὰ ννεσα ἔβυ) ας Ο. Τὶ ἰογπΊΒ ; 5866 ΕΖεκ. 
χχχίν., 8. ἶχχχι Βυῖ δ8 ἰξ παά ὕδεεη 
ΒΡΟΚδη ἴοσ {πεῖς ἱπβίγυοιίοη 845 νν6}} 48 
ἴον ἴδε ἐεποουταρεπηεηῖϊ οὗ ἴπ6 τηδη ἤοτα 
πεν Ππδὰ οαβὲ ουὖὲ οὗ ἔπε {ο]ά, (νεῖ. 7) 
εἶπεν οὖν πάλιν, [εἐ508 τπετείοτα Ὀερδηῃ 
δίγεβῃ δηὰ εχρ δίπεᾶ ἰξὲ ἴο τπθπι.---ἐγὼ 
εἰμι ἡ θύρα τῶν πρόβατων ΪΙ, δηᾶ πο 
οἴδες, δπὶ ἔδεε ἄοοσ οὐ πε βῆεορ. [Οἱ 
πε Ῥεγβίδῃ γείοσπηεσ Μῆηοὸ ῥτγοοϊδίτηδά 
Ηἰπηβε 1 τὴς6 “ ΒΑΡ," τπε ραῖε οἵ [{{{π.] 
ΤΒτουρὮ πιε δίοπαε οαῃ ἴῃς βῇεερ βπά 
Δοοα58 ἴ0 ἴπε 1ο] Δ. Ῥχίγμδσειν υἱϊετεά 
ἴοσ ἴῃς εχοοχπηπηυηϊςαῖϊεᾶ πάη, ἴπεβ8 
τνογάβ Ἴοηνεγεά (δ δϑβδύγσαηςα τῃδὶ 
ἰπδιεδά οἱ δεὶπρ ουϊςαβὲ Ὁγ Πὶ8 δίίδοῃ- 
τηεηΐ ἴο [ε808 ἢε δαά ραϊπεά δάἀπ)ιτδηςα 
ἴο ἴῃς {εἰ]ονΒῃρ οὗ σοά δηὰ 411] ροοά 
τηεη. Νοὶ ἴδε Ῥβατίδβεεβ Ῥαυξ 1εβὺ8 σουἹά 
δάπγὶξ ἴο οἵ γεὐεςὲ ἴτοπὶ ἴῃς ἔο]ά οἵ αοά. 
--Νν ες. 8. ἴῃ Τοπίγαβϑῖ ἴο [6808, πάντες 
ι ὁ λῃσταί, “41 Ψῆο οᾶπὶς Ὀείοτς 
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10. ὁ κλέπτης Ἐαοζτᾷ, ἢ 
Μες. 
1ρ. 

της, ἐ.ς.,) 411] ψῆο οδπὶα Ῥεΐοσε πιε, 
οἰαιπιίπς ἴο δὲ ναὶ 1 δηὴ δπὰ ἴο ρίνε ἴὸ 
τε βῆδοερ δῖ 1 ρίνε. Ὑῆε ῥτορῃεῖβ 
Ῥοϊηϊεὰ Ἰογννασγὰ ἴὸ Ηἰπὶ ἂπὰ ἀϊὰ ποι 
διτοραὶα ἴο {πεηβεῖνεβ Ηἰβ διποιίοηβ. 
Οηἱϊν (Ποβ6 οουἹά δ6 ο4116ἀ “ τπίενεβ ἀπά 
τοῦ εῖβ " ψπὴῸὺὸ δά οοπὶα Ὀείογσε ἴδε 
ϑμερδεσζά ςᾶπιε, 48 1 ἴῃ τπ6 ηἰρῃξ δηὰ 
νπους Ηἰ8 δυιϊπογίιγ. [τ πιυϑὲ ἢανα 
Ῥεεη ονιάςπε ἔῆδὲ τῃς Βίεγαγοῃϊοδὶ ραν 
νν8β τηεδηῖ. [Τῆς ἱπεχδοίποββ οὗ Ἷοη- 
ἀγαβιίηρ ἴῃ6 “ἀοοτ᾽" ταῖμπογ ἴλη τα 
ϑ5Ππερδβεγά ντἢ της “(Ὠίενεϑ ἀπά σοῦ ογβ ᾽"" 
ΜΏΟ οδπια Ῥείογε [6508, ΟὨΪΥ Ἐπιρμδϑίβαβ 
δα ἕλοι ἴπαῖ τΠ6 τεϑὶν νν88 πιογα ὕσο- 
τηϊποηξς ἴπδη ἴπῸ ἤρυτα ἱπ {π6 τηϊπὰ οὗ 
δε βρεᾶκει.) Τδοβε, ἢοννενεσ, ψῆο μαὰ 
ἰπεὰ ἰο δϑδυῦγτης ἴῃς ἔμποῖίοπβ οἵ ἴδε 
ΘΒερδεσά μαᾶά (δϊεὰ ; δεοᾶυῦβε οὐκ 
ἥκονσαν αὐτῶν τὰ πρόβατα, τῃε ρεορῖε 
οἵ ἀοά Πδὰ ποῖ [ἰδιεπεά ἴο ἐπεπὶ. ὙΠΟ 
πὸ ἄουδε δβϑυτηεὰ δυϊπογ ιν ονοῦ τῃ6 
Ῥεορὶε οὗ αοἀἁ δηὰ ςοπιρε!]εὰ οὐδεάϊεπος, 
Ῥυῖϊ τῆε ὐς οὨΠ]άτγεη οὗ αοά ἀϊά ποι 
βπά ἱπ {πεῖγ νοῖος [πὲ ψνΠΐς ἢ δεϊγαςῖεά 
δηὰ ᾿ἰεὰ τῆδπὶ ἴο ραβίυτα. --- Κεῖ, 9. 
ἐγώ... εὑρήσει. ἢ ἐπιρῃδβίὶβ Ης 
τεϊϊεγαῖεβ : “1 δπὴ ἴῃς ἄοοσ: {πγουρῃ 
Τη6, ἃπὰ ποπὲε εἶβε, ᾿ξ ἃ τῆδῃ ὀπίοσ ἤα 
588}} 6 βανδά, πιὰ 8411 ρὸ ἰῇ δηὰᾶ οὐχ 
δηὰ δηὰ ραδβίυτε ". Μεαγεσς δπά οἴπεῖβ 
ΒΌΡΡΙΥ “ ΡΝ Βπερμαγὰ " 88 ἴδε ποπγὶπδ- 
{να ἴο ε » ΠΟ πᾶν ἄρτες Ὀεϊίοσ 
ΜΠ ἴῃς ἔοστη οὗ 186 ραγδδοῖϊς βαγίηρ, 
υξ ποῖ 80 ΜΕ]}] ἢ πὰ βυδβίδποα. 
]εβὺ8 ἰ8 6 ΠοΟΥ οὗ τῃς βῆεερ, ποῖ οὗ 
η6 δῃερμεγᾶ; δπά τἢε δ᾽εβϑίπρθ ῥτο- 
πλϊβεά, σωθήσεται, κ-. τ΄ Δ.) ἅΔτ6 ῬΙΌΡΕΙ 
ἴο {Π6 5ῆδεερ. Ὑεβε δ᾽ εββίηρβ ἅσὰ ἕῆσεε: 
ἀεϊϊνεγαπος ἴσοτ τ], πρεγν, δηὰ 
Βϑυβίεπδπςθ. ΕῸγ ἔπε ῬῃγαβεοΪ ΟΡῪ 5ε8 
{πε τεπιδγκαῦϊα ραββαρε Νυπ). χχυὶ. 15- 
21, νὩΪ ἢ ΗΟ] Ζτηδπη τι βαρρ ἰ65, περίεοι- 
ἱπρ ἴδε πνεηῖγ-ῆτδί νεσβε. ΤῸ “ρὸ ουἵ 
δηά ἰπ ᾿" 18 τῃ6 σοτηπιοη Ο. Τ᾿ ἐχργεββίοη 
ἴο ἄεποῖε (Πς ἔτεα δοιίν! εν οὐ ἀδὶὶν [{ὲ, 
76τ. χχχνϊ. 4, 8. οχχὶ. 8, θευῖ, χχνΐ. 
6.--οετ. τος Τα τεπῖ νεζβε ἱπῖσο- 
ἄυςεβ ἃ πεν ςοηίγδβῖ, Ὀθεϊννεεη ἴδε ροοὰ 
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ἀντ, 15, αν ἵνα ζωὴν ἔχωσι, καὶ περισσὸν ἔχωσιν. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Χ. 

11. Ἐγώ εἶμι ὁ ποιμὴν ὃ 
κ ἀν.:3. καλός ὁ ποιμὴν ὁ καλὸς τὴν ᾿ψυχὴν αὐτοῦ τίθησιν ὑπὲρ τῶν 

κ αἶχ2), προβάτων. 12. ὁ μισθωτὸς δὲ, καὶ οὐκ ὧν ποιμὴν, οὗ οὐκ εἰσὶ τὰ 
ἘΝ πρόβατα ἴδια, θεωρεῖ τὸν λύκον ἐρχόμενον, καὶ ἀφίησι τὰ πρόβατα, 

ΑἸ πὶ ταῖν οὶ φεύγει - καὶ ὁ " λύκος ἁρπάζει αὐτὰ, καὶ " σκορπίζει τὰ πρόβατα. 

Ξ μ7 τ 13: ὁ δὲ " μισθωτὸς φεύγει,; ὅτι μισθωτός ἐστι, καὶ οὐ " μέλει αὐτῷ 
Μι. χίϊ.3ο; 
δηά τες Τβαγετ. ο Εχοά. χίΐ. 45. ἴεν. χχίΐ, το, εἰς. Μ|ς. ἱ. 20. Ῥ  οά. χὶΐ. 3. Τοῦ. Σ. 5. 

1 Τῆς νεζβε οἵοβεβ δὲ σκορπιζει, [πε 20] οννὶπρ βίχ νγογάβ θείπρ ἀεϊεϊεὰ ἱπ 9 ΒΌΙ, 
τ, 33, δυϊ ἴῃ οἴδιδε τηυδὲ δὲ ΔηῪ γαῖα Ὀ6 πλεηῖδ!ν βυρρ]εά. 

δδερῃπεγά δηᾶ ἴῃς τμίενεβ δηὰ Ὠίγο! ΠρΒ. 
--ὁ κλέπτης. .. ἀπολέσῃς. Τῇα {πιεῖ 
8ᾶβ Ὀυϊ οπε τεάβοη ἴογ ἢί8 οοηγίηρ ἴοὸ 
ἴδε ἐο]ὰ : Βε οοπιεβ ἴο βίεδὶ ἀπά [111] δπά 
ἀεδβίτου; ἴο αρριαπάϊβε ιπιβεῖῖ δὲ ἴῃ 
εχρεηδε οὗ ἴδε βῇεερ. θύσῃ 848 ργτο- 
ῬΑΌΪΥ τδ6 βἰγαρῖε πηεαπίηρ οἵ “ ΙὉ1]1,} 28 
ἴῃ Αεῖδ χ. 13, Μι. χχί!. 4; οὐ θεαῖς. 
χχίὶ. σ. ΜΙ αυἱϊς οἴδαῖ ἱπίεπι 888 
ΟἸτίβι οοπῆα : ἐγὼ ἦλθον... ἔχωσιν, 
τῆι ἱπβιεδὰ οὗ Ὀεὶπρ Κι]εὰ πὰ ρεγίβῃ- 
ἱπρ ἴ[86 5ῆεθρ “τᾶν πᾶνε [6 δηά πιᾶν 
δανα δϑυπάδηςε᾽. Τῆῖβ πιᾶν πιεᾶῃ 
ἀρυπάληος οὗὨ 116, Ῥὰξ τῆοτα ῥγοῦὈ 
δϑυπάλπος οὗὐὁἨ ἁ ὠ411] ἰῃδὶ βυδίδίηβ [{{ὲ. 
περιττὸν ἔχειν ἴῃ Χεη,, Απαδ., νἱϊ, 6, 31, 
ταδᾶπβ “"ἴο δᾶνε ἃ βιγρίυβ᾽. “ΤΠ 
τερει του οἵ ἔχωσιν ρίνεβ ἴῃς δεσροηὰ 

ἱπὶ 4 τῆοσε ἱπάδβρεπάεηϊ ροβίτοη τῃδη 
ἴ νουϊὰ πᾶνε μαά {{λκαί αἷοης πδά 
Ῥεεη υϑεά. ΟΥ̓ νες. 18; Χεη., 4ηαδ., 1. 
10, 3, καὶ ταύτην ἔσωσαν καὶ ξεῖνον 
ἔσωσαν," Μεγετ. ΟΥ. Ῥβ. χχιϊϊ. 1.-- 
γν. 11-18. [ἴῃ ἔδεβε νεῦδβαεβ [6518 ἀεϑὶρ- 
πδῖε8 Ηἰπιβεῖῖ “τς αοοά ϑπερδετγὰά ᾽" 
Δηὰ δπηρ ἢ Δϑίβεβ ἔννο ἐεαίυγεβ ὉῪ νυ ποῦ ἃ 
ξοοὰ ἐμερμετά οἂπ Ὀὲ Κπονῃ : (1ὴ δἰ8 
εἰνίπε 818. 11 ἕοσ {πῸ βῆεερ, δπὰ (2) ἴῃς 
τεοίρτοοδὶ κπονϊεάρε οὐ τς βδδεερ δηά 
ἴῃς 9ῃερβεγά, Ὑπεβα ἔνο ἔδαίυγεβ ἃσα 
ῬοΙΒ ἱπεγοάυςεά ὈΥ τΠ6 βιδίεπιεπξ (νεσ. 
11) ἐγώ εἰμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός, “τῆς 
ξοοά βδβερῃεγὰ"; “ ροοὰ᾽" ῥχορδοὶν ἱπ 
πε βεπδεὲ ἱπ Ψ ὮΝ Ψα 8 οἵ ἃ 
“ροοά᾽" ραἰηΐεσ οἵ ἃ “ζοοά᾽" δγοῃίίζεςξ; 
Οπα ΨΠΟῸ δχοεῖβ δἱ ἢπίβ Ὀιυιβίπεββ. Τα 
ἀεβηΐςς αγιίςϊε οἰαἰπιβ [18 5 ἃ ἀδβογὶρ- 
τἴοη δρρίίοαδὶς το Ηἰπλβεῖζ αἴοης. Οὐ. 
Ῥβ. χχὶ!ὶ., 15. χὶ. σὰ, Εζεῖς, χχχίν., εἴς. 
Ἐοτ οἵδες ἀεβοσγὶριίοπβ οὗὐἨ ἴπε ἰάδδὶ 
Βῃερβεσά, 8ε6 Ρίδιο᾽β Κεῤμδ., Ὁ. 345, 
δηὰ (δε τοπιδγκαῦῖὶες Ῥαβϑᾶρε ἱπ ἴπ8 
Ῥοϊἑξίεμ5, 271-275, ἀπά (οἱυπιεῖϊα (ἰπ 
ΜΜνειδβιεἰη), “Μαρίβιες δυΐεπη ρεσοτίβ 
δςεσ, ἀυγυδ, βίσγεηυυ8, ἰΔροτίβ Ῥδί θη 55ὶ- 
τῆῦδβ, δίδοος δίᾳιις βυάεχ, τθ5θ ἁεῦεῖ; εἰ 
αυἱ ρὲς σῦρεβ, μὲς βοϊϊἰυδϊπηεβ δῖαυς 
εργαβ ἔλοῖϊε ναδαὶ ̓"- ὁ ποιμὴν ὁ καλὺς, 

τῆς ροοά 5ῃερῃεζγά, ψβοενεσ Ὡς ἰ5, τὴν 
ψυχὴν... προβάτων, “λγβ ἄονπ δῖ5 
1:48 ἴοσ ἴῃ6 βῆεερ ". τιθέναι τὴν ψυχήν 
ἰδ ποῖ ἃ οἷδββίοδὶ ρῆγαβε, δυὲ ἱπ Ηἰρ- 

οἴδῖεβ οσουγβ ἃ δβίτηῖ δὶ δχργεβδβίοῃ, 
ἀχάων γέ τοι ψυχὴν κατέθετο ἐν τῇ 

Τρωάδι, ΚΥγρκε. Ῥοπεέγε εῤὶγίέμπι οσσυγβ 
ἴῃ [μδιη. ΟΥ̓ ἰδ πιεαπίηρ ἔμεζε 18 ἢο 
ἄουδι. ΟΥ̓ χιϊ. 37.---ὁ πὲρ τῶν προβάτων, 
““(ογ ἴτε ροοά οἵ ἴδε βῇςεερ," τδδὶ ἰ5, 
ψἤεη ἴῃς ννε]λγα οὗ ἔπε βῆεερ ἀεπιδπ 8 
{πε βδογιῆςε οἵ 116, πὲ ἰ8 ἔγεεῖν πγδάς. 
Ηετε ἰξ ἰ8 ανϊάεπε [6βι5 ἀδ}βογρεβ “τῆς 
Βοοὰ 5μερβετά " δ8 τενεαϊεά ἱπ Ηἱπιβοϊῖ. 
πτνες. 12. ὁ μισθωτὸς δὲ [δὲ ἰ5 οπιἰττεὰ 
ΌΥ τερεπὶ εὐαϊῖοτβ8). .. πρόβατα. [π 
ςοηῖγταθὲ ἴο ἴπμ6 σοοά 5περβεγά βιδηάβ 
πον ποῖ {86 τοῦθεσ Ῥυξ ἃ πηδῃ ἱπ βοπχα 
τεβρεςῖβ Ὀεϊζεσ, ἃ Πίγεϊπρ οὐ ἰγοὰ μβαπὰ 
(Μασκ ἱ. 20), ποὲ ἃ βπερβετά νψῆοβε 
ἰηβίίηοῖβ ΨψουἹὰ ργογηρὶ δίτη ἴο ἀείεπα 
τῆς βῆεερ, δπά ποῖ ἴπῈὸ οἶνπεσ ἴο ὑνῆοσγω 
186 5ῆεερ δείοῃρ. ϑθὸ ἴοπξβ 88 ἴμοτε ἰ5 
πο ἄδηρετς Πα ἄοεβ δὶβ ἀπ ὈΥ ἴδ βῆδερ 
ἕος ἴῃς βᾶκς οὗ δίβ 'τνᾶρεβ, υϊ νῆεη Βς 
8668 ἴῃ6 ΨΟΪΖ σοπιίηρ ἣἢς ἀρϑαπάοπβ τς 
Βῆεερ δηὰ ἢἤεεβ. “Τῆς τνοἱτ᾽" ἱποϊυάδ5 
4}1 τλι τὨγοδίεηβ {πε βῇεερ. [πη Χεπ., 
Με νι. ἰἰ. 7, 14, ἴπε ἄορ βᾶγβ ἴο {πε βῆεερ : 
ἐγὼ γάρ εἰμι ὁ καὶ ὑμᾶς αὐτὰς σώζων, 
ὥστε μήτε ὑπ’ ἐγυρώπον κλέπτεσθαι, 

ὑπὸ λύκων ἁρπάζεσθαι.-- καὶ ὅ 
ὕύκος .. . σκορπίζει, "'ἀηὰ ἰἢς νο]έ 

οαττὶεβ ἴπετη ΟΥ̓ δηὰ βοδίίοτβθ τμ6πὶ "ἢ; 
ο΄. Μι. ἴκ. 36; ἃ εηεγαὶ ἀεβοτί ριίοπ ςᾶγε- 
1688 οἵ ἀεῖδιὶ. Βεηρεῖ βᾶυϑβ ""'δοεγαὶ 4υᾶ9 
Ῥοίεβῖ, σεΐεσγαβ ἀϊβρεγρι".--νεσ. 13. ὁ δὲ 
μισθωτὸς φεύγει, ποῖ, 88 ἰπ νεῖ. 12, ὅ 
ισθ. δὲ, ““Ὀεσαυβε ἴῃε δηττἢεβὶ8 οὗ τῆς 
ἱγα]ϊηρ Ψν88 ἴπεῖε ἢἤγβὲ Ὀγουρδς Τογννασά 

δηὰ ρτϑδῖεσ ἐπ Ρ ἢ 5818 νν88 βεουγεά ὃγ ἴμδῖ 
Ῥοβίπιοη "0. Μεγεσ. ΚΙοῖζ, Ρ. 378, βϑᾶγβ 
ἴδηαι δέ ἰ8 ρΙδαςεὰ αὔες πιοσε ννογὰβ8 ἴῃδπ 
ους “δὶ αυ8ε ρτβεροβίία ρατιίςυϊδε 
νεγρα βυπι δὺυξ δριυ8 ἱπῖες 86 οοπ)υηςῖῷ 
δυπῖ αὐ ᾿ἴἴὰ οοπιραταῖα, υὐ βυπητηθτι 
Ῥοπάυϑβ ἰη εἃ βεηϊεπεῖα οδιϊπεδπε". Ης 
ἤεεβ ὅτι μισθωτός ἐστι, Πΐβ παίυτε ἰδ 

-ππτα-- «πα 
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περὶ τῶν προβάτων. 14. ἐγώ εἶμι ὁ ποιμὴν ὁ καλός " καὶ γινώσκω 
τὰ ἐμὰ, καὶ γινώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν,1 15. καθὼς γινώσκει με ὁ 
πατὴρ, κἀγὼ γινώσκω τὸν πατέρα" καὶ τὴν ψυχήν μου τίθημι ὑπὲρ 
τῶν προβάτων. 16. καὶ ἄλλα πρόβατα ἔχω, ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς 

αὐλῆς ταύτης - κἀκεῖνά με δεῖ " ἀγαγεῖν, καὶ τῆς φωνῆς μου ἀκούσ- 4 1ε. ἴκ. ο. 
ουσι" καὶ γενήσεται μία ποίμνη, " εἷς ποιμήν. 

πατήρ με ἀγαπᾷ, ὅτι ἐγὼ τίθημι τὴν ψυχήν μου, ἵνα πάλιν λάβω ἡ 

1. διὰ τοῦτο ὁ τ Εξεῖ. 
χχνὶΐ. 22. 

1 ΤΕ, [6 δυϊπεπεϊοδιεὰ ὉγΥ ΑΧΓΔ 33, δυτ., εἰς, ; [8ς αοιίνε γινωσκουσιν με τὰ ἐμα 
8 ἴῃς τεδάϊηρ οὗἨ ΜΝ) ΒΙ,, ἰξ. νυΐσ. “᾿σορποβουηϊ πὴ πιεᾶς ̓. 

οὐρῇ ἴῃς βεηβε 18 ἴἢς βᾶσης. Ὀαϊδηςςά βεπΐεπος, 

Ὀεϊγαγεά ὈῪ δὶβ οοπάυοι. Ἧς ἄοεβ ποῖ 
οᾶγο ἴοσ τῆς βῆεςρ Ῥυϊ ἔοσ Βἰπιβοῖ. Ης 
τοοῖς τῆς ξοδιεῖου οὗ φυαδτάΐϊαη οὗ τῆς 
ΒΒΕΕΡ ἴογ δἢῖβ ονῃῇ βᾶκθ, ποῖ ἴοσς τβείζβ ; 
δἃπά ἴῃς ῥγεββῆςς οὗ ἴδε ννοἱῦ Ὀγίηρβ ουὲ 
τδαῖ 1 18 δἰ πιβεῖζ, ποῖ ἴδ βῆεερ, δε σᾶγεϑ 
ἴοτ.--  εσ. τ4. Τῆς δβεοοηὰ πηδλτῖς οὗ {πὰ 
ξοοὰά βῃερδβεσὰ ἰβ ἱπισγοάυςεά ΌΥ ἃ τερεῖί- 
τίοη οὗ τῆς δηπουποεπιεηΐ : ἐγώ. .. 
καλός. Απὰ 8 βΒεοοπὰ τηᾶλεῖς 8 ποῖ 
βίαιεὰ ἴῃ ρεπεγαὶ ἰεγτη8 ἀρρ ΙοαὉ]ς το 411 
ξοοά βῃερμεγάβ, θυϊ ἀΐγεςγ οὗ Ηἰπι- 
8εῖ{: ἐγώ εἶμι. . . καὶ γινώσκω τὰ ἐμά, 
καὶ γινγώσκομαι ὑπὸ τῶν ἐμῶν. ΤἬετα 
ἰδ ἃ πιυζυδ!ν τοοΐργοοαὶ Κπον]εάρα 
Ὀθεΐννεεη [6808 δά Ηἰ8 βῆεερ. Απά ἴδε 
εχίβίθηςς οὗ [18 Κηον]εάρε 18 ἴμ6 ὑγοοῦ 
ἔδαι Ηε ἰβ τῆς 5ῃερῃετά. Τῆς βῃερβεσγά᾽ 8 
οἷαίπι ἰβ αυξμεπεϊςαιεὰ Ὁ Πίβ κποινϊεάρα 
οὔ ἴπ6 πλᾶγκβ πὰ ννᾶυ8 οὗ ἴῃ6 βῆεερ, ἂδπά 
ὃΥ ἰἴ8 Κπονϊεάρε οἵ Ὠἰπι 88 βῃονῃ ἴῃ 18 
ςοπλίης ἴο δἰβ νοῖοςα δηὰ βυρπ)ἰββίοη ἴὸ 
δῖ5 μαηά. Αὐρτιβεϊης ΒΑΥ8: “ ὙΠΕΥ Βοπηε- 
εἰπιε8 ἀο ποὲ Κπονν ἐδεσηβεῖνεβ, δυῖ τπῸ 
Βιερδεγά κηονβ ἵπετὴ ᾽,.-τ- νεῖ. 15. ΤΗΐ8 
τεοίργοοδὶ Κπονεάρε ἰβ 80 βδυγε δηά ρτο- 
Ἰουηά παῖ ἰξ σᾶπ οπἷγ Ὀὲ ςοπιρατεὰ ἴο 
τῆς τηυζυδὶ Κπον]εάρε οὗ Πα Εδίπεσ ἀπά 
τῆς ϑοῃ: καθὼς... πατέρα. Ηε ἴπεη 
ΔΡΡΙΪε68 ἴο Ηἰπηβεῖῦ τῆδὲ μδὰ Ὀεεη βιδιεά 
ἴῃ γεηεσζδὶ οἵ 411] ροοά ββερῃεγάβ ἴπ νεσ. 
11; 8πά νεσ. ἵό τηϊρῃς βυ δον πᾶνα 
Ῥερυη ἱτ τῆς νογὰβ “ Απά τὴν [61 
ἴαΥ ἄοννῃ ἴον ἴδε βῆςερ᾽". Τίβ βιδίε- 
ταεηξ ἰ8, πονενεσ, ριοπιρίεά ὉῪ Ηἰβ8 
τείετεηος ἰοὸ Ηἰβ Κηπονϊεάρε οἵ ἴδς 
Ἑαϊπεσ. Η Κπονβ ἰξ 15 {π6 Ἐδιμετ᾽β 
ΜΠ τπδὲ Ης βῃουϊά ἴαῪ ἄοννῃ Ηἱβ [{{6. 
ϑεε νν. 17 δπὰ 1:8.-- εσ. τ6. Βυΐ τῇς 
τηεητίοη οὗὨ Ηἰβ ἀεί βυρρεβίβ ἴο Ηἱπὶ 
τς ψἱάθ εχίεπε οὗ 118 σοπβϑαιεποαβ. 
ἄλλα πρόβατα ἔχω, “οἵδε δῆεερ 1 
Βανθ"; ποῖ δαὶ (δὲν ᾳγε αἰτεδν 
Ῥεϊίενεσα ἱπ Ηἰπι, Ῥυξ “Ηἱδ᾽᾽ Ὀγ 186 
Ἑδιβετβ ἀεβίρῃη δηὰ γῆ. Οὐ χνῖῖ. 7 
δηὰ Αεοἰβς χνίϊ. το. ὙΠΕΥ ὅγε ΟΠΪΥ 
πεξαιίνεῖγ ἀεβοσίρεά : ἃ οὐκ ἔστιν ἐκ τῆς 

ΤὨῖβ ρῖνεβϑ ἃ δεῖϊζο 

αὐλῆς ταύτης; “118 1ο]ἃ " ἰδ6 ενϊάοπ 
τὲ ΨὩΙο ἢ σοπίδιπεὰ τε [εν ΨΠ0Ὸ 
αἰτεδὰν μδά τεοείνεά Ηἰπὶ δ8 πεῖς 
Βπερμεγά; δηά τῆς οἵμεγ βῆεερ ψῃϊο ἢ 
ἅτε ποῖ “οὔ (ἐκ, 48 ᾿τεαυδηῖν τη ]οἤπ, 
“Βεϊοηρίηρ ἴο ᾿᾿; ποῖ 48 Μεγεσ τεηδεγβϑ) 
τηῖ8 (οἹὰ γε ἴδε ΟἽπα]εβ.---κἀκεῖνα... 
ποιμήν “ἴἴοϑε 4͵80 1 πιυβὲ ὑσίηρ δηὰ 
ἸΠΕΥ 5411 ᾿ἰϑίδῃ ἴο ΤΥ νοΐοα, ἀπὰ {πεν 
8:81] 80 δηπιαϊρατηδλίς ὑἱ τῆς [εὐν8ἢ 
ἀϊδβοίρ!εβ ἐδαὲ ἔπεσα 5841} Ὅς οπε ἤοςκ, 
οπς βῃερδεσζὰ ". Τῆς ᾿ἰβεεηίηρ ἴο ΟΠ γίβι᾿ 8 
νοῖςα Ὀτίηρβ [6 Βῆεερ ἴο Ηϊη, ἀπά τὶ 
Ῥείη ψῆδὲ οσοπδιίιαϊεβ τῇς σοῖς, ἰἢς 
βοςκ πιυδὲ 6 οπα 88 Ηδ ἰβ οὔθβ. Βυὶῖ 
ποιηίηρ ἰ8 βαίά οἵ υπὶτν οὗ οσρδηϊβαιίοῃ. 
ΎΒετῖε πΊΑῪ ὃς νατίουβ (οἷά58, ᾿πουρῇ οης 
βοςκ.---μία ποίμνη, εἷς ποιμήν, {δε 
αἰΠεογαίοη σαπποῖ δα αυϊϊα τεργοάυςεά 
ἴῃ Ἐπρ βῃ. Εογ ἴῃς ἜπΊρ 818 ραϊπεά ὈῪ 
οτηϊτείηρ καί οὐ ΕὐΣὶρ., Ογεσέες, 1244, 
τρισσοῖς φίλοις γὰρ εἷς ἀγὼν, δίκη μι 
6 ΑΟὟΥ. στοηρν ἰγαπϑβιεὰ “οηε (οἷ ά,᾽" 

(οἸ]οννίηρ ἴῇς Νυϊραία, τυ δῖος τεπάετβ 
Ῥοτῇῃ αὐλή ἀπά ποίμνη ὉΥ “ον! ]α ̓ ΙΝ 4υᾶ 
νοῦα ποῇ ῥῖοχ ἰρβε βεἀ ονίυ πὶ βιδῦυ ] πὶ 
ἀεοϊαταῖυγ; φυοὰ ὑπυτὰ νῖχ ὑπαυδπὶ διϊϊ, 
εἰ ποη τηοΐο [4ἴ5ο, βεὰ εἰϊαπὶ βίυ τς ἱπλ- 
υὐδηΐες Βοπιδα οο]οσδίυς. Β6ΖΔ]. 
δἰβ 'β οοτγεοϊεά ἱπ ἘΝ. ΤΒε οἷά [,λεἰπ 

νετείοηβ παά “ ἀπυ8 ρτεχ᾽"; βεῈ ογάβ- 
ψ τῖΠ᾽ 8 δηὰ ὙΝὨΐ 168 Κγωΐρ.---Ν ἐσ. τ7. ἣΑἥὔὐ 
118 ροΐπι τπε ἐχροβίτίοη οὐ {πε ξιποιίοπϑ8 
οὗ τῆς σοοά Ξβερμεσζὰ τογπληδίθβ ; θαϊ 848 
ἃ ποῖε οσ δρρεπάϊχ [ε8ὺ8 δάβ διὰ τοῦτο, 
“οη {πἰ8 δοσουηῖ,᾽" ἐις., θεοδυβε 1 ἴδὰῪ 
ἄονγῃ τὴν [{{ππ ἴοσ ἴπ6 8ῆδερ νει 15 δῃὰ 
ο!]οννίπρ οἶαυβε) ἄοεβ τὴν Εδίδμες ἴονε 
τα. τᾷδε δχρτγεββεά ἐγώ βεγνεβ ἴὸ Ὀτίπρ 
οὐξ ἴπε ϑροηίδπειυ οὐ ἴδε βυτσγεηάοσ. 
Απά τἢϊ8 ἴσεα βδογίῆςε οἵ ἀδδιἢ ἰ8 ̓ υβεϊῆεάᾶ 
ὃγ ἴδε οὔγεοι, ἵνα πάλιν λάβω αὐτήν. Ης 
ἅἄϊεδ, ποῖ ἴο γεπγαίη ἰῃ ἀεδίῃ δηά 80 ἰδᾶνῈ 
1π6 βῆεερ ἀείεποείεβϑ, Ὀυξ ἴο [ἵνα ἃραΐῃ, 
ἴο τϑβϑιπι6 [πε ἰπ ρυγϑύδηςεα οὗ τῆς οὔ͵εοῖ 
ἔοσ ΜὨϊοἢ Ηδ Παά ρίνεη ἴ, ΤΣ ἔδεάοτα 
οὗ τῆς βαοζίῆος 18 ὑγχονθὰ ὉῪ Ηἰἱβ ἑακίῃᾷ 
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20. 
εἰ, 12. 
ὙΝ κά χνΐ. λαβεῖν αὐτήν. ταύτην τὴν ἐντολὴν ἔλαβον παρὰ τοῦ πατρός μου.᾿᾿ 
Σ 

ι ἰχν 16. 19. “Σχίσμα οὖν πάλιν ἐγένετο ἐν τοῖς ᾿Ιουδαίοις διὰ τοὺς λόγους 
Δ νι τούτους. 20. ἔλεγον δὲ πολλοὶ ἐξ αὐτῶν, ““ἦ Δαιμόνιον ἔχει καὶ 

Ὑ ἈΡῊ ΤΥ μαίνεται" τί αὐτοῦ ἀκούετε; ̓ὀ 21. ἴΑλλοι ἔλεγον, “Ταῦτα τὰ 
24ι:. Αςἰδ 
χχνὶ, 24. ῥήματα οὐκ ἔστι " δαιμονιζομένου" μὴ δαιμόνιον δύναται τυφλῶν 
ϊδά. , ᾽ν 
χίν. «8, ὀφθαλμοὺς ἀνοίγειν ; 

ω 22. ἜΓΕΝΕΤΟ δὲ ἷ τὰ ἐγκαίνια ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις, καὶ χειμὼν 

«ἰκ ανῦ ἣν" 23. καὶ περιεπάτει ὁ Ἰησοῦς ἐν τῷ ἱερῷ ἐν τῇ " στοᾷ τοῦ Σολο- 
20. εἰ Ἐπ Εμὶ μῶντος. 24. "ἐκύκλωσαν οὖν αὐτὸν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, καὶ ἔλεγον αὐτῷ, 

αὐ το Χο οἝως πότε τὴν ψυχὴν ἡμῶν " αἴρες; εἰ σὺ εἶ ὁ Χριστὸς, εἰπὲ 

δεῖν ἴα ΝΤ. δΒΈ εκ, χχίν. 25. 

Δ ποτα '8 τεδὰ ἱπείεδά οἵ δε ὃν ὟΝ.Η. οἡ τε διυϊμογίεν οὗ ΒΙ, 33 δηά βοπι)ς νοζβίοῃϑβ. 
ΤΒΐβ τεδάϊηρ ᾿νουϊά ςοπηπεςὶ 1Π18 ραταρτδρῇ νυν τῆς ἰοσαροίηρ, ἀπὰ τῆς ἱπέεγναι οὗ 
ἴνο τηοηῖῃβ δεΐψεεη {πε Εεαβὲ οὐ ΤΑθθσπδοῖεβ δηὰ Ὀεάϊσδιίου ᾿νου]ά θὲ ρίαςεὰ 
Ῥεϊννεεη οἢ8. νἱῖ!. ἀπά ἴχ. 1{ ἢ48 Ῥδθη βυρρεδίςά {πὶ τα εγκαινια πᾶν Πετα τηεϑῃ 
πε Πεαϊοετιίοη οὗ δοίονποπ᾽ ς Τετρῖς, ννῃὶοἢ οοἰηςϊ δὰ νυν} τῆς Εεδβὶ οὗ Ταβδεγηδςοῖςος. 
ὙΠίβ ἰ8 ποῖ ᾿ἰκεῖγ. Τῆς τοδάϊηρ οἵ Τ. Κ. 5 βίσοη ῖν δυιϊμοηιίςαιϊεά, θεΐπρ ἔοιπαᾶ ἴῃ 
ΝΑῸ δηὰ πιοβὶ οἵδβες ὑποίδἱβ, νυΐρ. οί. 

Η8 1 δραῖβ. Ης ψδβ ποῖ ἼἿοπλρεϊϊεὰ 
ἴο ἀϊε.---Ν ες. 18. οὐδεὶς. ., ἐμαντοῦ. 
ἩΗς ἀϊά ποῖ βυςςυπιῦ ἴο (Π6 πηδοπιπδιίοηβ 
οὗ Ηἰβ ἔοεβ. Τὸ δε ἰδϑὲ Ηδ νν8β ἔτεε ἴο 
οἤοοβα δποίδεσ εχὶς ἔγοτι 6; Με. χχνΐ. 

Ηε ρανε Ηἰ5 [|| ἐτεεῖγ, ρετοεϊνίηρσ 
τῖ8 γγὰβ ἴῇς Εδίπετ᾽ 5 Ψ1} : ἐξονσίαν 

Οἴδεσβ ἤᾶνα ΟΠΪΥ ρόνγεσ ἴο 
σδοοβα ἴδ εἰπια οἵ πιεῖ ῃοά οὗ {πεὶτ ἀδδίῃ, 
δηὰ ποὶ αἰνναυβ ἴπαῖ : [εϑὺ8 παὰ ρονγεσ 
Δυβοίϊυϊεῖγ ἴο ἰᾶὰῪ ἄονπ Ηἰβ [6 οσ ἴο 
τεϊδίη ἰξ, Οἰδασβ πᾶν πο ρονεὶ δὲ 81] 
ἴο τεβύτης τῃεῖς Ὸ αἴεγ {πεν Πδά χά 
ἰ ἄονῃ. Ηδ 88. Τῇηΐϊβ ἐγεθάοπι, 88 
ὙΝν εἰββ τεπιδιβ, ἀοεβ ποῖ οἰδβϑῇ νν ἢ πὸ 
᾿ἰπβιίσυσηθηῖδι Ὑ οὗ τΠ6 1εννβ ἰῃ ἰακίηρ 
Ηϊ8 1, πος νυ τῆς ρόνεσ οἵ αοά ἴῃ 
ταἰβίπρ Ηἰπὶ δρδίη.---ταύτην τὴν ἐντολὴν. 
“ΤΠὶβ σοπιπηδηἀπηθηῖ ᾿᾿ τῆ ἰο ἀΐδροβε 
οἵ Ηἰβ ἴὸ ἀπὰ ἰὸ σεβυπια ἰὲ Ηδ ἢδ8 
τεςεἰνεὰ ἔγοτα ἴῃς Εδίμεσ. [Ιπ {Π]8 88 ἱπ 
811 εἶδε Ηε ἰβ 1 8}1Π1πρὶ τς νν1}1} δηὰ ρυς- 
Ῥοβε οἵ ἀοά. 

γν. 19-21. ΤΑε γεσμῖξ οὗ ἐπὲ5 ἀϊδεοιγσο 
ὀνίεν ἀεεογὶ δεά.--- ει. το. Α8 ἀδυδὶ, 
ἀΐνετβε Ἰυάρτηεηῖϊβ ὑνεγα εἰϊοϊτεά, δηά 
Οῇςα πΊοσα ἃ ἀϊνίβιοη οἵ ορἰπίοη ἀρρεαγεῖ, 
Σχίσμα οὖν πάλιν ἐγένετο... Μδηγ 
τβουρμε Ηἰπὶ ροββεββεὰ δηά πηδά, 25 ἴῃ 
ΜΙ. {. 21; ο΄. οὐ μαίνομαι οἵ Ραιυΐ, 
Αςῖβ χχνὶ, 24. Οἰἴδεῖβ ἴοοὸκ ἴῃς πΊοτε 
βεῃβίδῖς νίενν. ὙΠαβθα ννογάβ ἔπεν παὰ 
Βεατά ννεσὲ ποῖ πε νὰ δχοϊαπγαιίοηβ 
Δηὰ σανίπρβ ΠΕ ὑϑ0λ!ν πεδγὰ ἔτοπι 

53. 
τδὲ 

ΒΥ1., εἴς, 

ἀεπιοηΐδοβ; δηά Ηΐ8 δςῖβ, βυςἢ 88 ὀορεῆ- 
ἱῃρ τπεὲ Ὀ]πὰ τπηδπβ εγεβϑ, ψεῖε ποῖ 
νὴ πη ἴπε οοτηραβ8β οὗ ἃ ἀεγιοη. 

νν. 22-39. ϑαγίηρς οΥ ἌἍέξιις αὐ ἐκ 
ῬεαΞὲ οΥΓ εάϊοαέϊοη.---Ν τ. 22. Ἕ! 
δὲ τὰ ἐγκαίνια. ΤἼε ἐγκαίνια (Εζτᾶ νί. 
16) ΜγὙ88 ἴΠ6 δῆπιδὶ ςεἸεὈγακίοη οἵ πε τε- 
ςοηδεογαίίοη οἵ ἴδς Τεπιρὶς ὃν [υἀδ8 
ΜαἼοοδρδειβ αὔιογ ἰΐϊβ ἀεῇϊεπιεπὶ ὉΥ 
Απιεϊοοῃυβ Ἐρίρμαπεβ (: Μᾶδος. ἰ. 2ο-δο, 
ἶν. 36-57).---ν Ἱεροσολύμοις. ΤΙςε ἔεδει 
τηῖρῃς ὃς ςεἰενταιϊοὰ εἰδενῃεῖε, δὰ τὰς 
τὴν ΤῊΔΥ ὃς Ββρεοϊβεὰ Ὀεοδυδε [εϑ08 
δὰ Ὀεδπ δῦβεηι ἔτοπὶ [εγιβαΐεπιὶ δηᾶ 

ΠΟΥ τεϊυγπαὰ.---χειμὼν ἦν, ποῖ “ἰξ τνᾶβ 
ΒίΟΓΠΙΥ ννεδῖδεσ"" (ΡΙ;τηπιετ) Ὀὰϊ “ἰ 
νν8 Ὁϊηΐεσ "ἢ; ἰηβοσῖθά ἔοσ ἴη6 βαία οὗ 
Αεπεε τεδάετβ ἂπὰ ἴο Ἂχρίδίη Ὁ ὮΥ 
76βθ5. ννᾶ8 τεδοξίηρ υπάες οονεσ. ΤῈΣ 
ἴελβι ννᾶβ πείὰ ἱπ Ὠεδοεθεσ, ἔπε ϑῖμ, 
ΟΠμίβιίευ. 5ες Εἀδγβῃεῖπι, 1, }ε οΥ ζει, ἰΐ, 
226.---κ᾿αὶ περιεπάτει. . ᾿. Σολομῶ 
[δεξξετ- Σολομῶνοε].--- ες. 23. Εοτ 186 
ΒΆΚΕ οὗ Βῃεῖϊεσ [6808 νγὰ8 νγαϊ κίηρ ἢ 
Ηἰ5 ἀϊδβοίρ!εβ [περιεπάτει] ἰπ ϑοϊοπηοη᾿ 5 
Ῥοτοῖ, ἃ οἱοίβιεσ οὐ ἴδε εαϑὶ βἰίὰάς οὗ 
πε Τεπιρὶε ἄγεᾶ (]᾿οϑερῆ., “ηέξΐφ., χχ. 
9, 7) ΔρΡρδγεπῖῦν τεαγεά οἡ βοζῆς τετηδῖῃ- 
ἱπρ' Ῥοτγιίοηβ οἵ ϑοϊοπιοη δ Ὀαϊάϊπρ.---- 
γε. 24. εις τε [ἐν ἐκύκλωσαν 
αὐτόν, “ τἱηρεά Ηἰπιὶ τουπά,᾽" ργενεπείησ 
Ηἱἰἱβ εβοᾶρε δηὰ νὰ Ποβῖϊε ρυγροβε; 
ο΄. Ῥιυΐαγοῃ 8 Τλθρι., χὶὶ. 3. ΤὨεὶς δεὶ- 
τυάς οσοττεβροηάεὰ ἴὸ ἴδῃς ρεγεπιρίοσυ 
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ἡμῖν “ παρρησίᾳ." 25. ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “Εἶπον ὑμῖν, ς χἰ. τς 
καὶ οὐ πιστεύετε. τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποιῶ ἐν τῷ ὀνόματι τοῦ πατρός μὰ 
βου, ταῦτα μαρτυρεῖ περὶ ἐμοῦ 26. ἀλλ᾽ ὑμεῖς οὐ πιστεύετε - οὐ 
γάρ ἐστε ἐκ τῶν προβάτων τῶν ἐμῶν, καθὼς εἶπον ὑμῖν. 27. τὰ 
πρόβατα τὰ ἐμὰ τῆς φωνῆς μου ἀκούει, κἀγὼ γινώσκω αὐτά " καὶ 

ἀκολουθοῦσί μοι, 28. κἀγὼ ζωὴν αἰώνιον δίδωμι αὐτοῖς - καὶ οὐ μὴ 
ἀπόλωνται εἰς τὸν αἰῶνα, καὶ οὐχ “ ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός ἃ Ρ5. νί! 2. 

4 ὅπη. 
βου. 29. ὁ πατήρ μου ὃς δέδωκέ μοι, μείζων ' πάντων ἐστί" καὶ χη) αἱ. 

οὐδεὶς δύναται ἁρπάζειν ἐκ τῆς χειρὸς τοῦ πατρός μου. 30. ἐγὼ 7ο. νὶ. “5. 

1 Ιπβιεδὰ οἵ ος ἀπά μειζων οὗ ΤΕ. ο ἀπά μειζον ἅτε τεδὰ ὃὉγῪ Τι. ΤΙ ὟΝ. Η. ο!ον- 
ἱπρ [ἴογ 9] 3 Β1, ἀπά [ἰογ μειζον] ΑΒ Δηὰ νετβίοπβ. ΤῊΪβ τεδάϊπρ βεετὴβ Ἔεχερεις δ!!! 
ἱπηροββίθῖθ. ὅ8εε ννεῖββ. [ἰ ρίνεβ ἃ βεῆβε ἱγγεΐενδηϊ ἴὸ ἴῃς ρᾶββᾶρε. “τΤῆδὲ νῃϊοῖ 
ΤᾺΥ ἘδίΠει [88 ρίνεη πὴὲ ἰβ ρτεδίεσ [ἤδη 811. Μεγ ροββί ᾽ν μειζον νν58 οτὶ ρίπδ!ν 
τεδά, ςρ. Μῖ. χί!. 6, δηὰ ος τηδλὺ πᾶνε δεεπ ομδηρεά ἱπίο ο {πγουρῇ ἃ πιβυηογβίδηά- 
ἱπρ οὗ μειζον. 

σμδγδοῖοσ οὗ ἐμεῖς ἀδσπιδπά : Ἕως πότε 
τὴν ψυχὴν ἡμῶν αἴρεις; ΒεΖα τεπάεῖδ 
αἴρεις ὉΥ ““Βυβραηάϊβ, ἱ.6., δηχίδπι εἴ 
ΒΒΡΘΏΒΔΠ ἴοπα5 } " ΕῸγ νηὶ ΕἸβηοΥ 
Ὀίαπιεβ ᾿ἰπὶ δηὰ ργείδιβ “Ων ἄο γοὰ 
ΚΙ υ5. ΨΠ ἀεῖαγ ν᾽" Βαϊ αἴρω οςουτϑ 
ποῖ ἱπέγααυθηεῖν ἴπ τε 86π8ε οὐ “ἀἰ5- 
τὰ". ϑορῇ., Οδά, Τγγν., ο14, αἴρει 
θυμὸν Οἰδίπους, Οεάϊρυ8 ἐχοίτε5 Ηἰβ βου]; 
Ευτρ., Ηδειδα, 69, τί ποτ᾽ αἴρομαι 
ἔννυχος οὕτω δείμασι ; ο΄. ΥἱτγρΊ], Α ἐηεϊά, 
ἷν. 9, ''αυδεὲ ΠΊΘ βυβρεηβδπὶ ἰῃβοπληΐᾷ 
τεγεηε δ " ΜῊ ἀἄο γοὺυ Κεερ ὺβ ἰπ 
ΒΌΒΡΕΠΒΘ 9" 18 ἃ ἰερὶτἰπηαῖς ἱγαπϑίδτίοη, 
“ΦἼΓΎΨΠου δγὶ τπ6 ΟΠ γίβε τ6}} ὰ5. ῥ᾽αίηϊγ." 
--παρρησίᾳ, ἰπ 50 πΊδηΥ ϑοτάβ, ἀενοϊά 
οὗ 4}1 δπιδιρυν; οἷ χνὶ. 29. Ταὶβ 
τεαυεβῖ 85 ἃ 5Π0 οὗἩἨἁ τεδβοηδῦϊεπεββ 
δηὰ Ποπαβίυ, 848 1 ΤΕΥ οπἷν πεεάεα τὸ 
Βεᾶγ ἴτοπὶ Ηἰπιβεὶῖ πᾶ Ηδ ννὰβ δὲ 
ΟἸσῖδε. Βαυῖ ἰξ ἰδ πενεῦ ποπεβῖ ἴο δ5Κ 
ἴος ξυσῖπεσ ἐχρδηδίίομ δες ἐπουρῇ 85 
δεδθη ρίνεη. Νοιίῃίηρ ποσὰ βυγεὶν δνίποο5 
την] Ππρηε88 ἴο δε ενα. Βεβίάεβ, ἵπετα 
5 αἰννᾶυβ ἴῃς αἰ που παῖ, Π Ηδ 
οδιεροτίοδ!ν βαϊὰ Ηδ ννὰβ ἴπε Οἢτίβε, 
πον νου υπάεγοιαπὰ Ηἰπὶ ἴο πιεδη 
πε ΟΠ γῖβε οὗ ἐμεῖς Ἔχρεοϊδιίοη.---Ν εσ. 25. 
ΤΒοζείοσε Ης τερίϊεβ : κ1 τοϊἃ γοὺ δπά 
γε Ῥεϊϊενε ποῖ. Τῆε ψγοσκ8 ΨΏΪΟΝ 1 ἀο 
ἴῃ τΊΥ Ἐδίπεγ᾽β πᾶπιε, (πε 56 τνπε58 οοη- 
ςατπίηρ π16.᾽ ὙΏδδα ννοσ 8 161] γοι νη δὲ 
Ι δὴ. ΤΠεΥ ἅτε ννοσκβ ἄοπε ἴῃ ΤΩΥ 
Ἐδιδμετβ πδπιθ, (Πδὶ 8, Ψ ΒΟΙΪΥ 45 Ηἰβ8 
τερζεβεηϊδεῖνε ὙΠεβα 5πον ννῆδι κιπά 
οἱ Οἢγίϑβὲ Ηβ βεπᾶβ γοὺ δηὰ {παῖ 1 δπὶ 
Ηε.--Ν ες. 26. “'Βυῖ γοῦ οἡ γοὺσ ραγῖ 
ἄο ποῖ δεῖϊϊενε ᾽᾿ --- τἰῃς τϑᾶβοη δεὶπρ 
τηδὲ γοὺ ἂτεὲ ποῖ οὐ ἴῃ8 ΠυΠΊΌΕΙ Οἱ ΠΊΥ 
βῆεερ. Ηϑδὰά γοὺ Ὀεδῃ οἱ ΠΥ 5εερ γοῖ 
τηυδὲ μᾶνε Ὀεϊϊενεὰ ; δεσδυδα ΠῊΥ 5Βῆςξερ 

δᾶνα ἴπε86 ΜῸ ΤΠαγδοίοσίβεῖοβ, (νοῦ 27) 
πεν Πεᾶσ πὶν νοῖςς δηὰ ΠΥ ἔοϊϊονν πιὸ: 
(νεσ. 28) δπά {686 Ἵπασγδοιοσίβειοβ τηδαῖ 
8 ᾿ννοίο  ἀ γεβροηβα ἰη πιε, “1 Κπονν {πεπὶ Ὁ 
πὰ “1 ρῖνε {πεπὶ 116 δἰεσγηδὶ". κἀγώ 
ἵπ δϑο ἢ οᾶδε βπιρῃδιοα!ν Ἐχῃ δῖ 15. τῃ6 
τεβροῆβα οὗ Οηγίβεὲ ἴο δεϊϊενετβ ΤΕΥ 
δοκπον]εάρε Ηἰπὶ ὉῪ ἢοαγίπρ Ηἰ5 νοϊςςε; 
Ης δοϊκποινϊεάρεβ ἔπεπη, “ Κποννβ ἴΠ πὶ", 
(Υ. νει. 14. ὙΠῸΥῪ ἕοϊΐονν Ηἰπι, ἀαπὰ Ης 
Ἰεδὰς τῃ6πὶ ἱπίο [{{ εἴεσπαὶ. “δεχμοία 
εἰ υἱα τοῖς σοπηεοιϊυητατ,᾽" Βεηρεὶ. 
ΤῊῖ5. τηεπείοη οἵ ἴδε ρος οὗ 16 1645 
Ηἰπιὶ ἴο δηϊαγρα οὐ 1ΐ8 ρεγρείυ εν δηὰ ἰΐ8 
βεουγίιγ.--οὐ μὴ ἀπόλωνται εἰς τὸν 
αἰῶνα, “ἸΠΕΥ 514]] πανεσ ρεγίβῃ ᾽ (οἷ 
νεῖ. 10), Ὀυξ 5Π41} δηον ἴῃς δϑυπάδπε 
1161 ἂπὶ σοπῖα ἴο δεβίον,.---καὶ οὐχ 
ἁρπάσει τις αὐτὰ ἐκ τῆς χειρός μου, 
“ΔΠά πο οὁπ6 5841] οᾶγγυν ἴμεπὶ οὔ (νεσ. 
12) οὐδ οὗ πιν μαηὰ᾽" ογ Κεερίηρ. 
Ὑπτουρπους ΗἨδ υ86ὲ8 πε ρῃγαβεοίορυ 
οὗ τῃ6 “ Βῃπερπεγά " ραγαδῖε.---Ν ἐσ. 20. 
ὙΉ656 δβίγοηρ δϑβογίίοηβ Ηδ θᾶβεβ, 848 
Αἰννᾶγβ, οὐ ἴθ Εδίμεγ᾽ 8 Ψ}}}} ἀπὰ ροννεσ. 
ὁ πατήρμον.... ἐσμεν. “Μυ Εδιίπεῖ 
ΨὯΟ ΠΔ5 ρίνεῃ πιῈ {Π656 5ῆεερ ἰβ5 ρτεδῖεγ 
τῆδη 411: ἀπά τπεγείοσε πο οπε σδη βηδίςῃ 
{πεπὶ οὐ οὗ πγ δίδβετγ᾽β παπᾶ, Βυῖ 
1158. 15 εαυϊναϊεηὶ ἴοΟ τὴν βαυΐηρ ΠῸ οπ8 
οδη βηδίςῃ ἴπεπὶ οἂξ οὗ τὶν Βαπά, ἴοσ 1 
δηὰ {πε Ἐδίπεσ ἂγὲ οπα.""-- ἐγὼ καὶ ὁ 
Πατὴρ ἕν ἐσμεν. (. χνῖϊ. 21, 22, 23, 
ἵνα πάντες ἕν ὦσι. Βεηρεὶ Ββαυ8: 
“«ὕὕπεπι, ποη βοϊαπι νοϊιπιδιῖϊβ σοη ΒΕ η80, 
βεά υπϊϊαῖς ροϊεπίίδθ, δἄάδοαια ἠδίυγδα. 
Ναῖῆ οπιηϊροίεπιία εβδὶ διιχίδυϊαπι 
παΐυταϊα ; εἰ βοῦιῆῶο δδὲ ἄς υπίϊαϊα 
Ῥαιγὶβ εἰ ΕἾΠ|. [π᾿ Πἷβ8 νεγθῖβ [5 ρίυβ8 
νίάδτυπε σδεςὶ ᾿υἀδεὶῖ, αυᾶτὰ μοάϊα νϊάεπς 
Απεϊεγίπίτατι!," Βαῖ (ΔΙ νίῃ ἰβ τρις ἤθη 
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δ αν, αὰ καὶ ὁ πατὴρ "ἕν ἐσμεν.᾿ 
ΠΡ ᾿Ἰουδαῖοι, ἵνα λιθάσωσιν αὐτόν. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΣΧ. 

31.  Ἐβάστασαν οὖν πάλιν λίθους οἱ 
32. ἀπεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, 

ΕΜ τα “Πολλὰ "καλὰ ἔργα ἔδειξα ὑμῖν ἐκ τοῦ πατρός μου διὰ ποῖον 

Ὑθαγεσ. αὐτῶν 
1 νἱϊὶ. 44; ν. 
} 18. 

8. 

κνὶ 

ἔργον λιθάζετέ με; " 

Ῥι 
6. 

1.Μι. ν᾿ σι 

43. ᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι 
᾿λέγοντες, “ἢ Περὶ καλοῦ ἔργου οὐ λιθάζομέν σε, ἀλλὰ " περὶ βλασ- 
φημίας, καὶ ὅτι σὺ ἄνθρωπος ὧν ᾿' ποιεῖς σεαυτὸν Θεόν.᾽᾿ 

Ἰοαϑῃ 1, ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “ Οὐκ ἔστι ᾽ γεγραμμένον ἐν τῷ νόμῳ 
34. 

τ δια, ὑμῶν, “ Ἐγὼ εἶπα, θεοί ἐστε; 45. Εἰ ἐκείνους εἶπε θεοὺς, πρὸς 
ΧΙΪΧ. 7. 
Ὁ. χυὶ!. οὖς ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ἈΚ ἐγένετο, καὶ οὐ δύναται ' λυθῆναι ἡ γραφή’ 
ΠΡ τα 36. ὃν ὁ πατὴρ " ἡγίασε καὶ ἀπέστειλεν εἰς τὸν κόσμον, ὑμεῖς λέγετε, 

Βε ἀεπίεβ ἴδδὲ τῆς ννογάβ σᾶγσυ ἴἢ|8 
βεηβα: “Αδυδβὶ δυπε πος 1οζο νεΐεγεβ υἱ 
τοδάγεηΐ ΟΠ τί βέυπι εββς Ραϊτὶ ὁμοούσιον. 

ἰεδα δὰ εηἰπὶ ΟἸγίβίυβ ἀθβ υὑπιϊαῖς 80Ὁ- 
βίαπιίαβ ἀϊβρυῖϊδι, βεά ἄς σοπβεπδβι 4 6πὶ 
ουπὶ ΡῬαῖε δπαῦεῖ: αυϊοαυϊά δοι σοὶ 
δετίτυς ἃ ΟΠ τίδιο Ῥαίῖσίβ νίσζαϊς ςοπῆτγπγα- 
τιπ| ἱγί.᾿" Αἡ ιηιδαββδάοσ νῃοβε ἀεπηδηάβ 
ψεῖα οοηϊεδιαα πγρῃι υἱέες παΐυγα!ν Αγ : 
“1 δηά τὴν βονεγείρῃ δῖα οης᾽"; ποῖ τεδῃ- 
ἰῃρ τποσεῦν ἴο οἰαὶπι γτογαὶ ἀϊρηίγ, Ὀυϊ 
ΟὨἶΪΥ ἴο δββεσί ἐμαὶ ψνηδὲ ἢς ἀϊὰ δὶ8 
βονογεῖρῃ ἀϊά, [μδὲ ἷβ βδίρηδίωγε οαγγίεά 
δὶθ ϑβονεσζείρῃ᾽ 8 ξιηδεαηίος, δηὰ ἐπαὲ δἰ8 
Ῥίεάρεβ νουἹά (]ΒΠεὦ Ὁ 411 τς 
τοβουσοθβ οὗ ἢὶβ βονεσεῖΐρῃ. 980 ἤεῖε, ἃ8 
αοά᾽ 5 τερτεβεπίδιίνε, ἥξῶι ἱπέγοάυςεβ 
τς ΕΙΠΕ Β ροννεσ 85 πε ἢπαὶ ρυδτγαηΐες, 
πὰ οἰδίπιβ παῖ ἴῃ {π|8 τεϑρεοῖ Ης δὰ 
τῆς Εδίῃογ ἃτὸ οθθ. ΝΒεῖπογ τπἰ8 ἄοεβ 
ποῖ ἴπνοῖνα τπλεϊαρῃγβίσαὶ Πἰ ἐγ ἰ8 ἀποῖπετ 
ᾳυεϑιίοα. ΟΥ, Τεευ!ίλη, σάν. Ῥγαχεανι, 
22; ἩΗἰρροϊΐγιυβ, ς. Νοεέμπι, 7, δύο 
πρόσωπα ἔδειξεν, δύναμιν δὲ μίαν.---Ν ες. 
31. Ἐβάστασαν οὖν. .. αὐτόν. [πῃ 
οδδρ. νἱΐ, 59, ἦραν λίθους, Βο πονν οπος 
τηοσα, πάλιν, {πεν [Ππεᾶά βέοπεβ ἴο βίοῃε 
Η]π|.--Ν ες, 32. 1εβὺ8 δηπιϊοϊ ρδιίηρ {Π6πὶ 
βᾶγ8: Πολλὰ. .. με; “Μδηγ εχοαϊϊεπὶ 
ψνοσκβ [' ργαθοίδσα ορεγα,᾽ Μεγει] βᾶνθ ὶ 
βῆοψῃ γοῖ ἴτοπὶ τὴν Ἑδίβεγ; ἴοσ Ψῃδὶ 
ΜΟΥ ἀηηοηρ (π686ε ἀο γε βίοπε πιεὺ ᾽" 
νος ἢ οὗ τβεπὶ ἄδϑεγνεβ βιοηΐηρ ἢ (Η οἷἔΖ- 
τλΔΠη). ΑΒ ἰξ οουἱά οηἷγ θ6 ἃ ΨΜοτκ 
ἀϊδεείηρ ἰπ οδαγαοίες ἴοπὶ τε καλὰ 
ἔργα νος ἀεβεγνεά βίοηίηρ, ποῖον 18 
πδεά, ΔΙ ΒουρὮ ἰπ δῖε ασεεκ ἰΐϊβ ἀϊ8- 
τἰηςεἶνα τηδδηΐης ΨΜ88 νδηϊβῃίηρ. νΝεῖ- 
βιείῃ αὐυοίεβ ἴτοπὶ ὈὨίοηγϑ. Ἡδ]ςᾶς., νἱϊὶ, 
29, Δἢ δρροβίϊε ραββᾶρε ἴῃ ὑπο ἢ Οογίο- 
Ἰδῆυβ δᾶγ8: οἱ ἀντὶ πολλῶν καὶ 
καλῶν ἔργων, ἐφ᾽ ΜᾺ τιμᾶσθαι προσῆκεν 
» ὦν αἰσχρῶς ἐξήλασαν ἐκ τῆς τὸ τρίβον, 
--ν ει. 33. Τα ἰγοην ͵β 88 τηυςῇ τη (Πα 
δβἰιυδιίίοη 48 ἴπ ἴπε ννογάβ, ΤῊ ϑηδΕΣ 
ἰδ ποηεβὲ επουρῇ, δ᾽ϊπὰ 88 ἰξ ἰ5: Περὶ 
4... θεόν. “Εοτ ἃ ρῥτγαίβεννοσίυ ψοσίς 

νε ἀο ποῖ βίοης Τῆεε, Ὀυῖ ἴογ Ὀ᾽ΑΒΡ ΒΕ ΤΥ, 
δηὰ Ῥεοδυβε Τῇοι δείηρ ἃ πιᾶπ τηδκεβὶ 
ΤΆγ58ε1} Οοά." Ἐὸοτ περί ἰῃ εδὶ8 βεῆβε 
ο΄. Αςῖβ χχνὶ. 7. Τῆε καὶ ὅτι ἄοε5 ποὶ 
ἱπισοάυςς ἃ βεοοπά Ἵἤδγρε, υῖ πῆογε 
ΒΡΘΕΙΕΟΒΕΥ, ἀεῆπεβ ἴῃς δ᾽αβρῆοηγ. Οὐ 

6 υεϑίίοη ΨΒεῖπεσ ἰὰ ννᾶ8 Ὀ᾽ΑΒΡΠΕΤΩΥ͂ 
ἴο οἰδίπι ἴο δε ἴῃς ΟὨγίβὲ βδος Πευῖ. χντῖ. 
20, ἴμεν. χχίν. 10-17, δηδ Ὑτιεῖτγ 
Εἰενηπαὶ ϑοπϑλὶῤ. τ 88 ὈΪΑΒρΒετων ἴοσ 
8 τηδῃ ἴο οἰδίπι ἰο Ὀςὲ αοἅ, Απά ἴξ ἴ5 
ποΐενοσγίῆυ ὑπαὶ [ε808 πενεσ τηδηἰ εϑὶβ 
ἰπάϊρπδιίίοη νβεη ομασρεά τυ πιλιείηρ 
Ηϊτηβεῖ αοά ; γεῖ Ψψεῖε Ηες ἃ πιεε τδῃ 
πο οπε ςουϊὰ νῖενν τπὶ8 β'ῃ νὮ δῖτοι 
ΔΌΠοτγτζεποε.---ἶ ες. 34. Οἡ [Π|8 οσολβίοη 
Ηε πιεγεῖγν βδοννβ δι ὄνεὴ ἃ πιδῃ οουἹὰ 
πους Ὀ᾽ΑΒΡΠΕΠῚΥ (411 Πἰπδε1 “ ϑοὴ οὗ 
αοᾶ᾽"; ΡῬεσαυβα {πεὶς ον ᾿υἄρεβ μδὰ 
Ῥεεη οδἱϊεὰ " ροίΐβ᾽".--Οὐκ ἔστι γεγραμ- 
μένον ἐν τῶ νόμῳ ὑμῶν, “185 ἴξ ποὶ 
νυτιτοη ἰῇ γοὺσς ἴανγ, 1 βαἰὰ “γε τα 
Οοάδβ᾽ δ᾽ Ιπῃ Ρβ. Ἰἰχχχὶὶ. τῆς 1. οἵ 
Ιβγδεὶ ἂὲ τεδυκεά ἴος δρυβὶπρ πεῖς 
οῆοε; δἀπὰ αοὰ ἰδ τεργεβεηίθὰ 248 βᾶυ- 
ἰῃδ: ΚΙ βαἰᾶᾷ, 8 ἅτε ροάβ, δηά 411] οὗ 
γου σε οπίϊάγεη οὗ ἰῆς Μοβὲ Ηἰρῇ "". 
“Τῆς ἴδανν " ἰ8. πεῖε υβεὰ οὗ τῆς ᾿ Ποῖς 
Ο.Τ. 85 ἰπ χὶϊἹ 34, χν. 25, οπι. ᾿ἰ. 10, 
τ Οος. χίν. 21.--Εἰ ἐκείνους. . . “1 
ἰς [1πᾶτ ὁ νόμος ἰδ ἴῃς ποτηϊηδῖῖνε ἰὸ 
εἶπε ἰ5 ρτονεᾶ ὉΥ ἴῆ6 ὕνο (οἱοννῖης 
οἴδιιβεβ, απουρῇ δὲ ἤγβι δίρῃς ἴτ ταῖσδε 
θὰ πίούβ παίυγαὶ ἴο βΌρροβε ἴῃς ἤδᾶγες 
δηὰ πῖοσεὲ επιρῃδιίς ἐγώ βυρρ]ϊεὰ τῆς 
ποπηϊηδεῖνο] οΔἰ16ἀ τετα 8, ἴο νοΣΣ 
τῆς νοτὰά οἵ αοά οατης," (μαὶ 15, 8ο 
ψνεῖς ἴ8 δἀὐάτεβδεά ὃν ἀοὰ δὲ :τδεὶς 
οοπβδοσγαίίοη ἴο ἰδεὶς οἷδος δηά ὁγν ἐλὶς 
τρογὰ ᾿ἰἰπεᾶὰ Ὡρ ἴο ἃ πενν ἀϊρτιϊεν.---“" ἀπά 
παῖ ἴπὰν να 80 οδ]εὰ ἰ8 Ἴαγίδίῃ 
Ὀεσαῦβε ϑογίρευγα οαπηοὶ ΡῈ ἀεηϊεὰ ος 
Ρυξ αϑβίάἊ--- πη ἄο γου, βῃυϊκείηρ γνοὺς 
αγε8 ἴο γοὺς οὐνῶὴ ϑογίρίυγεβ, ἀεοίατο 
Ηἰπὶ Βοσι τῆς Ἑαδίπες σοηβεοσαῖεαᾶ ἀπὰ 
βέπὶ ἰπηῖο ἴδε ννοτ]ά ἴο ὃς ἃ δ᾽αϑρβετσηες 
Ῥεσδυδε Ης βαϊά, 1 ἂὰ Οοάδ ὅοη ὃ " 
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Ὅτι βλασφημεῖς, ὅτι εἶπον, Υἱὸς τοῦ Θεοῦ εἰμι; 37. εἰ οὐ ποιῶ τὰ 
ἔργα τοῦ πατρός μου, μὴ πιστεύετέ μοι" 48. εἰ δὲ ποιῶ, κἂν ἐμοὶ 
μὴ πιστεύητε, τοῖς ἔργοις πιστεύσατε" ἵνα γνῶτε καὶ πιστεύσητε, 

ὅτι ἐν ἐμοὶ ὁ πατὴρ, κἀγὼ ἐν αὐτῷ.᾽᾽ 
" πιάσαι" καὶ " ἐξῆλθεν ἐκ τῆς χειρὸς αὐτῶν. 

40. ΚΑΙ ἀπῆλθε πάλιν πέραν τοῦ Ἰορδάνου, εἰς τὸν τόπον ὅπου 
»ὴἣν Ἰωάννης “τὸ πρῶτον βαπτίζων" 

30. ᾿Εζήτουν οὖν πάλιν αὐτὸν 
Ὁ νἱΐ. 30. 

τ πμβα 
γεσ, . Βα; 

καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ. 41. καὶ 223. 

πολλοὶ ἦλθον πρὸς αὐτὸν, καὶ ἔλεγον, “Ὅτι Ἰωάννης μὲν σημεῖον ἃ χί!. τὸ; 
ἐποίησεν οὐδέν - πάντα δὲ ὅσα εἶπεν 
ἦν." 

Ἰοὸς πιστευ 
ἰδίῃ ἴο Κκπον]εάρε δηδ ῥεγμιαπεηεΐν ἔϑποιο "". 

Τῆς α ὕονέϊογὶ εἰετηεπς ἰπ [ἢ ἀγρυπιεπε 
11ε5. ἰπ τηΐβ, τπδὲ τῆς ᾿υάρεβ ᾿νεσε πιδᾶβ 
“ροάϑ᾽" ὃν ἴῃς οοπιίηρ ἴο ἴπεπὶ οἵ αοά 5 
ςοτητββίοη, νυ ίο ἢ ἐουπὰ τπεπὶ εηραρεὰ 
οἴδπεγινίβε δηὰ ἰϊ5ε}} γαϊβεὰ (πθγὰ ἴο {Πεὶγ 
ὍΕΝ ΓΚ, νμαγαα8 [εδ8 νγὰ8 86εῖ δρατί 
Ὁγ τῆς Εδίῃπεσ δηά βεηΐ ἱπίο ἴπε ννογὶ ἃ 
ἔοτ ἴῃς βοῖς οὔ͵]εςὶ οὗ γεργεβεπεπρ ἴα 
Ἑλίμει. [16 τῆε ἴογπιες τηῖρῃε ὃς Ἰερίτι- 
ταδίεϊυ οδιϊεὰ “"ροάβ,᾽ {πε ᾿αΐῖεσ τῆν 
ΨΨΕΙ] οἷαῖπι ἰο Ῥς αοά᾽ δ ϑοη. Τῆβ ἰάεα 
οὗ ἴδε ρυζροβε ἴογσ ψδοῃ ΟἾγίϑὲ ννδβ8 
βεηΐ ἱπίο ἴῃς ψοσὶ ἃ ἰ8 ἱπάϊσαϊεὰ ἴῃ τπ6 
επιρῃαιὶς υδεὲ οὗ ὅ πατήρ; ἀπά (18 ἰ5 
8.111 ξυγίπες δοοοηευδιεά ἰῃ νεῖ. 37.---ῆν. 
37, 38. εἰ οὐ ποιῶ... πιστεύσατε. “1 
Ι ἀο ποὲ δε ψοσκβ οὗ τῶν Ἑδίμεσ, ἀο 
ποὶ δεῖίενε πῆς : δυῖ [1 ἀο τπεπὶ, ἐνεη 
τῃουρῇ γοὺ ἀο ποῖ Ῥαϊΐενε πὶς, Ὀείϊενα 
τε νόοτκβ.᾽" Ὑπδῖ 8, [ἢ γοὺῦ ἀο ποῖ 
οτγαάϊε τὴν βιδϊετηεηΐβ, δοσερὶ ἴῃς ταβιϊ- 
ΤΩΟΩΥ οὔτπε ἀεεάβ] ἀο. Απά {Π|8, ποῖ ἴο 
Εἶνε πιε ἴπε ρίογυ δὲ “παῖ γε πιᾶὺ Κῆονν 
δηὰ δεϊϊενε ἰφ. νἱ. 69] ἴμαὶ ἰπ6 Ἐδίμασ 
ἷβ ἰπ πις, δπὰ ἷ ἴῃ τῃ6 Εδίμεγ᾽᾽ [ἰογ αὐτῷ 
τεδά τῷ πατρί].---Νεῖ.39. Ἐζήτουν. .. 
αὐτῶν. Ηἰΐβ νγνοτά5 50 ἕδασ σοηνϊηςεά τΠατα 
παῖ {πεν ἀτορρεά ἔπε βίοπεβ, Ὀὰξ ΠΕ 
βουρῆί ἰο ἀτγεβὲ Ηΐτη. Τῇῆε πάλιν τεΐετβ 
ἴο νἱ!. 30, 44. Βυῖ Ηε εβοδρεά ουΐ οὗ 
τπεῖς παπᾶ, δηὰ ἀερατιεὰ ἀραΐη θεγοηά 
7οτάδπ ἴο ἔδεε ρίασςε νῆεγε ομη δ ἔγβι 
ψγ) 28 δαριἰϑίηρ, ἐ.ς.,) Βείμδηγ. ΟἿ ἱ. 28, 
αἶβο ἰν. 1. Ηοϊεζπιδπη Τοοπβίἀεγβ παῖ 
τῆς πρῶτον ἰ5 ἱπιεηάεά το ἀϊβετγεπιῖδια 
ἴδια ἐδεῖες ἔγοπὶ ἴῃς Ἰαΐοτ τη ϑέγυ οὗ τπ 6 
Βαριῖβε. [ὲ πιῖρῆς γαῖμεσ βεαπὶ ἴο ροϊπί 
ἴο ἴδε Ῥερίηπίηρ οὗ ἐπε τηϊπίβίσΥ οὗ 
1685, Ἔϑρεοίδι!γ δ8 1ο]ονίης πάλιν.--- 
καὶ ἔμεινεν ἐκεῖ, “δηὰά Ης τεπιδίπεά 
δαῖτα "ἡ ΠῚ] χὶ. 7, παῖ ἰ8, ἴοσ ἃ {6 
τοῖα ἰβδὴ ἰὔγεε τῃοηῖῃ8.--  ετ. 41. 
ΎΒεις Ης ννα8 581} Ῥυδυ ; ἴος πολλοὶ 

᾿Ιωάννης περὶ τούτου, ἀληθῆ 
42. Καὶ ἐπίστευσαν πολλοὶ ἐκεῖ εἰς αὐτόν. 

χίχ. 30. 

ΒΙΧ, ουγεῖνεβ δηᾶ νεγβίοπβ σεϑδά γινωσκητε, “ἴῆδὲ γῈ ΏΔΥ 
Τῆς ΤΕ. [8 τεδὰ ἰπ 'ϑ3Α. 

ἦλθον πρὸς αὐτόν, ““ πηδηγ οᾶπιε ἴο Ηἰπὶ 
ἃπά βαϊά,᾽" ἐπδὲ ἰβ, ρἱνίηρ τΠϊ8. 48 ἐδμεὶσ 
ταλβοῃ ἴογ Ἴοτηΐηρ, ἄαι “ΔΙ Πουρἢ ]ομη 
διπηβοῖ μαὰ ἀοπα πὸ πηΐγαςϊθ, 411 ες δὰ 
βαϊά οὗ [εϑὺ8 νγὰβ Ἰουπὰ το Ὀ6 ἔταε ᾽". 
ΎὙΒε ταέεγεπος ἴοὸ οῃπ 18 εν ἐπῆν 
βυρρεδίεα ὃν τῆς Ιοςδὶ ἐν, ἀπ ργοθαθῖν 
τηεᾶηβ ἴπαξ ἴῃς “τηδην " αἰϊυδεὰ το 48 
οοτηΐης ἴο [6808 Ὀεϊοηρεὰ ἴο τῆς ἀϊδίτιςς 
δηὰ μδά θεεη ἱπηργεββεὰ ὃν Ϊοῆπη. ὙὍΤδὲ 
οοτσεβροπάεπος Ῥεΐννεεη ννηδὲ ἴπον πδὰ 
Βεατὰ ἴοπι 1πῃ6 Βαριῖϊδὲ δηὰ ψῃδὶ πεν 
δα ἴῃ [ε808, 88 ννῈ2]}} δ8 πε ἱπίγίπϑὶς 
ενϊάδηςα οὗ τῆς νοσκβ Ηα ἀϊά, εηρεηάδεγοᾶ 
θεῖε ἱπ Ηἱπιὶ (νεσ. 42) Καὶ ἐπὶ τεύσον 
πολλοὶ ἐκεῖ εἰς αὐτόν. 

ΟἬΑΡΤΕΕΚ ΧΙ]. -ανν. 1:-ἰ6. Ζακαγη᾽ 
ἀεαίᾳ γεοαὶϊὶς σις ἰο Ὑμάαεα.---Ν τ. τ. 
Ἦν δέ τις ἀσθενῶν. “Νον ἃ οετίαϊῃ 
ΤΔῃ νγ88 11]; ᾿ δέ οοππεςοῖβ {Π|8 παιγαῖνα 
νὰ ἐπε ῥγεςεάϊηρ, ἀπὰ ἱπίγοάυοεβ πὰ 
οςάυβα οὗ οὐὖζγ [οτὰ β ἰεανίηρ Ηἰβ τεῖϊίσε- 
ταθηΐ ἴῃ Ρεζδθα. “1, 4Ζαγιβ,᾽" τῆς ατεοκ 
ἔοστῃ οἵ ΕἸεδζᾶσ -- ἀοὰ ἰβ τν Ηεΐρ (ολ 
{κ. χνί. 20), “οὗ Βείπδηγ". ἀπό 15 
ΠΟΤΏΠΊΟΙΪΥ υδεὰ το ἀδδὶρῃηδῖα τεβίδεπος 
οἵ δἰτίπρίαςε, δες ἱ. 45, Ηςῦ. χίϊϊ!. 24, 
εἴς. ; ἐκ 18 υϑεὰ 5, ΠΊ]Ατὶν, 866 Αςῖβ χχὶϊὶ, 
34. Βείδδηυ ἴδὺ οὔ ἴδε βου(ἢ-εαϑὶ δἷορε 
οὗ ΟἸϊνεῖ, πριν ἔννο τηῖ]ε8 ἔτοτι ]εγὰ- 
βϑεπι, νϑῖ. 18; ἰξ 18 ΠΟῪ παπιεὰ Ε- 
᾿ΑζΖίγίγεῃ, δίϊος 1ιάζαγυβ; “τοῦ πα 
ν]Π]αρς οὗ Μδῦν δηὰ Μασίῃα ἢεσ βἰβίεσ," 
ἃ ἀεβοτίριίοη οἵ Βείβδην δάδεά ποὶ 80 
ταῦςἢ ἴο ἀϊδεϊηρυ δ ἰξ ἔγοτῃ τῃ6 Βεΐμδῃ 
οὗ ἱ. 28 (ς΄. χ. 40) 88 ἴο οοπηβοὶ ἰξ πὰ 
Ῥειβϑοηβ δἰσεδᾶν παιηεὰ ἰῃ ἔπε Ἴνδηροὶὶς 
τγδάϊοη, 1. χ. 38.---νεγ. 2. 1η ογάες 
υγίδες ἰὸ ἰάεηεν [Ζαγὺβ ἰξ ἰα δάἀεά: 
Νον ἰξ νγ85 (1πΠ41) ΜΑΤΥ ΨΏΟ δηποἰπιεᾶ 
τῆς 1ογὰ ἢ οἰπίμηεπιὶ ἀπὰ ψὶρεὰ Ηΐ8 
ἔεεῖ ἢ πεῖ Παῖς, νἤοβε ὑγοῖποσ 1 ἀζαγυϑ8 
νν 28 11", ΤΠὶβ δοῖ οὗ Μδγυ᾽ β 88 ποῖ γεῖ 
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ΔΙ κ, χ. 48. 

ὃ χἱὶ, 4. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΙ 

ΧΙ. 1:. Ἦν δέ τις ἀσθενῶν "Λάζαρος ἀπὸ Βηθανίας, ἐκ τῆς κώμης 
Μαρίας καὶ Μάρθας τῆς ἀδελφῆς αὐτῆς. 2. ἦν δὲ Μαρία; " ἡ ἀλεί- 

ΟἾΚ, νἱ!. 38. ψασα τὸν Κύριον μύρῳ, καὶ " ἐκμάξασα τοὺς πόδας αὐτοῦ ταῖς θριξὶν 
ΟἈ. χὶϊ!. 

σἰϊ. 
5: Νά, αὑτῆς, ἧς ὁ ἀδελφὸς Λάζαρος ἠσθένει. 4. ἀπέστειλαν οὖν αἱ 

ἀδελφαὶ πρὸς αὐτὸν λέγουσαι, “Κύριε, ἴδε ὃν φιλεῖς ἀσθενεῖ.᾿ 
Δἰν. δ. ΟΡ. 4. ̓Ακούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν, “Αὕτη ἡ ἀσθένεια οὐκ ἔστι ἃ πρὸς 
᾿ὰν ΣΙ. 

οἷχ. 3. 
δ΄ Θεοῦ δι᾽ αὐτῆς. 

θάνατον, ἀλλ᾽ ὁπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, "ἵνα δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ 

5. Ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς τὴν Μάρθαν καὶ τὴν 
ἀδελφὴν αὐτῆς καὶ τὸν Λάζαρον. 6. ὡς οὖν ἤκουσεν ὅτι ΄ ἀσθενεῖ, 

ΜῈ Υϑῖν τότε μὲν ἔμεινεν ἐν ᾧ ἦν τόπῳ δύο ἡμέρας. 17. Ἔπειτα μετὰ τοῦτο 
"ὕω ἰπ- λέγει τοῖς μαθηταῖς, “δ΄ Αγωμεν εἰς τὴν ᾿Ιουδαίαν πάλιν." 

Ρετγί. 
8. 

Ῥατῖ, Βετο ξγρυσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ, ““Ῥαββὶ, " νῦν ἐζήτουν σε λιθάσαι οἱ 

Δ Βεοοπὲ εαἀϊϊοτβ γεδά Μαριαμ ἱπβίεδὰ οἵ Μαρια, Ὀυϊ, 25 Μεγεῖ τεπγαεκα, {πε 
ξεπιενα ἘΒΌΡΡοβαβ ἴῃς ἔογπὶ Μαρια, ἀηὰ ν116 ἰπ βοπια νεβίοῃβ Μαριαμ ἰδ ννεὶ] 
βυρροτίεἃ, ἰπ Οἴμεῖβ ἱξ ἰδ ροοσΐν δυϊπεπιϊςαιεά. Οεπεγα!ν ΤΟ. [8 δυρροτῖεά ὈΥ͂ 
ΝΑΡ, Μαριαμ ὃγ ΒΟ. 

Ῥδεη πδεγαῖθὰ ὃν [οδη (δβεε χίϊ. 3), δυϊ ἰξ 
νν88 (π18 Ψ ὨΙΟἢ ἀϊδηρυϊβπεά πος δὲ ἴῃς 
εἶπλς ]ομη ννᾶ8 ψτιτἰηρ ; οὗ Με. χχνὶ. 13.-- 
Μετ. 3. Τα 5ἰβίεσβ Ψψεσε 80 ἱπείγηδίς ἢ 
7688 ἔπδὲ [ΠΟῪ παιυσα!ν ταγη το Ηἰπὶ ἰῃ 
τηεὶς δηχίεῖγ, δηὰ βεπὰ Ηἰπὶ ἃ ποῖϊςε οὗ 
τῆς {Π|πε58, ἡνὩϊ ἢ 18. ΟὨἷν ἃ 8. ρθε ]γ νεϊ]εὰ 
τεαιεβὲ ἴπΠαὲ Ηἐ ψουϊὰ οοπλε ἴο τῃεὶγ 
τοιοῦ: “Ἰοσᾷ, θεμοϊά, μῈ ννῇοπὶ Τῆου 
Ἰονεβὲ 15 111", ““ ϑυβῆςϊς αἱ πονετίβ. Νοη 
εηἰπὶ 81π|88 οἱ ἀεβεγίβ.᾽"" Αὐριυβιῖη6.---ν ετ. 
4. 'Ακούσας δὲ ὁ Ἰησοῦς εἶπεν. ““Απά 
]εβὺ8 πεη Ηδ Βελγὰ βαϊά,᾽" ἐ.ε., ἰο Ηἰβ 
ἀϊβοῖρίεβ. 1 5 ποῖ ἴπε σερὶν βεπὶ ἴὸ 
ἴῃς 5βἰδβίεσβυ “"Τῆὶ8 {Ππ688 ἰ8 ποῖ ἴο 
ἀεδιῃ,᾽" πρὸς θάνατον, ἀεαῖῃ 8 ποῖ ἴῃς 
δηὰ τονναγάβ ψνῃίοῃ ἰξ 18 πιακίηρ. Βυῖ 
τῆι ]εβὺ8 Κηὲνν ἴπδὶ ἀδεδῖῃ Πδά αἰτεδὰν 
ΔΚΟη ρῥίδος (νεσ. 6 δηὰ νεσ. 17) οσυ νν 88 
ἱπιπιίπεης ἰ8 ενϊάεπὶ ἔγοπι ἔπε [ΟΠ οννὶπς 
οἴλυξε, θυ Ηες Κπονν δαὶ Ης νουϊὰ ἀο 
δ 6) δηὰ ἰπαὶ ἀδεδίῃ ννὰβ ποῖ ἴο ὃς ἴδε 
ΠΑ] ταοβυϊε οὗ τπ|8 {Π|πε88. ΤΣ {Π|Ππ685 

δηὰ ἄξαίῃ ννεγε ὑπὲρ τῆς δόξης τοῦ Θεοῦ, 
ἕοσ ἴῃς β8κε οὗ ρ]οσγιέγίηρ αοὰ (οὔ, ἰχ. 3), 
“ ρ]οτίαε ἀϊνίπας ἱΠΠυδίγαπάδε Ἵοδυβα,᾽᾿ 
Δνίπεσ, Ρ. 479. ΤῊ Ϊβ ἰβ ἔυσῖπεσ εχρί αἰηεὰ 
ἴῃ τῆς οἴδυδε “ τῃδἴ τς ὅοη οἵ ἀοὰ πιᾶῪ 
Ὅς ρίοτίβεά ὃν πηδᾶῃβ οὗ ἱξ," ἐ.6., ὉΥ 
πιο ΔΠ8 ΟὗὨἉ [ἢ] 1|π688; οὐ χίϊ, 31. “1 
ἴννο ΨΑΥΒ ; Ὀδοδυβε [Π6 πηίγδςῖς (1) ψουὰ 
Ἰεδά τηϑηυ ἴο θεϊϊενε ἴῃδὲ ΗἜ ν88 ἴῃ8 
Μεββίδῃ; ῷ νου Ὀτίηρ δδουῖ Ηἰβ 
ἄεαιῃ. Δοξάζεσθαι ἰΒ ἃ ἐτεχυεηὶ ἐχργεϑ- 
δίοῃ οὗ {πὶβ αοβρεὶ ἕοσ (τί 5 ἀθαῖῃ τε- 
ξατὰἀεὰ 48 ἴῃς πιοάε οὗ Ηἰ8 γείυγῃ ἴο βίοσυ 
(νὶϊ. 30, χὶΐ, τό, χιῖ!. 31), απὰ τ 18 ρἱοτιῆςα- 
τίοη οὗ ἴδ ὅοὴ ἰηνοῖνεβ ἴἢς βίου οἵ ἴῃς 

Ἑαΐδες (ν. 23, χ. 30-38).᾽" ΡΙυπηπγες, 
Βεηρεῖ.- ες. 5. Ἠγάπα δὲ ὁ Ἰησοῦς 
κνν [π|8 φυῖς ἴτας ἴηδὲ φιλεῖν ἀεηοῖεβ 
τῆς τῇοσε ραββίοηδίε ἶονε, ἀπά ἀγαπᾶν 
ἴδε τῆοσζε γϑαβοηπίηρ; δυῖϊ ἴῈ 18 ἀουδιξω! 
ΨΥ ΠεῖΠεσ τπ|8 ἀϊδεϊποιίοη ἰ8 οὈβεγνεά ἴῃ 
τῆϊ5 αοβρεὶ. Ῥδββᾶρεβ ργονίηρ τῆς ἀϊ5- 
εἰησείοη ἃσὲ ρίνεη ὃν ν εἰβίείη.---  εσ. 6. 
7εβὺβ Ἰονεὰ {πε 1Ἀπιῖϊγ, ὡς οὖν ἥκουσεν 

ες τότε μὲν ἔμεινεν. Με εχρεςῖ 
ΔΠΟΙΠΟΙ οοπδεάυδηοα : “]6βὺ8 ἰονεάᾶ 
ἴπεπὶ, τπεσεΐοσς Ηδ ἱπηπιεάϊδιεῖν ψψεηξ 
ἴο Βείῆδην ᾿. Βιυῖ δε σοπβεηυεποε ἰη- 
ἀϊοαιεά ἰῃ οὖν 15 ἑἐουπὰ ἰπ λέγει, νες. 7. 
δηὰ τῆς ψῆοϊε βεπίεηςς βῃουϊὰ τεδά: 
“ΨΥΏεη, {πετείοσε, Ης μαὰ ποαστὰ τμδξ 
86 ψ»88 {Π], ἔος ἴῆε ρῥγεβϑεηὶ ἰηάεεὰ [τότα 
μὲν Ξ- (πὶ αυϊάεπι), Ης τεπιαϊπεὰ ἴος 
ἵννο ἀδγβ νβετα Ης ννᾶβ; ἴπθη δῆες (δὲβ 
Ἦε 8808 ἴο Ηἰβ ἀϊβοὶ ρ᾽6β, [εξ 8 ρὸ ἱπῖο 
7υάδεα δραίη". ὙΤδε μέν δἤες τότε βυρ- 
ξεϑὶ8 ἃ ἃδες ἔπειτα Δηὰ υπϊτε8 [86 
Ὁνο οἰδιβεβ. Εογ τς ἀτορρίης οὗ δέ 
δες ἔπειτα οτ [8 ἀρβογριίοῃ 8ες ᾿Νίηες, 
720; δηὰ (ογ ἔπε ρ]εοηδειὶς ἔπειτα 
τοῦτο δληὰ ἴογ ἄγωμεν ἰπ ἴπε δεπβς “ἴεξ 
8 ρῸ " 8δε6 Κυρκε, ψῆο ρίνεβ ἰῃβίδποαϑ 
οὗ δοι8 ἴτοπι ροβί- Μαοεδοπίδη δυΐδοσγβ. 
7685 τεπγαϊπεά τὸ ἄδγβ ἱπδοῖϊνε, ποῖ ἴο 
1ῖ68ὲ (ἢς ἕαϊτἢ οὗἩἨ ἘΠ βἰβίασβ, ψ ῃϊς ἢ Ηοΐεζ- 
τηΔΠΠ ἰΠ5Ε]Υ ΟΠδγδοίεγί568 88 “ ρτδυβᾶπι ᾽" ; 
Ὀυΐ, 45 ἀοάει, Ηοϊιζτηλπη, δηὰ δ εὶβ9 
δρτεα, Ὀεοαυβε Ηε διναἰϊεὰ τς ρεοσιρῖ- 
πα οὗ τπε Ἑδιίδεγ, οὐ ἰϊ. 4, νἱῖ. 1-τὸ. ---- 
Ψψες. 8. Τῆς δηπουποοπιεηί οὗ Ηἰβ ἰπ- 
τεπείοη ἰ8 τεοεϊνοὰ ϑΊ δβιοη βηπιθτ - 
ῬῬαββὶὲ... ἐκεῖ, ““ΚδΡδὶ, {πε πιὲπ οὗ 
]υάαεα σεῖς δυϊ πονν βεεκίῃρ ἰο βίοπα 
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᾿Ιουδαῖοι, καὶ πάλιν ὁπάγεις ἐκεῖ; "᾿ 
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9. ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, “Οὐχὶ 
δώδεκά εἰσιν ὧραι τῆς ἡμέρας; ᾿Ὀἐάν τις περιπατῇ ἐν τῇ ἡμέρᾳ, οὐἱ Βυτίσα,. 
προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς τοῦ κόσμου τούτου βλέπει" 1ο. ἐὰν δέ τις μὰ 

περιπατῇ ἐν τῇ νυκτὶ, προσκόπτει, ὅτι τὸ φῶς οὐκ ἔστιν ἐν αὐτῷ.᾽᾽ 

11. Ταῦτα εἶπε, καὶ μετὰ τοῦτο λέγει αὐτοῖς, “Λάζαρος ὁ φίλος 
ἡμῶν ' κεκοίμηται - ἀλλὰ πορεύομαι ἵνα ἐξυπνίσω αὐτόν." 12. Εἶπον] 1 ι Κίηεν 
οὖν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, “Κύριε, εἰ κεκοίμηται, σωθήσεται. 
Εἰρήκει δὲ ὁ Ἰησοῦς περὶ τοῦ θανάτου αὐτοῦ " ἐκεῖνοι δὲ ἔδοξαν ὅτι 
περὶ τῆς " κοιμήσεως τοῦ ὕπνου λέγει. 

12. Τίοει, ἐν. 

14. τότε οὖν εἶπεν αὐτοῖς ὁ κ ὙΝ δά. 
νἱΐ. 14. 

Ἰησοῦς ' παρρησίᾳ, “Λάζαρος ἀπέθανε" 15. καὶ χαίρω δι᾽ ὑμᾶς, ἵνα 1 χνΐ, ὅ0. 

πιστεύσητε, ὅτι οὐκ ἤμην ἐκεῖ - ἀλλ᾽ 
Εἶπεν οὖν Θωμᾶς, “ὁ λεγόμενος "Δίδυμος, τοῖς συμμαθηταῖς, ). 
“ἤλγωμεν καὶ ἡμεῖς, ἵνα ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ.᾽᾿ 

ΤὮες, ἀπά ροεβδὲ Τβοὺ {πιῖπες ἀραίῃ ὃ ̓᾿ 
ΤΎΠΟΥ τδὶηκ οὗ τῆς ἄδηρες το Ηἰπι, 
δηᾶ δῖε ποῖ μους τδουρῆς οὗ (δε 
ἄδηρετσ ἴο πεπιβεῖνεβ (νεσ. 16).᾿" δ δικίπβ. 
ΤΒε νῦν 5ῆοννβ {παῖ {πδὺῪ πδὰ ποῖ Ὀδεῃ 
ἰοηρ ἰπ Ῥεγδεᾶ. ΤῸ 1818 γτοπηοηβίσϑηςα 
7εϑβϑὺβ σϑρ εβ, 48 ἴῃ ἰχ. 4, [παῖ ψἢ1|6 Ηἰβ 
ἄδγ, ἀρροἰϊπιεὰ το Ηἰπὶ Ὁγ ἴῃς Εδίδεσ, οοη- 
εἰπυςά, Ης πλαδὲ νοσγί, δηὰ ποιπίηρ οουϊὰ 
δίπάες Ηἰπ|.---ννεσ. 9. Οὐχὶ... . ἡμέρας, 
ἐνδ., ΘΆΟἢ πηᾶῃ᾿Β ἄδγ, ΟΥ ἴδττῃ οὗ ΨΟτΚ, 
ἰ8. ἃ ἀεβηεά ᾳυαδπείιγ. [τὰ δνώδεκα μέρεα 
ἧς ἡμέρης παρὰ Βαβυλωνίων ἔμαθον 

Ἕλληνες, Ηετοά., ἱΐ. τορ ; ἀπά βες δν- 
Ἰἰπβοηβ Αῤῥεμάϊχ το Πὶ8 Τγαηδίαἐϊον.]--- 
ἐάν τις... βλέπει. 80 ἰοῃρ 48 [πίβ 
ἄδγυ ᾿ἰδϑίβ, ἃ πιᾶπ τΔΥ ΡῸ οοῃβάεπεν 
ἴοτψασὰ ἴο τπ6 ἀυτί68β ταὶ “411 Ηἰπὶ; οὐ 
προσκόπτει “ες ἄοεβ ποῖ 5[υπ10]6,᾽ ἢδ 
οἂη ΨΔΙΚ ετεοὶ δηὰ βισγαίρῃς οἡ δηχίὰ 
ἄδηρειδβ, τ. Μι. ἵν. 6, “Ῥεσαῦβε [6 8665 
ἰδε Ἰίσῃς οὗ ἴῃς ννοσὶ ἀ ̓; δ 18ε βυπ 
πλᾶκαβ 411 οδυι868 οὗ βιυπι ] ηρ τπηδηϊξεβὲ 
Δηά βανδβ ἴῃς ννδῖκοσ ἔγσγοηι [6 η), 80 τῇς 
Κηονϊεάρε οὗ αοὐ᾽ 5 ν}1, νυ ΠΙ ἢ ἰ8 πηδη Β 
τηοσδὶ Ἰίρῆς, συΐάεβ μὶπὶ; ἀπά ἴο ἔοϊον, 
ἰξ 18. 8 ΟἸἿΥῪ βδίδβιυ.-- εσ. το. Οἡ ἴδε 
οἴδες παπᾶ, ἐὰν δέτις ... ἐν αὐτῷ, 1ξ ἃ 
ΤὭδη Ρῥγοίοηρβ [πὶ8β ἀδ ϑεγοπά Ἃοά᾽β 
δρροϊηϊπιεηῖ, Βα βίυπιθ᾽ε8 ἀρουῖ ἰῃ ἀδτκ- 
688, δανίηρ ἰοβὲ Πὶβ βοἷὶς ξυϊάο, πε Ψ1] 
οἵ αοἅ. ἩΗ!8 ργοϊοηρεὰ [τε 18 ἢο Ἰοῃρεῖ 
ἃ ἄδλγ Ὀυϊ τηετε πίρῃι.- - τ, 11. Ταῦτα 
εἶπε... αὐτόν. "ΤΒ6δΒε τδίπρβ βρδκε 
ἩΗε, διὰ αδἷεσ {π|8,᾽ δον Ἰοπρ' αἴϊξεσ νὰ ἀο 
ποῖ κπον ; Ῥυΐ νεῖ. 15, “ἷεῖ ἃ8 ρῸ ἴο 
Ηΐπι,᾽" ἰηάϊςαϊεβ τπδῖ [πε νο ἄδγβ πόσα 
ἱπιεσνεπεά, Ὑετζα ἰ8, ποννενεσ, ἀπ ου 
ἱπιεοάδυςεὰ Ὁγ {Π18 δυιρροβιτἰίοη. Ηδς πονν 
ΤΑΆΚΕΒ ἴῃς ἀεῆηϊξε δηπουποεγηεηῖ : “ Ουὖς 
απϊεπὰ 1,ΔΖζαγιβ ἰβ 1Δ]}16ἢ δβίεςρ, Ὀυ} 1 ρῸ 
ἴο δἴνδίκς δἰ τ"".--κεκοίμηται ς9}. Με. ἰχ. 

τῷ ἷν. 25; 
χίχ. 13. 
Μι. χχνίϊ. 

ἄγωμεν πρὸς αὐτόν. τό. 

Ὦ Χχ. 24; 
Χχὶ. 2. 

24, χχνὶΐ. 52, Αςίϑ. Υἱῖ, ὅο, 1 ὙΠεββ. ἱν. 
13,1 Οος. χν. 6. ““ Μογίυοβ ἀογγηίεηΐαβ 
ἌΡΡε δὲ ϑογίρισσαα νεγαςίββίπια Ἴοη- 
βιοϊυάο, αἱ ουπὶ ἀοττηίεηῖεβ δυάϊπ,ιιϑ, 
ενϊρ ]δίυγοβ τιϊηΐπλε ἀθβρεγεσηιβ.᾽ Αὐριυ8- 
εἶπε. ὙΠο πεδίπεη ἰάεα οὗ ἴδε βίεερ οὗ 
ἀδαῖδ 18 νεσν ἀϊθεγεηῖ, οὔ. Οδι 5, 
ΦΝΟΧ εϑὲ ρεγρθεῖυδ ὑπ ἀοσγγηϊδηὰδ". 
ἐξνπνίσω ἰ5 ἰαῖες ατεεκ: ἐξυπνισθῆναι 
οὐ χ λέγειν, ἀλλ' ἀφυπνισθῆσαι, 
ῬὨγυηοῆυβ (Ευϊπετίογά, Ρ. 305). “Πα 
ἀϊβοῖρ!ε5 τηϊβυη εγθιοοὰ Ηΐτ, δπὰ βα' ἃ: 
Κύριε. .. σωθήσεται. “Τοτγά, ἰΓ Πα 
βίεερ, δε Ψ}]1 γεσονεσ,᾽" ᾿τυρ᾽ γίπρ ε1ταῖ ἴῃ 
115 οα5ε ἵππον πεεὰ ποῖ ἰᾶΚε τῇς ἀἄδηρεγοιβ 
5Βῖερ οὗ τεϊτυτηΐηρ ἴο τάδε [ο. ΑΘ] ε8 
Ταϊίιυ8, ἱν., ὕπνος γὰρ πάντων νοσημάτωιν 
φάρμακον]. Ηονν Ηε Κποννβ παι [,ΔΖᾶγιιβ 
βϑίεερβ πεν ἀο ποῖ ἱπαυῖγε, δοουβιοτηεὰ 
858 ἴῃευ γε ἴο Ηἰβ ὄχεζοίβε οὗ ρὶ 8 ἴΠῈῪ 
ἄο ποῖ υπἀδετβίδηᾶ. σωθήσεται, ο΄ ΜΚ. 
ν. 28, 34, νὶ. 56, εἰς. ὙΠεΙς πηϊδαπάετ- 
βἰδηάίηρ ννὰβ8 ἑδνουτεάὰ Ὁγ Ηἰβ πανίηρς 
βαϊὰ (νϑσ. 4) ται [ῃς {Π1π685 ννᾶ8 “ ποῖ ἴὸ 
ἀεδὶῃ "; παῖυγαιν ἤδη ]εβὺβ βροῖς οὗ 
1μᾶζατυβ 5ἰεερίηρ {πεν υπάδετοιοοά Ηἰπὶ 
ἴο βρεᾶῖκ (νεῖ. 13) περὶ τῆς κοιμήσεως 
τοῦ ὕπνον, “οἱ πε κοίμησις οὗ 5εερ ". 
πνεῖ. 14. τότε οὖν. “Αἱ {π΄8 ροϊμξ, 
δεοοοτγάϊηρίν, [6508 τοϊὰ τπεπὶ Ρ]διη νυ," 
παρρησίᾳ γδουῖ ἤρυτε οἵ ἀπηδί ρυϊεν,᾽" 
“ΕΘΧΡΙΓΘΒΒΙΥ ἰπ 80 ΠΊΔΩΥ Μοτγάβ,᾽" ρα, 24, 
τεπλονίπρ 811 Ροββί δ} ΠΥ οὗἨ ἁ προιδυπάοτ- 
βίδπάϊηρ, “ 1ΔΖατὺβ 8 ἀεδά,᾽" δαὶ ἰπβιεδά 
οὗ ρτίενίπηρ (νετ. 15) καὶ χαίρω δι᾽ ὑμᾶς, 
“1 πὶ ρἷδά ἔογ γοῦσ βᾶκεβ," δ: πουρἃ 
δτυάρίηρ ἴδε ραΐῃ ἴο 1 αζαγὰ8 δηὰ ἢϊ8 
δἰ βίεγβ, οὐκ ἤμην ἐκεῖ, “τὲ 1 ννᾶ8 
ποῖ {δ6γα,᾽" ἱπιρὶγιηρ ἴῃδὲ δὰ Ης Ῥεεη 
δεῖς Ἰζασυβ ψουὰ ποῖ πᾶνε ἀϊεά. 
ὙΠ18 ρῖνεβ υ8 ἃ ρ΄ πηρβε ἱπίο τς μαρίξιδὶ 
Δηᾶ αὐβοϊυξε οοπβάεποε οὗ :εβϑὺς ἴπ τΠ6 
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ον. 95: τ! τὴ. Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας ἤδη 
ἢ ἐπ. 81. Ὁ“ ἊΝ ᾿ 

Ῥ ἧττον νιο ἔχοντα ἐν τῷ μνημείφ. 18. ἦν δὲ ἡ Βηθανία " ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύ- 

πολλοὶ ἐκ τῶν Ἰουδαίων 

τἔρχεται, ὁπήντησεν αὐτῷ ̓  Μαρία δὲ ἐν τῷ οἴκῳ " ἐκαθέζετο. 

4 ταὶ δι μων, ὡς " ἀπὸ σταδίων δεκαπέντε 19. καὶ 

Ἐν. αν. δληλύθεισαν πρὸς τὰς περὶ Μάρθαν καὶ Μαρίαν, ἵνα παραμυθήσωνται 

εἶ, αὐτὰς περὶ τοῦ ἀδελφοῦ αὐτῶν. 20. ἡ οὖν Μάρθα ὡς ἤκουσεν ὅτι ὁ 

ἀρέϑεη. Ἰησοῦα 

κι τ᾿ λ. Τίροδ. τεϊαῖὶπβ ΤΕ. ΝΗ. Ε, 

τεαλάϊηρ, αἰ μου ἰς ἰδ ἴῃς εαβίεσ, ψὮ1Ὸ τς 
ταῖι περι κι τ΄ Ψνειβιοῖ μ᾽ 5 ἐχᾶιηρῖεβ βῆονν παῖ 

λι. εἶπεν οὖν ἡ Μάρθα πρὸς τὸν Ἰησοῦν, 

1 ΤΕ. ἰδ ευρροτιεὰ Ὁγ ΑΟἾΓΔ; Ῥυῖ ΡΟΝ 3» 
ς 

“Κύριε, εἰ ἧς ὧδε, ὁ 

ἴξ νυΐρ., τελᾶ προς τὴν Μαρϑαν 
οἴπες δηὰ Ὀεῖϊες αὐυϊπεπιϊολιοά 

Ἐὶ τοῖρδε πδιυγα!ν Ῥγεβεης ἀϊξαςυ γ. 
λ. νουϊά ἱπ οἰδβϑβίςδὶ ατεεῖκ πλελῃ 

“ΝΜ λιῖλα ἀπά ΜᾶσΥ δηά ἴῃοβε ἢ τθσπι " ; ἰη ἰδῖες Οτεεῖς ἴτ ταῖσδε τρεδῃ “ Μασὴλ 

δηοὰ Μαδγ". ἴη Αδίβ χίϊὶ. 13 ἴδε οἱάες υδᾶσε οδίαίπβ : βεζα ἀντῶν θεεῦ 

τὸ ροίπι ἴο ἴδε ἰαῖετ υδᾶβε. 

εβεηος ἢ Ηἱἰπιὶ οὗ δὴ αἰπι σμν ρόννεσ, 

[δε πιστεύσητε “δε γε πᾶν Ὀεϊϊενε,᾿" 

Ὁ οη ἴο δττηες δδίτ. “ Ἐδίτῃ οδπ πεῖ τ μεσ 

ξε βἰδιϊοπασυ πος οοπιρίεῖς. " Ης ψὯο ἐς 

4 ΟὨείβιίαπ΄ ἰβ πο ΟΠ γί βιϊδη," 1υϊδεῖ," 

μάν μγυμτα τό. Αἰ ρας οὗν ἃς ὁ 

μενος Δίδυμος μᾶς ἰ8. ἴῃς ἰγλπ8- 

ἡἱεταείου δπὰ Δίδυμος τδε ἱγαπείδεοη οὗ 

ΝΣ ἃ τοΐη. Ηε ἰβ ἴδε Ῥεββίπιῖδὲ 

δπιοηρ ἴδε ἀϊβοίρίεβ, ἀπά πον ἴδ κεβ τῆς 

Εἰοοπιν, ἀπά, δβ ἰὶ φγονςᾶ, ἴῃς οοττεςὶ 

νἴον οἵ ἴῃς τοβυῖὲ οὗ τι ϊβ γεῖυσγη τὸ [υάδεᾶ, 

Ῥαῖ Πὶβ αϑεςιίοπαῖε ἰουϑῖν ἔογιἀβ {πε 

ἀπουρῆς οὐ τῃεῖγ δ]οννίπε 1εβὺ8 ἴὸ βὸ 

αἰοης. “Τὸ δἰβ πιίηά ἴμεῖς ἰ8β ποιμίηρ 

Ἰεῆ ἰος [1εβὺ8 Ῥυϊ τὸ ἀϊε. Βυΐ ποῦν σοπης8 

ἴδε τειηδεκδδὶς τμΐηρ. Ης ἰβ ψ]]Πηρ ἕο 

ἴδε 1εβὺ8 δὲ ἴῃς ἰοννεβῖ, υποτονηδά, υη- 

βελιεὰ, ἀϊετοῦεά, πε ἴονεβ ΗΪπὶ 81}11.᾽" 

Μδιδεβοῦ. 1 ὙΒβοπιᾶβ ἰ8 βι|8Ἐῇ δηὰ 

οὐβείμαῖς ἰῃ πὶβ ἱπογεάυ εν, Β6. 8 αἷβὸ 

ΕἸἸΗ͂ ἀπά οὐπιϊπδίε ἴῃ δίβ δῇεςείοη δπά 

αἰϊερξίαπος. “1 ἷπι ἴῃ6 ἐννῖπ8, ὑπθεϊϊεῖ 

πὰ ἰδ, ψετε ςοπίοπάϊηρ ν ἢ οπ6 

δηοίδεὶ ἴος τηββίευ, ἃ8 Εβαυ πὰ 

75οοῦ ἱπ Βεδεοοδ᾽ 8 ψνοπὉ." Ττεποῆ. 

συ; ταῖς οὐουτθ ΟΠ δεῖα.--ἶνα 

ἀποθάνωμεν μετ᾽ αὐτοῦ, ἑ.4., τ [εβι8. 

ὙὝΠε εχργεββίοη ἰ8 νοὶ! ἐπ ϑέγαῖιεὰ ὈΥῪ 

νν εἰδιείη. - 71 

Ννν. 17-44. « γαϊςῖηρ ΟΥ̓ Ιακαγμξ. 

τινες. τ). Ἐλθὼν οὖν ὁ Ἰησοῦς εὗρεν. 

ΦΥΥΉεη, τθεη, 6805 οᾶπε, Ηε ἰουηά,᾽" 

ἐπιρὶ γίηρ τ84ε ες ἀϊά ποῖ Κπονν Ῥεΐοτς, 

Ῥυὲ ᾿ἰεαιπεά ἴοπὶ βοπὶα ἱπ Βείΐμβδηυ, 

αὐτὸν τέσσαρας ἡμέρας ἤδη ἔχοντα ἐν 

τῷ μνημείῳ “ τηαῖ ἢε πδά Ῥεεη ἰουγ ἀδγβ 

αἰτεδὰν ἱπ ἴδ τοπῦ". Ἑαρμεῖ δπὰ 

ννειδιείη εἶνε ἰπβίδηςεβ οἵ ἘΠ8 σοηβίτυς- 

ἕοη, δηὰ 866 ν. 56. Ασοογάϊπε ἴο }ενν ἰδῇ 

δυβίοπι Ὀυτίαὶ τοοῖκ ρίδος οἡυ ἴῃ ἀδὺ οἵ 

ἀοδιῃ, 8ο τμδῖ, δ] οννης βοπιενμαὶ τόσα 

τδδη οὔς ἀδγ ἔοσ ἴδε Ἰοῦγηεν τόσα ἴδε οὔς 
Βείμδην ἰοὸ ἴῃς οἰδεσ, [ἃ βθεπιδ ργοδαδὶς 
ται Πιάχατυβ ἀϊεὰ δρουὲΐ πες {ἰπιεὲ ἴδε 
πλεββεηρεῖ τεδοπεὰ ]}εδὰ8. Αἀϊ νεσ. 39 
τῆς της ψΒῖοἢ Βαδά εἰαρβεά βίηςς ἀεδῖα 
ἰ8 τηοπιϊοπεὰ ίογ ἃ ἀϊβεγεπὶ τεϑϑοη. στε 
ἰξ βεεῖιβ ἴο ὃε ἱπίσοάυςςἃ ἴο δοοουπὶ ἕο 
νεσ. 19; 88 δἷβο ἰβ ἴπε βἰδίεπιεπι ἦν δὲ 
Βηθανία [ἡ ἀεϊειςὰ ὈΥ Τίς". ἀπά δ. Η.] 
ἐγγὺς τῶν Ἱεροσολύμων, ὡς ἀπὸ σταδίων 

δεκαπέντε, τς εᾶδυ νναϊκὶπρ ἀϊδίδηος 
οἵ ]ετιβαίεσι, αρουῖ ἤθεσι ξατοηρ οἢ. 
ΤΏ ίοστῃ ἰ8β ἃ [.81|πἰξπὶ, υϑεὰ ἴῃ ἰδίες 

τεεῖ ἱπειελὰ οὗ ὡς σταδίους δεκαπέντε 
ἀπὸ τῶν Ἱεροσολύμων ; οἵ. χὶϊ. 1, χχὶ. 8, 

Ἐεν. χίν. 2οϑ. Τῆε πεδγπεββ οἵ Βείβδηγ 
διςουπίβ ἴος ἴῃε ἕδος τμδὶ πολλοὶ ... 
αὑτῶν, " τηλην οὗ ἴῃς [ενν8 Βα ςοπῖε οὐἱ 
το Μαγῖδα δαπὰ Μδῖγν ᾿.. Οἱ νἱ βἰἴ5 οὗ οοη- 

ἄοϊεπος ψὲ πᾶνε ἃ βρεοίπηεῃ ἰπ ἰοῦ. 
“ὩςεΡ πιουτηίηρ ννᾶ8 ἴο ἰδϑὲ ἔοσ βενεπ 
ἄλγϑ, οἵ πο τῆς ὅτβὲ ἴῆγες ψγεσς ἴμοξε 
οἵ ἐνεερίηρ ΄. Ὀυτγίηρ ἴδεβε βενεὴ ἀδγβ 
ἰξ ννᾶβ, ἀπλοηρ οἵδες τπίηρβ, ἑογυιάεῃ ἴὸ 

ννὐϑβῆ, ἴο ἀποῖπὶ ὁπ εβεῖζ, ἴο ραϊ ου 58οεβ, 

ἴο βίυάγ, οἵ ἴο σηβαρς ἴῃ δὴν Ὀυκίπεξβ. 
Αδεῖ τπδὲ (ο]]οννεὰ ἃ Ἰίσῃιες πιουτηίπρ οὗ 
εἰϊτῖν ἄδγβ." Ἐδετγβῃεῖπι, γειοίτα δοείαὶ 
1ὐγε, ἀτιὶ ἱπιετεδιϊπρ σπαρῖεσ οῃ 15 Πεαὶὰ 
αἰὰ αὔίεν Ῥεαίᾷ, Οἵ. αεῃ. 1. 3; Νυκι. 
χχ. 29; 1 88π). χχυ. 13. ϑρεοπιςῃβ οὗ 
τῆς πιαηεϑιδιίοθβ οὗ ρτῖεξ ἴθ νατγίουβ 
Βεδίμεη οουηϊτίεβ δηὰ οὗ ἴδε τπϊηρβ 5διὰ 
ὑπὸ τῶν παραμνθουμένων τε ρίνει ὉΥ͂ 
Τυυςίδη ἰπ δὶ ἴταςὶ Οοπεεγπὶηρ Οτὶε.--- 
ες. 20. οὖν Μάρθα..... ἐκαθέζετο. 
Μδεῖδα 28 ἴδε εἰάδσ βιβίεσ πὰ τϊξίσεςβ οὗ 
δα Βουδε (Κ. χ. 38-40) βοεβ οαῖ ἴο πιεεὶ 
1εβυ8, ψῃ1ς Μᾶγν τεγηδιπεὰ βεαϊοᾶ ἴῃ ἴδε 
δουδο. “Αδες ἰἢς Ῥοὰγ ἰ5 ςαττὶεὰ ουἂϊ οὗ 
1λὲ βουβε 411 οἰ αῖγβ απὰ ςουςὮθ5 ἅτε σὸ- 

νοτβεά, ἀπά τε τηούσποτϑ δὶς ου ἴῃς ρτουπὰ 
ὁπ ἃ ἴον βῖοοϊ." Ἑδετξῃεϊτω, ἰος. εξ. Οὐ 



χ7---28. 

ἀδελφός μου οὐκ ἂν ἐτεθνήκει.} 
αἰτήσῃ τὸν Θεὸν, δώσει σοι ὁ Θεός.᾽ 
“ἘΑναστήσεται ὁ ἀδελφός σου.᾿᾿ 
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22. ἀλλὰ καὶ νῦν οἶδα ὅτι ὅσα ἂν 

23. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, 
24. Λέγει αὐτῷ Μάρθα, “Οἶδα ι 1ε. χανί. 

ὅτι ἀναστήσεται, ἐν τῇ ἀναστάσει ἐν “τῇ ἐσχάτῃ ἡμέρᾳ.᾽᾽ 25. δἥαο νι. 

Εἶπεν αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, “Ἐγώ εἰμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. δὰ φῦ ταῦ 
πιστεύων εἰς ἐμὲ, κἂν ἀποθάνῃ, ζήσεται" 26. καὶ πᾶς ὁ ζῶν καὶ 

πιστεύων εἰς ἐμὲ, οὐ μὴ ἀποθάνῃ εἰς τὸν αἰῶνα. πιστεύεις τοῦτο ; ̓ "᾿ 

27. Λέγει αὐτῷ, “Ναὶ, κύριε - ἐγὼ πεπίστευκα, ὅτι σὺ εἶ ὁ Χριστὸς, 
ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, ὁ εἰς τὸν κόσμον “ἧ ἐρχόμενος. 28. Καὶ ταῦτα 2 ν Μι. χἱ. 9 
εἰποῦσα ἀπῆλθε, καὶ ἐφώνησε Μαρίαν τὴν ἀδελφὴν αὑτῆς λάθρα, 

Ἰουκ αν ἀπεθανεν ο αδελφος μον 15 ἴῃς τελάϊηρ οἵ  ΒΟΌΚΙ, 33. 

3 Ἰηβιεδὰ οὗ ταντα  ΒΟΙ, τεδὰ τοντο. 

δἰτείη ρ' ἃ5 δὴ διεἰυᾶε οἵ ρτίεἴ 5βες Πουρῃίν, 
«ἀπαϊεεία ϑαογα, οα ἘΖεϊκ. νἱϊ!. 14.--ν ες. 
21. Μασίῖῃδ᾽β ἢσβὶ ψογάβ ἴο [εβϑι5, Κύριε 
“νὸν ἐτεθνήκει, “ παάξε Του Ῥεεη Πέτα 
ΤᾺΥ ὑσοῖμεσ πδὰ ποὲ ἀϊεᾶ,᾽ γε “ποῖ ἃ 
Τεργοδοῦ Ὀυῖ ἃ ᾿απηεηι," Μεγεσ. Μϑζυ 
1.568 {πε βᾶπι6 ννογὰβ (νϑσ. 32), δυρρεϑβείπρ 
ταὶ τ1Π18 Βαὰ θεδη ἴῃ δυγάεη οὗ πεῖς 
12 |κ ν ἢ ομς δποίπεσ; δηὰ ενδῆ, 48 
Βεηρεὶ βαυβ, δείογε ἴῃς ἀξαῖῃ ““ υτἱπαπὶ 
δάδββει Ποζηίπυβ [εβ808 ᾽".---τν εγ, 22. Βυῖ 
Ματγῖμα ποῖ οἷν δεϊίενεά ὑπαὶ [εβὺ8 
οουἹὰ δᾶνα ργενεπιεὰ ποῖ Ὁγοιῃοτ᾽ 5 ἀθδιῃ 
Ῥυὶ αἶϑο πὶ Ἄνθη πον Ηε οουϊὰ τες 8}} 
δὶπι ἕτοπλ ἴῃ ρτανε: καὶ νῦν οἶδα... 
Ἔνεδη πον 1 Κπον τπᾶὲ ψῆαῖ τπίηρ 
βοανεσ γοῦ αϑὶς οἵ ἀοά, αοά νἹ]}} ρῖνε 
γου." ΟΥ ἰχκ. 31. 7]6β8ὺ8 τγεξειγεὰ 41] 
8 ψοσκβ το ἴῃς Εδίδμεσ, ἀπὰ βροῖε 85 ἱζ 
οηἱν ἐδίεἢ μεγε τεσυϊγεὰ ἔοσ ἔπε ννοσκίηρ 
οὗ τ1πε ρτεαίεβε τηιγαςῖεβ. 8εςε Μι. χίν. 
31, χνὶ!. 2ο. Οη (δα 86 οὗ αἰτεῖν ἀπά 
ἐρωτᾶν βεε ΕΖτα ΑΌδοΙ 5 Ογίέϊεαὶ Ε55αγς, 
ἴῃ ψΒϊοἢ Τγεηο ἢ Β τιϊϑεδάϊηρ δοοουπὲ οὗ 
{πεῖς ἀϊβετγεπος ἰδ εχροβεὰά.-- -Νεγ. 23. 
έγει... σὸν. “ἼὮΥ ὕὑγοῖπεσ 588]] 

τίβα δρδίη. ““Ἴἢς ννῃοῖε Ὠίβίοσυ οὗ τῆς 
ταἰϊδίηρ οὗ 1ἀζᾶτὰβ ἰβ 4 ραγαῦῖς οἵ ἰδ 
τῆσγουρῇ ἀεαῖῃ.... Ηετε, ἴπεη, δὲ ἴπ6 
δερίπηίηρ ἔπε Κεγ-ποίε ἰβ βίσῃο κ." ΔΝ εβί- 
οοἵι, ὙΝΠεῖδεσ τπ6 ψνογὰβ ννεσα τηδαπὶ 
οζ ποῖ ἴο οοηνου οηΐν τῆς ρεπεζαὶ ἐγα τῇ 
οἵ τεβιιγσγεοίϊίοη, ἀπά (ἢδι ἀδϑίῃ 18 ποῖ {π6 
ἢμηδὶ βίδῖς, Μαγίῃα ἀϊά ποῖ βπά ἰπ τῃδπὶ 
ΔΩΥ ϑϑύγαηοα οὗ ἴῃς βρεεὰν γεβιοσγαϊΐοη 
οἵ [μἀζᾶγυ8.--- ες. 24. “1 Κπονν,᾽ 588 
ΒΔΥ8, “ἴπδί ἢς Ψ1] σίβε δραὶπ, ἴῃ τῆς 
ταβυγγοοίίοη δὲ ἴτε ἰδὲ ἀδυ." Οοἡ ἴδῃς 
ἴοτπιβ υϑεὰ 866 ν. 28, νὶ. 39, 40, 54. 
Βεῖεῦ ἴῃ τη ταβυσγεοιίοη παὰ Ὀδαη ὕσο- 
ταοϊεὰ τπτουρῇ Πδη. χίΐ. 2, δηὰ, 88 
Ἡοϊιζτηδπη σοπηαγκβ, Μαγῖδα τησβὲ ἢανα 
δΒεδζά πῆογε [ἤδη ἐπουρἢ ἀρουΐ 1 ἀυτίηρ 

τῆς ἰλϑὲ ἔους ἄδγβ, δῃὰ ἔδατβ βοσῇδρδ 
τῃαῖ ὄνεὴ [6808 ἰ8 οἤδετίπρ τῆς πιεγοὶν 
σοηνεπιίοπαὶ σοηβοϊδιίοη. ΤῸ οπα ψῆο 
ΥεΆτῃ 8 ἔοσ ἱπησηβάϊαίε σε- υπίοη ἐπε “ 1λϑὲ 
ἀδγ " 5ε6πὶ8 ων βι δΪ6. [1 ννᾶβ 5.181] οοῃ- 
δοϊδιίου ἴος Μαγῖπα ἰοὸ κπονν {πὲ πες 
Ὁτοίπεος ψνουἹά ἴθ ἴοσ αρεβ ἰπ τῆς ἴοσὴρ, 
ὯΟ τήοΓα ἴο ὄχοῆδηρα οης ψογὰ οσ ἱοοῖς 
111 ἐἴε ἴδϑὲ ἄδυ.----νεσ. 25. Νοὸς ἄοεβ 
τηῖ8. ΤΑΙ ἢ ϑαιβέν 16 8ι8, νῆο δὲ οὔςβ τγὸ- 
Ρίαςεβ ἰξ ὉῪ Ἀποίῃεσγ ἰπ πες ψογάβ, Ἐγώ 
εἶμι ἡ ἀνάστασις καὶ ἡ ζωή. Εεδυττεο- 
κἴίοη δηὰ [1ξὲ ἀσὲ ποῖ διΐυγε οηἷγ, δας 
Ῥιεβεηῖ ἴῃ Ηἰβ ρδζβοῃ; δπε ͵ἰβ ἴο ἔγιδβὲ 
ποῖ ἰῃ ἃ νᾶρυς τεπιοῖε ἀνεπὶ δυῖ ἰη Ηἰδ8 
Εἰνίηρ Ραδοῦ ῃοπὶ δῆ8 Κπεν, ἰονεά, 
δηὰ γυβιεά, Αρατγὶ ἔτοπι Ηἰπὶ ἔπεσε νναβ8 
πεῖῖποῖ γεβυγγθοιϊίοη ποῖ ἴδ. Ης οδτγιεὰ 
ἢ Ηἴτη δηὰ ροββεββαὰ ἵῆεγα δηά ἴΒε πα 
85 Ηε βροκε ἢ Ποσ 411 ἴῃς ἕοτοε τπδὶ 
ψεηΐ ἴο ργοάυος ᾿ἰἔε δηά σαβυγγεοιίοη. 
Ὑπεγείοτς ὃ πιστεύων εἰς .ο 
αἰῶνα (νετς. 26), “Ηε τὲ Ὀεϊϊενθεῖ ἢ οα 
τῇς, Ἔνθη ἱπβουρῇ δας ἀΐε, 5Π4}} ᾿νε ; δπά 
ἜΝΕΣΥ οπα ΨΏΟ ἰἰνεῖῃ δηὰ ὈεϊϊενεῦΒ οα 
ΤΩ 5Π811] πενεσς ἀΐε", Βεϊϊεῖ ἱπ Ηἱπὶ ος 
δοςερίδποα οὗ Ηἰπὶ 88 ἴπε βουζος οὗ ἴσια 
δρί τι 41 πὸ, Ὀγίηρβ [ἢ τῇδ ἱπίο νἱταὶ 
αηΐοη γῇ Ηἰπὶ, 8ο τῆδί Πα ᾿ἵνεβ ἢ 
τῆς 116 οΥὁἨ ΟἾγίϑδε δηὰ ροββθββ6β ἃ {Π{π 
ονεσ ψῆϊο ἢ ἀεδιῃ πᾶ8 πὸ ροννεσ.--- εγ. 
27. Μαγῖδα δεϊϊενεά 15, 48 ἱπιρ] 1 ΕἸ Ὺ 
ἱποϊυάδεὰ ἴῃ πες ΒεΙ ἰοῦ ἴῃ [ε808 2485 ἴδ6 
Μεβείδῃ, Ναὶ, Κύριε... ἐρχόμενος. 
Ἐεβυττγεςείοη δηὰ [{{6 ννεσε θοιἢ Μεββίαπὶς 
εἰξι8, θὰς 1ε ἰ8 ἀουθεα] ψ Πεῖμεῦ Μαγμα 
1}Π}Ὺ υπάετβίοοά ννῆδὶ οὐγ Ἰοσά παᾶ 
βαϊά, Ἐδῖπει δε {4115 Ῥ80 Κ ου ψῃδῖ δῆς 
ἀϊὰά υπάετοιαηὰ δηὰ θεϊϊενθ. 516 νἹ}} 
ποῖ οἷαίπι ἴο Ῥεϊΐενα πιοζὲ ἤδη δῆε ἰδ 
βυζα οὖ; ὃδυϊ Π Ηἰδβ βιδιεπιθηΐ 18 ΟἹΪῪ ἂπ 
εἰαδογαϊίοη οἵ Ηἰβ Μεββίδηϊς διποιίοη, 
πη 5886 οἂπ (ΓΌΪΥ δᾶν : Ναὶ, Κύριε.--- 
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«ἰ. 49; ᾿. εἰποῦσα, “Ὁ διδάσκαλος πάρεστι καὶ “ φωνεῖ σε.᾿ 
τὸ ἤκουσεν, ἐγείρεται ταχὺ καὶ ἔρχεται ' πρὸς αὐτόν. 

ἔληλύθει ὁ Ἰησοῦς εἰς τὴν "κώμην, ἀλλ᾽ ἦν ἐν τῷ τόπῳ ὅπου 
Υ ὑπήντησεν αὐτῷ ἡ Μάρθα. 31. οἱ οὖν Ιουδαῖοι οἱ ὄντες μετ᾽ αὐτῆς 

ΧνεΣ. Ὶ, 

Υ νεζ. 20. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΙ. 

29. Ἐκείνη ὡς 

30. οὕπω δὲ 

«ΜΚ. χί!. 34. ἐν τῇ οἰκίᾳ καὶ παραμυθούμενοι αὐτὴν, ἰδόντες τὴν Μαρίαν "ὅτι 

ταχέως ἀνέστη καὶ ἐξῆλθεν, ἠκολούθησαν αὐτῇ, λέγοντες," “Ὅτι 

ὑπάγει εἷς τὸ μνημεῖον, ἵνα κλαύσῃ ἐκεῖ.᾿" 32. Ἧ οὖν Μαρία ὡς 

Δ Ἠετε ον. ἦλθεν ὅπου ἦν ὁ Ἰησοῦς, ἰδοῦσα αὐτὸν, ἔπεσεν " εἰς Σ τοὺς πόδας 
πρὸς αεη. 

Οἵ ἐπί. 
Ὁ νες. Μκὶ 5. ὁ ἀδελφός. 433. ᾿ἸΙησοῦς 

1μκτὰ. 

αὐτοῦ, λέγουσα αὐτῷ, “Κύριε, εἰ ἧς ὧδε, οὐκ ἂν ἀπέθανέ μου 
οὖν ὡς εἶδεν αὐτὴν κλαίουσαν, καὶ 

μι. 6 τοὺς συνελθόντας αὐτῇ Ἰουδαίους κλαίοντας " ἐνεβριμήσατο τῷ 

Δ ΝΒΟΙΙΧ 33 τεδᾶ ἡγερθη ταχν καὶ ἤρχετο, “τοβὲ αυϊο ιν ἀπὰ ννεηῖ,᾽" δοτίβε δῃιὰ 
ἱπηρετίεςε. 

3 Ἐὸσ λέγοντες ἿΝ.Η. τεδά δοξαντες, " Βανίπρ' βυρροεεά,᾽" ἢ  ΒΟΡΌΙ, σ, 33. 

8 προς ἰΒ τεδὰ ἴῃ ΦΒΟΌΙΧ, 

ἐγὼ πεπίστευκα, 1 Πᾶνα ςοπι ἴο Ὀεϊΐενς, 
Ι δᾶνβ γεδοῆςά ἰῃς δεϊ!εῖ.---ν ες. 28, καὶ 
ταῦτα εἰποῦσα ἀπῆλθε, “πὰ ᾿νῇεη 5Πε 
δὰ βαϊὰ τΠϊ8,᾿ ἀπὰ ψνθεθη βοπὶς ἔυγίμος 
ςοπνετγϑδίίοη δὰ τᾶκεη ρἷαςε (ς΄. φωνεῖ 
σε), “8:6 νεὴῖ δηά οδι᾽εὰ Μδγν δεῖ 
εἰβίε, βεοεῖὶν βαγίηρ ἴὁ πεῖ: Τῆς 
Ὕελοπος ἰ8 ἤεῖα δηὰ δ8κβ ἔοσ γου᾽᾽". 
ΎὝΠΕε βδϑοίεου Ψὰ8 ἄμε ποῖ 80 πιο τὸ 
πε ργέβεπος οὔ ]εβι8'᾽ δπαγηῖεθ ἃ5 ἴο 
Μαγίπδ᾽β ἀσβίσε ἴπαὶ ΜδγῪ βῃουϊά πιεεῖ 
]εβὺβ αδἷοπε, υπδοςοπηραηϊεὰ ἐνεῆ ὈῪ 
ἔπεπάβ. Εος ἴῃς βάτηβ ρυγσροβε εϑὺ8 
τεπιαϊηεά ἰπ τῆ ρίδος ψῆεσα ΗἜς πδὰ 
ταεῖ Μαδείπδ.--- εσ. 295. Οπη ἴδε ἀεἰίνεῦν 
οὗ Ηΐ5 ἠξῥωε Σ ΜδτΥ βργίηρϑ ὑὕρ ἴγτοπὶ 
δεῖ διεἰτὰάς οἱ Ὀγοκεη-Ππδασίεά ρτιεῦ δπὰ 
ΟΟΠΊ68 ἴο πηεεῖ Ηἰτη.--- εσ. 31. Βυϊ 516 
νν88 ποῖ Δ]]οννεὰ ἴο ρὸ δίοπε : οἱ οὖν... 
ἐκεῖ. Τῆς 1ενν8 ννῆο νετε ἢ Πὲς ἴῃ 
ἴδε πουϑε οοπηοτείηρ πε ἱπιοσργειςεὰ Πεὶ 
βυάάδη πηονεπηεηῖ 88 οης οὗ ἴπο86 ὑτρεπὲ 
ἀεπιλπάβ οἵ ρτίεῖ ΨὩΟἢ δἰγοδάγ, πὸ 
ἄουβδι, {μεν Πδά βεεπ Ποῖ γίεἰὰ ἴο, δηὰ ἰῃ 
βίηοςτε δυιαρδίῆυ (να. 33) [οἸ]ονγαά ποτ. 
-πτνεῖ. 32. ὈΟὐοπβεαυθηῖν νμεη βῇς 
ταᾶςπα5 [6803 886 88 ΟἿΪῪ {ἰπ|ε ἴο 141] 
δὲ Ηἰβ8 ἔδει δηά δχοϊδίπι, ἰπ Μαγίῃδ᾽ 8 
Μοτιάβ, Κύριε... ἀδελφός. Τῆε ε'ρῃι 
οὗ 658, ἰδοῦσα αὐτόν, ρτοάδυςεὰ ἃ πιοτα 
νοπεπιεπὲ ἀετηοηβίγαϊίοη οὗ ρτίεξ τῇδῃ 
ἴῃ Μαγῖῃα. ΟΛ Οἰςεγο, ἐμ Κέγγενι, ν. 
39. “ΜΙΠΙ οὈνίδτη νεηῖξ δὲ. .. τἱῃὶ 
τὰ ρεάεϑ γηΐβεγα Ἰδουΐὶ, αυδϑὶ ἐρῸ ἐχοίϊασε 
ΔΠΙα πὶ ο᾽8 δῷ ἱπέεγὶ58 ροββεπ)." Ὑνεϊβιείη. 
--νετ. 33. Ἰησοῦς οὖν... αὐτόν. 
4“ [ε8ι8, πεπ, ἤδη Ηδ βᾶνν Ποῦ ᾿νεερίη, 
[κλαίειν 15 βίτοπρες (πδη δακρύειν Δη' 
τοῖρῃε Ὅς τεπάεγοδ "υνδ Πρ. [τ ἴ8 

)οἰπεάᾶ ψ ἀλαλάζειν, ΜΙκ. ν. 38; 
ὀλολύζειν, [48. ν. 1; θορνβεῖν, ΜΚ. ν. 
39; πενθεῖν, ΜΚ. χνί. το. ΟΓ ΝΜ ενβίεσ᾽ 5 
δγλοηγη5} δηὰ τῆς [ἐν νῆῸ δοςοπι- 
ἐρέεε ἢ μεσ ννδιΠηρ,᾿" ἐνεβριμήσατο τῷ 
πνεύματι, “νν»ὰ8β ἱπάϊρπδης ἴθ βρέγιῖ᾽". 
Τῆς νογὰ ἐμβριμᾶσθαι οςουτβ ἀραὶπ ἴῃ 
νεσ. 38 δηὰ ἴῃ ἴσχε οἵδε ρδββᾶρεβ οὗ ἴδε 
ΝΙΥ., Με, ἰχ. 30, ΜΚ. 1. 43, δῃὰ χῖν. 5. 
ἴῃ τῆοβε ρδββαρεβ  ς ἴ8 υδεά ἴῃ [15 ογί ρίμδὶ 
8εη8ε οἵ ἰῃς ἐχῤγέδοίοπ οὗ {εεἰϊηρ, πᾶ 
τηῖρῃξ ὈῈ τεπάεγαὰ “ βίεση!ὶ Υ ομβαγρεά᾽"; 
πὰ ἰδ 18 ἴπ εαοῇ οδβςε ἐοϊϊοννεά Ὀν δὴ 
οὐ͵εςῖ ἴῃ τῆς ἀδιίνε. [π Με. ἰχ. 30 [εβυβ 
βίεγηυ οπαγρεὰ οὔ ἢ βίγοπρ ἔδεϊϊπρ 
ομαγρεὰ τῇς Πεαϊεὰ δ᾽ηὰ τηδη ποὶ ἴὸ 
ταᾶκε Ηἰπὶ Κποννη. [π ΜΚ. ἱ. 43 τῇς 
Ἰερεσ 8 βί τη] εν ομαγρεά. [πη ΜΙ. χῖν. 
5 1ῃ6 Ὀγδίδηδειβ δχργεββ βίγοηρ ἔξε!πρ 
[οὗ ᾿πάϊρηδιίοη, ἀγανακτοῦντες) ἀρδϊηκι 
Μαζυ ἴογ μεσ δρράγεηΐῖ εχίγαναραποα. [π 
41} ἕἥτες ραββᾶρεβ ἰξ 8 υβεὰ οὗ ἴῃς 6χ- 
Ρταβδβίοη οὗ βκἴγσοπρ {εεϊϊηρ ; Ῥυΐ πο ἰῃ- 
ἀϊρπδιίοη επίεσβ ἰηΐο 118 πηεδπίηρ ἴῃ πε 
ἴοστλθσ ἔνο ραβϑᾶρεβ. Ηεζε ἰῃ Ϊομη ἴΐ 
ἰ5 ποῖ [δε] ηρ ἐχργεββςά, μαι τῷ πνεύματι, 
ἱηνναγάϊυ ἔεϊε; δηὰ ἢ ΟΠ δυς ἢ εχ- 
Ῥταββϑίοῃ 88 Ὀεϊγαγεά ἴο οὔβεγνεσβ ἴμδι Ης 
ννᾶ8 τηονεὰ (ο΄. ΜΚ. νἱϊ]. 12, ἀναστενάξας 
τῷ πνεύματι), ἴος τῷ πνεύματι ςΔπποῖ 
θὲ τῆς οὐ͵εςῖ, ἴοτ τῃ15 ἀοεβ ποῖ ρίνε ἃ 
Βοοά 58επβεὲ δπά ἴξ ἰβ ςοπιγδάϊςιςἃ ΌῪ 
πάλιν ἐμβριμ. ἐν ἑαυτῷ οἱ νετς. 38. [τ 
ννουὰ δβεαπ, πε, ἴο πιεᾶπ “ βίσοῃ 
τονε ἴῃ βρίτίε ", Ὑδῖβ τηεδπίηρ ηυϊῖς 
ρτεεβ ΨΠ [Π6 δοςοσηρδηγίηρ οἴδυδε, 
καὶ ἐταραξεν ἑαυτόν, “Δηὰ ἃ μιυτδεὰ 
Ηἱπιβεῖξ᾽" ; ῥγεοίβεὶυ 88 ΜῈ βρεᾶὰκ οὗ ἃ 
τλδῃ “ ἀϊβισεβϑίηρ ἢ πη56 1," ος "του δι τς 
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πνεύματι, καὶ " ἐτάραξεν ἑαυτὸν, 34. 

αὐτόν; 3. Λέγουσιν αὐτῷ, “ Κύριε, " 
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καὶ εἶπε, “Ποῦ “ τεθείκατε « πἰ! αν, 

ἔρχου καὶ ἴδε. Ἐδάκρυσεν οἱ, 4ο." 
ὁ Ἰησοῦς. 36. ἔλεγον οὖν οἱ ᾿Ιουδαῖοι, “Ἴδε πῶς ἐφίλει αὐτόν." 
31. Τινὲς δὲ ἐξ αὐτῶν εἶπον, “ Οὐκ ἠδύνατο 1 οὗτος “ὁ ἀνοίξας τοὺς {ἰκχ. το. 

ὀφθαλμοὺς τοῦ τυφλοῦ, ποιῆσαι δῖνα καὶ οὗτος μὴ ἀποθάνῃ ; 
38. ᾿Ιησοῦς οὖν ἢ πάλιν ἐμβριμώμενος ἐν ἑαυτῷ, ἔρχεται εἰς τὸ πίοε, κοῦ, 
μνημεῖον. 

Δ εὄδυνατο ἰῃ ΒΟΌΚ. 

δἰ πιβο ς᾽" οἵ “" τηδκίηρ δἰπιβεὶῖ δηχίουβ᾽". 
Το βδν ἴδαϊ ἴδε δοῖϊνε ϑἱεἢ πὸ τεῆεχῖνε 
Ῥτοηουῦη ἰπάϊςαίεβ τμδὲ ἐΠἰ8 νν85 ἃ νοϊυη- 
ἴδγυ ἂοῖ οἡ ΟἾσίβε᾽ Β ρατὶ 18 ἴο ἱηισοάυςε ἃ: 
Ἰαττίηρ' ποῖε οὗ θοκεείβυη. Ηἰδβ βυτηρδίῃυ 
σὰ τὰς νοορίηρ εἰδῖει δπά ἴῃς υνδι!ηρ 
οτοννά ουδι ἰ8 ἄδερ επιοιίοη. ΤῸ 
τεῖει Ηΐβ βίσοηρ ἐξεϊϊπρ ἴο Ηἰδβ ἱπάϊριηδ- 
τίοη δὲ 188 “ πγροοτίεἰςα] ̓" Ἰαπιεπίδίοηβ 
οἵ εῆς οτονὰ 18 ἃ ρτουπάϊεββ δπά υπ͵ι8ὲ 
ἔλπου οοηϊγαάίςιεὦ Ὀγ Ηἰβ ονῃ “ψεερ- 
ἱηρ" (νεσ. 34) δηᾶά ὃν τπ6 τεπιαγὶς οὗ τῆς 
1ενβ (νεῖ. 35).--νεῦ, 34. Ηἰ5 ἱπίδηβα 
4εεἸϊηρ Ῥγοπηρὶβ Ηἰπὶ ἴο επά 188 βοεπε, 
δηὰ Ης 45κ8, Ποῦ τεθείκατε αὐτόν; Ης 
85Κ8 θεοδυδε Ης ἀϊὰά ποῖ κπονν. ὙΠΕΥ 
τερὶυ, θὰΐ ργοραῦϊν ἢ πὸ ὀχρεοίδιίοη 
οὗ ψδδῖ ννᾶβ ἴο πᾶρρεη, ἔρχον καὶ ἴδε. 
Α58Ηδς ΜΨεηὶ ἐδάκρυσεν, “Ηε 5Πεἃ ἐεατβϑ᾽". 
Το δββεζσὶ ἔπδὲ βδυς ἢ: ἴεᾶγβ οου!ὰ Οηγ Ὀ6Ὲ 
τῃεδίγῖςαὶ θεσαυβε Ης Κπανν δὶ βῃοσιῖν 
1μἀζᾶτὰβ ννου]ά ᾿νε, ἰΒ ἴο δῆονν Ρῥγοίουπά 
ἴρπόσδηςε οὗ ἢυπηδῃ πδίυγα. Απά ἰς δίβο 
Βῆοννβ ἱρτιοσᾶπος οὗ ἴδε ἴγὰθ βυγηρδῖῃν 
τααυ βὶεα ἔοσ τηϊγαοῖθ. “1ἰ 8 ποῖ ἢ ἃ 
Βελσί οὗ βίοης ἴπδιὶ τῆς ἀεδά γα γαϊϑεά." 
--νεσ. 36. Ὑπεβε ἴθαῖβ Ἴνοκεᾶ ἃ νεγσὺ 
πδίυσαϊ Ἂχοϊαπιδίίοη, “1δὲ πῶς ἐφίλει 
αὐτόν, ““8ε6 ἢονν Ηε ἰονεὰ Πίπι ".-- Νεσ. 
37. Βυϊ {Π|8 Ἀκαίῃ βυρρεϑβιςά ἴο πε τηοσα 
τδουρδί! ἀπά νασῪ ἔπε αυεδιίοη, Οὐκ 
“ον ἀποθάνῃ; Τῆε ἰδᾶτβ οἱ [68085, νῃϊ ἢ 
τηδηϊΐξεδε Ηἰβ ἴονβ ἔοσ 1,ἀΖᾶγιβ, ρι1ΖΖὶς 
ἔθεσι. Εογ ξ Ης ορεπεὰ {πε ενεβ οὗ ἃ 
ὈΠπὰ πηδη, Ης ψνᾶβ δοϊ]ε ἴο ργενεπὲ πα 
ἀεδιῃ οἵ Ηἰβ πτἰεηά, ὙὍΠε φυεβεοι ἢ 
οὐκ εχρεοῖὶβ δῇ Δβηγπιδιινα ἀΠΕΕΓ. 
Ἑυϊζῆνπιυβ δπὰ πὰ ατεεκ ἱπίεγργείοσβ 
ἴῃ ἘΡΣΣ τῆϊηκ [Π6 φαεβείοη ννδβ ἱγοηΐςαὶ 
δηά ξοοῆϊηρ. Τδιβ Ογη!, Ποῦ ἡ ἰσχύς 
σον ὦ θαυματονργέ; Βυϊτδετε ἰ8 ποιπίης 
ἴῃ (πε ννοτάβ ἴο ἰυβι ν τ 18.-τονοσ. 38. 
᾿Ιησοῦς οὖν πάλιν ἐμβριμώμενος. “]εἐξυ8, 
ἔδεη, Βείηρ ἀραΐῃ ἀξερὶγ πηονεά.᾽ “Ουἷά 
το δοοεάϊε ΟΠτίβίυβ δά δβερυϊογαπὶ 
Ἰλπαυδπλ οἰϊοβυβ βρεοίϊδίοσ, βεὰ διβ]εῖα 

Νοι »Ε εἶσι μὴ 

ὍΣ- 

3 τετελεντήκοτος ἱἰπ ΜΑΒΟΡΌΚΙΠ 33. 

αυὶ 8ε δὰ οςεγίδπιεη ἰπϑίσυϊξ, πο τΐγιπι δὶ 
δὲ ἰϊδγυπι ἐγεπιδί.᾽" Οαἰνίη. Τὸ τείοσ τῆς 
τεποννεά δπιοιίοη ἴο πὸ βαγίπρβ οἵὗὕὁἩ ἴῃ8 
7ενν8 ͵υ8ὲ τεὶ ἰβ ἴο ἰδκα ἴοσ βιαηπιεά 
δας [6808 πεαγὰ {π6πὶ, ΜὩΐΪ ἢ 18 τηοϑὲ 
ὉΠΙΙΚΟΙ͂γ. ΤΗς ἰοτρ ἦν σπήλαιον... 
αὐτῷ, ““νν8 ἃ οἂνε,᾽" δἰἴδοῦ πδίυγαὶ, δ8 
παι νης Αὐγαπαπὶ ουρδέ, αεη. χχίϊὶ. 
9, ογ δι ῆςϊδὶ, ἄεννῃ οὔξ οὗἩἨ 186 τος, 88 
οὖς [,οτγά 5, Μί. χχν!ϊ. 6ο.---λίθος ἐπέκειτο 
ἐπ᾽ αὐτῷ, “ἃ βίοῃς ἴΔΥ ὕροη ἱξ," 1.4.) Οἡ 
115 πιο ἢ ἴο ῥγανεπὶ νὰ δηΐπλαΐβ ἔγοτη 
ἐπίεσίπρ. Τῆς βυρροβεὰ ἱοπιῦ οἵ 1,δζαγὰ8 
ἴδ 511} βΒῃονγῃ δηὰ 15 ἀεβογί θεά Ὀῃ βενεσγαὶ 
ἵγᾶνο! !ετ8.--νετ. 30. ὙΤΏς ἀεῖδι!, δαὶ 
]εδβυβ βαϊά, Ἄρατε τὸν λίθον, 8 πχεπεϊοηοάᾶ 
δεσδυβα ἴξ ννᾶβ δη ὑπεχρεοϊεά βίερ δπά 
αυϊοκεπεά ἱπαυῖτΥ 845 ἴοὸ ψνβαὶ Ψψ88 ἴὸ 
Το ονν, δι ἰ8ὸ Ὀεοδυβα ἰξ ρᾶνα τίβε ἴὸ 
Ρτγδοῖῖςαὶ Μδτιῆδ᾽ 8 φυΐςκ οὈ]εσείοη, ἤδη 
ὄζει. [“ἪἫς επιρίογεά πδίυτα! τηδδπβ ἴὸ 
τοῖον πδῖυσγδὶ οὐβίσυοιίοηβ, ἴπαι Ηἰΐ 
Ὀινίης ρόννας πιῖρῃς σοπια ἕδος ἴο ἕδος 
ΜΠ ἢ δε βυρεγηδίυγαὶ εἰεπιεπεὲ. Ης ριυῖβ 
ογιἢ βυραγηδίυγαὶ ρόνγεσ ἴο ἀο ͵υ8ὲ [μὲ 
ΜΉΘ πὸ ἰε88 ῬοΟνΕΣ οουά Δοσοπιρ! ἰβἢ, 
δῖ 411 [πῃ σεδὲ Ης δἱάβ8 πιεη ἀο ἰπ τῆς 
ογάϊπασυ ννᾶγ." 1,Δἰάϊανν, Μιγαεῖίος, Ὁ. 
360ο.1--ἤδη ὄζει δοννΒ [παὲ 1,ἀζᾶγυβ δαά 
ποῖ Ῥεθὴ Ἂπιραϊπιεᾶ ογ ἐνεὴ ψγαρρεά ἴῃ 
βρίςεά ργανε-οἱοῖπεβ ; ψῃϊς ἢ, βοπὶς 800- 
ῬΟΒα, 8ῃε45 Ἰίρῃξ οἡ χὶϊ. 3. ΤὮς ἔδοϊ 18 
ταοπεοηδά, Ποννενοσ, ἴο δον ον [ἱππεῖς 
Μαγῖμα Ἴχρεοίεά ννβδὲ [εϑ08 τγᾶϑ ροΐῃ, 
ἴο ἀο: εν ἀεηιγ 556ε δυρροβεά Ηδ ν᾿] 5ἢ. 
το ἴδε ἃ ἰδϑδὲ 'οοῖ δὲ Η:8 τὶ εηᾶ, δηᾶ βῆ 
ἡ ἀδελφὴ τοῦ τετελεντηκότος] ἴῃε 5ἰβίετ 
οὗ τῇς ἀεοεαβεᾶ, δπὰ (πεγείογε [εδίοιιβ οὗ 
ΒΔΩΥ εχροβυζε, ἰηΐεγροβεβ, Κποννίπρ δ δὲ 
Ης νου]ά δε6.-τεταρταῖος γὰρ ἐστι, 
“[ογ Πε ἰ5 ἴους ἄδγεβ [ἀε84)". Ἡετοάοξιϑ, 
ἰΐ. 80, [ε118 υα τὲ ἴῃ6 νγῖνεβ οὗ ταδη οὗ 
ταὴῖκ Ψψεῖς ποῖ δὲ ἀεδαίῃ ρίνεη ἴο ἴῆ6 
ἐγ ΔΙ πλεῖβ ἃὲ οπςα, ἀλλ᾽ ἐπεὰν τριταῖαι 
ἣ τεταρταῖαι γένωνται. 1ἰρπεοος φυοῖο8 
ἃ τοιηδγκαῦ]ς ἰγδάϊϊοπ οὗ Βεη Καρῆσα : 

ξ΄ 
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40. Λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, “Οὐκ εἶπόν σοι, ὅτι ἐὰν πιστεύσῃς, ὄψει 

τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ ;" 41. Ἧραν οὖν τὸν λίθον, οὗ ἣν ὁ τεθνηκὼς 
Κίν.35. Ρε. κείμενος: Ὁ δὲ Ἰησοῦς "ἦρε τοὺς ὀφθαλμοὺς ἄνω, καὶ εἶπε, 
καχλ χε Πάτερ, εὐχαριστῶ σοι ὅτι ἤκουσάς μου. 42. ἐγὼ δὲ ἤδειν ὅτι 

πάντοτέ μου ἀκούεις - ἀλλὰ διὰ τὸν ὄχλον τὸν περιεστῶτα εἶπον, ἵνα 
πιστεύσωσιν ὅτι σύ με ἀπέστειλας." 43. Καὶ ταῦτα εἰπὼν, φωνῇ 

1 Ὁ). χίϊ. 
9. Αοἷα 
νἱϊ. 54. 

τῷ Ῥτον. νἱΐ. 

μεγάλῃ ἐκραύγασε, ““Λάζαρε, ' δεῦρο ἔξω." 
τεθνηκὼς, δεδεμένος τοὺς πόδας καὶ τὰς χεῖρας “" κειρίαις, καὶ ἧ 

44. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ 

16 ΣᾺ 5 ὄψις αὐτοῦ σουδαρίῳ περιεδέδετο. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ““ Λύσατε 
Ὁ 7ες. ἢ 

.Σ 

αὐτὸν, καὶ ἄφετε ὑπάγειν." 

6. 45. Πολλοὶ οὖν ἐκ τῶν Ἰουδαίων οἱ ἐλθόντες πρὸς τὴν Μαρίαν, καὶ 

θεασάμενοι ἃ ἐποίησεν ὁ ᾿Ιησοῦς, ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν. 46. τινὲς 

δὲ ἐξ αὐτῶν ἀπῆλθον πρὸς τοὺς Φαρισαίους, καὶ εἶπον αὐτοῖς ἃ 

Δ ΤΏ οἴαυδε ον. . . κειμένοᾳ 8 ΟὈνί οὐ 5}γ ἃ 5͵088 δῃὰ ἰδ ποῖ ἰουηὰ ἰη Δ ΒΟ" ὮΙ, 33. 

“«Οείεῦ σθδομεβ ἰ(8Β πεῖρῃε οὐ ἴδε {πιτά 
ἄδλυ. Εος ἴὔγεε ἄδυβ ἴῃς βρίσιξ ἤόνεῖβ 
αὐῦουϊ ἴπε ἴοτρ, ἰ ρεγομδῆςς ἰξ τῇδ 
τεῖσση ἴο ἴδε ον. Βυῖ ψΠεη ἰξ βεεβ 
τῆς ἐλϑῃίοη οὗ ἴδε οουπίεηδηος οπδηρεά, 
ἴς τειίσοβ δπὰ αρδηάοπβ πε Ὀοὰγ."---ν εσ. 
40. Βυϊ Μασ δ᾽ 5 ἱπογεάι τ 18. τυ] ἱν 
τερδυκοά, Οὐκ εἶπόν σοι... Θεοῦ ; “Πἰὰ 
1 ποῖ βᾶγὺ ἴο γουῦ, ἐμαὶ ἰζ γοιι Ὀεϊϊενεὰ, 
γου ψουϊὰ βεὲ πε ρίογυν οἵ αοά ν᾽" τε- 
οΔΙΠπρ ταῖμοῦ Ψψ παῖ Ης δά καϊὰ (νεσ. 4) 
ἴο ἴῃ6 ἀϊδοῖρ!εβ ἔῆδπ νῃαὶ Ηε παὰ 5διά 
ἴο Μαγῖδα (νν. 23-26) ; δαῖ {πε σοηνεῖβα- 
κίοῃ ἰ8, 45 αἰγεδὰν ποϊεὰ, αὐτιά ρεά.---νεσ. 
41. Αροοτάϊησιν, ποιν τ ηδιαπάϊπρ Παῖς 
τετπηοηβίγαηςς, δηὰ Ὀδοδυβα ἰτ νν88 ὯΟΥ 
Ῥεγοεϊνεά παῖ [68:18 δὰ βοπὶς εἐπά ἴῃ 
νίενν (πὶ ννὰβ πιάάδθη ἔγοτη ἴμεπὶ, {πεν 
1|ᾶεά τῆε βίοπε, ἦραν οὖν τὸν λίθον.---Ὁ 
δὲ Ιησοῦς. .. ἀπέστειλας. ““Βυϊ [εδ8 
᾿ππεὰ Ηἰ5 Ἔγεβ ὑρνναγάβ δηὰ βαϊὰ, Εδίμεσ, 
Ιτπαηκ Τῆεε ἴδδὲ Του Παβὲ Ὠεαγὰ πιε.᾽" 
Νὸο ροπὶρ οὗ ἱποδηϊδιίοη, πο ννγεβιϊ ὶηρ ἰῃ 
Ῥγᾶγεγ ὄνεη ; Ὀὰϊ βίπηρίε ννογάβ οὗ [πη Κ8- 
ρἰνίηρ, 88 ἱξαϊγεαάν 1, ζατὰϑννα8 γεβϑιογεά. 
[Οτίρεη τη ΚΒ ἐπδὲ {πε δριγὶὶ οἵ 1,ἀζᾶγυβ 
δὰ αἰγεδάν τεϊυσηεά. ᾿Αντὶ εὐχῆς 
ηὐχαρίστησε, κατανοήσας τὴν Λαζάρου 
ψυχὴν εἰσελθοῦσαν εἰς τὸ σῶμα.) ΤΕ 
ὑχγᾶγεῖ ΜΏΪΤἢ Ης τπδηκβ τς Ἐδίπασ ἔοσ 
γεατγίηρ πδά δεθη οἤετγεά ἀυτίηρ [πε ἔννο 
ἄδγβ ἴῃ Ῥεζᾶθα. Απὰ τε ἐδαηκβρίνίπρ 
ννᾶ8 τῆοτε {ἰκεῖν ἴοὸ ἱπίργθϑ8 ἴῃ οτοννὰ 
πον ἔπδη ἰῃ {πε δχοίζεσηεπε ἔοι ]οννίης 
18ς ταϑυγγεοιίοη οὗ 1 ἀζᾶγι8. Ὑπεογείοσγα 
Ἡς τῆδηκβ ἐπε Ἐδίπες Ὀεοδυβε ἰδ ννᾶ8 
εβϑεπεῖαὶ ἴπαὲ τπ6 τηΐγαοῖϊς ββουϊά ὃ6 
τείετγεά ἴὸ 118 σεᾶὶ βουγοθ, δηὰ παι 81] 
Βῃουϊά τεοορηῖβα παῖ ἰὲ νγὰβ τῆς Ἐδίπες 
Ψ 0 Βδὰ βεηΐὶ τῃϊ8 ροινεῦ ἀπιοὴρ πηρῃ.--- 

νες. 43. Ηανίπε τπυ8 τυγηεὰ τῃ6 ἔα Β 
οὗ ἐπε Ὀγβίδηδετβ ἴο ἐς Εδίῃεσ, φωνῇ 
μεγάλῃ ἐκραύγασε, “Ηε οτἰεὰ “ἢ ἃ 
ξτεαὶ νοῖςα,᾿" “παῖ 411 πιίρῃι μεᾶσ 118 
δυϊποτί δίνει αββ᾽᾿ (Εὐϊγπλΐ5). “ ΤΑ] 15 
νοχ ορροϑβίίδ δδὲ οπΊηὶ τηᾶρῖοο πλαγπιυσὶ, 
αυδῖὶς ἱποδηϊδίοτεβ ἱπ βδυἷβ ργδεβεῖριβ 
δάἀπίρετε βοίεης." 1ἀπῆρθ. Μοζε ῥτο- 
Ῥαῦΐγ, 88 [ᾶπὶρε 4'80 βυρρεβίβ, ἰδ νγὰβ 
τπ6 πδῖυγαὶ υἱΐσσαδπος οἵ ΗΙβ σοηβάεηςε, 
δῃὰ οὗ {πε δυϊπογν Ης ἔεϊς. κρανγάζω 
ἰ8. 8η οἷά ννοτά, βεὲ Ρίαίο, Κεῤ., 6ο7 Β, 
Ῥυϊ 8 ργίποίρδιν υβεὰ ἱπ ἰαίς ατεεῖς 
(Ευϊπετίοτὰ β Νε Ῥάγγπ.ρ 425).--- 
Λάζαρε δεῦρο ἔξω. “Ἰάζατυβ, οοτας 
{οτιἢ," οὕ δβ ννεὶθββ τεπάειβ, “Ὦ1ος 
Ἠεσδυβ," ““ἢυς ἴογαβ," “Πιῖποσ, οὐ ᾿"; 
Ὁυϊ οη ἴῃς ψὮοΙΪς ἴδε ΕΝ. ἰβ θεβί. ϑοτηςθ- 
εἰπε δῃ ἱπηρεγαῖῖνε 15 ἀάεά το δεῦρο, ἃς 
χώρει σὺ δεῦρο τεαν Οονι. ἔταρ., Ὁ. 
16).---Ν ετ. 44. Καὶ ἐξῆλθεν ὃ τεθνηκὼς, 
“«Απάὰ ουὖΐ σαπης ἴδ ἀεδά τηδη,᾽" δεδε; 
«ον περιεδέδετο, ““Ὀουπά ἐεεῖ ἀπὰ Ὠλης 
ΜΠ ἢ ρτανε- δαπά5,᾽" κειρίαις, ΔρρδτεπαΥ 
1τδε Ἰΐπεπ δαπάδρεβ νυῖτἢ δι οἢ ἔπε σοτρβϑα 
νγ»88 βινδῖῃεὰ. Ορίπίοῃϑ δὲ ἔν ρίνοι 
ἴῃ Γᾶπῖρε. ““Απά δΒ΄8 ἕδος ψᾶβ θουπᾶ 
δρουϊ νν ἢ ἃ παρκίη." Οὐ χχ. 7. “Ἴδε 
ἐταῖτ τιλτκβ δὴ εγο- νυ τηε85,᾽" ᾿Ν εβίςοτι. 
--λέγει .. . ὑπάγειν. “]εδὰβ δᾶγ8 ἴο 
τῆεπι, “Ιωοο8ε Ὠἰπὶ δηὰ [εἴ ἢἰπὶ ρὸ ἀὐυναν ᾽.᾽ 
Ηςε ἀϊά τοὶ τεᾳιῖτε βαρροτγῖ, απὰ δε οουἹὰ 
ποῖ τε! 5ἢ τῆς ρᾶΖα οὗ 1π6 τὔσοηρ ἴθ Ἠϊς 
Ργεβεηΐ οοπάπίοη. 

Ὗν. 45-54. Το εοηδεφμέποες οὗ ἐὰς 
ριϊγαεῖο.---Νεῖ. 45. Πολλοὶ οὖν... 
αὐτόν. “Μδϑην ἱδεγείοσε οὗ (ἢς 7εννβ, 
υἱα,, ἴῆοβΒαε Ψῆο πδά ςοτης ἴο Μᾶσν δῃά 
βεδὴ ψῆδϊ [6808 ἀϊά, θεϊϊενεά οὐ Ηϊπι." 
ὙΠαδῖ ἰ5 ἴο βαὺ, 411 τῆς εν ν8ο τδ5 



40-50. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 803 

ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς. 47. συνήγαγον οὖν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι 
ο συνέδριον, καὶ ἔλεγον, “ Τί ποιοῦμεν ; ὅτι οὗτος ὁ ἄνθρωπος πολλὰ ὁ7ετ. χν. 17. 
σημεῖα ποιεῖ. 48. ἐὰν ἢ ἀφῶμεν αὐτὸν οὕτω, πάντες πιστεύσουσιν ΤΒεγες. 

Μι. χν. 14; 
εἰς αὐτόν - καὶ ἐλεύσονται οἱ Ῥωμαῖοι καὶ ἀροῦσιν ἡμῶν καὶ τὸν ἦ χανῇ γρ 
τόπον καὶ τὸ ἔθνος. 40. Εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας, ἀρχιερεὺς ς χνί. 7. 
ὧν τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου, εἶπεν αὐτοῖς, ““Ὑμεῖς οὐκ οἴδατε οὐδέν " τῆν 

580. οὐδὲ διαλογίζεσθε, ὅτι συμφέρει ἡμῖν, «ἵνα εἷς ἄνθρωπος ἕν. 5. : (ος. 

1 λογιζεσθε 'π ΜΑΒΌΙ, :, 22. ΤΑΕ. ροοσῖν δυϊδεπείςδιςά, 
2υμιν 'ἰη ΒΗ1Μ. ημιν ἰπ ΑΕΘΗΠ. 

οᾶπης δηὰ βἂνν θεϊϊενεά.---Νετ. 46. Βυὲ 
οὗ τπ8 παπηδεσ [1 πᾶὺ 6 “ Οὗ τῆς [εν 
ξπεγδιν, ἀπά ποὶ οὗ ἴῃοβε ῆο δά θδεῃ 
αἱ Βειβδῃυ) βοπὶὲ ψψεηξ ΨΑΥ ἴο ἴδε 
Ῥῃδγίβθεβ δηά τοϊὰ τἤδπι, Η15 γτεοορηϊβεά 
ἐπϑηλῖοβ, ναὶ Ης δά ἄοπε. ΔΝ δεῖπεσ 
λον ἀϊά τΠϊ8 ἴῃ ροοά αἱ ἢ οσ ποῖ ἄοεβ ποῖ 
Δρρεδζγ.---νεσ. 47. Τῆε Ῥῃδτγίβεεβϑ δῖ οπςα 
δεοϊεᾷ οη ἴδε ἱπίογιηδιίίοη, συνήγαγον... 
συνέδριον. ΤὮς οΠϊεῖ ῥτίθβϑῖβ, ννῆο ννεσα 
ϑαάδάυςοεβ, δηὰ ἰῇἢς Ῥηδιίβεοθ, {δεῖς 
Ὡδίυγα! ἔοεβ, θυῖϊ ΠΟ ἰορεῖπεγ σοπηροβεά 
τε βυργεῖηε δυιποσγίεν, “ οδ!Πεὰ τορεῖμπες 
ἃ τηεεϊίηρ οἵ τλε ϑδηπδβάσίση ". Τῆς Κου- 
ποίε οὗ ἴῆε πηεεῖϊίπρ ψγ88 βίγσυοκ ἴθ τῃ6 
Μοτάβ τί ποιοῦμεν; “Υμαῖ τὲ νε 
ἀοίηρ ἢ 1.Ζ., ΨΥ τε 6 ἀοΐπρ ποιῃίηρ ὃ 
ΤΠε ᾿ηάϊςδξινα, ποῖ τῆς ἀε!θογδῖνα βυδ- 
Ἰμποιῖῖνε. Τῆς τδᾶβοῦ ἴοσ βῃδκίηρ οὔ 
115 ἱπογιδ 5 ὅτι... ποιεῖ. Ὑῆε πλῖτ- 
801ε8 δὲ ποὶ ἀδηϊεᾶ, θυ {πεῖς ργορδῦῖς 
οοηβεαίοηρε [8 ἰηἀϊςαιεὰ.---Ν ἐγ. 48. ἐὰν 
ἀφῶμεν... ἔθνοςξ. “1 νε [ει Ηἰπι 
τῆ ΔΙοπα,᾽" 1.6., 1 8 ἀο πὸ πιοζε ἴο ρυὲ 
ΔΠ επὰ ἴο Ηἰβ πηίγαοΐεβ ἤδη νν ὅγε 
ἀοίηρ, “411 ν1}} Ὀεϊίενε οὐ Ηἰπὶ; δπὰ 
τὴε Κοπιδῃβ ν"1}} οοπιε δπὰ ἴδκα ἀνὰ 
Ὁοῖῃ οὖγ ρίαςα ἀπά οὖ πδιίοη". ἡμῶν 
εἰηρηδῖῖς, ὙΠε ταἰϑίηρ οὗ 1ἀζαγι8 δπά 
τῆε σοπεε]αεπὲ δοςεββίοη οὗ δάπεγεπίβ ἴὸ 
7εθὺ8 πιαὰς ἴξ ῥργοῦδθϊς παῖ τὴ6 γεορὶα 
8ἃ3 ἃ Ψῃοὶς νουἹὰ διίδοῃ ἐπεπίβεῖνεβ ἴὸ 
Ηἰπὶ 88 Μεβϑίδῃ; δπά ἔπε σοῃβεάφιεηςα 
οἵ ἴδε 7εὶνβ οποοϑίηρ ἃ Κίηρ οἵ {πεῖγ οὐνπ 
ννουϊὰ Τατίδίηγ δὲ παῖ ἴθ Εοπιᾶπβ 
Μουϊὰ οοπηε δηά δχίεσγηίπαις ἢ επ,.--- 
τὸν τόπον οπε ννοιϊά παδίυγα!ν τεπ δ 
“ἐρὰς ἰαηὰ ᾿" 458 οο-ογάϊπαϊς ϑν ἢ τὸ ἔθνος 
[“Ἰαπὰ υπὰ [Ι εὐϊε,᾽" Γαϊδετ], ἀπά ργο- 
δαδῖν τ 18 ἰ8 1ὴ6 πχεδηΐηρ ; δἰ που ρἢ ἴῃ 
2 ἄδρουν. το ἰῃ ἃ νερ βίτητἶασ σοπηδοϊίοη 
ὃ τόπος πιεδῃβ8 τῆς Τεπιρῖε: οὐ διὰ τὸν 
τόπον τὸ ἔθνος, ἀλλὰ διὰ τὸ ἔθνος τὸν 
τόπον ὃ Κύριος ἐξελέξατο. ΟἰΠετΒ, ΠῈΣ 
1655 νγασσδηΐ, {πῖπκ [16 ΠΟΙ͂Υ οἱἐν 15 πχβδηΐ. 
--Νεσ. 49. Εἷς δέ τις ἐξ αὐτῶν Καϊάφας. 
Βυς ἃ οετιαίη ομα οὗ ἴπεπὶ, Οδίαρῃδβ.᾽" 

νίπετ (Ρ. 146) βᾶγβ ἔδμαὶ τὶς ἄοεβ ποῖ 
ἀεβίγου 186 γι ῃπηεῖῖςδὶ ἔοστος οἵ εἷς. 
ΤὨῖΐβ πᾶν δα 80: δυῖ ἴῃς υε οὗ εἷς ἱπ 
ΒίπηΑ, ἴοσπιβ 8 ἃ ρεουϊίαγιγ οὗἨ ἰαίεσ 
ατεεκ. Οαίδρῃδβ (Με. χχνὶ. 3) 18. ἃ βὺτγ- 
ΠΆΓΩ τὸ Κερῇῃαβ, δάδεά ἴο ἴδε οτίριπαὶ 
πᾶπις οὗ 1π|8 Ηἰρῇ Ργίεβε, ]οβερῇ. Ηξε 
δεϊά οδῆοε ἔγοπι α.Ὁ. 18 ἴο 36, νἤεη ἢς 
Μ 88 ἀεροβεὰ Ὀγ ΝΠ ]Π1υ8.---ἀρχιερεὺς ὧν 
τοῦ ἐνιαντοῦ ἐκείνον, “’“ Ὀείηρς Ηἰκἢ Ῥτίεβὲ 
παῖ γεαγ,᾽" ποῖ 8ἃ8 ἢ ἴδε ντιῖεσ βυρροβεὰ 
1ῆε Πίρῃ ρῥεϊεβιμβοοά ψγὰβ δὴ οδῖος πεϊά 
ἴοσ ἃ γεᾶσ οἡΐυ, θυ ἀεβίγίπρ ἰο ἐπ ρῃδβίβα 
παῖ ἀυτίηρ ἴδαὶ πιατκεά δηὰ [δῖα] γεᾶγ 
οὗ οὖς 1,ογά᾽ β ογυοϊβχίοη Οδίδρῃδβ ἢεϊά 
18ς ροβίτἰοη οὗἩ Πίρβεϑε δυῖποῦι : 88 1 
6 βαὶά “ ἀυγίηρ ἴῃς γεᾶσγ οὗ ννῃϊσῃ ννα 
Βρεδῖκς Οδίαρῃαβ ψὰ8 Ηἰρῃ Ρσίεβε᾽". 
“Νόοη νοσδὲ δηηὶ ἐΠ8 ροπεῆςεπι, φαοὰ 
δηησυτῃ δυπίαχαξς εββεῖ πιυηι8, δεὰ φυτὰ 
νεηδῖς εββεῖ ἰγαπβίειγεϊσ δὰ νδγίοβ 
Βοπλίηαβ ῥγϑεῖεσ [ερὶ8 ργδεβοσγίρευπι. 
(αϊνίη. Απά ]οβερῇυβ (4ι4., χχ. 10) τε - 
τηὶπἀβ 8 τπδὲ ἔπεα γασε Ὀνεηιν-εἰρδξ 
ἈΠ} Ῥτίεβίβ ἴῃ 107 γεᾶζβ.---Ὑμεῖς οὐκ 
οἴδατε οὐδέν. “Ὑε [ςοπιετηρίυου5] Κπον 
ποιβίηρ δἱ 811, οὐδὲ λογίζεσθε, “ποῖ ἀο 
γε ἴκε δοοοῦπε (πα ἰὶ ἰβΒ εχρεάϊεηιϊ ἴοσ 
γουῦ τπδὲ οπα τηδῃ ἀϊε ἴοσ ἴῃς ρεορίε, δπὰ 
ἴδε ψνοῖε πδείοῃ ρεγίβῃ ποῖ ᾽"Ἁ, Τῆε ἵνα 
οἴαυδε ἰβ πε βυδῆεοι οὗἩἨὨ τε δβεπίεποε, 
““δαῖ οη6 τῆδη ἀΐε ἴος ἴῃς ρεορῖς ἰβ 
εἐχρεάϊεπε᾽"; 45 πεαυεπεῖυ, οὐ. Μι. χ. 25, 
χυηΐ, 6, [ομπ χνὶ. 7, 1 ογ. ἱν. 3. Οη 
τῆς υδὲ οἵ ἵνα ἴῃ τ 8 αοδρεὶ 8ες Βυτίοῃ᾽ 8 
Μοοάς απμὰ Τέηξές, 211-210. Οδίαρῃδϑ 
ἐπουηοθδ δὴ ὑπαυδβεοπαθ! Υ βουπὰ 
Ῥτίηςῖρ!ς (βεε ννειϊβιεῖ 5 Ἐἐχαπιρ 68); θὺξ 
ποιδίπβ οουἹὰ 8ϑυγραβ5 ἴπς οοἰά-]οοάςά 
οταῖς οὗ Πῖβ δρρ!ἰσδιίοη οὗ ἰξ. Ηε βανν ἴμδῖ 
δῃ Ορροσίυμιν νγὰβ ρίνεη ποτ οὗ δὲ 
οπςα δειείηρ τἀ οὗ ἂἃη δυνκνναγὰ ἕδοίοσ ἰπῃ 
1δεὶς σοπισλυπίςΥ, ἃ ρεσβοη ἀδηρεγουβ ἴὸ 
{πεῖν ἱπῆἤήμσεποε, ἀπά οὗ ουγγγίηρς ἕδνουγ 
νὰ Εοπιθ, ΌῪ ρυϊτηρ ἴο ἀδαῖῃ οὐς ψῆο 
ΨΜΆΒ οἰαϊπηηρ ἴο δ6 Κίηρ οὗ ἴδε [6νν8. 
ΥΩ 1 ἢε βαυϑ, “" ἄο γου ποῖ 866 ἴπαὶ 



804 ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΙ, 

ἀποθάνῃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ, καὶ μὴ ὅλον τὸ ἔθνος ἀπόληται." 51. 
Τοῦτο δὲ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ οὐκ εἶπεν, ἀλλὰ ἀρχιερεὺς ὧν τοῦ ἐνιαυτοῦ 

ἘΡΕΥ ἐκείνου, προεφήτευσεν ἴ ὅτι ἔμελλεν 2 ὁ Ἰησοῦς ἀποθνήσκειν ὁπὲρ 
εόνονι τοῦ ἔθνους, 52. καὶ "οὐχ ὑπὲρ τοῦ ἔθνους μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὰ 
καῖ 13..3 τέκνα τοῦ Θεοῦ τὰ " διεσκορπισμένα " συναγάγῃ " εἷς ἕν. 5.3. ἀπ᾽ 
1ο, Βα. ἐκείνης οὖν τῆς ἡμέρας συνεβουλεύσαντο ὃ ἵνα ἀποκτείνωσιν αὐτόν. 

ἐ Μι. χαν. 54. Ἰησοῦς οὖν οὐκ ἔτι παρρησίᾳ ἥ περιεπάτει ἐν τοῖς Ἰουδαίοις, 

εὐλινι 8. ἀλλὰ ἀπῆλθεν ἐκεῖθεν εἰς τὴν χώραν ἣ ἐγγὺς τῆς ἐρήμου, εἰς ᾿Εφραῖμ 
 χνὶϊΐ. 23. 
νυν! τ. 
“νεῖ. 18. 
χ Αςῖἴδ χχί. 

λεγομένην πόλιν, κἀκεῖ διέτριβε μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ. 
δὲ ἐγγὺς τὸ πάσχα τῶν ᾿ἸΙουδαίων - καὶ ἀνέβησαν πολλοὶ εἰς Ἱερο- 

55. ἦν 

ΠΤ σόλυμα ἐκ τῆς χώρας πρὸ τοῦ πάσχα, ἵνα " ἀγνίσωσιν ἑαυτούς. 
1 φπροφητευσεν ἴῃ  ΒΌΙΧ 33. Τῆς ὑδᾶρὸ ἰ8 ρίνεη ἰπ πος, Ρ. 84. 
3 ἡμελλεν ἰπ ΑΒΌΙ, 1,33. 8ες δνίπετ, Ρ. 82. 

8 εβονλεύσαντο ἰπ δὴ ΒῸ 13, 60. 

τδῖ8. τῶδη υἱἱἢ Ηἰβ εεἰάέ δἀπᾶ ρορυΐδγ 
Τοϊ] ον ΐπρ, ἰπβιεδὰ οἵ επάδηρεγίηρ υ8 δηά 
Ῥεηρίπρ βυβρίοἴοθ οὔ οὐγ ἰογαῖεν, ἰβ 
Ἐχδςῖῖν ἴῃς Ρεγβοῦ ΜῈ τῆν τ1586 ἴο Ἔχῃίδὶς 
οὐ Βάεϊν ἴο τ86 επιρίτε ὺ ϑαογιῆςς 
7εβυβ, δά νοῦ υ"}] ποῖ οὐἱν τὶά γουτγ- 
βεῖνεβ οὗ ἃ ἱτουδίεβοτης ρεζβοη, ὑαξ ν71}} 
ϑδον δ Ῥψνδῖς ἢ ] Ζεαὶ ἴοσ τῆς ἘαΡΣετη ΒΟΥ 
οἵ οπις, νος ἢ νν"}} ἱπρταιίαϊς γοὺ νυ 
τῆε ἱπηρετῖα! δυϊῃογίτεβ, "πνεῖ. 51. 
Τοῦτο ἀφ’ ἑαντοῦ οὐκ εἶπεν. .. 
προεφήτευσεν. ἀφ᾽ ἑαντοῦ, “ αἱ Πῖ8 οὐαὶ 
ἰηϑιϊραϊίοη,᾽"" ἰ8 ςοηιγαβιεὰ υντἢ “ δὲ τῆς 
ἰηβεϊξατίοη οὐ Οοά" ἱπιρίϊεὰ ἱπ ἐπρο- 
φήτευσεν [ΚγΥρκε ρἶνεβ ἱπίδτγεβι!ηρ 
ΦΧΑΙΠΊΡΙ 68 οὗ ἴτε ὑδε οἵ ἀφ᾽ ἑαυτοῦ ἰῃ 
οἰαββίςαὶ νυτὶἰεγ8]. “,Νοης δυῖ ἃ εν 
τνου]ὰ ὃς ΠΚεῖγ το Κηονν οὗ ἔπε οἷά [εν 8ἢ 
ὈεΙοΓ ἔπαὶ τῇς Πίρἢ ῥγίεδε ὉῪ πιεδηβ οὗ 
τῆς τίπι δηὰ Τῆυπηπλῖτῇ ννᾶ8 ἴπε τηουτἢ- 
Ρίεοε οὗ ἴδε Ὀἰνίπα οσδοῖε.᾽" Ρ]πησηεσ, 
(αἰνίπ ς4115 Πῖπι “ ὉΠ Πρυδὶ," δηά οοτὰ- 
ΔΙ6 5. δ8Β ὑποοπβοίουβ βεγνίος ἴο παῖ οὗ 
αἰδδπι. ]οἤη 5εεβ [πδῖ [π΄ ππβογυρυϊουβ 

ἀϊρ!οπιδιίβε, ννῖο βυρροβεὰ ἴπδΐ ἢε ννᾶβ 
τηονίηρ [ε8ὺ5 δηὰ ἔπε σουποὶ! ἀπά τῆς 
Ἐοπιδηβ 848 80 ΠΊΔΩΥ ῥίεςεβ ἰπ ἢῖβ οὐγῃ 
ἕϑτηβ, Μγ»88 Ὠϊπιβοὶ υδοὰ 48 αὐ ̓β πηουτῃ- 
Ῥίεςς ἴο ρῥγεάϊςοι ἴῃ6 ἐνεηὶ ψῃϊο Ὀχουρῃὶ 
ἴο ἃ οἷοβα ἢἰβ οὐνῃ ἂπά 411] οἵδεσ ρτίεβι- 
Ποοά. [Ιῃ τῆε ἰγσοὴν οὗ ενθηΐῖβ ἢε ὑποοη- 
βοίουϑιΥ υϑεὰ Πἰβ ὨΙρὮ- τ δεν οἤῆςε ἴὸ 
Ἰεαὰ ἐοσννασὰ (πδὲ οπς βδοσίῆςε ννῃίοἢ 
ΨΆΒ ἴοσ ὄνεσ ἴἰο (8κΚε ΑΥΔΥῪ δίῃ δπὰ 80 
τῆᾶκα 41] γῖμας ῥγίεβεν οβῆςς βυρετ- 
βυουΒ. Ηε ρσορδεβϑίε “ τῃδὲ [εβ}8 ννᾶ8 
ἴο ἀΐς ἴος ἴπε παϊΐοπ, δπᾶ ποῖ ἔος ἴῃς 
παιίοῃ οπΐν, Ὀυϊ ἴδε 4180 ἴῃς οι] ἄγε οὗ 
Οοά νψ8ο Ψεγε βοβδιϊοσεά ἰῃ νδτίουβ ρίδςεβ 
βῃουϊά θὲ γαϊπετεά ἱπίο οπε"". ὅτι 8 

4 ἐμεινεν ἴῃ ΣΒΙ,; ςΡ. ἰϊ]. 22. 

τεπάεσεὰ “Ῥεοδυδε" ὃΥῪ εῖββ δπά 
οἴπεῖβ. Ϊ3}εϑὺ8 ννᾶβ8 ἴο ἀΐε ὑπὲρ τὸ ἔθνος, 
ΔΙ Ππουρἢ ποῖ ἰπ Οδίδρμδβ' βεηδε; δπὰ 
Ηἰ5β ἀεδῖδ παὰ τπε νυ ἱάεσ οὔ͵εςιὶ οὗ δγίηρ- 
ἱπᾷ ἰηῖο οὔς Ψψῇοϊς, οὗ ἔγμεσ βδοϊ  ἀδσίτυ 
τῆδη τδς ηδείοη, 411 σοά᾽ 5 οι] άσεη τυ μες- 
Ἔν δὲ ργεβεηῖ βοαϊϊεσεά, ΟΛ χ. 16, Ερῆ. 
ἰϊ. τῳ. Ἴδε ἐχρσεββίοη τὰ τέκνα τοῦ Θεοῦ 
8. αδδά ργοϊεριςα!Ὺ οὗἩ τῆς Θεπιεβ  8Ὸ 
ψνεγε ἀδϑβείπεά το Ὀδοοπις Θοά᾽ 5 ςμΠάτεη. 
50 Εὐτζδγπιυβ. Εοτγ ἴῃε ρῆτγαξε συνάγειν 
εἰς ἕν Μεγετ τεΐεζβ ἰο Ραῖο, Ῥλίϊδδ., 378, 
Ό, δηὰ Ευτίὶρ., Ογεξέες, 1τ640.---. ες. 53. 
ΤῊΐ8 υτΐεγαπος οὗ Οδίδρῃδλβ Ὀγουρῆὶ 
βυδάδη ᾿ἰρλ ἴὸ τΠ6 πησπιθεῖθ οὗὨ τε 
ϑαππεάσγιπι, δηὰ 80 ἰηϑδυσηοεὰ τπεὶς ρεῖ- 
Ῥίεχε τυϊηὰ ἐδαὶ ἀπ’ ἐκείνης ς 
συνεβουλεύσαντο ἵνα ἀποκτείνωσιν 
αὐτόν. ὙΠὶθ ννᾶβ τῆς οτίϑὶβ : ψηδὶ 
ἈϊΠετῖο πον παὰ ἀεϑκίγεά (ν. 16, 18, νἱὶ. 
32, Χ. 30) ἴπεγ πον ἀειεγπιϊηςά ἰπ σουης!. 
πτν ες. 54. ]76βὺ8 δοοογάϊηρυ, ᾿Ἰησοῦς 
οὖν, ποὶ ἴο ρῥτεοίρίϊαια πιδίϊεῖβ, οὐκ ὅτι 
.ον αὐτοῦ, “πο ἰοπρεσ Ψψεῶς δδουϊ 
ΟΡΕΠΪΥ δπιοηρ ἴδε Ϊενν8, νυϊ ἀερασιεά 
ἴπεηςα (ἰ.6., ἔτοπὶ Βεῖμδην οὐ [Ἔσιιβϑῖεπὶ 
δηὰ 18 πεὶρῃρουτῃοοά) ἴο τπ8 σουποΥ 
Ὡεδᾶσ ἴῃς ἀσδβεσὶ (χώραν ἰπ ςοπίγαβξ ἴο ἴδε 
οἶἴγ; ἴῃς ραγιίουΐας ρᾶσὲ Ὀεῖπρ τῆς 
ν ]ἄογηεββ οὔ Βεϊίμανθη, ἃ ἔενν τηΐες 
ποσί -δαβὲ οὗ 7εγιιβα!επι) ἴο ἃ οἱὲν ςα]Ἱ]εὰ 
Ἐρδγαῖπι (πονν Εἰ- αὶ γίθεῖ, δπςοίεπεν 
Ορῆσγδῃ, βεὲ6 ϑη}}᾽ 8 Η ἐσέ. Οεορ., 256, 
352; “Ῥεζοποὰᾶ οὐ ἃ οοπβρίουουβ 
επλίπεπος δηὰ νἱἢ ἂη οχίεηβίνε νίεν, 
«ϊγίεεπ πλεβ ποσί οὗ Τεγυβδ]οση,᾽ 
Ἡεπάεγθοη᾽ 5 Ῥαϊεςέϊπε, Ὁ. εν δηᾷ μετα 
Ης βρεηΐϊ βοσὴδ {ἰπ|6 τυ Η 8 ἀϊδοῖρίςβ"". 

γν. 55-57. Ἤνμων ο7 ἐᾷλε Ῥαξεουεν. 
-τνες. 55. ἣν δὲ... ἑαντούς. ““Νον 



81---57). ΧΙ]. 1---. ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 8ος 

56. ἐζήτουν οὖν τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἔλεγον μετ᾽ ἀλλήλων ἐν τῷ ἱερῷ 
ἑστηκότες, “Τί δοκεῖ ὑμῖν, ὅτι οὐ μὴ ἔλθῃ εἰς τὴν ἑορτήν ; ̓̓  
57. Δεδώκεισαν δὲ καὶ οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ Φαρισαῖοι ἐντολὴν, 
ἵνα ἐάν τις γνῷ ποῦ ἐστι, μηνύσῃ, ὅπως πιάσωσιν αὐτόν. 

ΧΙ]. τ. Ὁ ΟΥΝ Ἰησοῦς "πρὸ δξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα ἦλθεν εἷς « Απιοε Ὶ. :. 
Βηθανίαν, ὅπου ἣν Λάζαρος ὁ τεθνηκὼς,2 ὃν ἤγειρεν ἐκ νεκρῶν. εἰοκυ δὴ 
2. ἢ ἐποίησαν οὖν αὐτῷ δεῖπνον ἐκεῖ, καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει " ὁ δὲ Ὁ Ῥκα. ν. “. 

" ΑΜ κι 
Λάζαρος εἷς ἣν τῶν συνανακειμένων ὃ αὐτῷ. 3. Ἢ οὖν Μαρία 
λαβοῦσα “λίτραν μύρου νάρδου πιστικῆς πολυτίμου, “ἤλειψε τοὺς ς χίχ. 30. 
πόδας τοῦ Ἰησοῦ, καὶ “ ἐξέμαξε ταῖς θριξὶν αὐτῆς τοὺς πόδας αὐτοῦ ἐ λμ. 

1 ἐντολὴν ἰπ ΑὉΙ, ἱξ. νυΐᾳ.» εἴς. ; ἐντολας ἰπ 38 1. 

3.0 τεθνηκως οτηϊἐεὰ ὃγ ΤΙΝ. Η.Ε. ἢ ΒΦ ΒΙΧ. ΤΟΕ. ἴῃ ΑΌΙΓΔ. Τμο ψοσάβ 
δᾶνο βοπηθ ἀρρεάσαηοε οἵ ἃ ρ[οββ ἔοσ ρτεδῖεσ ρεσβρίου τυ. 

8 ἀνακειμένων σὺν ἰῃ ΜΑΒΌΙΙΠ. 

186 Ῥαββονεῖ οὗ ἴδε ἴεννβ ννὰβ δὲ παηά, 
Δ πηίδὴν Μψαηΐ ὑὕρ ἴο ]6γιβαίεπὶ οἂἱ οὗ 
δε σου ᾿ϑέογα ἴῃς Ῥάββονεσ ἴο ρυσίγ 
τῃεπιβεῖνεβ." ΟἿ χνιϊ!. 28, Νπι. ᾿χ. το, 
2 Οδζοη. χχχ. 17. ϑοηβ ρυγίβοδίίοπβ 
τεαυϊγεὰ ἃ ψεςκ, οἴμεσβ σοπβίβιεὰ ΟὨΪῪ 
οὗ βῃανίηρ ἴῃε πεδὰ δηὰ τνδβῃίηρ ἴῃς 
οἰοεῆεβ. ἔξε Τἰρδιίοοις ἐπ ἰοο.---Ν ες. 56. 
ἐζήτουν... ἑορτήν; |6εδι8 ννὰ8 οἷς 
ταλὶπ ἰορὶς οὗ σοηνετγδδίίοη δτηοπρ ἴμΠο86 
ΨΠΟ β8ϊοοά δδϑουΐ ἱπ σγτοὺρβ ἰη ἴῃς Τεσηρίὶς 
ΨνΠΘη {Πεὶγ Ῥϑηδοθείοιε μδὰ ὕεεη ροὶ 
τῆτουρῃ ; ἀπὰ τπὰ ομίεῖ ροῖηὶ ἀϊδουβδεὰ 
ΜᾺ8 πεῖπες Ης Ψψουϊὰ ἀρρεᾶσς δὲ δ ὶ8 
{εΔ8ῖ. (ΟἿ. νἱῖ. 1το-13.--οῆεσ. 57. Τεγα 
ν» 8 τοοῦῇ ἴοσ ἀϊβεγεπμος οὗ ορίηῃίοπ, ἴος 
Δεδώκεισαν. .. αὐτόν, “τῆς ϑληπεάτίπι 
Βδὰ ἰββυρά ἱπϑίγυςτοπ8 πὶ [ἢ ΔΎ ΚΠΕν, 
ὙΒοῖο Ηδ ννᾶβ8 ἢς βῃουϊά ἱπιίτηδις τδὶ8, 
τδαῖ {ΠῈῪ πιῖρῃς ἀγγεδὲ Η πὶ". 

Οπάρτεε ΧΙ].---νν, 1-ἰτ. έσης ἐπε- 
δαϊνισά ἐπ ἐλε ἰουε ὁ. Ηὶς ἱπέϊναΐε5.--- 
Νεσς. ᾿. ὋὉ οὖν ᾿ἸΙησοῦς. . . Βηθανίαν. 
οὖν τΔΚα68 0.8 ὈΔοΐκ ἴὸ χί. 55; ἴπε Ῥαββονεοῖ 
Ῥείπρ αἱ βαπά, }εϑ8 ἱπεγείογε σϑπιε ἴὸ 
Βειπδηγ.---πρὸ ἕξ ἡμερῶν τοῦ πάσχα, 
ποῖ, 28 νυϊραῖς, “" δηΐς εχ ἀϊεβ Ῥᾶβομδε," 
Ῥυῖ νῖτἢ ΒεΖα “ βεχ ἀπῖς Ῥᾷβοδὰ ἀΐϊθῦυβ ᾽". 
80 Απ|08 ἷ.1, πρὸ δύο ἐτῶν τοῦ σεισμοῦ. 
]οβερῆυβ, ἊΑμπέϊφ., χν. 14, πρὸ μιᾶς 
ἡμέρας τῆς ἑορτῆς. ΟΙΠεΓ ΕΧΔΠΊΡΪε8 ἰπ 
Κυρκε Ἡρρα, 18, χχὶ. 8, ἀπά βεε ἱεγες κ᾿ 8 
ϑέγνιο Ογαξοις, Ὁ. 81. ϑ8ὶχ ἄδυβ Ὀείογε 
τῆς Ῥάββονοῖ ργοῦδὈΪΥ πιεδηβ [πε Βα δι ἢ 
Ὀείοτε Ηἰβ ἀεαῖῃ. ἀοοογάϊηρ ἴο [ομη 
]εβὺ8 ἀϊεά οἡ Ἐτίάδαυ, δὰ βὶχ ἀδυβ Ὀείογε 
παῖ ψουϊὰ ὃ6 4 ϑαρθαῖῃ. Βυΐῖ ἰξ 18 
ἀϊθῆουϊε το ἀβοογίδίπ ἢ Ἔχδοίηεββ νῃδὶ 
ἄδυ ἰδ ἱπιθπάεβἃ. Βεῖπδην ἰβ πον ἀε- 
βου υεὰ 88 τῆς ρίδοε ὅπκον ἦν Λάζαρος ὃ 

τεθνηκώς. ΤῊΗΐβ ἀεδογίριίοη 8 ρίνεη ἰο 
Ἔχρὶδίπ ννῆδι (ο]]οννβ.---τνοῖ. 2. ἐποίησαν 
“ων αὐτῷ. ἐποίησαν ἰ8 ἴῃς ἱπάεβηϊτα 
ἴυγαὶ : “ἸΠεῪ πιδάς Ηἰπι᾽" ἃ βυρρεῖ; 
ἵπνον, οτἱ ρίαν ἃτῪ τηςδὶ, σαπΊς ἴο Ὀ6 

υϑεὰ ἱπνδιδΌΪν οὗὁἩ [π6 δνεηΐηρ πιεϑὶ.--- 
καὶ ἡ Μάρθα διηκόνει, ““ἀπᾶὰ Ματῖδδ 
νναϊιεά δὲ. {ι80]6,) ὩΣ ψγὰ8 Πα 
Ρδου Πα ρῥγονίηος (κ. χ. 40).--ὃ δὲ 
Λάζαρος... αὐτῷ. ὙΤΠΐΒβ ἰ8 πιεπιϊοηεά, 
ποῖ ἴο βίον ἰῃδε 1,ἀΖαγιβ ννᾶ8 811}1 αἱἵνα 
δηὰ να], θὰς Ῥεσδυβε τῃς ἔδαβε γὰ8 ποῖ 
πη Πἰβ πουδα Ὀυὶ ἰη ἴπαὶ οὗ δίπιοη ἴῃς 
Ἰερεγ (ΜΚ. χίν. 3, Με. χχνΐί. 6). Τδδὲ 
1818 ψγὰ8 {πε βαπΊε ἔεαλϑβε 88 ἴμδὲ πιεπτοπεά 
ὃν ἴῃς Θγποριίβι8 18 ἀρράγεηῖ ; [8 ΟπΪΥ 
ἀϊδοσερᾶπου οἔδπυ οοπβεαυεποα θεΐηρ ἴῃ δὲ 
186 ϑυπορεῖβεβ βθετῃ ἴο ρίᾶςε ἴῃς ἔςαϑὶ ΟὨΪΥ 
ἴνο ἄδγβ Ὀείογτε πε Ῥαββονεσ. Βυῖ ΠΟΥ 
ἱπιγοάυος τῆς {εαβὲ ρδγεῃιῃοῖῖςδ!γ τὸ 
Ρτγεβεης (ῃς ἱπιπιεάϊαίε πιοῖίνα οὗ [4 48᾽ 
δοιίοη, δηὰ δοοογάϊηρὶν ἀϊδβγερατά βιγίος 
ςὨτοποίορυ.---ν ες. 3. Ἢ οὖν Μαρία... 
Τῆς τἢϊγὰ πιετηθετ οὗ Ὡς Βεῖπδην ΣΑΠΊΪΥ 
Δρρεδζβ αἷβο ἱπ οβγδοίοσ, λαβοῦσα λίτραν 
μύρον γάρδον πιστικῆς πολυτίμον. 
ίτρα (1,Αἰ. 10τα), ἴ86 πηΐς οὗ ψεῖρῃὲ 

ἰπ ἴῃς Εοπιδη επιρίγε, β᾽ ΡΟ ονες 
εἴενεη ουηςεβ ἀνοίϊτἀυροΐΒ. μύρον (ἔτοπι 
μύρω, ἴο {τἰοκῖα, οὐ ἔγοπὶ μύρρα, πιγτΓῇ, 
τε αῖςα οὗ τὴς Αταδίδπ πιγτγιϊθ) 18. ΔΠΥ͂ 
ἀηρυεπῖ, τλογα οΟΚΕγ δηὰ Ἰυχυτίουβ ἴΔπ 
τῆς οτάϊηασν ἔλαιον. ΟΑ ΓΚ. νἱΐ. 46, 
ἀπά ΤΙεποῆ, δγηοηγηιδ. γάρδος, “180 
᾿ιεδά ογ βρίκε οὗ ἃ ἔγαργαπε Ἐδβὲ ἰπάϊδῃ 
Ρίαπε θεϊοηρίὶπε ἴο τῆς ρεπυβ ψαϊεγίαπα, 
ΨΏΙΟΝ γίε! 8. ἃ Ἰυΐςα οὗ ἀε]ϊςουΒ οἄους 
ψΒΙ ἢ τΠ6 ἀποίεηῖβ υδεά ἰη [Π6 ργεραγδιίοη 
οἱ ἃ τιοϑβὲ ργεςίουβ οἰπιπιεπὲ ἢ. δγεῖ. 
πιστικῆς 18 δοπιειπιε8 ἀετίνεἀ ίτοπΣ 



8οό ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΙΙ. 

ε ΝΒ ἐκ ἡ δὲ οἰκία " ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ μύρους 4. λέγει οὖν εἷς ἐκ 
δετῖε ΟὨΪΥ. 

᾿τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, Ἰούδας Σίμωνος Ἰσκαριώτης, ὁ μέλλων αὐτὸν 
ΜΚ, χίν. 5. παραδιδόναι, 5. “Διατί τοῦτο τὸ μύρον οὐκ ἐπράθη ᾿ τριακοσίων 
ἘΠῚ 9. δηναρίων, καὶ ἐδόθη πτωχοῖς ; ̓ ᾿ 

2 

6. Εἶπε δὲ τοῦτο, οὐχ ὅτι " περὶ 

τατος, τῶν πτωχῶν 5 ἔμελεν αὐτῷ, ἀλλ᾽ ὅτι κλέπτης ἦν, καὶ τὸ " γλωσσόκομον 

πίστις, ἀη ἃ τεηἀδετοά “ ρεπυΐης,᾽" ᾿ 
δόκιμος. Τδυδ ΕυεΠυτηΐυδβ, ἀκράτον καὶ 
καταπεπιστενμένης εἰς κι , 1- 
δἀαυϊεταιθὰ δηὰ ρσυδγαπιεεά ρυσθ. Βυῖ 
πιστός ἰβΒ ἴδε οοτηπιοη ίοσῃ; οἵ 
Θηρικλέους πιστὸν τέκνον, ΤΠΕΟΡοπΠΊΡ. 
ἴῃ Οονι. Εἔγαρ. ϑοῖὴς βυρροβε ἵξ ἰη- 
ἀϊοδίθβ ἴπΠ6 πᾶπης οὗ ἴπε ρίαςς ννῆεγε ἴδε 
πατὰ ννᾶβ οδίδίπεά. Τῆυβ Αὐυρυβδιίπε: 
“Ουοά «αἱξ “ Ρίβειοὶ,᾿ ἰοουπὶ δἰίᾳιεπὶ 
οτεάειε ἀδδαταυβ, ὑπ πος ογαΐ υη- 
δυεηίαπι ῥγειοβαπι", ΒΘ πεῖ βοπης 
τροάδγῃ βομοίαγ ἀεγίνε ἰϊ ἔσοπι Ορἱ5 (56. 
Ορίβεκε), α Βαδγίοπίδη ἴονῃ. [πὸ ἴῃς 
Οἰαςεἰεαὶ Κευΐεευ ([υἱγ, 1890) Μτ. Βεπηεῖς 
βυρρεβῖθ (δαῖ ιτἴ 5βῃουϊὰ ὃ6 νντίξει 
πιστακῆς, δηὰά [Παϊ ἰΐ τείειβ ἴο ἴδε 
Ριςίαεία Τενεδὲπ δες, ΜΙ ΔΙΟἢ στον ἰπ 
Ογρσγυβ, σὉμῖοβ, ἀπά Ῥαϊεβιίπε, ἀπά γίε! 8 
ἃ τυτρεητίπε ἱπ δυο ἱποοπβίἀεγαθϊε 
ηὐδπείεῖιεβ 88 ἴο ὃς ΝΈΤΥ ςοβϊγ. ΤΣ 
ψνοσγά ἰβ πιοβὲ (}}ν ἀϊβουδββεὰ ὃν Ετι ζβοῆα 
οη ΜΚ. χίν. 3, 0 ἀριι68 δὲ ρτεδῖ ]εη 
δινὰ νυ πιο ἢ Ἰεαγηϊηρ ἴοσ ἴπε τηεαπιηρ 
“ ἀτίη καθϑὶς ἡ... Ηδε συοίεβ ΑἸΠεηδεὺβ ἴῃ 
ΡῬτοοῦ τπᾶὲ βογὴς οἰπίπηθηϊβ ὑγεσα ἀἄγιηκ, 
πιχεά ϑ ἢ ᾿νῖπα. πιστός ἰ8 1πε ννοτὰ 
σοτηπιοιν υϑεὰ ἴοτ “ΡοΙ80]6,᾽" 28 ἴῃ 
Αδβοῦ., Ῥγοββη. ψιὲμοί., 480, νῆεις 
Ῥιογηείμθιβ βᾶγβ πη δαά πὸ ἀεΐεηςα 
ραῖπδὲ ἀΐβελβε οὔτε βρώσιμον, οὐ 
χριστὸν, οὔτε πιστόν. Απά ἘτίτΖβοῃς 
Βοϊάβ ταὶ ψῃῖῈ πιστός πηιεδλπβ “ 4υΐ 
διδΪ ροῖεδι," πιστικός πιεᾶπβ “ αυἱ 
ἔλοϊϊς δἰδὶ ροίεβι ", Τῆς ψεῖρῃς δηὰ 
πδῖυτα οὗ τῇς οἰπίπηεπι τε βρεοϊβεὰ ἴοὸ 
εἶνε ἴοτες ἴἰο πε δάδεά πολντίμον ; 5εε 
νεγ, 5.-τ-ἤλειψε τοὺς πόδας τοῦ ᾿Ιησοῦ, 
Μι. δηὰ ΜΚ. βὰν “τῆς πεδά,᾽" νῃϊςοἢ ννὰ8 
τῆς τῆοτα πδίυγαὶ Ὀαϊ [688 βἰσπίβοδηῖ, δηά 
ἷπ τῆς οἰτουτηβίδηςεβ 1688 ςοηνεηϊεηξ, 
τιοάς οἵ ἀϊβροβίηρ οἵ ἴδε οἰπίγῃεηί.--- 
καὶ ἐξέμαξε. .. αὐτοῦ, "“ἀηὰ νψὶρεά 
Ηἰβ8 ἔδει ἢ Βεγ Παῖς". ἩΗο]εζπιδηῃ 
τη κβ τπ|8 δῃ ἰπίδ οἱ του σοτηδί πδιίοη 
οἵ ΜΚ. χίν. 3 ἀπά 1Κ. νἱΐ, 38 ; ἱπέε!οἰϊου 8 
δδοδῦβε ἴπς δηποἰπεϊηρ οὗ ἴῃς ἔεεϊ νυ οἢ 
Ψ 25 ἀρργορτίδιβ ἱπ τῆς πυπ)θ]εὰ ρεπίϊοπὶ 
Μ»͵8 ποῖ 80 ἰῃ Μδγγυ᾽β οᾶβδε; δηά τῃς ἀγυ- 
ἰὴρ ψἱ Ποῦ δὶς Ὡς ἢ τνᾶ58. δυϊδο]α 
Ψἤετε ἴθδι8 πδὰ ζΖᾺ]]1εἢ τνᾶ8 υπδυϊδδῖε 
ψνἤεγε δηοϊπείϊηρ πδά ἴδκεη ρίαςε, ἴοσ 
τῆς ἀπρυδηὶ βῃουὰ ἢδνα Ὀδεη αἱϊοινεὰ 
το τεπιδίη. ΤὨΐβ, ποννενοσ, ἰ5 ἰηίδ! οἴου 8 

στ εἰςΐβπι. [π᾿ Ατιβίορῃ., Ῥαδῤς, δο7, δα 
πῃ ἰλβή Δηοίπίβ ἢεσ ἐδίμεγ᾽β δεῖ : ἧ 
θνγάτηρ. .. τὼ πόδ' ἀλείφῃ; πὰ [ἰξ, 
85 Ἐτί Ζβοῆς βυρροβεβ, ἴῃε οἰπίπιεπὶ ""Ὧ5 
Ἰφυϊά, {ποτὰ 8 ποι πίπρ ἱπαρρτγορσγίαϊς θὰς 
δε τενεῖβς ἱπ τῆς τἱρίηρ ἢ ἀπὲ Παῖς. 
---ἡ δὲ οἰκία ἐπληρώθη ἐκ τῆς ὀσμῆς τοῦ 
υροῦ, αἴ οῇςε ατἰγδοιίπρ διϊεηῖοη ἀπά 

βανλνίαρ τῆς Τςοβιπε85 οὗ τῆς οβεγίην. 
--Υ̓εσ. 4. επος ἰδς οὖν ἰπ νες. 4. 
λέγει οὖν εἷς... πτωχοῖς ; “οης οὗ 
Ηΐ8 ἀϊεςῖρίεβ. Μαίιπενν (χχνϊ. δ) ἰεαᾶνεβ 
41} ι(ε ἀϊδβοῖρῖεβ ὑπάοσ τῆς τεργοαςῆ, 
ΨΒίοἢ ]οδη ἰγαπδἔογβ τὸ [υἀλ5 δος. Οἱ 
τῆς ἀεβίρπαιίοη οὐ [υὰλ8 ες χυὶ. τι. 
Μνεβίοοιεϊ, βονανεσ, ἢ ἃ Παγπιηἰ ςην 
τεπάδπου, βαυ8 “ [υάδλ8 εχργεββεεὰ ννπδὲ 
Οἴμεῖβ ἔεἰς "Ὁ. Βυΐξ τ ϊ8 ἰβ σοπισδάϊοιεὰ 
ὉΥ {πε πιοῖϊνε ΨὨὶο ἢ ]ο η ἀβογὶδες ἰὸ 
υάδλθ, νεῖ. 6.--Διατί. .. δηναρίων. 
Ὥγεθ πυπάτεά ἀδηδγὶὶ τνουϊὰ εαυ8] ἃ 

ἀδγ Ἰαδουγετ᾽β 'νᾶσε ἔοσ ομὲ ὑδᾶσ.--- εσ. 
6. Εἶπε δὲ τοῦτο... ἐβάσταζεν. "" ΤῊϊς 
ἴα 5αἱά, ποὶ Ὀδοδιςς ἣς οςαγεά ἔογ ἴῃς 
Ῥοοτ, ὃυῖ Ὀεσδυβεα ἢ6 ννᾶβ ἃ τῃϊςῖ"" 
Βείοσε ]οδπ οου]ὰ τλᾶκε 1815 δοσυδατίοη, 
δε τυϑὲ ἢᾶνε δά ρτοοῖ; ἢον οὔ ψῆεῃ 
νε ἄο ποῖ Κπονν. Βυϊ τῆς πεχὶ οἴδυβοβ, 
Ῥεΐης ἱπ ἐπε ἱπιρεγίεςϊ, ἱπιρὶν τπᾶὲ δϊ5 
Ρ᾽Πετίηρ ινὰβ Ὠδοίτυδὶ.---τὸ γλωσσόκομον, 
“ἴῃς ὈΔρ,᾽ Ὀεῖῖος “τῆς ρυζγβς,᾽ οἵ ““Ὀοχ,᾽" 
“Ἰοσυΐοβ μαῦεηβ,᾽᾿ Νυραῖς. [πε ἔοστη 
λωσσοκομεῖον (᾿ς ἢ ῬὨΓΥπίοπυ8 ἀε- 

οἶδγεβ ἴο δε τῃε ρσορεζσ ίογπι, βες Ευϊμες- 
ἴοτά, ρ. 181) ἴδε ψογὰ οζουγβ ἱπ τῃε 
Βαεελμαθ οἵ Τ γβίρρυβ ἴο ἀεηοῖδ ἃ ςδϑς ἔος 
δοΙϊάϊηρ τῆς ἴοῆρυε ρίεςεβ οὔ πιυβῖςδ] 
ἰῃβίσυπχεηῖβ (γλῶσσαι, κομέω.. Ηεπος 
ἰξ σάπια ἴο Ὀ6 υϑεὰ οὗ Δηγν Ὀοχ, οπεβὲ, οσ 
οοῆες. [τ ϑερῖ. ἰξ ὀσουγϑ ἴῃ 2 54π|. νἱ. 
τι ((οάά. Α, 247, δηὰ Α4ι}14) οἵ τπε Ατῖς 
οὗ τῆς Ιμογά ; ἰῃ 2 Οβτζοη. χχίν. 8 οὗ ἴῃς 
οδεβὲ ἔοσ ςο]]εςείοηβ ἰῃ τῆς Τεπιρὶς. ΤῊΣ 
ομεβὲ ἢδά ἃ Ποῖς ἴῃ ἴῃς [1ὰ, ἀπὰ τπε ρεορῖς 
ςδβῖ ἴῃ (ἐνέβαλον, ς΄, τὰ βαλλόμενα Πετε) 
τπεῖγ σοηπιγιθυτίοηβ. (Ευγίπες βεε Ηδῖςξ, 
Ἐσθαγς ἐπ Βιδιίίεαὶ Ογεεᾷ, Ρ. 42, απὰ 
Εἰε! 8 Οὐΐμηι Νογυῖε., 68.)---τὰ βαλλό- 
μενα ἐβάσταζε. Τὴῆὴε ἘΝΝ. τεπᾶεσε 
ΦΊΟΟΚ ΔΑΥ Πα ἵνᾶβ ρυΐϊ δετγεῖῃ "", 
Οετγίδίηϊνυ, ἴο βὰν ἴδαι [υάδ8 δὰ ἐδε 
ΤΑΌΠΟΥ Ὁοχ δηὰ οδιτίεὰ ψ πὶ 85 ρΡυῖ 
τῃοτγοίη ἰ8 ἦδὲ δηά ἰδυϊοϊορὶςαὶ. Απὰ εξαι 
ἐβάσταζεν οδη ὕεᾶγ {πε βεπβε οἵ “ἴδκε 
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εἶχε, καὶ; τὰ βαλλόμενα ' ἐβάσταζεν. 
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ἡ. εἶπεν οὖν ὁ ᾿Ἰησοῦς, ἱ χχ. 15. 
ΚὐὔΆφες αὐτήν εἰς τὴν ἡμέραν τοῦ ἐνταφιασμοῦ μου τετήρηκεν “1 χ. 48. Μι. 

αὐτό. 8. τοὺς πτωχοὺς γὰρ πάντοτε ἔχετε μεθ᾽ " ἑαυτῶν, ἐμὲ δὲ οὐ κ 8εε Εἶτα 
πάντοτε ἔχετε.᾿᾿ 

9. Ἔγνω οὖν ὄχλος ὃ πολὺς ἐκ τῶν 

τοχ, στα». 
Ρ. 63. 

᾿Ιουδαίων ὅτι ἐκεῖ ' ἐστι. καὶ! ἱ. 40. 

ἦλθον " οὐ διὰ τὸν Ἰησοῦν μόνον, ἀλλ᾽ ἵνα καὶ τὸν Λάζαρον ἴδωσιν, ὃν τὸ χί. 52. 
ἔγειρεν ἐκ νεκρῶν. 10 ἐβουλεύσαντο δὲ οἱ ἀρχιερεῖς, "ἵνα καὶ τὸν η Βυτίου, 
Λάζαρον ἀποκτείνωσιν "11. ὅτι πολλοὶ δι᾽ αὐτὸν ὑπῆγον τῶν Ἰουδαίων, 
καὶ ἐπίστευον εἰς τὸν Ἰησοῦν. 

1 Ἐὸσ ειχε; και ΒΌ 33 τεδά εχων. 

50ΤΕ. ἴπ ΑἸΓΔ ; ινα ([πδετιεὰ δες αντην)ὴ. . . τῇ ση ἴῃ Μ ΒΌΧΙ, 33, ἴξς νυ]ς. 
Αερυρῖ. ἄσπ. αοῖΒ. 80 ΤΙΝ ΗΕ. ΤΕ. εἶνεβ 86 βόϊεας ταεδηίηνς ; (Βε αἰ συν 
ἰηνιτεὰ αἰϊεγαϊίοη. 

8᾽ΜΒ᾽Ὶ, ἱπβεσῖ ὁ; δάἀοριεὰ ὃγ ΤΊΟΝΝ. Η.Ε. 

ΥΆΥ ᾽" ΟΣ “τηᾶκα ἀὐνᾶν ἢ ᾽ 8 Βεγοπά 
ἀϊβριῖθ. ΤῊΘ ρδββαρεβ οἰϊεὰ Ὁγ Κγρκε 
δὰ Εἰεϊάὰ (ϑορῇ., ῥῬλεϊοεί., ττὸῦβ ; 
7΄Ὀβερῆιβ, Απέϊᾳ., ἰχ. 2; Ὀίορ., Γαεγί,, 
ἵν. 59) ρτονς τῃδῖ ἰξ ννὰβ υϑεὰ οὗ “ τδκίῃ 
ἌΝΝΑΥ ὉΥ 5ῖ6 δῖ" οὕ “" ρυτ]οἱηπρ "᾿; δη. 
φ τῆς υ86 οὗ φέρειν ἰπ Ευτ., Ηεε., 792. 

ἰάΔε11 δπά ϑοοῖξ δρεΐν σοσῆρασε ἴῃς 
ϑοοῖβ υδὲ οὗ “118. τπ “ οδῖι]6-Πππρ ᾿ἢ 
δηὰ 80 ἔοσίἢ. Μδϑῖν ἴουπᾶ ἃ ργοπιρὶ 
οδαπιρίοη ἱπ [εβ88: Ἄφες αὐτήν, “1εῖ 
Πα δἷοπε", Ἐ1Ν. τεπάειβ: “ϑυῆες 
ΕΓ ἴο Καὲρ ἰξ δραίηβί τῆς ἄδυ οἵ ΤΩ 
δυγγίηρ"; δπὰ ἱπ τιδιρίπ : “1νεἰ ΠαΣ 
Δίοπα: ἐέ τας ἴῃδὲ 5886 τηϊρῃς Κεερ ἴτ᾽". 
Τῆῖθ Νν εβίοοιξ υπάεγβίδπάβ 45 πιθδπίπρ 
ἐβυθει μὲσ ἴο Κααρ ἰϊ--- ἢ 8 νὰ5 πεν ρυτ- 
Ῥοβε, δηὰ ἰεῖ ἴξ ποὲ Ὀς ἀϊδβιυγθεά---ἴος 
ΤΥ Ῥγαραγαδίϊΐοη ἔοσ δυγίαὶ"", Βυὲ, πΠον- 
ἐνεῦ ᾿νε υπἀετβίδηὰ ἱξ, ἔπετε 8 ἃ ρα! ραδὶς 
ΔὈβυγαάϊον ἴῃ οὐ Γοτά 5 σεαυεβηρ {παῖ 
ψῖοἢ Πδὰ αἰγεδάγ θεεπ ρουγεὰ ουὲ ἴο Ὀ6 
Κερὶ ἴοσ Ηἰβ δυγίαὶ. Οπ {πε οἴποσ μδηά, 
ἰξ τε τεδάϊπρ οὗ Α δἀοριεὰ ἰῃ Τ. Ε. 
τετήρηκεν ννᾶβ ἴπε οτἱρίηδὶ γεδάϊηρ, ἰΐ 
ταῖσι παῖαγδ!ν θὲ αἱιεγεὰ οὐνπρ ἴὸ (Π8 
Βοιθ6᾽ 5 ἱπαδι]Υ ἴο ρεγοεῖνα πον {Π|8 
λυ οἵ δποϊπιίηρ οουϊὰ ὃὈς οα!εὰ τῆς 
λυ οὗ Ηἱβ ἐνταφιασμός, δΔηὰ πον πὸ 
οἰπίπιεπί οουἹά δε 5δ: ἃ το πᾶνε Ὀεεη Κερῖ 
11 τῆδὲ αν (οἷ Εἰεϊά, Οὐΐμρι Νοννΐς., Ὁ. 
69). τετήρηκε 8 ορροβεά ἰὸ ἐπράθη 
(νογ. 5); δὴε μαὰ ποῖ βοϊά, θυῖ Κερὶ ἰϊ; 
8δηά β8ῆςε Καρί ἴΐτ, ρεπαρβ ὑποοηβοίουβὶυ, 
δραϊηβδὲ {πὲ ἄδυ οὗ Ηἰβ δηϊοσηπηθηξ οσ 
Ῥιεραγαιίίοῃ ἴοσ δυτγίαὶ, ἐνταφιασμός 18 
ταῖπεσ τῆς ργερασζαιίοη ἴοσ Ὀυσγίαὶ ἐπδη ἴῃς 
δοῖυ δ] ἱπιεστηεηῖ, Μιὲα4ε εβρεοίδ!ν Κυρκα 
ου ΜΚ. χίν. 8. ΤῊΐβ ἀποϊπιὶπρ νγὰ8 Η 8 
ἔγυς ΘΠ) Αἰπιπρ. Μαγνβ ἰονε ννᾶβ σα - 
Ῥιεδβεπίδιϊνε οὗ τ ἴονε οὗ Η!5 ἱπεϊπηδίς 

αἰεπβ ἰπ νῆοβα ἰογαῖ δἰεςιίοη Ηδ ννβ8 
οὐ αἰπιθά 8ὸ ἐπὶ Ηἰβ τηετηοσυ οουϊὰ 
Πανοσ ἀἴ6. Τα βἰρηϊβοδηος οἵ τδς ἰπ- 
οἱἰάεπε 1168. Ῥσεοίβεὶυ ἴῃ τηΐβ, [παῖ Μδγυ᾿β 
δοιίοη ἰ8 ἴῃς δνϊάεπος (πὶ ]εβὰβ τῇδ 
ΠΟΝ ἀϊε, πανίπρ αἰγεδάν ἔουπὰ δὴ δη- 
ἀυσίπρ ρἷαςε ἔοσ ΗΪπηβεὶξ ἴῃ {πε τερασά οὗ 
ΗΙ8 {τἰεηάβ. [τ 18 ροββίδὶες ταὶ ΜδγΥ 
Πεσβοὶ, ἐπ! ρῃϊοπεά ὉγῪ Ποῦ ἰονε, μβαά ἃ 
Ῥγεβεητίτηεηϊ δε [Π18 ννᾶ8 ἴῃς 1δϑὲ ἐγίδαις 
86 οουἱὰ ἀνοῖ ΡΥ πεῖ [,οτά.--- ες. 8. 
ΑΒ ἔοσ [υἀδ8᾽ δυρρεβίίοη, Ης ἀΐδβροβεβ οὗ 
ἴτ, τοὺς πτωχοὺς... ἔχετε. “Εος ἴῃε 
ῬοοΓ γε ἤᾶνα δἰνναυβ ἢ γου," δηὰ 
ἜνΕΓῪ ἄδν, τποτγείοσε, βᾶνα ορρογίυπείε 
οὗ οσοπΒίἀογίηρ δπὰ σα] ονίπρ {Π6πὶ, “ δυϊ 
τὴς γε πᾶνε ποῖ δἰνναγβ," δπὰ τπεγείογε 
1818 ἀρρδάγεηξ εχίγσανδρδποαθ, Ὀδίηρ οςοᾶ- 
βἰοῃδὶ οηἶν, ἢ πᾶ }υϑι Βοδιίοπ. Οςςσαβίομδιὶ 
ἸΑνίβῃ εχρεηάϊετυγε οὐ {τ᾿επάς ἰ8 ᾿υδιϊπεὰ 
ὈΥ οοπεϊπυουβ ἐχρεηάϊατο οα τῇς γϑδὶ 
περεβϑιτίεβ οὗ {πε ροοσ.--- εγ, 9. Ἔγνω 
οὖν ὄχλος πολὺς ἐκ τῶν ᾿Ιονδαίων. “Α 
δίεαὶ οτοννὰ οὗ ἴῃς [ενν8᾽"; ὄχλος ἰδ 
ΒΘΠΟΓΑΙΪΥ υϑεὰ ὃν [οἤπη ἰπ οοπίγαβὶ τὸ 
ἴῃς 1Θλν 5 ἢ δυϊποσίεῖεβ, πὰ ἘΝ. τεηθσβ 
“μ6. σοπηπηοη Ρεορῖε". ΔΥΠεη εἶταν 
Κπὸν τπδὲ [εβὰ8 ννὰβ ἰῃ Βεῖμδηυ ἔδοΥ 
Μεπὶ ουϊ ἔτοπὶ [Θσυ Βα] ς πὶ ἴΟ δεε Ηττὰ δηά 
1μἀζατυβ: δὴ Θδϑιὶν δοοεββιῦϊε δπὰ υη- 
ἀουδιεὰ δεηβαιίίΐου. ὙὍὙ88 ταδυΐϊς ννᾶ8 
παι πλὴν οὗ πε [εἰνβ, ου ἰάδεπιε γί πρ 
1 Ἀζᾶτυβ, θεϊενθὰ οἡ [6518. Αςοογάϊηρὶν 
ἐβουλεύσαντο. .. ἀποκτείνωσιν. Τῆς 
δἰ ρὮ ρείεβίβ, θείην ϑαάδάυςεεβ, οουἱά ποῖ 
Ὅεᾶσ ἴο ἢᾶνε ἰῃ {πεῖς πεὶρῃρουτῃοοά ἃ 
ἣ1ἰνίπρ ννϊπ688 ἴο τῆς ροΒβι ὉΠ ὴ Υ οὗ |ἰνὶπα 
τπτου ἢ ἀκα, ἀπά ἃ ροννεγῆι] [ΕΒ ΟΩΥ 
ἴο ἴῃε ροννεσ οὗ [εβι8. Απά 80, ἴο ργενεηῖ 
ἴῃς ρεορίβ δεϊϊενίπρ οἡ 7688, ἴποῪ τηδάβ 
τῆς πιοῃβίγοιιβ ὑσοόροβαὶ ἴο ρυῖΐ 1, ἀζάγυδ, 
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12. Τῇ ἐπαύριον ὄχλος πολὺς ὁ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτὴν, ἀκού- 
σαντες ὅτι ἔρχεται ὁ ἸΙησοῦς εἰς Ἱεροσόλυμα, 13. ἔλαβον τὸ 
βαΐα τῶν φοινίκων, καὶ ἐξῆλθον εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ, καὶ ἔκραζον, 

ο Ῥε. εν!!! “ὁ Ὥσαννά " εὐλογημένος ὁ ἐρχόμενος ἐν ὀνόματι Κυρίου, ὁ βασιλεὺς 

Ξ τοῦ Ἰσραήλ.᾽ 14. Εὐρὼν δὲ ὁ Ἰησοῦς ὀνάριον, ἐκάθισεν ἐπ᾽ αὐτὸ, 
Ῥ Ζοαν. Ια. καθώς ἐστι " γεγραμμένον, 15. “Μὴ φοβοῦ, θύγατερ Σιών - ἰδοὺ, ὁ 

βασιλεύς σου ἔρχεται, καθήμενος ἐπὶ πῶλον ὄνου.᾽ 

οὐκ ἔγνωσαν οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ “ τὸ πρῶτον - ἀλλ᾽ ὅτε " ἐδοξάσθη ὁ 
Ἰησοῦς, τότε ἐμνήσθησαν ὅτι ταῦτα ἦν ἐπ᾽ αὐτῷ γεγραμμένα, καὶ 

16. ταῦτα δὲ 

ταῦτα ἐποίησαν αὐτῷ. 17. ἐμαρτύρει οὖν ὁ ὄχλος ὁ ὧν μετ᾽ αὐτοῦ, ὅτε 
ΦΎΕΙ. Σ. 

1 φκρανγαῖζον ἰπ ΒΡ. 

Δη Θπεγεϊυ ἱπποςεπε Ῥέσβοη, (ὁ ἀεδίμ. 
Ιπ Μδαῖὺ ]οῦπ μαβ βῇῆοντ ἔδίῃ δπὰ 
ἁἀενοιίοη δὲ τμεῖσ τίρεβι : ἴῃ ἐΠ18 ἀςν! 188 
Ῥτοροβαὶ τῆς οδάυγδου οὐἨ ἁ ὑπρεὶίεῦ 5 
ἐχῃιρί τε ἴῃ [8 ἐχίγεπιε ἔοσπι. 

Ννν. 12-:ι90. ΤΑε ἐγίμνιῤμαὶ ἐμένν ἱπίο 
ϑενμξαΐενι.---Ψ τ. τ2. Τῇ ἐπαύριον, ἱ.ἐ., 
ΤΟΌΔΟΪ οὐ ϑυπάδυν, οδἱϊεὰ Ῥαὶπὶ 
ὑπάλυ πῃ ἴπ6 Ομυτοῦ γεᾶγ [κυριακὴ 

τῶν βαΐων, ἀοπιῖϊπίςα ραϊπιάγαπι, ογ, ἴῃ 
ζατηὶβ ραϊτηδγυτ)]. ΕΟῸΣ ἄδγβ Ὀείογε 
ἴῆς Ῥάββονεσ ἴῃ6 [6 ν8 ννεσε τεαιυϊγεὰ ἴὸ 
δεϊεςϊ ἃ Ἰατηῦ ἴοτ τῆς ἔεαβι.-- -ὄχλος πολὺς 
ὃ ἐλθὼν εἰς τὴν ἑορτὴν, ἀπὰ (πετείοτε ποῖ 
]ετυβαϊεπιῖςβ, ἀκούσαντες. . . ἔλαβον 
τὰ βαΐα τῶν φοινίκων ““τοοῖκ ἴῃς ἵτοπάβ 
οὗ τῇς ραϊἰπιβ," ἐλδ ραϊπιβ νος ἢ ἜνοσΥ 
οἷς Κπενν 48 στον ηρ οα πε τοδὰ ἔγοπλ 
]ετυβαίει το Βεϊδδηγ. Τῆε βαΐα (ἔτοτι 
Οορίῖςο βαι) ννετε γεσορτι βθὰ 88 βυγῃδοἷ5 οὗ 
νἱοίοσυ ος γεὐοϊοίηρ. Οὐ τ Μδος. χιϊ!. σι, 
μετὰ αἰνέσεως καὶ βαΐων. 50 Ῥαυβαηΐϊδβ 
(ν 1. 48), ἐς δὲ τὴν δεξιάν ἐστι καὶ 
πανταχοῦ τῷ νικῶντι ἐστιθέμενος φοινῖξ. 
ἊᾺ Ηονσ., Οάξες, 1. ἱ. 5, “"Ῥαϊγηδ ποῦ] 18 ̓". 

8 ἀεπιοηπβιίγαιίοη ννᾶ8 εν ἀεπιὶν τῆς 
Σαβυϊ: οὗ τεοεηὶ ὄνθηΐβ, Ἔβρεοίδὶν, 88 
διαϊεά ἴῃ νεῖ. 18, οἵ {πε τδἰβίηρ οὗ 
1 ΑΖζατυβ8.---Ν ες. 13. εἰς ὑπάντησιν αὐτῷ. 
“ς ϑυθδειαπεῖνεβ ἀετίνεά ἔγοπι νεγῦβ8 νης ἢ 
Ὄνεγῃ ἃ ἀδίῖνε γε βοπιεί πε 8 Το] ον 
ἔν τ1Π18 ςαβε, ἰπβίεδά οὗ ἴῃς ογάϊπαγ 
εηϊτῖνο." νίποσ, 264. Ὑδεν ἰεῖ πὸ 
οὐδὲ 48 ἴο ἔπε τηεδηΐηρ οὗ τῆς ἀεπιοη- 

βιγαϊίοη, ἔκραζον Ὥσαννά... ᾿Ισραήλ. 
ὝΠεδβε ννοσάβ ἂὲ ἰδκεη ἔγοπὶ 8. Ἴχν[. 
25, 26; ντἰζεη 48 ἰἢς Πεάϊςδιίοη Ῥβδ]πὶ 
οὗ ἴῆε βεοοηά Τεπιρῖς. Ὡσαννά ἰΒ τῇς 

Ηεῦτενν δἢ3 ΠΝ, “βᾶνε πον". 

Τῆς νογάβ ψγεγε οτἱ ρίηδ!ν αἀὐάτεββεά ἴὸ 
ΔΡΡγοδοῆίηρ υνοσβῃίρρειβ; δεῖε {ΠῈῪ 
ἀεδίρπαῖς ἔδε Μεββίδῃ; δυὲ ἐπὶ πὸ 

τὸν Λάζαρον ἐφώνησεν ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ "ἤγειρεν αὐτὸν ἐκ νεκρῶν " 

τηϊδίακε τηῖρμε Ὅς ροββίθ]ε δ ἴο ἔδεε 
στοβθηΐ σοίδσεηςα, 86 ξϑορίς δἀά, ὃ 

[ασρεὶν τοῦ Ἰσραήλ.---Ν ες. 14. ]εβὺ5 
ἰπδ τῆ Παι]εὰ ἃ5 κίῃρ ὉῪ τε ρεορῖε, 

εὑρὼν ὀνάριον.. γον, ἐξε., Ηε 
δοςερίεά {με Ποπιᾶρε δηὰ ἀεοϊαγεά Ηΐϊτγη- 
861} Κίηρ Ὁν δάοριπρ ἴῃς ρῥγεάϊοτίοη οὐ 
Ζεςδ. ἰχ. 9 (νετ. 15), “ Καοῖος ρτεδῖυ, 
Ο ἀδυρδίετ οἵ Ζίοη (χαῖρε σφόδρα ᾿πεϊεαὰ 
οὗ μὴ φοβοῦ), Ῥτοοϊαίπι ἰξ δἱουά, Ο 
ἀδυρμῖες οὗ ]εγυβαίεηι; Ῥεμοϊὰ τ8ε Κίησ 
ἰθ σοπχίπρ; ἴο ἔπεα, ἦιδὲ δηὰ ϑβανίπρ, Ης 15 
τῆθβεκ δπὰ σγίἀϊπρ οη ἃ δεδϑὶ οὗ Ὀυτάεῃ 
δηὰ ἃ γουηρ ἴοδὶ ". Τῆς 5ἰρηϊβοδπος οὗ 
ῆε “488. ἰ8 Βῇονῃ ἴῃ ννῆαϊ [0]ονν: 
“Ἡς 5411 ἀδϑίγου τῆς οἰιασίοῖβ οὐδ οὗ 
Ἐρδγσαίπι ἀπά τῆς ἤογβε ουὲ οὗ εχ βαίεπι, 
δηὰ τῆς νναῖ-ονν 5}4}} θῈ υἱἱετῖγ ἀε- 
βιογεά: δπὰ ἵπεγε 8Π411] Ὀς δϑυπάλπος 
δηὰ ρεᾶςε ". ΒΥ τίἀϊπς ἱπῖο Τεγυβαίεσα 
85 Κίῃρ Ὀυϊ οὐ ἂπ 855, ποῖ ου ἃ νγᾶγ ἤοζϑς, 
Ηε οςοπιϊπυεά το οἷαίτι τὸ ὃς Μεββίδβ 
Βαϊ τυ]πρ ΌῪ βρίγίτια] ἔοτος ἔοσ βρίσιευδὶ 
εηάβ.--νεσ. τό. Τῆς κἰρηίβοδηςς οὗ 
Ηΐβ δοιϊΐοη ψ8 ποῖ δ᾽ τπδὲ εἰπε ῥεσ- 
ςεἰνεὰ ὃν ἴμε ἀϊδβοῖρεβ : ταῦτα... 
πρῶτον, Ὀυϊ ψἤεη 1685 πδὰ δεεα 
εἰοτβεά, ᾿πδὴ {Πὰν τοπιετηδεγεᾶ ἴῆδὲ 
118 πδὰ θεθη νυ σοποεγηίηρ Ηϊπὶ 
δὰ πὶ τῃ6 ρεορίς πδὰ πιδάς τῆὶβ 
ἀετηοπβίσζαϊοη ἴῃ Ηἰβ ἕανουτ, καὶ ταῦτα 
ἐποίησαν αὐτῷ νος 17. ἴῃ νεῖϑεβ 17 
δηά 18 {Π|5 ἀεπιοηβίγαϊίοη ἰ8 σδσθ αν 
τταςεὰ ἴο τῆς τγαϊϑίπρ οὗ 1,ἀζᾶσιβ: “δε 
Ἄγοννὰ ψῃϊο ἢ 85 ἢ Ηἰἶπὶ Ψψβεη Ης 
ϑυπιηοηεὰ 1,4Ζαγυς ἔγοπι ἴῃς ἴοτρ, απὰ 
ταἰϊβεὰ Ηἰπὶ ἔγοπι ἰἢς ἀεδά, ἐεβειθεά [πλὲ 
Ηε δαά ἄοηπε 80], δπά οὐ τηἷ5 δοςουπὶ 
τῆς οσζοννά ννεπὲ οὔἵ ἴο πιδεῖ Ηἰπὶ, θδεοδυβα 
πον μαὰ Πεαγά τἢϊ]5 τεβεπιοην ᾿". ΤΈΣ 
ἀεπιοπϑίγαιίίοη 18 ἴῃυ8 τεπάοτε ἱηϊεὶ- 
1αῖθ]6. [π τῆς ϑγηοριείθιβ ἰξ 8 ὕοξ 
δεοουηίεὰ ίοτ. Ηδ [8 τεργεβεπιεὰ ὃς 
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18. διὰ τοῦτο καὶ ὑπήντησεν αὐτῷ ὁ ὄχλος, ὅτι ἤκουσε τοῦτο αὐτὸν πε- 
ποιηκέναι τὸ σημεῖον. 10. οἱ οὖν Φαρισαῖοι εἶπον πρὸς ἑαυτούς, ““᾿Θεω- ἵν. το. 

ρεῖτε ὅτι οὐκ ὠφελεῖτε οὐδέν; ἴδε ὁ κόσμος " ὀπίσω αὐτοῦ ἀπῆλθεν." ἃ Μκ. Ι. το. 
20. Ἦσαν δέ τινες Ἕλληνες ἐκ τῶν " ἀναβαινόντων, ἵνα προσκυνή- ν Ζοιδ. χίν. 

σωσιν ἐν τῇ ἑορτῇ ᾿ 21. οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ τῷ ἀπὸ 
Βηθσαϊδὰ τῆς Γαλιλαίας, καὶ ἠρώτων αὐτὸν λέγοντες, “Κύριε, 
θέλομεν τὸν Ἰησοῦν ἰδεῖν. 22. Ἔρχεται Φίλιππος καὶ λέγει τῷ 
᾿Ανδρέᾳ' καὶ πάλιν ᾿Ανδρέας καὶ Φίλιππος λέγουσι τῷ Ἰησοῦ. 
23. ὁ δὲ Ἰησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς λέγων, ““ Ἐλήλυθεν ἡ ὥρα 
ἵνα "δοξασθῇ ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου. 
ἐὰν μὴ ὁ " κόκκος τοῦ σίτου πεσὼν εἰς τὴν γῆν ἀποθάνῃ, αὐτὸς μόνος 
μένει" ἐὰν δὲ ἀποθάνῃ, πολὺν καρπὸν φέρει. 
ψυχὴν αὐτοῦ ἀπολέσει 2 αὐτήν. καὶ ὁ μισῶν τὴν ψυχὴν αὐτοῦ ἐν 

1 αποκρινεται ἴῃ ΜΙ ΒΙΧ 33. 

επίοτίηρς ἴδε οἷν ἢ τπς ΡΠ ρτίπβ, ἀπά 
ΠΟ τεδβοὴ ἰβ δϑδίρπε ἔογ ἴῃς βυάδάεπ 
ουΐθυγδε οὗ ἐδοϊϊηρ. 8ες ΜΚ. χὶ. σ, εἴς. 
-ιΝνεγ. το. ΤΒε εῆξςοϊ οἡ τῆς ῬΠδτγίβεεβ 
͵8, 8ἃ8 υϑυδὶ], τεοοτάεὰ ὉΥ ]οδη ; τῆ 6Υ βαϊὰ 
Οπς ἴο δποῖδες, Θεωρεῖτε... ἀπῆλθεν. 
“4. γοὺ 8εὲ ποὺ διαῖρίεββ γοὺ ἃτγε 
Ὑῆε ννοτά 18 σοὴης δῆες Ηἰπι." Εογ ὃ 

866 4 Μδος. χνὶϊ. 14 ἀηά Ετεηο ἢ 
“ουΐ 6 τηοηάς ᾽᾿. Εοτ ὀπίσω αὐτοῦ 5ες 
Δ ϑᾶπι. χν. 13. 

νν. 20.236. Τὰξε Ογεεὰς ἱπφμίὶγε ΚῸῪ 
ϑέεξιις.--- ει. 2ο. Ἦσαν δέ τινες Ἕλλη- 
γες ἐκ τῶν ἀναβαινόντων . .. Απιοηρ 
186 οτοννάβ 0 ᾿απὶῈ ὉΡ ἴο Ὑνουβῃίρ ἴῃ 
τῆς ἔδαβὲ ννεῖς βοὴ ασϑαῖβ; ποῖ Ηεδ Ἰθη- 
ἰδῖ8, θυ πιθη οὗ ρυγε ασεεκ εχίσγδοιίοη ; 
τοβεϊγίεβ θεϊοηρίηρ ἴο Πεοδρο]ΐβ, αδ]1- 

ἶξδ οἵ ΒΟΠΊ6 ΠΟΥΠΙΓΥ τῆοσα γεπΊοίε.---Ἶ εσ. 
2:. οὗτοι οὖν προσῆλθον Φιλίππῳ, 
“1686 οᾶπις ἐπετοίογε ἴο ῬΠ Πρ," ῥγο- 
ὈΔΟΙΥ Ὀεοδυβα ἴδεν δ Ἰεασηθὰ ἐμαὶ 6 
Κπονν τπεὶγ Ἰδληρυαρε; οἵ, 88 ἰηδοδίεά ἱπ 
τς λάἀϊίοι, τῷ . . . Γαλιλαίας, θεσδιιβα 
ἴδον πδά βεεη ἢϊπὶ ἰπ 8116. ΤὨεὶτ γο- 
ηυεδὶ ἴο ῬὨΪῈρΡ ννᾶ8, Κύριε. .. ἰδεῖν. 
“ Θίγ, ννὲ ψουἹὰ βες [6808 ; ποῖ πιεγεὶν 
ἴο 8βεὲ Ηἰπὶ, ἴοσ 115 ἴμεν οουϊὰ ἢδνα 
τηδηδρεὰ ψἱτπουὶ ἴῃς δἱά οὗ 4 ἀϊβοῖρὶε, 
Ῥυξ το ἱπίογνίενν τῆς ρεζβοῃ τερδγάϊηρ 
ψνοπι ἘΠΕῪ Ἰουηὰ 411 }εγυβδίετι στη ρίηρ. 
ῬΏΪΠΙρΡ ἄοεβ ποὶ ἴδακε ἴπ6 βδοὶς τεβροηβὶ- 
ἘΠῚ οὗ ταὶς ἱηιγοάυςτίοπ οπ Ὠἰπιβεῖ, 
Ῥεοδυβε, βίηςς {ΠεΥ, 48 Αροϑβιῖεβ, δὰ ὕεθῃ 
οτἰάδεη ἴο σοὸ ἴο ἴῃς Οεηι]εβ, ΡΒ Ρ 
ταῖς βαρροβε ἐμαὶ [εβ808 τννουἱὰ ἀδοϊπθ 
τὸ 566 ἴπεβε Οτεεκβ. Ηδ ἱποσγείοσο [6118 
Απάτον (οἷ ἱ. 44; νἱ. 7, 8), δὶ ζε]]ονν- 
τον πβγηδῃ, δηὰ τορεῖδεν {ΠΕ Ὺ νεπίυσα 0 
τῶδκο πον ἴ0 εδὺ8 ἴῃς τεαυεϑι.---νοσ. 

.-. ᾿ν ὦ. 47; ἰϊ, 
24. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ἂς, Εἰ, 

ες Βυ:- 
ἰοοι 16. 

Χνεγ. Ι 

Ψ γ Μι. χίϊὶ. 
τὴ τ 31. ΙΟος. 

χν. 37. 

25. ὁ φιλῶν 

3ΤΙΕ, ἴῃ ΑΌΧ, ἵει νυξ. ; ἀπολλνει ἰπ δ3.8Β1, 33. 

23. ὃ δὲ ἸΙησοῦς ἀπεκρίνατο αὐτοῖς, 
“ 7δϑὺβ δῆβννειβ {Π6πὶ,᾽ ἱ.6.,), τῆς ἔνο 
ἀἰβοίρίεβ, θυῖ ργοραῦὶν 86 Οὔεεκβ ἢδά 
ςοτηα ἢ {Ππὲπὶ ἀηὰ Πεαγὰ τῆ6 ννογάβ: 
᾿Ελήλνθεν ἡ ὦὧρα ἵνα δοξασθῇ ὁ νἱὸς τοῦ 
ἀνθρώπου. ἔρχεται ὧρα [5 ἰοΙοννεὰ Ὁγ 
ὅτε ἴπ ἱν. 21, ν. 25, δηὰ ὃγ ἐν ἢ ἴῃ ν. 28. 
Βυτίοῃ (4118 ἴξ “ἴδε σοτιρ επιεηίαγυ ᾽᾽ υ868 
οὗ ἵνα. “ὙΠε Πουτ ἰδοοπα {μδῖ ἴπ6 ὅθι οὗ 
Μδη βπουϊὰ Ὀὲ ρἱοτιῆεά." Ὀίγεςεγ τ 6 
εἰοτγι βεαιίοη οὔτε ὅοη οὗ Μδη οσγ Μεββίδῃ 
οοηβίβιεὰ ἴῃ Η8 θείης δοκπονϊεάρεὰ ᾿Ὺ 
τάδ; δηά (ἢϊβ εαγηεβὲ ἱπαυγΥ οἵ τῆς 
Οτεεκβ ννᾶ5 ἴπε ενίάεπος τπδὶ Ηἰ8 οἸδίτηβ 
ννογε Ρεὶπρ οοπβίἀεγαὰ βῬεγοηὰ ἴπα εἴγοῖε 
οὔτδε } εννίβῃ ρεορῖε.---Ν ετ. 24. Βυϊβεοοηὰ 
το ἴπε τπουρῆς οὗὁὨἩ Ηἰβ επί ῃγοποηεηϊ 85 
Μεββίαϊ. οοπιεβ8 ἴῃς ἐπουρῆε οὗ ἴῃς ννᾶῦ 
το τ: ἀμὴν... φέρει, “ ἐχοερὶ ἴῃς σταίη 
οἵ ψῃεαιὶ (411 ἱπίο τῇς στουπά δηὰ ἀϊΐε, 
ἴτ δυίάεβ [1561 δίοπθ; δι {1 ἀϊα, 1 ὈεΑσ8 
τοῦς ἢ ἤγαΐϊς ἢ, ὙΠε βεεὰ γϑδοῆςβ ἰϊ8 }}} 
ἃηὰ ργορεσ ἀδνεϊορπιεπὶ ὃγ Ῥεΐηρ βονῃ 
ἐπ ἴῃς στουπὰ ἀπὰ ἁγίηρ. [ξ ἰβ τη 18 ρσο- 
᾿ε88, Δρρδγεηιν ἀεδιίσυςεῖνα, ἀπά ψὩΙΟ ἢ 
(4118 ἴοσ δ 1ἢ ἴῃ 6 βονγεσ, ννῃίοῃ ἀΐβεη- 
565 ἴῃε ίοτοεβ οὗ ἴῃς βεθὰ δηὰ δἱίοννβ 

ἴτ το του ρὶγ ἰδεῖ, Τὸ ρῥγεβεσνε ἴπὰ 
βεεὰ ἔτογῃ [818 δυγίαὶ ἰῃ τΠε ρστουπά ἴ5 ἴο 
Ῥτδνθηῖ ἰΐ ἔγοπὶ διϊαἰηὶπρ [18 Ῥεβὲ ἀδνεῖορ- 
τηεπῖ δῃηὰ 86. Τῆς ἰᾶν οὗ ἴπε βεεά 15 
πε ἰανν οὗ ΒυπΊιαη [ἰξ8.---νεῖ. 25. ὃ 
φιλῶν... αὐτήν, δε {πδί 50 ρτίζεβ ἢΐ8 
1Πε [φιλοψνυχεῖν 15 υβεὰ ἰη {πε οἸ455ϊς5 οὗ 
ἐχοαβεῖνε ἰονε οὗ [;Ἷ6. ες Κυρκεο]) τιμαὶ 
Ὡς σδηποῖ ἰεὶ ἰξ ουΐ οὗ Πὶβ οννῃ Ὠδπὰ οσ 
εἶνε ἴξὑρ ἴο ροοά επᾶβ ομ ες 8 [8 στοντῃ, 
διὰ ἴ᾿ ψοτ8 δηά ἀϊεβ: νἤοτθᾶβ ἢ νΠῸ 
ττεδῖβ 5 11|ἰῸ 28 1 ἢς παϊεά ἰΐ, εἰνίηρ ἴὲ 
υΡ [τεεὶγ ἴο ἔῃς πεεάβ οἵ οἴδμεσ τηδῃ, ) 



810 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΙΙ. 

τῷ κόσμῳ τούτῳ, εἰς ζωὴν αἰώνιον φυλάξει αὐτήν. 26. ἐὰν ἐμοὶ 

« Με. χχυ. "διακονῇ τις, ἐμοὶ ἀκολουθείτω καὶ ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, ἐκεῖ καὶ ὁ 
4“. 

πατήρ. 

Δ΄ 6ε. χἱ!. 8, 

διάκονος ὁ ἐμὸς ἔσται " καὶ ἐάν τις ἐμοὶ διακονῇ, τιμήσει αὐτὸν ὁ 

27. “Νῦν ἡ ψυχή μου " τετάρακται " καὶ τί εἴπω; πάτερ, σῶσόν 

Ὁ Βεδ. ν. γ.με ὃ ἐκ τῆς ὥρας ταύτης. ἀλλὰ διὰ τοῦτο ἦλθον εἰς τὴν ὧραν ταύτην. 
744. ν. 20. 

28. πάτερ, δόξασόν σου τὸ ὄνομα. Ἦλθεν οὖν φωνὴ ἐκ τοῦ οὐρανοῦ, 
“ Καὶ ἐδόξασα, καὶ πάλιν δοξάσω.᾽᾽ 29. Ὁ οὖν ὄχλος ὁ ἑστὼς καὶ 
ἀκούσας ἔλεγε βροντὴν γεγονέναι. ἄλλοι ἔλεγον, “Ἄγγελος αὐτῷ 
λελάληκεν." 

Κεερ ἰξ το 1|ξπ εἴεγηδὶ. φυλάξει, “5411 
ευλτὰ,᾽" βυρρεβίεἃ ὉΥ ἴπε ἀρραζεηΐ ἰδοκ 
οἵ συατάϊηρ ἀηὰ ργεβεγνίπρ ἰπ ἴπε μισῶν. 
Ης [48 ποῖ ρυδγάεὰ ᾿ξ ἔγτογη τῆς οἰδί πὶ 
τηδᾶς ὕροη ἴξ ἴῃ [ἢ 15 ννογὶά, θὰ (8 ὯΔ8 
ξαυατάεά ἰὶ ἴο [Π{π εἴδΓ ΠΔ1].---ν στ. 26. ΤῊΐβ 
ἴανν ἰ8 ΔΡΡ᾿ΙςΔὉ]ς ποῖ ἴο [6508 οηΐγ, δυῖ 
ἴο 411}: ἐὰν ἐμοὶ... ἀκολουθείτω. ΤΗε 
Ῥαάρε οἵ Ηἰ8β βεγνδηῖβ ἰ8 ἴπδι {πεν δάορι 
Ηἰδβ πιειῃοά δηᾶὰ δἷἱπὶ δπᾶ ἰγυ νυ οὶ ον 
Ηἱΐπι. ΤΕ τεβυϊὲ οὗ [ο]οννὶπρ πεσε ββαγν 
8 ἰδὲ ὅπου... ἔσται, ““ὙΨΠοΙα 1 ΔΠ|, 
ΔΒ ΠΥ Εἴεγηδὶ βῖδίϊς, ἴῃογα 58.411 180 σῇ 
βεῖνδπί 6. διάκονος ἰβ8 εβρεοίδν ἃ 
βεσνδηῖ ἐη αἰξεμάαηοε, αἰ ἰΔὉΪ]ς οἵ εἶδα- 
ΜΠ εγε ; ἃ δοῦλος πιδν 5εῖνε αἵ ἃ ἀϊδίδηςβ: 
μεποὲ ἴῆς δρργοργίδίεπεββ οὗ διάκονος 
ἵπ (Π18 νεῖβεὲ. ὙὩῇῆε οβῆςε οἵἉ διάκονος 
ΤΊΔΥ 5εοτῃ ἃ Ὠυπιῦΐε ἀπά ρϑίηζι] οης, θυῖ 
ἐάν τις [οπιῖϊ καὶ]. . . πατήρ, ἴο Ῥὲ 
ναϊμεά οσ πδοπουγτεὰ ὈγῪ ἴδε Εδῖπεσ οσοννη8 
11ξπ.--νετ. 27. Τῆς ἀϊδείποι δἀπᾶ πεᾶσ 
Ριοβρεοῖ οὔ {πε οἵόβϑβ ἃ8 ἴτε ρδίῃ ἴὸ 
Βἴογυ ὑνῃϊοἢ {8686 Οτεςεκβ οαἰϊεὰ ὑρ ἰπ 
Ηΐβ τπουρῆ8 ρῥγοπιρίβ Ηἰπὶ ἴο Ὄχοϊδὶπι: 
Νῦν ἡ ψνχή μον τετάρακται, “Νονν ἰ8 
ΤᾺΥ 800] τγουδῖς ", ψυχή ἴ5, 88 Δ εἶ88 
ΤαΠΊΑΣ ΚΒ, ΒΥ ΠΟπυτήουβ ὙΠ πνεῦμα, 8Βε6 
χὶϊ!, 21. Α ςοπῆϊςξ οὗ επποιίοηβ ἀἰδιυσθα 
Η!8 βεύθηΐϊυ. “"οπουστγεῦδὲ Ποῖγοσ τηοσ- 
εἶθ εἴ ἀτάοσ οδεάϊεπεῖδε." Βεηρεὶ. καὶ 
τί εἔἴπω: “Απά ννῇαϊ 5Π41}1 βαν δ᾽" ΤῊΐ8 
οἴδυβα οαγίδι ΠΥ βυρροβίβ ἔμπας {ΠἸὸ ποχὲ 
βῃουϊά 4180 θὲ ἱπιετγορδῖίνε, ""5Π41} 1 
ΒΆΥ, Εαδίδεσ, βᾶνε τπῖὰὶ ἴτοπὶ ἰῃΐβ πουγὴὺ 
Βυῖ ἔον 1Π18 οδυδα (οτ, νυ (ἢ 8 οΡδ]ες) 
φᾶπια 1 ἰο (μἰβ πουτ.᾽" ὙΤΠδὲ ἰδ, ἢ ἐν 
Βῃουϊὰ ποὺ ὑσᾶὺ ἴο ὃς ἀεἰίνετεά ἔγοπι 
ἀεδιῃ ἐδ 18 ννουἹά ὃς ἴο διυ εἰν 411 Ης πδά 
ὋΡ ἴο [Π158 εἶπε Ῥεβη ἀοίπρ; ἔοσ ννπουῖ 
ΗΙ8 ἄεαιϊ Ηἰἶβ 1 ννουἹὰ θὲ ἔγυ 658. 
Ηε ψουϊά 581}}} δε ἃ βεεά ργεβεγνεὰ δηὰ 
ποῖ βονη.---  εἵ. 28. Τπεγείοες Ης ρῥγαυϑ: 
Πάτερ δόξασόν σον τὸ ὄνομα. ““ ἘΔίδετῖ, 
εἰοτιῖν ΤὨΥ παπλα.᾽ (οπιρίεῖες {δαῖ 

40. ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς καὶ εἶπεν, “Οὐ δι᾿ ἐμὲ αὕτη 

ἡ φωνὴ γέγονεν, ἀλλὰ δι᾽ ὑμᾶς. 41. νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμου 

ταδηϊτεβιδιίοη οὗ ΤΌΝ Ποίϊπεββ δηὰ ἷονε 
ΜΠ οἢ τῆγουρῃ τὰς Τῆου τὶ τηδκίην : 
ςοτηρὶεῖς ᾿ξ ἀνέ ἂἵ τὰ οοδὲ οὗ τὴν 
Δρουγ.-- -Ἦλθεν οὖν φωνὴ... δοξάσω. 
“ὝΠοΙς ολπΊο, [Ππεγείογε, ἃ νοῖςα ουὲ οὗ 
Ἠδάνεη : 1 πᾶνε ὈοιὮἢ ρἱοτγίβεά ἴξ πὰ νν}}} 
δραῖη ρἱοτιν ἴτ." Ἡόοννενοσ [εβὺ8 ταῖσς 
δέςπ) ἰῃ ἴῆε σοπιίης ἀδγβ ἴο Ὀε ἰοβϑεὰ οὐ 
τῆς δεᾶ οὗ υπιᾶῃ ραββίοῃβ, ἴπῈ Ἐδίπος 
νγ»88 βίεδαϊΥ ρυϊάϊπρ 411 ἴο ἴδε πίρμεσι 
επά, Τῆς αββυγᾶπος ἐμαὶ Ηἰβ ἀεβιῃ 
ψουά ρον αοά νγ88, οὗ οουτβε, ἰδὲ 
ψΠΙοἢ πεγνεὰ [6808 ἔοσ [18 ἐπάυγδπςα. 
Ης ννᾶβ ποῖ τπσονίηρ Ηἰβ {π ἀννδγ.-- 
νεῖ. 29ς. Ὁ οὖν ὄχλος. .. ἅληκεν. 
ΤΠΕ πιδ88 οὗ ἴῃε ρεορίε "νυν! ἢ νν85 βιαπ ἀ- 
ἱπρ ΌΥ δηὰ πεαλσά ἰῆε νοῖοςς ἀϊὰ ποῖ 
τεσορτίβα ἰὲ δἃ8 4 νοῖςε, δυὲ δβαϊάὰ ἴὲ 
ἰυπάοτεδ. Οἰπεῖβ σδυρπὶ, ἱἢ ποῖ τπε 
ννογάβ, γεῖ δπουρῇ ἴο ρεγζεῖνε ἴἱξ νᾶβ 
δτιϊςυΐαῖα βρεεςῆ, δηὰ β8α:ἃ [πὲ δΔη δηρεὶ 
Βαὰ βροκεη το Ἡΐπ|.--- εἰ. 30. ᾿Απεκρι 
ὃ ᾿Ιησοῦς. ἐεϑθοι μελγίης ἴπεδε ἽἿου- 
)εοῖυτεδ, εχρίδίπθὰ το ἴπ6πὶ τὲ ποῖ ου 
Ηἱἰδβ δοσουπῖ Ῥυξ οἡ τπεῖγβ [Πἰβ νοῖςς Βα 
Ῥεδη υἱϊετεά. Ιὲ τνᾶβ οὗ ἱπιγῆδηβε ἱπ- 
Ῥοτίαπος ἴδαὲ τς ἀϊβοὶρίεβ, δηὰ ἴῃς 
ῬδορΙς ρεηεγα!ν, βου υπάἀετβιδηὰ τῃδὲ 
{πε βυάάεδη ἐγαπβι του ἔτοπὶ ἴῃς τῆσοπε 
οβεγεά ὃν {δε ἰγυπηρ μα] δοοϊατηδιίοη οὗ 
ἴδε ῥγενίουβ ἄδυ ἴο ἴπε Ἵσσοββ, νγ85 ποῖ ἃ 
ἀείεαι Ὀυϊ ἃ δ] Βἰπιεπὲ οὗ (δε Ὀϊνίης 
Ῥυζροβθε. Ὁῇῖε νοῖςε δΒιγηϊβῃεὰ ἰμεπὶ 
δραϊηβὲ ἴπε σοπιίπρ, ἰτἰ8].--- ες. 31. ἵἰ 
ν 838 ἃ {π|4] ποῖ 80 πιυςἢ οὗ Ηἱπὶ ἃ5 οὗ 
ἴδε ννοτὰ : νῦν κρίσις ἐστὶ τοῦ κόσμον 
τούτον. ἴπ ἴδε ἐνεηΐβ οὗ ἴῃς πεχὶ ἕενν 
ἄδγβ ἴῃς ννοσ ἃ ννᾶβ ἴο ὃς Ἰυάρεά ὃγ 1ϊ8 
τχδδίτηεπε οὗ [ε808. ΟΥ̓ ἢ. 18, ν. 27. 
(αϊνίπ, δἀοριίηρ ἴῃς ἔ]1ες πιεδηΐηρ ρίνει 
ἴο {δε εβτεῖς νοσὰ “ἡυάρε," (δίπκ8 
παι τῆς τεβίογαιίοη οὗ ἐπε ννοσὶά τὸ 1ῖ5 
Ἰερίεἱπιαῖς τοῖα δηά ογάεγ ἰβ βἰρηίβεά. 
Α ζ]|ὲς ἐχρίαπαιίΐοη ἐοϊϊονβ ἴθ ἴπὰ 
οἴαυβεβ, γῦν ὃ ἄρχων. ... ἐμαυτόν. 

πω. -ὶ--- -- - --- 
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τούτου νῦν “ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου ἐκβληθήσεται ἔξω" 432. « χίν. 30; 
κἀγὼ ἐὰν δύψωθῶ ἐκ τῆς γῆς, πάντας " ἑλκύσω πρὸς ἐμαυτόν." αἰ ταν, 
33. Τοῦτο δὲ ἔλεγε, ᾿σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. ΕΒ 
34. ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ ὄχλος, ““ Ἡμεῖς ἠκούσαμεν ἐκ τοῦ νόμου, ὅτι δ᾽ 5: 

Χριστὸς ὅ μένει εἰς τὸν αἰῶνα - καὶ πῶς σὺ λέγεις, Ὅτι δεῖ ὑψωθῆναι ε τ, 35. 

τὸν υἱὸν τοῦ ἀνθρώπου; τίς ἐστιν οὗτος ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ; " 
35. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ““Ἔτι μικρὸν χρόνον τὸ φῶς μεθ᾽ 
ὁμῶν 1 ἐστι. περιπατεῖτε ἕως 3 τὸ φῶς ἔχετε, ἵνα μὴ σκοτία ὑμᾶς 
Ὁ καταλάβῃ" καὶ ὁ περιπατῶν ἐν τῇ σκοτίᾳ οὐκ οἶδε ποῦ ὑπάγει. ἃ τ ΤΒεεε. 

36. ἕως τὸ φῶς ἔχετε, πιστεύετε εἰς τὸ φῶς, ἵνα ' υἱοὶ φωτὸς γένησθε. ἱ 
Ταῦτα ἔλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἀπελθὼν ’ ἐκρύβη ἀπ᾽ αὐτῶν. 

ἐᾷν υμιν ἴῃ ΜΒΌΚΙ,. 
3 Ἐοὸς ως ΑΒΟΚΙΠ 33 τεδᾶ ὡς, ἰΓαη δ᾽ αἰίηρ “ Ὑναἱς 485 γε πᾶνε ἔπε ᾿ῖρδε "". 

ἷπ νεῖ. 36. κως ἰβ βιιρροτίεα Ὀγ δ ἀπά βεένεσ: 

Ὑνο τυΐετβ ἃγε τεργεβεηϊεὰ ἤεγα 88 σοῃ- 
τεπάϊηρ ἴοσ βυργεπιδου, ἴΠ6 τυϊοῦ ΨΨΠΟ 18 
Βροκεὴ οὗ 88 ἱπ ροββεββίοῃ δηὰ [68118. 
ΤΒα συΐϊοσ ἴῃ ροββοββίοῃ, ϑαΐδη, 5Π4}} Ὀς 
οὐεοιεά ἴτοπὶ δἰβ8 ἀοπιϊηίοῃ ὉῪ {116 ογοβδ, 
θυϊ ]εβὺ8 ὉῪ ἴῃς οὔοβδ 8841} ἀοαυΐγε δὴ 
ἰγγαβι Ὁ] διείγαοείνα ρονγεῖ. “51 αυΐβ 
τορεῖ, φυοτηοάο ἀε)εςῖι8 ἴῃ πηογία ΟὨτίβεὶ 
ξιετῖς ϑαίΐδη, 4υὶ δβϑίάυς δεϊασε ποη 
ἀεβιπῖϊ, τεβροπάᾶθο εἰεοιϊίοηθπὶ ἤδπς ΠΟ 
τοβισίηρὶ δά εχίρυυπι δαυοά επιρι8, 
βεά ἀδβοσιδί ἱπδίρπεπιὶ πὶ τηογεῖβ 
ΟὨεῖϑιὶ εβεοῖυτη αὶ ᾳυοιίἀϊα ἀρραγεῖ.᾽" 
Οαϊνίη. ὙΠε πάντας ἰ5 ἃ ρΈπεγδὶ εἐχ- 
Ῥτεββίοῃ Ἰοοκίηρ ἴο πε υἱεἰπγαΐε ἴβδυς οὗ 
{πὲ ςοηϊεπιίοη Ὀδεῖννεεη ὑπὸ τῖναὶ γυ]εγβ. 
ἑλκύσω ΗεἸ!]επϊ εις ἕογ Αετῖς ἔλξω.---Ν τ. 
32. ὑψωθῶ ἐκ τῆς γῆς ἰ8 Ἔχρίαἰπεά 45 
ἰηάςατίησ οὐ Πιπίίηρ, σημαίνων, “ὉΥ 
παῖ ἀεαλῖῃ 16 Ψψ48 ἴο ἀἱς,᾽ ἐ.ε., (πλῖ Ης 
ν 88 ἴο Ῥ6 ταἰβεὰ οἡ ἔπε ογσοββ. Οἱ ἢ. 
14. [ε ψ8 {πῸὶ οσοββθ νης ἢ γ88 ἴὸ 
Ῥεςοπς Ηἰ5 ἴἤσγοπα δπὰ ὃν νυ ῃϊοἢ Ηες νν88 
το ἄγδιν τῆεῃ ἴο Ηἰπὶ 85 Ηἰβ8 βυδ)εςῖ8. [π 
ὑψωθῶ {πετείοτε, δἰ Ποῦ ρἢ (πὰ ἀϊτεςί τα- 
ἕετοηςε ἰ5 ἴο Ηἰβ εἱεναϊίοη οα ἴπε ογοβϑ8, 
τῆετε ἰδ ἃ βϑυδ- δυρρεβιίοη οἔ βείηρ εἰεναιϊεὰ 
ἴο ἃ ἴξτοπε. “σημαίνειν ποίαϊ Αἰϊαυϊά 
φυΐυτυτη ναιϊοϊπαημάο οὐτὰ δπιρίρσυϊῖαῖς 
αυδάαπιὶ δίαυς οὐδουτίϊαῖς ἰηπιετα." 
Κυρκε. 80 ΡΙυΐδγοῃ βᾶγβ οἵ πε Οτὔδοῖθ, 
οὔτε λέγει οὔτε κρύπτει ἀλλὰ σημαίνει. 
--νεσ. 34. ΤΠς ογοννᾶ ἀρραγεπεν υπ- 
ἀετϑιοοά {π6 δἰ υβίοη ἴο Ηἰβ ἀδαιῆ, ἔοσ 
πεν οδ]εοϊεά: Ἡμεῖς ἠκούσ. ἤν ῳ 
ἀνθρώπον ; ““ννε πᾶνε Πεατά ουῖ οὗ {με 
ἴανν," ἴ.5., οὐξ οὗἩἨἁ ϑογίρίυσε (οὖ. χ. 
34, χν. 25, ἀπά ϑοπεομίεσ, δέναισς ἐπ 
ϑκααϊενι, ἢ. 15: “υπάες ἴῃς ννογὰ Τόγδῇ 
ὑνεσα οοτηρτίβεἁ ποῖ οπἷν ἔπε [,ανν, δὲς 

Υν. 4. 

τ ἀῆεοο. 
ον, 5. 
δ νὴ, 50. 

80 
νεγβίοῃβ, ἀπά ρίνεβ ἴῃς Ὀεϊίοτ βεῆες. 

αἶἰβο τῆς σοπιτίδυϊτίοπβ οΥὗἩἨὨ Δία {ἰπ|Ὲ8 
ἐχργεβδίηρ εἰπε ἔπε ἰδουρῃῖβ οσ ἴπε 
εγηοιϊίοπβ οὗ ὨΟΙΥ πὰ βίποετε πιθὴ ᾽ἢ), 
“Ἔῆδε τῆς ΟἨτίβι δϑϊάθβ ἴοσ Ἄνεγ᾽" ; τ} 18 
ἱπιργεββίοῃ ννᾶβ ἀδγίνεὰ ἴτοτὶ ῬΒ. οχ. 4, 
18. ἴχ. 7, Εζεκ. χχχνὶϊ. 25, Ῥδη. νἱ]ῖ. 14. 
Ὁ ἀϊθέτγεπι με! 1εΓ νν88 4150 ουτγεηί. ΤἬεΙγ 
δε] τεραγάϊηρ ἴῃς Μαεββίδῃῃ ββεσηβθά "Ὁ 
ἴο οοπίγαάϊοι Ηἰδ8 δ] υϑίοη το ἀδαῖῃ τπεὶ 
ἰξ οσουττεά το ἴπεπὶ πὶ αῆος 411 “τινὲ 
ϑοὸπη οὗ Μη" πιρδς ποὲ ὃ6 ἰάεηπιίςα] 
ἢ “δε Μεββίδῃ ᾿" 88 {πεν πδᾶ ὕδεεῃ 
Βυρροβίηρ. 80 {πεν δβί, τίς ἐστιν οὗτος 
ὃ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου; ΤΠΐ8 ἀτηοηρ οἵδμετ 
Ῥδββᾶρεβ βῆον ἴῃλι ἴῃς “ὅοὴ οἵὕ Μδη 
Μ 88 ἃ {ΠῚ βυσρεκῖίνα οὗἨὁ Μεββίδῃβῃίρ, 
Ῥυῖ ποῖ φυΐϊε ἀεῆηίες ἰπ [18 τηδδηΐηρ διὰ 
ποῖ φυΐτε ἰάἀεπεῖςαὶ νυν ἢ “ Μεβδίδῃ "".--- 
Μνεῖ. 35. Εἶπεν οὖν ὃ ᾿Ιησοῦς. [πῃ τε- 
ΡΙγίπρα ]εβὺ8 νουςῃϑδίεβ πὸ ἄϊγεςς βοΪυ- 
τίοπ οὗ {πεῖς ἀϊθῆςυγ. ΙΕ 8 48 ἴξ Ης 
βαϊά: Πο ποὶ επίδηρ!ε γουγβεῖνεβ ἱπ 
βορἢίβισίεβι ΤῸ ποῖ β6ὲκ βοῇ ἱορίοδὶ 
Ῥτοοῖβ οὗ Μεββίδῃβῃϊρ. ΑἸϊονν ἴῃς Πρ πὶ 
οἵ τχυῖῃ δηά γτἰρῃιεουβηθββ ἴο Ἔπίεγ γοὺσ 
ςοπβοίεπος δπὰ γουγ ᾿6. “Υεῖ ἃ [ππι||ς 
ΜΉΠΕ [8 πε Πἰρὰὶ ἢ γου." “Δ αἱκ 
6 γε ἤανα ἴῃς Ἰρῃς, Ιεϑὲ ἀδγκπεβ8 
ονετίδκα γοι " (ς΄. 1: ΤΠεββ. ν. 4), ἴπδὶ 
8, ἰαβὲ 71εβ8, τῆς Ἰΐρῃς οὗ [ες νοχὶά, 
θὲ ἱΠάγαννη.---καὶ ὃ περιπατῶν... 
ὑπάγει, ο΄. χὶ. το.--ονεγ. 36. [Ιῃ νεσ. 36 
ει Ῥεσοπιθβ ονίάθπὶ πὶ πάει τὸ φῶς 
Ηε τείετβ ἴο Ηἰπιβεῖῖ. Ης υὑτρεβ ἴῃ6πὰ 
ἴο γίεϊά το παὲῖ Ἰΐρῃὶ 'π Ηΐηὶ ννπὶο ἢ 
Ῥεπείγαϊεϑ ἴῃ ςοπβοίεηςθ. Τῆυθ ΠΕῪ 
ΜΠ Ὀεσοπιε νἱοὶ φωτός, δεε τ 1ῆε.5. ν. 
5, “ΟΠ άγεη οὗ Πρ πε," ποῖ “ οὗἩ τδὰ 
ΙΔρπν". ὙΒε ἐχργεββίοη ἰ8 ἴῃς ογάϊπαγυ 
ἴοιτη υβεᾶὰ ὃγ ἐπε Ηεδγεννβ ἴο ἱπάϊςαϊθ 
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Κρ. χχ. 30. 
ἡΐεν. Η 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗῊΝ ΧΙΙ. 

47. Τοσαῦτα δὲ αὐτοῦ σημεῖα πεποιηκότος " ἔμπροσθεν αὐτῶν, 
116. πα. οὐκ ἐπίστευον εἰς αὐτόν" 38. ἵνα ὁ λόγος ' Ἡσαΐου τοῦ προφήτου 

πληρωθῇ, ὃν εἶπε, “Κύριε, τίς ἐπίστευσε τῇ ἀκοῇ ἡμῶν; καὶ ὁ 
βραχίων Κυρίου τίνι ἀπεκαλύφθη ;᾿ 
πιστεύειν, ὅτι πάλιν εἶπεν ἡ 

ὀφθαλμοὺς, καὶ πεπώρωκεν ἷ 

49. Διὰ τοῦτο οὐκ ἠδύναντο 
Ἡσαΐας, 40. “Τετύφλωκεν αὐτῶν τοὺς 

αὐτῶν τὴν καρδίαν, ἵνα μὴ ἴδωσι τοῖς 
ὀφθαλμοῖς, καὶ νοήσωσι τῇ καρδίᾳ καὶ ἐπιστραφῶσι, καὶ ἰάσωμαι 
αὐτούς.᾽ 

τῇ ετο 
ΟὨΪγ. 

Ὁ ἐπα; νἱ!, 
48. 

Δ Ἐοὸτ πεπωρωκεν τερεηὶ εἄϊτοτβ τεδὰ ἐπωρωσεν ΜΠ ΑΒΚΙ, 33 ; στ 
ΝΒ" 33, δἐπουρῇ ἐπιστραφωσι ἰδ ννΕ]] 

5 οτι ἰηΠ ΜΑΒΙ, 33. 
“ Ῥρδοδιιβα ἢδ βᾶνν ἴπ6 φίοσυ "". 

οἷοβε οοππεοιίοη ; 8εὲς Μί. νἱϊ. χ2, ἰχ. 
τὸν ΜΚ. ἐπ. 17, υκ. χνὶ, 8, οἴο.. Τὸ ὃδε 
υἱοὶ φωτός ἰ5 ἴοὸ Ὀ6 Βυοἢ! 88 δηά {πεῖς 
τυσϑὲ δ ἰπ ἴῃς ἰγυτῃ, τεοορη βίης πὰ 
ἀεϊρμείπρ ἰπ 41} τῆδὲ ΟἾγιβὲ σανϑα]β. 
Ξ“Τ ἔεθε Μοτάβ [ε88 βροκε δηᾶ ἀδραγιεὰ 
δηὰ νγ»β μἰάάδη ἔγοτῃ ἴῃ 6 πὶ." Ηἱβ νᾶτγη- 
ἱπρ ἔπδιὶ τς τυἱσπὲ ψψουἹὰ ποῖ αἰννᾶγβ δε 
δνδ 114 0]6 ἕο τ86πὶ ννᾶ8 δὲ οὔσς {ο]οννεὰ 
ὉΥ ἰΐ8 τεποναῖ. Ὑμεσς Ηδ ννὰβ πιάάθη 
18 ποῖ βαϊά. 

νν. 37-43. [π {πε νεγβεβ νυ ἢ {ΟἸ]Πονν, 
37-43, ͵7οΐη αἀροομηίς Κ07 ἐᾷ μηδοϊεῦ 
ἐλε Ἄσιος. ΤὨὶβ ίαςς ἰ(ῆδι τππ νεσγὺ ρεορὶβς 
Ψο διά Ῥεεη δρροϊπίςά ἴο δοςερὶ ἔπε 
Μεββίδῃ πδά τγεὐεοιϊεὰ 7εβὺ8 πεθάεά εχ- 
Ῥ᾽απαιίίοθυ. τΤῆΐδβ Ἔχρίδηδίίοῃ ἰβ βυ ταν 
δίνεη δὲ ἴδε οἷοβθε οὗ ἐπαὶ ραγῖὶ οἵ ἴπ6 
(οβρεῖ νος Π45 ἀδβογρεὰ Ηἰβ πιδηΐ- 
ξεβίδιίοη.---Ἶ ἐσ. 37. Τοσαῦτα... αὐτόν. 
Τδς ἀϊθῆσυ!ν τὸ Ὀὲ βοϊνεά 18 ἤτϑί βιδιε, 
“ΑἸΠουρἢ Ηδ παὰ ἄοπε 80 πηϑῃν βίρῃ8 
Ῥείογε ἴμεπὶ, γαῖ ἴον ἀϊὰ ποῖ Ὀεϊίενα οα 
Η πὶ." ΑἸᾶγρες πυπλθεῖ οὗ πλίγαο!εβ 18 
ἰταρ!εά τμδπ 18 παγγαῖεά, νἱΐ, 31, χὶ. 47, 
χχί, 25. Τῆς αυδιν οἵ ἔπε πιίγαοϊεβ 18 
4ἶ8ο δἰ υδεά το οπος δπὰ δραίῃ, ἰϊΐ. 2, ἰχ. 32. 
ΤΕΥ πδὰ ποῖ Ῥδεὴ ἄοπαε “ ἴπ ἃ Ἴοογπογ,᾽" 
Ὁυϊ ἔμπροσθεν αὐτῶν, ς7΄΄. ἐνώπιον χχ. 30. 
Ύειῖ Ὀεϊϊε μαὰ ποὶ τεβυϊϊεά, Τῆς σλυβα 
οἱ {π|8 ηρο] εἴ ννὰ8 ἴμδὲ {πὶ ργεάϊοιίοη 
οὗ 18. 11]. α δά ἴο ὃς ἢ 1611εἃ. Οδγιδί ον 
τῇϊ8 πιοᾶς οὗ δβἰδίαεπιεεπὶ σοηνουβ ἴΠ6 ἰπ|- 
Ῥταββίοη παῖ ἰὶ ννᾷ8 ποῖ ἴῃς ἔστυτε δνεπὲ 
ΨΠΙΟΙ σαυβεὰ ἴΠ6 ῥτεάϊοιίοη θυ {Π6 ρτε- 
ἀϊοιίοη ψηῖς ἢ οαυδεὰ ἐπῸ ἐνεπὶ. Τῆς 
ἔοττη οἱ Ἔχργεβϑίοη πιῖρῃς ἰπ βοπια οδδε8 
Ὅς τεϊαϊποά δι μουρῇ με παίυταὶ ογάεσ 
Ψ ΑΒ Ρεγοεῖνεά, Τῇῆε ρυγροβὲ οὗ αοά 
ν 8 αἰναγβ ἴῃ ἴπῸ ἰοσερτουπᾶ οὗ πε 
7εν δὰ πὐπά, ὍΘ ργορῆεου οὗ ᾿βδίδῃ 

41. Ταῦτα εἶπεν Ἡσαΐας, ὅτε3 εἶδε τὴν δόξαν αὐτοῦ, καὶ 

ἐλάλησε περὶ αὐτοῦ 42. ᾿᾿ ὅμως “μέντοι καὶ ἐκ τῶν " ἀρχόντων 

πολλοὶ ἐπίστευσαν εἰς αὐτόν - ἀλλὰ διὰ τοὺς Φαρισαίους οὐχ ὡμολό- 

φωσιν ψἱτἢ 
βυρρογῖβά ; ἀπά ιασομαι νυ ΦΑΒΌΠ. 

Τῆς Ψψοσζάβ οὗ 1βαϊδῃ γεγο υἱἱετοᾶ ποῖ οἱ “ Ἡ μεη,᾽" Ῥυῖ 

8 ταΐεναπε; [Ὡς “δηλ οὗἩ ἰῃς Ιιοτγὰ " 
δἰ σι γίπρ τπ6 ρόννεσ τηδηϊεδιεὰ ἴῃ τῇς 
ταϊσαοΐοβ, δηᾶ τῇ ἀκοῇ τείειγίηρ ἴο δε 
τεδοῆίηρ οὗ Ϊεβυ8. [π πα τἰπιε οὗ [ε8ὺ5 
88 ἴῃ τπαΐ οὗ Ιβαἰδῃ ἐπε εἰρηίβοδηος οὗ 
Ὀϊνίπς ἐεδοδίηρ δπὰ Ὀἰνίηε δοίοη ννᾶβ 
πίιάάεη ἴτοπὶ ἴδε τχυϊείτυ 6.---Ἶ τ. 30. 
Διὰ τοῦτο δΒεεπὶ8 ἴο πᾶνε ἃ ἀουδῖε 
τεΐεσγεπος, ἔγδὶ το ψνῇῃδῖ ρτεςεάςβ, ξεοοηὰ 
ἴο ἴπε ὅτι ἐο]] ον ίηρ, οὐ. νἱϊ. 47.--οὐκ 
ἠδύναντο, “(ΠΟΥ γαῖα ποῖ 80 ]ς,᾽" ἱγσε- 
δρεςῖῖνε οὗ Ψ}}; τπεῖγ ᾿πΑΌ}} ΠΥ ἀοβς 
ἴτοπὶ πα ΕἸ πιεπὶ ἰπ ἴπαπὶ οὐ ᾿βαϊδἢ 8 
νογάβ, νὶ. τὸ (νεῖ. 40), Τετύφλωκεν 
«ον αὐτούς. τετύφλωκεν τεΐετβ ἴο ἴδε 
δΙπάϊην οὐ ἴπε οὔρδᾶπ ἴογ ρεγοεϊνῃσ 
βρίγιταὶ ἐγατη, ἐπώρωσεν ((τοπὶ πῶρος, 4 
(8115) ἴο τῆς Βαγάεηϊπρ οὗ {πε 56 πϑι 11 
ἴο τεϊρίουβ ἀπὰ τηογαὶ ἱπηργεββϑίομβ. ΤῊΙ5 
ῬΙοςα88 ὑγενθηΐϊεά ἰῃεπὶ ἔτοπι βοεὶηρ ἴδ 
δἰρηΐϊβοδπος οὗ δε πηίγαςϊεβ ἀπὰ ὑπάεσ- 
βἰδηάϊηρ ὑνἱἢ τῃς Πεᾶγὶ ἴδε τεδοπίπρ οὗ 
7εβυ8. ΒΥ αϑυδε οὗἉ ᾿ἰρῃέ, παίυγε 
ἄυςεϑ ΓΑΙ] ουβη6885 ; δηᾶ ννῃαῖ πδίυσε ἀοες 
αοά ἀοεβ.---ν τ. 41. ]οἢπ᾿8 νὶονν οὗ 
ΡΙΟΡΠΕΟΥ 18 ρίνεη ἴῃ ἰπε νογάβ Ταῦτα 
“ον. αὐτοῦ. “ΤΠε Ταγρυπὶ τεπάετβ ἴῃς 
οί ρίπαὶ νογάβ οἵ ᾿βαίδῃ “1 βὰν ἴῃς 
1ιοτά᾽ ὉΥ “Ι βὰν ἴπῸ 1ογά᾽β ρἵογυ ᾿᾽. 
8:1. ]Ἰομπ βέδϊεβ ἴδε ἐπι ἰὸ νι ποῦ τα 
ἐχργεββίοη μοϊηῖβ, δηά ἰάδεηεὶῆες {πε 
Ὀὶνίπας Ῥεζβδοῆῦ δεὲπ ΟΥ̓ [βαῖδῇ ψ ἢ 
ΟἸεῖϑβι.᾽" Ὑνεβίοοις. Τἢϊ8 ἰηνοῖνεβ {πὲ ἴμς 
ὙΠεορῃδηΐθβ οὗ ἴπε Οὔ Τ' ννεσε πιεάϊδιεὰ 
ὃν τῆς ρτε-εχίβεεπε [οροϑ.--- ες. 42. 
ΑἸΙΠουΡἢ ἀπθεῖ εξ νγ88 5ο σοπηπιοηϊν τς 
τεβυϊε οὐ ΟὨΠτβι 8 πιδπιεβιδίοη, ὅμως 

ντοι, οὐ. Ἡετζοάοι., ἱ. 180, ““ πενεσῖδα- 
ε88, ποννενεσ, ὄνβὴ οὗ ἴδε γυΐεῖβ τΊΔΠΥ͂ 
Ὀεϊϊενεὰ οἡ Ηΐπι), θυ οα δοοουπὲ οὗ {πὸ 
Ῥμαγίθθοβ {πεν ἀϊά ποῖ οοηΐεββ Ηΐπι 
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γουν, ἵνα μὴ " ἀποσυνάγωγοι γένωνται. 
δόξαν τῶν ἀνθρώπων μᾶλλον " ἥπερ τὴν δόξαν τοῦ Θεοῦ. 
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43. ἠγάπησαν γὰρ τὴν ο ἱκ. 22. 

ΡΏΜας. χίν. 

44. Ἰησοῦς δὲ ἔκραξε καὶ εἶπεν, ““ Ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, οὐ πιστεύει 

εἰς ἐμὲ, ἀλλ᾽ εἰς τὸν πέμψαντά με: 45. καὶ “ ὁ θεωρῶν ἐμὲ, θεωρεῖ ᾳ χίν. 9. 
τὸν πέμψαντά με. 46. ἐγὼ φῶς εἰς τὸν κόσμον ἐλήλυθα, ἵνα πᾶς ὁ 

πιστεύων εἰς ἐμὲ, ἐν τῇ σκοτίᾳ μὴ μείνῃ. 47. καὶ ἐάν τις μου 

ἀκούσῃ τῶν ῥημάτων καὶ μὴ πιστεύσῃ,Ϊ ἐγὼ οὐ κρίνω αὐτόν " οὐ τ}. τ. 
γὰρ ἦλθον ἵνα κρίνω τὸν κόσμον, ἀλλ᾽ ἵνα σώσω τὸν κόσμον. 48. ὁ 

" ἀθετῶν ἐμὲ καὶ μὴ λαμβάνων τὰ ῥήματά μου, ἔχει τὸν κρίνοντα ε τ ΤΒοϑο. 
αὐτόν ὁ λόγος ὃν ἔλάλησα, ἐκεῖνος κρινεῖ αὐτὸν "ἐν τῇ ᾿ ἐσχάτῃ 

8. ἴα. 

ἡμέρᾳ. 409. ὅτι ἐγὼ ἐξ ἐμαυτοῦ οὐκ ἐλάλησα" ἀλλ᾽ ὁ πέμψας μεινΐ ἐ τοῦ, 

πατὴρ, αὐτός μοι ἐντολὴν ἔδωκε, τί εἴπω καὶ τί λαλήσω" 50. καὶ 
οἶδα ὅτι ἡ ἐντολὴ αὐτοῦ ζωὴ αἰώνιός ἐστιν. ἃ οὖν λαλῶ ἐγὼ, καθὼς 

.“» εἴρηκέ μοι ὁ πατὴρ, οὕτω λαλῶ. 

1 φυλαξη ἴῃ ΦΑΒΌΚΙ,Π 33 πὰ πιοβὲ νεζβίοῃβ. 

(ὥβολόγουν, ἱπιρετγίεςες, {πεῖς ἔξασ ἰο οοη- 
88 Ηἰπὶ ννᾶβ ςοητπυ64) 1681 (ΣῪ 5ῃπου]ὰ 
δε Ρυῖ οὐ οὗ ἴῃε βγπάροριε". Τῇε 
ἰπῃπαγεπὲ τυ οὗ τῆ τεδοδιηρ οὗ [6805 
φοπρε ]εὰ τεβροηβα ἐνθη ἰῃ ἰῆοβα ᾿ἰεδβὲ 
Κεῖ ἴο 6 ἰπῆυεποεά, ὙΨΝεδβίοοϊξε βᾶγβ: 
“ΤῊ 8. σοτηρίεῖε ἱπεε]]δσῖυ δ] ἔα (80 ἴο 
ΒΡΘΔΚ) 18 σβα! ν Π6 οἸἑπηαχ οὗ υὑπρεϊϊεΐ. 

ε οσοηνίοτίοη ουπὰ πο εχργεββίοῃ ἴῃ 
1ς.᾿ ὙΠι[Β 18 ἴσῃ οὗ ἴμε ὈυΪκ οὗ τποβα 
τοίειτεἃ ἰὸ (8ε6 νεῖ. 43), Ῥὰαξ οαπποῖ 
ΔΡΡΙΥ ἴο 41] (8εε νἱϊ. 50, χίχ. 38, 30). Εοσς 
ἀποσυνάγωγοι 5εε ἶχ, 22, ΧΥΙ. 2.--- 
ἠγάπησαν... Θεοῦ. ΑΒ ἴη ν. 44 Δη 
ἐχοεββῖνε Ἵγανίηρ ἔος ἴδε ρίοσυ νυ πο 
τῆξῃ οδῃ Ὀεβίον 18 ποῖβά 88 ἴπε σδυβε οὗ 
Ὁπθεϊϊ εἴ, 

γν. 44-50. Α τμριρεαν} οΓ ἐλ ἐδαοδίηρ᾽ 
οΥ ὅεθις γεραγάϊπρ ἐξέ παέμγε απὰ σ0η- 
δεφμέηοας οὐ ζαϊμ πὰ πη δεῖ ε7.----Ν τ. 44. 
᾿Ιησοῦς δὲ ἔκραξε, ““Ὀυϊ Ιεβὺ8 οτεὰ 
δἰουᾶ"". δὲ βυρρεβίβ (παξ {18 ΒυΠΊΠΊΔΓΥ 
ἰ8 ἱπιεπάεά το τεῆδος Ἰίρμὲ οἷ {πε ὑπ- 
Ὀεϊϊεῖ δἀηὰ τς ἱπιρεγίεος ἕδιεἢ ᾿ς ἢ 
δᾶνε 7υδὲ Ὀεεη πηεπιοπαᾶ. ἔκραξε ψου]ά 
οΥὗὨ ἰἴ861{ Ἰεδὰ υ8 ἴο βυρροβε δαὶ 6808 
ταδλάς τῇς (ο]οννΐηρ βἰδίθπιαπε δὲ βΒοπια 
Ῥασίίουϊασ εἶπα, Ὀὰϊ 48 νεσ. 36 88 ἰπ- 
Ἰοτηδὰ ὑ8β, Ηες Ππδά αἰγεδὰν υνἱπάγαννῃ 
ἔτοσα ρυδῖϊς ἰεδοπίηρ. [τ 18 τπογείοσε 
Ὠαῖυγαὶ ἴο βιρροβες ἴπαϊ νψνγὰ ἤᾶνα ἤεσα 
τῆς ἐνδηρε δι᾽ 5 γεπλϊπίβοαεποοβ οὐ ψνμαῖ 
7εβὺβ μβαὰ ρυδ]οἶν υἱἱετεά δὲ ἃ ργενίουβ 
τ|π|ς6.---Ὁ πιστεύων... με. ΤἼΙΒ 5Ξυπ|8 
Η τῆς οοπβίδπε τρηῤος ἢ οὗ Ϊεβυβ {πδὶ 

ὁ ἀρρεαγεὰ βοἱεἶγ 88 ἴπε δπιραββδάοσ 
οὗ τῆς Εαΐδες (βεε ν. 23, 30, 43, νἱϊ. τό, 
νἱΠ,. 42) ; ἀπά ἐπαὲ ἐπεγείογα ἴο βεϊΐενε ου 

8566 Μί. χίχ, 20, [,κ. χί. 28. 

Ηἰπὶ νγᾶ8 ἴο δεϊΐενε οπ ἴῃς Ἐδίποσ.--- 
νεῖ. 45. Ηεχε Ηε δάάξ καὶ ὃ θεωρῶν 
ἐμὲ θεωρεῖ τὸν πέμψαντά με: “πε Ψῆο 
Βεἢ οἱ ἀβ πλς, θεμοά5 Ηἰπὶ ἐμαὶ βεπὲ πε"; 
80 χίν. 9; ο΄. νὶ. 40. 688 ννᾶβ τπ8 
Ῥεγίεςϊ ἰγδηβράγοηου ἰὩγουρἢ ψνὭοτ ἴπα 
ἘδΙΠε ννὰβ βεεῇ: πε ἱπιᾶρε ἴῃ ΠΟΙ 
411 τῃῆεὲ Ἑδίπες ννᾶβ τεργεβεηιβά.-- -εσ. 
46. ἐγὼ φῶς... μείνῃ. ““1 Δπὶ σοπια 
ἰηῖο ἴῃς Μοτὶᾶ 88 Ππρῶι,᾽" δηά ἴῃ τῆς σοη- 
πεςιίοη, εὝβρβοίδ! ν 48 Ἰρῆς ὑροη αοὰ 
δηά Ηἰ8 τεϊαιίου ἴο πιεπ. Τῇ ρυτροβα 
οὗ Ηἰβ σοπιὶπρ ννὰβ8 ἴὸ ἀεἶίνεσ πηεη ἴτοπὶ 
τπεῖς παῖϊνε ἄδγκπεββ: ἵνα... ἐν τῇ 
σκοτίᾳ μὴ μείνῃ, “5Βῃουϊὰ ποῖ ἀρὶάς ἴῃ 
τ8ε ἀαγκπαββ᾽"; οὐ ἱ. 9, νἱ ἴν χ2; 11, χ8, 
10, ἰχ. 41; αἶδο σα Ϊ]οῇη ἰΐ. 9, 11.--νες. 
47. Βυῖ “1Γ ΔΩΥ οπε βῃουϊά ΠΕ ΤΥ 
ννογάβ δηὰ ποῖ Κεὲρ ἴπεπὶ 1 ἄο ποῖ Ἰυάρα 
δῖπὶ, ἴοσ 1 σᾶπια ποῖ ἴο πάρε, εἰς. 866 
1, τ7 πον εσ. 48. Νοῖ ου τπδὲ δοοουπῖ, 
Βοννενοσ, 18 [6 ὑπρεϊίενεσ βοδίμοἶθββ: 
ὃ ἀθετῶν... ἡμέρᾳ, “ ἢς δαὶ τε)εςίοι ἢ 
τὴς "᾿; ἀθετεῖν Ποῖα ΟἸΪ ἰπ ]οῆπ Ὀυϊ 
υϑεὰ ἴῃ ἃ 5: π|}18τ σοηπεοϊίοη δηά ἱπ τπ6 
ΒΔΠῚ6 86η586 ἰη [Κκ. χ, τό: ψ. σ Τῆςβ8. 
ἷν. 8. Εοτ πε βεπβὲ οἷ 1. τ᾿. Τα 
τεὐεοίετ οὗ ΟἸγῖβε " μ88 οπ ἴο ἡπάρε 
δίτα ; τῆς ψογά ψῆῃϊς δ 1 ϑρακε, ἱξ ν]] 
)υάρε δἰπὶ ἰπ {πε ἰαϑὲ ἀδγ ". Νοιδίηε ρετ- 
ΒΟΠΔ] δπίοτβ ἱπίο τῆς ᾿άρπιεηῖ : [πὸ πιλῃ 
ὙΠ] Ὁ. Ἰυάρεά ὉγΥ ννῆδιὶ πε ἢδ8 μεαγά, ὉῪ 
δὶβ ορροτίυπιιῖεβ δηὰ Ἰἰρῆι.---ν οτ. 40. 
ΤὨῖβ ψοσὰ νν1}1} Ἰυάσε Βίπι, “Ῥεσδυβε ᾿᾿ 
τπουρῇ βροίκεη βεγα οἡ δαγίῇῃ ἴξ ἰ8 ἀϊνίπε : 
“Ἴ ἢανο ποῖ δροόίβη δ ΠΥ οὐ ἰπβίδηςα 
πος ουξ οὗ ΠΥ οὐνῆ ταεβούσοεβ "; ἐξ 
ἐμαντοῦ, ποῖ 88 ἴῃ ν. 30, Υἱῖ. τ6-18, ἀπ᾽ 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗ͂Ν ΧΙΙ, 

ΑΒ τ, αν ΧΙΠ]. 1. ΠΡῸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ "πάσχα, εἰδὼς ὁ ᾿Ιησοῦς ὅτι 
νἱὶ. 4; 

1οὉ 1. 6. 
Ζε-Β. ἐἰϊ, 
σ. Μι.ίν. 
1. κΡΒίϊο, ἠδ Αὐγαδάνιο, Ὁ. 377. 

1 ηλθεν ἰπ ΦΑΒΚΙ,Π. 

3 γένομενον ἴῃ  ΟΑΌΠ, νεῖ. 1.δὲ. νυἱρ. (οοεπδ ἔδο(8) Ῥεβῇ. ; γι 
ἀν" Βδ8 ἴουσ {ἰπ|ὲ8 ἰπ Οτίρεη. γειν, 

Τί Τί ν Ἡ., ὈυΣ τὰς τεαβοηβ ἀϑοῖρποά ΡΥ 
Ύ. ΚΕ. εἶνεβ ἴἢς Ὀειίεσ βεηβε. 

ἐμαυτοῦ, Ῥὰὶ ἱπάϊσδείην βοπιενν δῖ ποτα 
βίσι ἙΕΥ τὰς οτἱρίη οὗἉ εἶα υϊῖεγαποεβ. Ης 
ἀϊὰ ποὶ οτεαΐα Ηἰβ ἰδδοπίηρ, ἀλλ᾽ ὃ 
πέμψας ... λαλήσω, “δυῖ τῆς Εδίπεῖ 
ΨὯΟ δεηϊ πιὲ Η!π|861 σάνε τις οσοτηπχδηά- 
τπιθηὶ ναὶ 1 βῃουϊὰ βὰν δηά ψῇδαὶ 1 
ββου!ὰ βρεαῖ". ὙΆῆε ἔογπιε ἀδβίρῃηδίςϑ 
τῆς ἀοοίτίπε δοοοσζάϊηρ ἴο [18 εομέσηξἐξβ, 
16 Ἰδξέεγ ἴῃς ναγγίπηρ τηδηπεσ οὐ [8 
ἀεϊΐνετγ. Μεγεσ δηὰ νν εβϑίοοιϊ.---Ν εσ. 50. 
καὶ οἶδα... ἐστιν. “Αηάῖ Κπον τῆδὶ 
Ηἰ8 ςοπιπιδηάτηρηξ 18 1 οἴογηδὶ,᾽" (δὲ 
8, ἴῃ οοτηπιαπάπηεης Ἡνίς ἢ [6δὺ5 παὰ 
τεςεϊνεὰ (νεῖ. 40) νγὰ8 ἴο ρῥχοοϊ δὶ πὶ [1{6 
εἴοτπαὶ. ὙΤΗΒ 8 Ηἰἷἴβ Θσοπητηϊβϑίοῃ ; 
τηῖ8 ννὰβ ψῃδὶ δ ννὰ8 ἴο βρεακ. Ηξε 
ψΜ»88 ἴο δῃποῦηςε ἴο τῆεη {πὶ ἴπε Εδίπετ 
οεγεά [πγουρῇ Ἡ πὶ 1ἰξε εἴεγηδὶ, “ΤΉ ογα- 
ἔοτε ννβαῖθνεσ βρεᾶκ, ἃ8 ἴἢς Εδίῃμες βαιῖῃ 
βαϊὰ ἴο πῖς, 801 8 ἊΝ 
ΟΠΆΡΤΕΝ ΧΙΠ. Ηδετγε σοπηπιθηςεβ (᾿ς 

οἱοδίηρ ρατγὶ οὗ ἴδε ροβρεὶ. [τ Ὄχβίδιι8 
ἴδε τηδηϊξεϑίδίίοη οὐ ΟἾγίβι'β ρίοσυ ἱπ 
δυεγίηρ ἀπὰ ἀδαῖῃ. Ὑῇα ἤγβε ἀϊνιβίοη 
δπηῦγαςαϑ χίθ,-χνῖϊ., ἰὼ ΨὨΙςἢ τῆς ἔδιἢ οὗ 
πε Ῥεϊϊενίηρ 18 σοηῆτπιθδὰ δπὰ ὑπθεϊϊεῖ 
[10.848] οαϑῖ οὔ, 

γν. 1-2.ο6. εις τσαφςῖές ἐπε ἀϊδοὶῥ[ες' 
εξ απά οχῤ[ἰαϊης Ηἰς ἀεέϊονι.--- ες. τ. 
Πρὸ δὲ τῆς ἑορτῆς τοῦ πάσχα, “Ῥείοτε 
τς [δαϑ8ῖ οὗ {πὸ Ῥαββονοσ, δηά ῃογεΐογε 
ἴξ ννὰβ ποῖ {πε Ῥαβοδδὶ βυρρεγ ψὶοἢ 18 
τον ἀεβογί θεά. ἀσοογάϊηρ ἴο Ϊοῆπ, 
του ρἢ ποῖ ἰπ ἀρτθεῖμπεπὲ νυ πε ϑγη- 
οριεἰβῖβ, [6818 βδιβεγεά 248 ἴῆς Ῥδβοδαὶ 
Ιλ οἡ ἔπε ἀᾶν οὗ τἴῆε Ῥαββονεσ, ννῃϊςἢ 
ἴῃ 811 }ευνβῃ ΠουβεΠο 8 ννᾶϑ τογπιϊπαιεὰ 
ὃγ τπ6 ΡΑΒΟΒ Δ] βυρρεσ. Ηον ἰοηρ δαείοσγε 
τῆε Εδδβιὲ ἴΠε βῦρρεσ πεζε τηεπιὶοηθά οο- 
οὐγγοά 8 ποῖ Ἔχρ] ον βιαϊεά, θὰϊ τῆς 
πασγαῖίνα βῆονβ ἰξ ννὰβ ἴῃε ενὲ οἵ {π6 
Ῥββονεσ. ὙὙῶὲε ποῖς οὗ ἐπε ἢδ8 δὴ 
δἰ μῖςαὶ γαῖποσ μη δὴ Πἰβιοσίςδὶ ἱπεεπείομ. 
11 ἰβ πχδᾶπὲ ο πιαῦῖκ τῆι {π|8 νναὰβ8 (ἢ 
1αϑι πίρῃι οὗ }εβι15᾽ 11ἴὲ, Ὑπεγείογε ἰὰ ἰ8 
[ο]οννεὰ ᾧρ ὃγ ἃ μ1}} ἀεβοτὶριίοη οὗ τς 

ἐλήλυθεν; αὐτοῦ ἡ ὥρα, " ἵνα " μεταβῇ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου πρὸς 
εν. 3. τὸν πατέρα, ἀγαπήσας τοὺς ὅ 
ἀἔρρα, χ,, ἠγάπησεν αὐτούς. 2. καὶ δείπνου γενομένου,2 τοῦ "διαβόλου ἤδη 
ἐδ με βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν Ἰούδα Σίμωνος Ἰσκαριώτου, ἵνα αὐτὸν 

ἰδίους τοὺς ἐν τῷ κόσμῳ, “ εἰς τέλος 

ἴῃ ΒΙΧ, 
ΤΒς ρῥγεβεηῖ τῆς ρος ἰ δάοριοά ὈῪ 

ΗἩοϊεστμαπη δηὰ νν εἰββ ἂσε ἰπϑυβηςίεης. 

δηέϊγα βἰτυδιίοη δηὰ τπιοϊΐνεβ. Τα ππδίη 
δοιίοη ἰ8 εχργεββεὰ ἰπ ἐγείρεται οὗἩ τ1ῃῈ 
ἐουτῖἢ νοῦβα; Ὀυζ ἴὸ βεῖ ἢὮ15 τεδάεσγ ἰῃ ἴδ8 
τίσῃι ροὶπὶ οὗ νίενν ἴογ ρεγοεϊνίπρ {δὲ 
βἰρηϊςαπος οὗ 1Ππὶ5 δοιϊίοη ἴῃς Ενδηρεῖῖδε 
Ῥοϊπῖβ οὔἱ ἴῆγεα ραγιίουϊατβ τεράγάϊηρ 
ἴῃς πιίηά δηὰ {εε]πρ οὗ [εβ805, ἀπά ἔνοὸ 
εχίεγπδὶ οἰγουπηδίδηςεβ. (1) εἰδὼς . . . 
αὐτούς, “|ε5ι8, Κποννίηρ ταὶ τῆς Βοὺς 
δὰ Ἵσοπὶς ἰπαὶ Ηδς βῃουϊά ρ455 [ἔοσ 88 
οοπδιίσυςτίοη ὥρα ἵνα βεε χἰϊ. 23; ἢ 
δ ρΡῃλβίβεβ ἴῃ6 σῆδηρε ἰῃ σοπάϊτξιοη ἱπι- 
ῥ ρα] ουὖἔ οὗ τηΐ8 ννοι]ὰ το τῇς Βδῖδες, 
ἃνὶηρ Ἰονεὰ Ηἰβ8 οὐ ψῆο ψετα ἰπ τς 

ψνοτ]ὰ [τοὺς ἰδίους, ἃ πηοτα ταϑίτὶοιςἃ ἀπὰ 
τίοσε βυτηραίμειίο ο14985 ἴμδη τμς οἱ ἴδιος 
οὗ ἱ. 11. Ηἰβ εβρεοῖϊδὶ δηὰ ρμεουϊας 
τεπάβ. ΤὩς ἀεβίρηδιίοη τοὺς ἐν τῷ 
κόσμῳ ἰ5 δἀάδεά ἴῃ οοπίτασι ἴο ἐκ τοῦ 
κόσμον ΨΠΐοἢ ἀεβοτὶ δὰ Ηἴβ {υΐυτε οοη- 
ἀϊείοη, πὰ ἰξ βυιρ ρεϑβίβ τῆς ἀϊ Που 65 ἸΠΕΥ 
ἃτὸ Ἰεῖ ἴο οορε ψ δηὰ ἔμπα ἀμεῖεβ ἴΠΕῪ 
τηυβὶ ἄο. ὙΠΕΥ ἃζγα ἴο τεργεβεης Ηἰπὶ ἰπ 
τς ννοτ!ἄ: δηά τῃϊβ ἀρρεδὶβ ἴο Ηἰπ|}, Ης 
Ἰονεὰ {πεπῃ" εἰς τέλος, νν»ϊο ἢ 18 ἴγαπ5- 
Ἰαϊεά “ἴῃ της Πίρμεβὲ ἄδρτεε᾽" ὃὉγῪ ΟἾγυβ., 
ἙΕυτδγηλίυ8 [σφόδρα], Ογτ.-ΑἸεχ. [τελειο- 
τάτην ἀγάπησιν], ἀοάει, ΜΝ εῖδε; δυὲ 
Αοάει ἰΒβ 'νσοηρ 'ἱπ βαγὶπρ ἴδδὲ εἰς τέλος 
Πενασ πΊεδΠ8 “ ὑπίο ἴπε δηὰ,᾽᾽ 5εα Μι. χ. 
22. Μεϊδπομίποη ταπάθσβ “ ρεγάυγανῖε 
ἄοπες ραϊοεγείυγσ "Ὁ. ΗεἜ ἰονεὰ ιδετλ 
τῆγουρι 411 της βυβετγίηρβ δπά ἴο 11 τῇς 
ἰϑβιιεβ ἴο ννῃϊοῖ Ηἰ8 ἴονε δγουρῆις Ηἰτη. 
ΤΒΕ βέδιεπιεηΐ 8 ἔς βυϊίαδ]ς ἱπίγοάσο- 
τίοη ἴο 411} τῃδξ πον Ἰοοπιβ ἱπ νίδνν, Ηἰ8 
Ἰονα γεπηαὶπϑά βιςδάξαδλοϊ, ἀπά ννᾶβ πον δα 
τυ] ηρ τιοῖῖνε. ὍΠα βἰδίαπιεηξ ἰ8 πατῖπος 
{Πυδιγαῖεά Ὀγ τῆς ἀϊδαρροϊπιίϊηρ βιῖαϊς οὗἁ 
πε ἀϊβοὶρῖεβ. [ννειϊβιείη αυοίεβ ἔτοτῃ 
Ευτίρ., Τγοαά., τοδι, οὐδεὶς ἐράστης ὅσ- 
τις οὐκ ἀεὶ φιλεῖ; δηὰ ἔτοπι (δε Απέλοί., 
τούτους ἐξ ἀρχῆς μέχρι τέλους ἀγαπῶ, 
δηὰ οὔ. ϑμακεβρεαγεῖβ ϑοηηδές, Ἴχνὶ., 
ΚἼονα .. . δεδζβ οαἵ ἀνε ἴο {δε εἶχα 
οὗ ἀοοπὶ ᾽.] (2) καὶ ϑδείπνον γενομένου, 
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παραδῷ, 3. εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς, ὅτι πάντα δέδωκεν αὐτῷ ὁ πατὴρ εἰς τὰς 
χεῖρας, καὶ ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθε καὶ πρὸς τὸν Θεὸν ὑπάγει, 4. " ἐγεί- ἢ χί, ερ. 
ρεται ἐκ τοῦ δείπνου, καὶ τίθησι τὰ ἱμάτια, καὶ λαβὼν λέντιον 

' διέζωσεν ἑαυτόν" 5. εἶτα βάλλει ὕδωρ εἰς τὸν νιπτῆρα, καὶ ἤρξατο Ι Ορ. χα. 7. 
Ἰνίπτειν τοὺς πόδας τῶν μαθητῶν, καὶ ἢ ἐκμάσσειν τῷ λεντίῷ ᾧ ἦν αεα. χίί. 
διεζωσμένος. 6. ἔρχεται οὖν πρὸς Σίμωνα Πέτρον - καὶ λέγει αὐτῷ κὶ χῇ, 5. 

“ΒΌΡΡΕΣ Πανίηρ αστὶ νοοῖ," “ξυρρεσ πανίπρ' 
Ῥεεπ βεγνεά,᾽" οἴ. γενομένον σαββάτου, 
πε ϑαρρδιῇ Πανίηρ οοπηε, πρωΐας γενο- 
μένης, Με. χχνὶϊ. 1, τπιογηϊπρ Πανίπ, 
ἀδινπεά, [πῃ χ. 22 ἴδε ρῆγαβε ἐγένετο τ' 
ἐγκαίνια πιεδηβ ““τἢς Πεάϊςαιίοη δά 
διτίνεά ", 80 Ποῖα ἴπε πιεδηΐπρ ἰ8 “" βὰΡ- 
Ῥεῦ πανίπρ σοπΊα,᾿᾿ Δῃά ποῖ “ βυρρετ Βεΐπρ 
δηάδεά," οἵ “ΨὮΠ6 ΒΌΡΡΕΙ ΨΜ48 ρτγοςεδά- 
ἱῃ ς᾽". ἔνε τεδὰ γινομένον {πε πηεδηίης 
8. Β Ὀβίδητδ!ν τΠε 86 π|6, “ ΞΌρρες δεεὶν- 
ἵπρ,᾽" “δἱ βυρρεσ τἰπὶς ". ὙΠῖβ αἷβο ἰβ 
εββεηκίαὶ ἔο [6 υπάἀετδίαπάϊηρ οὗ ἔπε ἰη- 
οἰάεπί. Ἐεεῖ-ννΑβῃίηρ, ρ᾽ςαβαηΐ δηὰ οἰι8- 
τοπηδγν Ὀεΐοτα ἃ ποδὸς ψουά μαννα θεθη 
ἀἰξαντεθαῦα ἂπᾶὰ ουξ οὗ ρίδος ἰη ἴδε 
οουγες οὔτε, [Ὑῆὲ ουβίοπι 15 ἀδυπάδπεν 
{Ππϑιγαῖοᾷ Ὁγ Μνειϊβιεῖπ, Πουρμιν δπὰ 
οΟἴπεῖβ. ϑεε εἼβρεοίδ!ν Βεοκεγ᾽β Ολατγὶ- 
εἰς5.ὺ Τῆε ἔδεϊ, εἰἴδεῖ Ῥάγα, οὐ βαπάδὶ]θά, 
οὐ ΜΙ 5ῃοεβ, ννογε "ἰδ 0]ς τὸ θὲ πεαϊεά ὈῪ 
πε ἔπε ἄυβὲ οὗ (πε τοδάβ, ἀπά ἰξ νγαβ 
εχρεοιεά τμδὲ {πεὸὶ μοϑὲ ννουὰ διγηιβῃ 
σηεᾶπ8 οὗ ψαβϑῃϊηρ ἴπεπὶ, βεε 1[Κ. νἱΐ, 44. 
ὙΝΏεη οὖς Ινοτὰ δπὰ Ηἰ5 ἀϊβοῖρ]εβ βυρρεὰ 
τορείπεσ, {πὶ8 οἥϊςε τννουϊὰ ΡῈ ἀϊβοπατρεά 
ὉΥ τῃ6 γουπραδῖ, οὐ ὉῪ πε ἀϊβοῖρ]ε8. ἴῃ 
ἴαγη ; δῖ τ[Π15 δνεπίηρ ἴῃς ἀϊδοὶρ[ε8. δὰ 
Ὀεδη ἀϊδρυϊτίηρ Ὠΐοἢ οΥὗἩἨ ΤΠ 6πὶ ννᾶ5 τη 8 
ετεαίεβι, [Κ. χχὶϊ, 24, ἀῃἃ σοηβεαυ θην 
ΠΟ οπς ςουά βίοορ ἴο ἄο (8 πηεπίδὶ 
οἵδος ἔοσ (ῃς τεϑδῖ. (3) τοῦ διαβόλον. .. 
παραδῷ [οἵ παραδοῖ), “τῆς ἀεν!] Ππανίπα 
πον Ρυξ ἱπῖο ἴῆς πεδγί," εἰς. Εογ ἴπ8 
ἐχργεββίοῃ βεβληκότος εἰς τὴν καρδίαν 
866 εϑρεοίδὶν Ριπάδαγ, Οἰγηιῤ., χίῖ!. τό, 
πολλὰ δ᾽ ἐν καρδίαις ἀνδρῶν ἔβαλον Ὧραι 
κι το λ. 5:Π|||80 ἐχργεββίοηβ ἅζὰ ἐγεαυεπέ 
πῃ Ἡοσχηδσ. [ξ 8 ρϑῦῃδρβ γαῖμα βίγοηρεοσ 
τῆλ “δυρρεβὲ," “πε ἀδνὶ! Πανίηρ δἱ- 
τεδάν ρυῖ ἴῃ πὸ πεαγὶ ; {πε ἰάεα Βιδά 
Ὀεεη επιετίδιποά, {ἢ ννεὲ οᾶπηοὶ βὰν πδὲ 
δε ρυγροβε νναϑ8 δἰγεδαυ ἰογτπιεᾶ, Ηἰβ8 
τέβεηοα νγἃ5 Ἀποῖπος ἀϊβιυτδίηρ οἰεπηεης 

1 {πε {εαβί. Βυῖ Πδὰ Ϊ}6β8 υππιαϑκεὰ 
δίπι Ὀείοσγε βυυοῦ ΠΟΥ βριγ 8 48 ᾿οθη δηὰ 
Ρεῖεσγ, ᾿Ἰυάδβ8 νουϊά πανεῦ πᾶνε Ἰεἷς τῆδὲ 
τοοπ αἰΐνε. Ρεῖεγ᾽β βινογά ψουϊὰ πᾶνε 
πδλάς βυγεσ ψνοσκ ἴπλη νὰ Μαϊςῆυβ. 
7υάας ἐδπετγείογε ἰ8 ἱποϊυδεά ἱπ ἐπε ἔξει- 
ΜνΑβῃίηρ. “ 6588 δὲ {πε ἔεεῖ οὐ (ἢς ἱγαϊζοσ, 
ν δῖ ἃ ρίςζυτε, ν δι ἰΘββοηβ ἴοσ ὺ5 ᾽ (4.8- 
εἰέ).-νετ. 3. (0) εἰδὼς... χεῖρας, 1818 

σοηβοίουβηβββ οἡ ἴδε μαζί οὗ [6βδι18 8 πιεῆ- 
τἰοπεὰ το Ὀγίηρ ουἱ [πΠ6 σοη ἀεβοθπβίοη οὗ 
ἴπ6 δοτίοπ ἴο Βε γεϊαιεὰ, (5) 80 ἴοο ἰβ τῆς 
δεοςοπηρδηγίης Τοπβοϊουϑηεββ, ὅτι ἀπὸ 
Θεοῦ... ὑπάγει. [τ ννᾶ8 ποῖ ἱπ ἔοι- 
ξεϊίυηςο88 οὐ Ηἰβ ἴγὰς ἀϊρηὶεν θὰ Ὀεοαυξα 
ςοηδοίουβ ἴπαὶ Ης ννᾶβ βδυργεσης διά 
(οὐ Β ἀπιραβϑαάος ἔπδιὶ ΗςἊ ἀϊὰά ννῆαι Ης 
ἀϊά. [““ΑἹΙ ἐπίηρβ," βᾶὰγβ ΜεϊδποἊοβιῃοη, 
“ ροηάεγε τεβίαπιεπίιπὶ) Ρσοπηϊββυπη ἴῃ 
ϑογρτυγίβ "᾿ : “ οπγηΐδ, δάεοφυε ρεοοδίαπι 
εἴ πχοτίεπι ".} τ Ν ες. 4. ΤἼΐβ ρεγβοη, δὰ 
ἴῃ τηϊ8 τηοοά δηά ἴῃ {Πε86 οἰγουπιδίδποαϑ, 
οἡ ἴδε Ὀχίηκ οὐ Ηἶβ οὐνη ρδββίοῃ, 18 ἔγεβ 
ἴο διϊεπά ἴο ἴδε ννδηΐβ οὗ ὑπινοσίῃν τηθη, 
δηά ἐγείρεται... διεζωσμένος. “Ηε 
τίβ6β,᾿᾿ πανίηρ τϑοϊπεά δὲ {π6 τ80]6 ἱπ 
ἐχρεοίδιίοη πὶ οπε οἵ οἴει οὗ ἴῃς 
ἀϊδβοῖρίεβ νουἹὰ ἀο {με ἐξεῖ-ναϑῃίπρ..-- 
καὶ τίθησι τὰ ἱμάτια, ““ἀηὰ ἰδγβ 5:46 
Ηἰβ φαττλεηῖβ,᾽" 1.ς., Ηἰβ Τ ιτἢ, ἀρρεᾶτγ- 
ἱπρ ἴῃ Ηἰβ χιτών, 5ἰ τας ἴο οὐ “τ Ηἰβ 
Βῃιγῖ βίδενεβ ᾿,. τίθημι ἴ5 5ἰ τη! ]τῖγ ἀϑεά 
ἴῃ τίθημι τὴν ψνχήν, χ. τ΄, εἴο. [566 
αἶϑθο Κυρίε ου ἴκ. χίχ. 21:.}--καὶ λαβὼν 
λέντιον διέζωσεν ἑαντόν, ἑ' ἀπά Πανίπρ 
ΚΆΚΘΏ 8 ἐϊπέφι,,"" ἃ ἰονεῖ οἵ ἰοηρ' ᾿ἴπεῃ 
οἷοίῃ, “ΗςἬ γρίγε Ηἰπιβεῖς" ἐγΐηρ ἴδα 
ἴοννεϊ τουπὰ ΗἩΐπ). ΟΥ̓ ἐγκομβώσασθε, 
Σ Ρεῖ. ν. 5. Τῆς πιϊδάϊε διεζώσατο ἰ5 
υϑεά ἴῃ χχὶ. 7; ἴπε Ἴχργεββίοῃ ἤεσα ποτα 
εππ ριον ἱπάϊοαιες τπαῖ Ηξ 'ν858 [Πς 
8οὶς Αρεηὶ. Τῇῆε οοπἀεβοαπβίοῃ ἰβ ὑπάετγ- 
βιίοοά ἴῃ τῆς Ἰΐρῶς οὗ ννδδὶ ϑυειοπίῃ5 [6115 
οὗ Ὀαϊίρυϊα (( 4]. 26), ἐμαὶ με ννὰβ ἑοπά οὗ 
τα κίηρ βοπὶα οὗ ἔπε ϑεηδίοιβ ν'αἱξ αἱ ἢϊ5 
1806 “' ϑυςςἰποῖοβ ᾿ἰπῖδο,᾽" τῃδι ἰ5, ἰπ τῇς 
δυῖΐβε οὗ νναϊίεγβ.---νεσ. 5. εἶτα, .. 
γιπτῆρα. Εδοἢ βἴερ ἰπ (πὲ ψδοῖς 
δϑιουπάϊηρ Βοοηθ ἰβ πηρτίπιεὰ οη {πα 
ταἰὶπὰ οὐ ἰοβη. “Νεχὶ Ηβ ρουζβ ννδῖος 
ἰηῖο τῇς Ὀαβίη,᾽" ἐλδε Ὀαβίη ὑἰοἢ 6 
Ἰαπάϊοτά παά ἔυγηϊβμεά 25 ραγτὶ οὗ ἴῃ8 
ΠΟΟΟΒΒΑΥΥ ΔΙγδηρεπιεηῖβ. [νιπτῆρα ἰδ 
ΟὨΪγ ἔουιπὰ Πεγε ; Ῥυὰῖ ποδανιπτήρ ἰ8 ποῖ 
80 ΓΤἄζΘ; δε6 Ρ]υῖ,, Ῥλοείοη, 2ο, ννῆδσε 
ποδονιπτῆρες ἢΠ]1εἀ ἢ νης τνεγε ρτο- 
νἱάεά ἴογ ἴε μυεβίβ.)--καὶ ἤρξατο 
γίπτειν. . . “1811 ταϊπίβἔοσι! οπίκεῖς "ἢ 
(ατοιία8). [Ρ]υΐαγο! 8αν8 οὗ Ἑδνοηίιβ 
τηδὲ πε ἀϊὰ ἴον Ῥοπιρεὺ ὅσα δεσπότας 
δοῦλοι μεχρὶ νίψεως ποδῶν.) Ης “Ῥερδη 
ἴο νΆ5ἢ τε (δεξ οὔτῃς ἀϊδοὶρίθβ; “δερδη," 



816 

ἐκεῖνος, ““ Κύριε, σύ μου νίπτεις τοὺς πόδας ; " 
καὶ εἶπεν αὐτῷ, ““Ὃ ἐγὼ ποιῶ, σὺ οὐκ οἶδας ἄρτι, γνώσῃ δὲ ' μετὰ 

8. Λέγει αὐτῷ Πέτρος, “Οὐ μὴ νίψῃς τοὺς πόδας μου εἰς 

1 νας. 12. 
“ 33 

ταῦτα. 

ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝῊΝ ΧΠΙ. 

ἡ. ᾿Απεκρίθη Ἰησοῦς 

τὸν αἰῶνα. ᾿Απεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “Ἐὰν μὴ νίψω σε, οὐκ 
ἘΣ τ ἔχεις " μέρος μετ᾽ ἐμοῦ.᾽" 

Χχχ. 

9. Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, “Κύριε, 
ἡ μὴ τοὺς πόδας μου μόνον, ἀλλὰ καὶ τὰς χεῖρας καὶ τὴν κεφαλήν." 

Ὁ ἴεν. χνὶ, 1ο. Λέγει αὐτῷ ὁ ̓ Ιησοῦς, ““Ὁ " λελουμένος οὗ χρείαν ἔχει " ἣ τοὺς 
᾿ ΠΝ πόδας 1 νίψασθαι, ἀλλ᾽ ἔστι 

πος 
ὁ τρὶ ἀλλ᾽ οὐχὶ πάντες." »Ῥκΐελ 

Ῥ καθαρὸς ὅλος " καὶ ὑμεῖς καθαροί ἔστε, 
τι. Ἤιδει γὰρ τὸν παραδιδόντα αὐτόν: διὰ 

τοῦτο εἶπεν, “ Οὐχὶ πάντες καθαροί ἐστε.᾿ 

ΔΜ οὐδ ἡ τους ποδας, Ὀυξ (Πεδ6 ᾿νοτάβ δε ἴουπά ἰπ ΑΒΟΕΟΚΙ,. 

ῬεΙθδρβ δεοδυδε, Δ88 Μεγεσ βυσρεβίβ, ἴδ8 
ννΔβίηρ 88 ἱπιεσγυρίεά, δυϊ (Πϊ8 18 ποῖ 
οετγίαίῃ.---ν ἐσ. 6. ἔρχεται οὖν, σῤῥαγεηεΐν 
ἴῃ (6 ογτάεσ ἴῃ ψ πιο ΠαῪ Ππαρρεπεά ἴοὸ 
Ὅδ 5ἰτίηρ, δηὰ Πανίηρ ἢτγβε νγαβῃεα βοπὶα 
οὔτπα οἵδοτ ἀϊδοὶρ᾽εβ, Ἧς σοπλεβ ἰο ϑίπιοι 
Ῥεῖΐοσ, Ψ8ο ἄγαννβ ὉΡ δἰβ ἔεεϊ οὔ οὗ τεδο ἢ 
δηὰ εχοϊδίπιβ, Κύριε, σύ μον νίπτεις τοὺς 
πόδας; Τῇε σύ τε ὑσουρδῖ ἱορεῖπεῦ 
ἴογ τῆς βδκε οἱ ἴπε οοπιίγαδβί.--νεσ. 7. 
ΤΠ15 νν88 ἃ τίρῃι ἱπηρυΐβε ἀπὰ ποπουσγαθὶα 
ἴο Ρεΐεσ ; δπά {πεγείοσε [6808 ἴγεδῖβ ἴΐ 
τεηάετῖγ. ὃ ἐγὼ ποιῶ. .. μετὰ ταῦτα, 
“δι 1 ἂπὶ ἀοΐπρ που ἄοβὲ ποῖ δὲ 
᾿μὐφρτὸ ςοτηρσαεπεηά, δας ποὺ βῃα] 
δᾶ 88 Βοοῆ 85 1 Δπὶ ἢπίβῃεδ ", Τῆς 
Ῥτοπουπδ ἃτε ετπρπαῖίὶς, (πδὲ Ῥείδσ τῇδ 
Ὁπάετβιαπά τΠδὲ [εβι8 πᾶν ἢανα πιυςῇ τὸ 
ἄο ψ Ὡς ἴῃς ἀϊδοίρε οάπποὲ οοπιργο- 
Βεηᾶά. Τῆς ἢτβι τεαυϊδιε ἴῃ ἃ ἀϊβοίρὶε οσ 
ζοϊοννεῦ ἰβ δρβοίυϊα ἰγυβὲ ἴπ τη6 τυϊβάοπι 
οὗ μῖβδ Μαβίεσ. μετὰ ταῦτα τείετβΒ ἴο ἴῃς 
ἱπητηεάϊαίς ἔυΐυτα; 8ε86 νδσ. 12, ὑνῆεσα 
ἴδε εχρίδπδιίοη οὗ τῆς δοϊΐοπ ἰβ ρίνεη. 
[οὐκ ΜᾺ μακρὰν ἐρεῖ, Ευκῃγτηΐι5.1---Ν εἰ. 
8. Ῥεῖεσ, ἤοννενεσ, οᾶπηοῖ δοςαρὶ τῆ 
αἰδοῖ ε᾽ἰβ διἰτἰτιάς, Ῥὰξ Ρεγβίβίβ, Οὐ μὴ 
νίψῃης μον τοὺς πόδας εἰς τὸν αἰῶνα, 
“ ὭΘΥΟΣ 5Π8 1 Του ννΑϑῇ τὴν ἔεειϊ ". Τῆς 
εἰς τὸν αἰῶνα ν»ὰβ ρτοπιριεά ὃν πε 
μετὰ ταῦτα. Νὼ ἔπτυτε ἐχρίαπδίίοη οδη 
τηᾶκαε [Π18 ροββίδ]ε. είεγ᾽ 8 Πα ΠΊΕ ἰδ 
γε δπουρῇ το δἷϊονν δὶπὶ ἴο βεὲ δα 
ἱποοηρτυν οὗἩ [88 νναβῃϊπρ' Πἰ8 ἔεεξϊ: 
ποῖ ἄξερ ἐπουρῇ ἴο πιᾶκα ᾿ἰπὶ σοπβοίουβ 
οἵὗἵ ἴδε ἱποοπρτγυΐ οἵ δἰ ἴῃ 8 ορροδβίπϑ 
δηὰ ἀϊοιδιίηρ ἰο δπίβ Μαϑβίες. Τὸ ῃϊβ 
οδβαγαδοιεγίβεις υζέεγδαπος [ε808, υγϑι εἶτ 
στὰ ἴῃς θαβίη, τερ εβ, ἐὰν μὴ νίψω σε 
“90. ἐμοῦ. ϑυρετῇο!8}} εἶεις ννογάβ 
Ταῖρμε πιεᾶπ (πὲ υπίε88 Ῥεῖεσ διἱοινεὰ 
]εβὺβ ἴο τνυϑβῇ δἰπὶ, ἢς οου]ά ποὶ [1 δὲ 
ἴδ ]6 ψ Ηἰἱπι. Βυΐ ανίάθηςν Ῥεῖοσ 
ουπὰ ἰπ ἴπεπὶ 4 ἄδερεσ βἰφηϊβοδηςε, ἀπά 

υπάετοιοοά τπεπὶ 88 πηεδηΐηρ: ὈΣηΐεβο αὶ 
ψνΑΒἢ γοῖ,, γοῦ δὲ οιοαϑὲ οτὶ ΤΩ 
ε]!οννθῖρ ἀπά οδᾶβε ἴο βἤδε ἰπ την 
Κκίηράοπι δπά ἀεβιϊηγυ. Ηεσγε πε ϑυτηδοῖῖς 
βίρηϊἤσαπος οὗ πε εαἰπρ ᾿ορεῖμες δπὰ 
οὗ {πὲ ννδδῃϊπρ Ὀερὶπβ ἀϊπηὶν τὸ ἀρρεᾶγ. 
Τῆδὶ Ρείος βὰν ἰδὲ τπ|8 ἄξερεσ πιοδη- 
ἱπρ νν88 ἱπίεπἀεὰ ἀρρεδῖβ ίγοπι ἴῃ εαρεῖ- 
πε58 οὗ Πΐβ ληβινεῖ.--  εσ. 9. Κύριε... 
κεφαλήν. Α πιοπιεπὲ ἃρὸ ἢς ἰοἱὰ δὶβ 
Μαβίεσ Ηε ννὰβ8 ἀοίπρ ἴοο τηυςῇ : πον 
Ὡς 6118 Ηἰπι Ηε 8 ἀοίπηρ ἴοο [ἰπ||6. 56εἰ 
Ψ1}} γῖνεβ ρίαςε βίον γ. Ὑεῖ (ῃϊ8 ννὰβ τδς 
Ὁπιη βία Κα ῦ]ς ἐχργεβϑίοη οὗ ἀενοιίΐοηυ. [ἢ 
ΜΔΒΠίπρ' 15 ΔΩΥ τεαυϊγεπιεπὶ ἴοσ εἰ ϊον- 
βῃΐρ υυἱτῇ Τῆες, νναϑὴ τὴς ΠΟ γ. [ἢ Νοα 
Ρεάεβ βοΐιπι), 411058 8011 πη πίβῖγ νἱάεηϊ; 
βεὰ πιᾶπυ8 εἱ Ἴοδρυῖ, αυοδ σοηνῖναα 
δάἀδβρίοίυης," ὙΝεἰδίεῖη.)] Ης ἴβ8 581}}} ἰπ 
εττοσ.--νεσ. το. ὯὋὉ λελουμένος. .. 
ὅλος. “Ηε πὶ ἢ88 δεεη ἰπ ἴδε Ὀδἢ 
45 πο πεεὰ ἴο νναϑῇ βᾶνε ἢ 8 ἴεεῖ, Ὀυϊ 18 
411 οἰεδη."" Ηἱἴβ8 ἔδεϊ πιᾶὺ ὃς βοϊϊεὰ ὉΥ͂ 
ΜΑΙ κί, ἴοπὶ ἴδε ρυδὶὶς θαι το τῆς 
ΒΌΡΡες Ἄσπδπηρεσ, δπὰ ἰδ ἰδ ἐπουρῃ ἴπδὲ 
ἴδεν ὃς ννδβπεά. “"Αὰ Ἴσοηνὶνίαπι νοςδτὶ 
βοϊδραηι ρῥγίιιβ ἰπ Ῥαΐπεο ἰανατὶ ; ἰπ ἀοπῖο 
νεσο σοηνίναίζοτί8 ποηπὶϑὶ ρεάεβ, αρυβ 
ἱπ νία ξηδῳ δυῖ δοσάςβ δάἀπαδεβεδηῖ, ἃ 
δεινὶβ δὐϊμεραπέυτ, πα Ἰεσεί, βαρεῖ φυΐθυϑ 
Δοουτηεθδηΐ, πιδουϊαταπίυς." Ὑν εἰδεεϊη. 
Ης βυρροιῖίβ ἴδε δβίδίεπιεπὶ ὉΥ ΠΊΔΗΥ 
τείεγεποεβ. Τῆς δάδεά οἴδυβε ἀϊβοϊοξεβ 
παῖ ἃ βρίγίτυαὶ βεπβε υπάει!εβ ἴδε 
ΒΥΓΩΡΟΪ : ὑμεῖς καθαροί ἐστε, ἀλλ᾽ οὐχὶ 
πάντες, “γε τα οἴεδῃ, δῖ ηοἱ 411 ", ΑἹΙ 
δὰ δέξῃ νναβῃεὰ : ἰῆς ἔεεῖ οὗ [υδδ5 ννετα 
48 οἷδδη 88 ἴῃοβε οἵ Ῥεῖοσ. Βυϊ 1υἀΔ8 
νν88 ποῖ οἴδδη.---νεῖ. σὰ. Τῇδὶ ͵υάλε 
"ν88 τηξεδπέ ἰ8 δὲ οποα βδίά ἴῃ νεῖ. 11. 
Ἤιδει. .. ἐστε. [εβ808 ἰδυβ 5δον ,.1Πδὲ 
Ηε ἀϊδεϊπρυΐβῆεβ θείννεεπ ἔπε οἤεπος οΥὌ 
πε τεϑὲ δηὰ τῃς βἰπ οὗ [υ448. ΑἹ] ἐπὶ 
ἴδεν τεφυϊεά ψᾶ8 ἴὸ βᾶνε ἴῃς βοὶϊ οὗ 
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12. Ὅτε οὖν ἔνιψε τοὺς πόδας αὐτῶν, καὶ 4 ἔλαβε τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, ᾳ κ. 17, 18. 
"ἀναπεσὼν ῖ πάλιν, εἶπεν αὐτοῖς, “Γινώσκετε τί πεποίηκα ὑμῖν ; τἼΚ. χί, 4). 

Τοῦ. ἰἰ, σ, 13. ὑμεῖς φωνεῖτέ με, Ὁ διδάσκαλος, καὶ ὁ κύριος - καὶ καλῶς εἴν. 17; νὴ, 
λέγετε, εἰμὶ γάρ. 14. εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα ὑμῶν τοὺς πόδας, ὁ κύριος 
καὶ ὁ διδάσκαλος, καὶ ὑμεῖς ὀφείλετε ἀλλήλων νίπτειν τοὺς πόδας " 

15. ᾿ὁπόδειγμα γὰρ ἔδωκα ὑμῖν, ἵνα καθὼς ἐγὼ " ἐποίησα ὑμῖν, καὶ 78. το το, 
εἰ. 

ὑμεῖς ποιῆτε. 
ἰϊ.6. 

16. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, οὐκ ἔστι δοῦλος " μείζων υ Εχοά. χίν. 
1. 

τοῦ κυρίου αὐτοῦ, οὐδὲ ἀπόστολος μείζων τοῦ πέμψαντος αὐτόν. ν χν. οο. 
Χ7. εἰ ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε αὐτά. 18. οὐ περὶ ας 

24. 

πάντων ὑμῶν λέγω - ἐγὼ οἶδα οὖς 2 " ἐξελεξάμην - "ἀλλ᾽ ἵνα ἡ γραφὴ ΣΝ αν 
πληρωθῇ, “Ὁ "τρώγων μετ᾽ ἐμοῦ ὃ τὸν ἄρτον, ἐπῆρεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν γ δὰ, χι! ρ. 

ἃ καὶ ἀνέπεσεν ἰη δ "ΒΟ". 3 Βεξῖες τινας ἢ 9 ΒΟΙ, 33. 

5 μετ᾽ ἐμον ἴῃ 9 ΑὉ νεῖ. [,3ϊ. νυΐξ. ; μον ἰπ ΒΟΙ, δἀοριεὰ ὃν ΥΝ.Η. Το οἶαυδα 
͵δ ἴλι18 οἰοβεσ ἴο ἰς Ηδῦτσεν,» 

τπεῖς Ῥγεβαπὶ ον] ἐεπιρεσ δηὰ ἰεαϊουβυ 
τεπιονεά : ΠΕ Ψετα ἔγαα ἴῃ Παδγῖ, [ΠΕῪ 
μαά Ῥεβη ἴῃ τῆς Ὀδίῃ δηὰ δά οἠΐῃν Ἵοη- 
τπιδοϊεά ἃ βρης βιδίη. Βυὲ [υἀλ5 πδά 
ποῖ Ῥεεῃ ἴῃ πε Ῥαῖῃ : Βε Βδά το ρεπυΐπα 
δηδ μαρίζιιαι ἰουαῖν τὸ ΟὨτίβι.---ν ἐσ. 
τΔ. Ὅτε. .. ὑμῖν: ““ψδεη, πε, Ης 
Βαὰ ναβῃεὰ ἐπεὶς ἔδεξ δηὰ ἰδκεὴ Ηἰβ 
ξατπιεπῖβ [ο΄ τίθησι τὰ ἱμάτια οὗ νετ. 4] 
πὰ τεοϊϊποὰ δραὶπ Ης βαϊά ἴο [πεπὶ: 
Κηπον γε ψμδὲ 1 πᾶνε ἄοπε ἴο γου ν᾽" 
Ῥο γου ρεγοεῖνε ἔδε πιεαπὶπρ οὗ {πϊ8 
δεοῦοη ἡ Β νναϑηϊηρ μεῖς ἔδεε Ηδ μδά 
νναβῃεὰ {πεῖς πεᾶστί. ΒΥ βιοορὶπρ ἴο {π|8 
ταεηίδὶ βεγνίος Ης δὰ πιδάς ἰπεπὶ 81] 
δϑῃδγηεὰ οἵ ἀεοϊπίηρ τ. ΒΥ τπ|8 βἰπιρίς 
δοίίοη Ης μαὰ ἰυγτπεά ἃ σοπιρᾶπυ οὗ 
Ψτδηρ ηρ, ΔΉΡΤΥ, ᾿εδίουβ πιεπ ἱπῖο ἃ 
ςΟΙΡΔΠΥ οὗ Ππυπ͵ιοϊεὰ ἀπά υπηϊϊεὰ 
ἀϊβοιρ!ε8.--τνεῖ. 13. ὑμεῖς φωνεῖτέ με, 
“γε 08] πις,᾽ π΄ δά ἀτεβϑίπρ πις (φωνεῖν, 
ποῖ καλεῖν), ὃ διδάσκαλος καὶ ὁ Κύριος, 
“Τεδοποσ" δηὰ “1 ογᾶ ᾿"; τῆς ποριίπα- 
ἐἰυμς ἐϊέμίῖ, δες ὙΝίπεσ, 226. Ῥεσῆδρβ 
4 ἘΔΌΡΙ ᾽" ψουϊὰ σοηνον Ὀεῖϊίες ἴῃς τεβρεοῖ 
ἱπνοῖνεά ἴῃ διδάσκαλος. καὶ καλῶς 
λέγετε, εἰμὶ γάρ. εβυ8, πυπηδῖε δηά 
8εἰ ἔβυρργεββϑίπρ 28 ΕΗ ννᾶβ, οἰδαδὶυ 
τεοορηιδεὰ ΗΒ οὐη αἰϊρηϊςν δηὰ ου 
οὐοοδβίοη δββοσιοὰ ἰξ. Ἡετγε ἴπε ροϊπὶ οὗ 
ἴδε Ιεββο ἰἴαῪ ἴῃ Ηἰἷβ σοπβοίουβηςββ οὗ 
δαΐηρ {πεῖς 1,ογά.----ν ες. 4. Ηεποε {δα 
ἃ )ονέϊονὶ ἀτρυτηεηῖ: εἰ οὖν ἐγὼ ἔνιψα 
... πόδας, “1{1 τΠεη, Τνοτὰ δηὰ Τεδοῆεσ, 
ὙΑβῃεὰ γοὺτ ἐεεῖ, γε 4150 οὐυρῆι (ὀφείλετε 
ἀεποιΐηρ πιογαὶ οὐ] μαιίοη) τὸ νναδῦ οπα 
ΔΗΟΙΠοΣ Β ἔεει ". “1 ἰδ ποῖ ἴἢς ἃςξ ἰἴβε] ἢ, 
δυὲ ἰξβ πιοταὶ εββεποο, νὩϊος αῆοσ Ηἰβ 
ἐχατηρίς Ηςξ επ)οΐϊηβ ὡρὸπ ἴδοπὶ ἴο 
Ἔχογοιβα." Μεγεσ, Τῇΐβ ὯΔ5 βοπ)οίἰ πηε8 

δεεη οοπδίἀετεά ἃ οοπιπιαπὰ επ]οϊηίηνσ 
ἴδε Πἰτατα] νναβῃίηρ οὗἩ {π6 δεῖ οἵ βοοσ 
δδίηϊβ: δηά ννὰβ ργβοιἰβεὰ ἴθ Ἑηρίδπὰ 
ΠῚ] 1731 ὉΥ {πε [ογά Ηἰρῆ Αἰτηοηεσ, 
Ἀπά ἰβ 81}}} ργδοιίβεά ὃν τἣς Ῥορε οη 
Μαυπάν ΤΒυτγβάαν (Ὁ ὲες Μαπάαί, τῇς 
δ Ὀείογτε ἀοοά Ἐτίάαυν. ϑες αἷβο 
ΟΒυτοΒ 8 “ποεῖνι, ρ. 40... ΤΒς δηοίεπε 
τϑοίίος 18 ἀϊδβουββεὰᾶ ἰῃ Αὐυρυβιίης᾽ 5 
δέξεγς, 55, ἴο [πυδτγίι8, ο. 33. [ἴ δἵ οῇςα 

ἴοοῖ [18 ρίδος 48 βυτηδοὶὶς οὗ 411 Κίπαϊν 
φάγε οὗ ξε]]ονν- ΟΠ γιβείαπβ, βοα τ Τίπι. ν. 
1ο.-τνεῖ. 15. ὑπόδειγμα. . , ποιῆτε, 
ὑπόδειγμα '5 οοπδεπιηεὰ ὃγ ΡΗγγπίουδ, 
ὙΠΟ τεοοτητηθηβ {πε Ατιῖς παράδειγμα. 
5:6 Ευϊπεγίογά᾽ 8 ἰῃςεγεβιίηρ ποῖε, Ν᾿ εῖσ 
Ῥάνγπ., Ρ. 62. ὍΤῇα ρυγροβε, ἵνα, οὗ Ηἰ8 
δοίϊοη νν»88 ἰπδὲ {πεν πιΐρσῃς δοῖ ἴῃ ἐπα 
βᾶτης πυπιῦϊα, Ἰονίπρ' βρίσγιῖ, ἴῃ αἱΐ {πεῖς 
ςοπάυοιϊ ἴο οηα δποίδπεσ.---Ν ἐσ. 6. Απά 
858 σοΟηΠγπΊδίοτυ οὗὨ [π|8 ἜἼχδηρὶα ἀπά ἰῃ 
τοῦυκαο οὗ τπεὶς ῥχίἄς, Ηξς δάάβ: οὐκ ἔστι 
δοῦλος. .. αὐτόν. πῃ Μι. χ. 24 ἃ 
δἰ ΠΏ ΪΑς βαυΐπρ Οσουβ; οὖς αἷδο 1,Κ. νἱ. 
40, δηὰ [Κ. χχίϊ. 22. Τῆς β'ανε ψ πόδα 
ἑιποκίοη ἰδ 18 ἴο βεῦνβ ἰβ ποῖ “ ρτεδίοι," 
μείζων, [πδη δἰ ἰοτά, ννῆο πηᾶὺ Ἔχρεςὶ ἴὸ 
τεοςοῖνα βασνίςς, δηὰ {πογοίοσε (πῸ βίανα 
ΤΑΔΥῪ ΜῈ βίοορ ἴο τῇς οβῆςεβ ννῃϊςἢ 1Π6 
Ἰογὰ ῃἰπιβεῖ ἀϊβοπαγρεβ δὰ σουπὶ ἢ πὸ 
ἐχοτηριίοπβ ἴπΠῸ ἰογά ἄοεβ ποῖ ςΪαἰπ,.-- 
γεσ. 17. ΤΒεβε ᾶσε οὐνίουβ ὅγβι ργίποίρῖςδ 
ἱπ ΟΠεβείαῃ ἀἰβοὶρ᾽ εβμὶρ, δυὰς τς πε 
Κηονϊεᾶρε οἵ ἴπεπὶ ἰ8 ποῖ επουρῇ: εἰ 
ταῦτα οἴδατε, μακάριοί ἐστε ἐὰν ποιῆτε 
αὐτά. ταῦτα τεΐετδ ἴΟ ννὴῆδι [εβὺ8 δά 
7ι8ὲ ἀεοϊαγεά τὸ δε {πε βἰρηίῆοδηςς οὗ 
Ἦ! 5 δοιίοη. εἰ οἴδατε, “1 γε Κπον,᾽" 88 
γου ἀἄο Κπον ; ἐὰν ποιῆτε, ἃ ξυρροκίτίοη. 
“ΤῊς Κηονηρ ἰ8. ΟΡ] εοινεῖν ρταπιςά, 
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ταῖν τς πτέρναν αὑτοῦ. 

Μι ᾿. χανΐ. 
ΤΠΟΡΙ νἱϊ!, 

84; χυνὶϊ, 

ι δι 

λαμβάνει τὸν πέμψαντά με." 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΙΙ. 

19. "ἀπ᾽ ἄρτι λέγω ὅμῖν πρὸ τοῦ γενέσθαι, ἵνα 

ὧρι ὅταν γένηται, πιστεύσητε ὅτι " ἐγώ εἰμι. 20. ἀμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 

Ὁ "λαμβάνων ἐάν τινα πέμψω, ἐμὲ λαμβάνει - ὁ δὲ ἐμὲ λαμβάνων, 

21. Ταῦτα εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς " ἐταράχθη τῷ πνεύματι, καὶ ἐμαρτύρησε 
Σ Ατ. . καὶ εἶπεν, ““᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὅτι ὅ εἷς ἐξ ὁμῶν παραδώσει με." 

22. Ἔβλεπον οὖν εἰς ἀλλήλους οἱ μαθηταὶ, ἀπορούμενοι περὶ τίνος 
οἾΚ. χνΐ. ας. λέγει. 23. ἦν δὲ ἀνακείμενος εἷς τῶν μαθητῶν αὐτοῦ ἐν τῷ " κόλπῳ 

τῆς ἀοίηρ 5υδ)εςιίνεῖγ οοπάϊεϊοπεά.᾽" 
Μεγες. ὅη τὰς ἀουῦδῖε ῥτοῖϊαβίϑ δεὲ 
Βυτίοῃ, 268. κάριοι [8 υϑυ2}} ἰγδῃβ- 
Ἰαϊεὰ “ υἱεβοο» τι ν. 3, ]οῇη χχ. 20, 
δηὰ βῃουἹά δε 80 Βεζο.--Ἶεσ. 8. Τῖ8 
δ᾽ εββεάπεββ, Ης κπενν, οουἹὰ ποῖ δἰίδος 
ἴο 811 οὗ ἴπεπὶ: οὐ περὶ πάντων ὑμῶν 
λέγω, “1 Βρεᾶκ ποὶ οὗ γοῦ 411,1 ἀο ποῖ 
Ἔχρεοὲ 411 οὗ γου ἴο 16] τῆς σοπάϊθοη 
οἵ δἰεββεάπεββ. ἐγὼ οἶδα οὖς ἐξελεξάμην, 
“ἜἼ [οσ ΤΥ ρᾶγὲ (ἰπ οσοπίζαβε ἴο ἴῃς 
ἀἰβοῖρίεβ ψηο ννεγα πῃ ἱξπογαησε) Κπονν 
τε τε νοῦ 1 ἤᾶνεα ἿἽἤοόβεη 88 
ΑΡροϑβεῖεβ," δηά 8ἤπὺ τπεγείοσε ποῖ ἕακδθη 
ὉΥ Βυγρτῖίθαε ὉῪ πε ἰγεδσπεσυ οὗ οπα οὗ 
τῆθη. Εος ἴδε οδοῖςε οὗ [υἀ4δ8 ες νἱ. 
70, Μῇεσς πε βαπὶα ννοζσά ἐξελεξάμην ἰ8 
ἀδεὰ. ἀλλ᾽ ἵνα... Τῇε 5ἰπιρίεβι οοη- 
βιίσυοσιίοη ἰ8: “ΏΕῚ ομοβε [488 ἰπ οτγᾶες 
παῖ, εἴς, ὙΠῖβ τὴδυ ποῖ, πονγενεσ, ἰη- 
νοῖνε ἴδαῖ [ε8ι8 οορβοίομσῖν ρόθς τυσὰν 
ἴοτ τΠΐβ ρυγροϑβε. Ὑῆὴμδῖ ἴ8 ποῖ βαϊά, δπὰ 
οδη βοδγοοὶν δε οοποεϊνεά. ΤΊιε ϑογίρίυγα 
ψνὨϊοἢ νναϊϊεὰ ἔοσ {] Δ΄ πχεπὶ 18. Ρ8. χὶ. 9, 
ὁ ἐσθίων ἄρτους μον ἐμεγάλυνεν ἐπ᾽ ἐμὲ 
πτερνισμόν. Εδίϊηρ ὑτεδά (ορείμπεσ ἰ8 
πῃ 411 οουπίσίεβ ἃ βῖρῃ, δηὰ ἴῃ βοπὶε ἃ 
φονδηδηΐ οἵ ρἰεάρε οὐ {τἰεηἀβῃὶρ. Οἱ 
Κυρκε οὐ ὁμοτράπεζος δηδ ΤτΙυπΊθυ}}᾽ 8 
Βίοοά Οουεμπαπέ, Ὁ. 313, δπὰ Ογὶεπέαὶ 
1ὖϑξε, ν. 36ι:. Ἡετε πὲ ἔδοϊ οὗ 1υ 48’ 
εαἰίης Ὀγεδλὰ νυ [6ϑ08 8 ἱπιγοδυςεά 48 
ἀροταναίίηρ Πὶ8Β οτἰπηθ. “"ἼΤὸ [ἢ τῆς 
Βεε]᾽ ἰ8 ἴο κίοκ, ψβεΐπες οσγ  ρίπδιν υδεὰ 
οὗ ἃ Βοζβε οἵ ποῖ ; ἀῃὰ ὄἼχρσγεββεβ νἱοίΐεποα 
δηὰ ςοπιοπιρί.--- ετ. χορ. ΤἼΐβ ρτᾶνε 
δηπουποεπιεηΐς ννᾶ8 τηδὰς δὲ {Π|8 ροϊηΐ 
ἃπὰ ποῖ ργενίουβῖν, ἀπ᾿ ἄρτι, ““ἴτοηὶ 
Ὠεποδέοστῃ ᾽ (48 1 τῃ6 Κπον]εάραε τεβυ]ῖ- 
ἱπρ ἴτοπι ἴπε δηπουποεπιθηίὶ γαῖμα ἴλη 
τῆς δηπουηοεπιεηΐ ἰἴ5ε17 τνεγα ἀϊςταιὶπρ 
τῆς ἐχργεββίοη) “1 ε]} νοῦ Ὀείογτε ἴἴ 
Βάρρεηβ, πὲ ἤδη ᾿ξ μ48 αρρεηεά γου 
ΤΆΔΥ Κπονν ἰδδὲ 1 δηὺ Ης," ἱ.4., τῆς 
Μεββίδῃ ἰῇ ῃοστι ἴπ686 ῥγεάϊς το να 
ἀεβιϊηεὰ ἰο ὃς ζ]Β]1εά.---Ν τ. 2οθ. Βυὲ 
1εβὲ τηῖ8 δππουποεσηεηὶ βῃουϊά ννεάκεη 
τμεῖγς οοπῆδεηποε ἰπ οες δποίῃεσ δηά ἴῃ 
τπεῖς ον 041} ἴο ἴδε Αροϑβιοϊαῖε (“" ργο- 
Ῥαῦ1]6 εβὲ νοϊυΐββα Οπγίβέυπι οἤεπάϊουϊο 

τηρδάογὶ "5, ΟΑἰνὶη) Ηξ μαβίθπβ ἴὸ δάά: 
ἀμὴν. .. πέμψαντά με [ἄν τινα δεῖίες 
ἴῆδη ἐάν τινα]. Ης ρίνεβ ἴπε δββυγδηςς 
τηαὶ ἴὰοθς ποῦ Ἧς βεπᾶβ δἃ8 Ηἰβ 
ΔΡΟΒ1168 Ψ11}} Ὀὲ ἰδεπειβεὰ νυν Ηἱπηβεϊξ 
Ὧν νὴ Θοά. μὰ 

ν. 21-3.οθ. νάας ἐς εἰϊηεϊπα τά ὕγονα 
ἐδ6 εονι τ ον τι 21. Ταὐταεἰπὼν... 
παραδώσει με. ΤνΟ εἰεπιεηῖβ ἱπ ἴδε 
οοτρδην πὰ ργενεηίεά [εβιυ8 ἥοτῃ ἔτεεϊ 
υττετίηρ ΗΒ ἰΔβὲ οουπβεῖβ ἴο τῆς Ὑνεῖνε. 
(1) Τ πεν δὰ πιδηι!εβιθά ἀϊβϑεπβίοη νν μος ἢ 
Ψουϊὰ ρσαναηὶ ἴμεπὶ ἔτοτῃ δοίης τορεῖμεσ 
ψἤεη Ηε Ψ 88 βοπα, δπά ἃ ἴδπιρεσ ΒΟ Β 
μου ργενεπὶ ἔπεπη ἔτοπι τεοεϊνίηρ Ηἰ8 
Ψοτάβ. Απὰ (2) ἔπεσα ννὰβ δτῆοηρ ἔμεπὶ 
ἃ ἰταϊϊοσ. ὙΠ ἢτβι εἰεπιεηὶ οὗ ἀϊδοογὰ 
Βαά θεεη γεπιονεὰ ὃν τῇς ἐξεῖ-νναβϊηρ. 
Ηε πον ρῥτγοςςαάϑβ ἴο εἰϊπιίπαῖς ἴῃς ϑεςοπά. 
Βυῖ το πᾶνε δὲ οὔσας παιηδὰ δε ἱγδιῖοσ 
ψουὰ πᾶνε δε [δῖα]. Ρείεσ δηὰ τπς 
τεϑὲ ννουϊὰ ᾶνςε ἰᾶκεη βίερβ ἴο ἀείεαλι, 1 
ποῖ ἴο ρυΐ δῃ επᾶ ἴο 0445. ὙΠετγείοσα 
Ηε πιεγεῖν βᾶυϑ, εἷς ἐξ ὑμῶν π ῴ 
με. Τηὶβ ἃ γνὰ5 νηοῦ τἰτουδ]εὰ Ηἰ8 
δρίγίς, (πὶ οπε οὗ ἴπε τ νεῖνε νῃοπὶ Ης 
δαᾶά 8ο οδπεγίβῃεά βῃουϊά ἰὐτ ἱγδαῖῖος, 
υδίπρ {πε ἑατη τ αγὶτν δηὰ Κπονϊεὰρε οὗ 
ἰπειπλᾶον ἴο θεῖγαν Ηἰπι.--- ες. 22ὥ. Τῆς 
ἀἰβοῖρίεβ μβαὰ πὸ ἰάδεα ννῇο ννᾶβ8 πιεᾶηξ. 
ἜἜβλεπον .... λέγει, [448 οου]ὰ βοατοεῖν 
Ῥε “4ἱ ἃ ἰοββ ἰο κῆπον οὗ ψῇοπ Ης 
βροκε᾽".---Ν ες. 23. ἦν ονν Ἰησοῦς, ἴα 
ἀϊβοὶρ᾽ α ννμοπὶ [6808 ἰονθά ἴὰῪ πεχὶ Ηΐπω, 
ἐν τῷ κόλπῳ. ὙΝῸ διγαηρεπιεηῖβ οὗ 
δυεβίβ αἱ ἃ ἰδθϊες ψψεσε ἴῃ νορις. ΤΠΟΥ͂ 
εἰπε ἴδῪ αἱ τρῃε δηρίεβ ἴο τῆς 80]ς 
δηὰ ρδγβ]εὶ ἰο οὔς δποίμοσ, εὐςἢ σεβιπε 
ου ἢί5 ἰεῖε εἶδον ἀπὰ δανὶπρ δἰβ σίρῃε 
δδηᾶ ἴχεβ (βεα Εἰς β δ ίεέ., 8. ν. Τγὲ- 
εἰϊπίμι, Τιϑοέμς, Αεομδο}); οὐ ΤΕΥ ᾿δῪΥ 
ΟὈΙ φυεῖγ, τε βεοοπὰ σεδοῃίηρ τ Β18 
δεαά το “με βίπυβ οὔ ἴδε ρίταϊε (κόλπος) 
οὗ τῆς ὅτβι, δηὰ τ τῃς ἔδει οὗ της ἢτϑε 
δὲ 88 Ὀδοῖκ ; ννῆ 6 ἐπ ἐὨἰγὰ οςσουρίιεὰ τῃς 
βᾶτηα ροβίυγε γοϊδιϊνεϊυ ἴο ἴῃς βεοοπὰ (δε Ὲ 
δε εηρτανίπρ ἴῃ Βεοίκοσ᾽ 8 Ολαγίείες, 327, 
δηὰ Τρπείοοῖ, Ρ. 1τορ5, ΨῆΟ βᾶγβ ἴπαῖ 
118 βεοοηά διγαηρεπιεηξ ργενδίϊεὰ ἱπ 
Ῥαϊεβιΐπα ἴῃ τῆς της οὗ ΟὨγίβι). Ἰοβῃ 
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τοῦ Ἰησοῦ, ᾿ὃν ἡγάπα ὁ Ἰησοῦς " 24. νεύει οὖν τούτῳ Σίμων Πέτρος {πἰχ. 46. χα, 
πυθέσθαι τίς ἂν εἴη περὶ οὗ λέγει. 25. ἐπιπεσὼν 1 δὲ ἐκεῖνος ἐπὶ τὸ κἀειὸ καίν. 
στῆθος τοῦ Ἰησοῦ, λέγει αὐτῷ, “Κύριε, τίς ἐστιν ;" 26. ᾿Αποκρί- τ᾿ 
νεται ὁ Ἰησοῦς, ““Ἐκεῖνός ἐστιν ᾧ ἐγὼ " βάψας τὸ ψωμίον ἐπιδώσω." 3. Β Ἀυιδί!τ4. 

Καὶ " ἐμβάψας τὸ ψωμίον, δίδωσιν Ἰούδᾳ Σίμωνος Ἰσκαριώτῃ. 27. 
καὶ μετὰ τὸ ψωμίον, τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον ὁ Σατανᾶς. λέγει οὖν 
αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ““Ὃ ποιεῖς, ποίησον τάχιον. 28. Τοῦτο δὲ οὐδεὶς 
ἔγνω τῶν ἀνακειμένων πρὸς τί εἶπεν αὐτῷ. 20. τινὲς γὰρ ἐδόκουν, 
ἐπεὶ τὸ ᾿ γλωσσόκομον εἶχεν ὁ ἸΙούδας, ὅτι λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ἱ χι!. 6. 
«᾿Αγόρασον ὧν χρείαν ἔχομεν εἰς τὴν ἑορτήν "᾿᾿ ἢ τοῖς πτωχοῖς ἵνα 
τι δῷ. 30. λαβὼν οὖν τὸ ψωμίον ἐκεῖνος, εὐθέως ἐξῆλθεν ὃ - ἦν δὲ 
νὺξ," ὅτε οὖν ἐξῆλθε. 

1 αναπέσων ἰηῃ ΟΒΟἧΚΙ,.. οὐτως δὐάεὰ αὔει ἐκεῖνος ἱἰπ ΒΟΕΕ 33," 88 δες ψγ88᾽᾿. 

3 ΤΕ. ἴῃ ΒΑΡ, ἰξ, νυἱρ. ; βαψω και δωσω αντω ἰῃ ΒΟΙ, οορί. τη. δείξῃ, δάοριεά 
Ἐν ΤΙ ΤΊ Ἢ. Ε. 

5 ἐξηλθεν ευθυς ἰη ΒΟΌ. 

4 ΒΟΘ Σ, 33, ἰξ. νυ]ρ. ρίδος 8111 βίορ δῆὲες ννξ, δηὰ οογζηγίδηοα πεχὲ ραγαρταρῃ 
ἢ οτά ουν εἐξηλθεν λέγει. 80 Τίβοῃ. δηά ΝΗ. 

ν88 ᾿γίηρ, ἴβεη, πεχὲ ἴο [εβ08, μἰ8 Ροβί- 
τίοη δεὶηρ ἱπδίάς ἐδὶ οὗ [Ἔθβυ8. Τὸ Βιὶπὶ 
Ῥεῖετ νεύει, "" ῬΒεςΚοπβ." (ς΄. νεύσω μέν τοι 
ἐγὼ κεφαλῇ, Οά., χνὶ. 283), ἰακίηρ τὰς 
ἰηϊπίδείνα 45 υϑι4], Ὀὰὲ ποῖ Ὠίτη86} δϑκίηρ, 
ΡΕΙΑΡ8 Ῥεσᾶυδβα ἣε Πδά τηδάς 80 πιδην 
τηϊβιακεβ ἐπδῖ δνθηΐηρ αἰτεδάυ, ρεσῇδρβ 
δεοδυδα ἃ ρείνδιε πιδίίεσ πλῖρῃς δαῖίοσ 
τταηβδοῖϊδά ἰπ ἃ νυ ίβρεγ ἔτοπὶ ]οῆη.---νεσ. 
25. Ὑπδῖ ἀϊβοίρ!ε, ἐκεῖνος, νΒεη ἴπ08 
δρρεδϊὶςά ἴο, ἀναπεσὼν ἐπὶ τὸ στῆθος τοῦ 
᾿Ιησοῦ, ““Βανίηρ ἰεδηξὶ Ὀδοκ ἰονναγάβ ἴῃς 
δγεαβὲ οὗ εβ08 80 88 ἴο βρεᾶῖ πῆοσζὰ ἀϊ- 
τας ο Ηἰπὶ δηά ἴο δε πεασὰ οηἱν ὃν Η πὶ. 
Ου ἴδε ἀϊδετεπςε Ὀεΐννθεη ἀνακείμενος 
ἃηὰ ἀναπεσών ξες Οτίρεη ἰπ Ευαηρ. 70., 
ἱϊ. τοι, Βτοοκε.---ἶνεσ. 26. Βυΐ ἐνδῃ ἱπ 
ΔΏΒνες ἴο ΟΠ π᾿ Β ᾳυεβείοη, τίς ἐστιν: 
7εβὺ8 ἄοεβ ποὶ παπὶῈὲ Ἰυἀδ5, Ὀυϊ τ γεν 
δῖνεβ ἃ βίῃ ὉῪ ΠΟ ]ομη τᾶν τεσορ- 
πἶβα {π6 ἰγαϊΐοσ : Ἐκεῖνος... ἐπιδώσω, 
“ἣς ἰξ [8 ἴοσ ψἤοπΊ 1 5881} ἀΐρ τῇς. 800 
δηὰ ρίνε ἰξ Ὠἰπλ". ϑοτης ἄγρια ἔτοτη ἴπΠ6 
ἰηβεγιίοη οὗ πε δγιίοῖες τὸ ψωμίον δαὶ 
1818 ννᾶϑ ἴπε δὸρ πιδάβ ὑρ οἵ ἃ πιοσβεὶ οὗ 
Ἰαπλῦ, ἃ 8π|811} ρίεςς οὗ υπ]εανεηεὰ Ὀγεδά, 
δηὰ ἀἰρρρά ἴῃ ἴδε δἱζέεσ βδυςς, νυ ἢ ννὰ8 
εΕἰνεη ὃν [86 πεδὰ οὗ ἐπε πουβε ἴο δαςῇ 
ξυεβί 28 ἃ σερσυΐας ρασὶ οἵ [ῃς Ῥδββονοῖ; 
δηὰ {παι ἐμεγείογε Ἰοῆη 88 ψῈ}] δ ἔς 
Βυπορεῖϑεθ οοπϑίΔεγαὰ (Πΐ8 το θὲ (με Ρδβ8- 
οὔδ] ϑυρρετ. Βιυὲ ποῖ ΟΠΪΥ ἰδ {πε διιίςϊβ 
ἀουδεῖο, βες ΝΗ. δὲ ἰξ ἰβ δὴ οσάϊπδσ' 
Οτεΐδηΐδὶ ουδίοπι ἴος (δε ποβὲ ἴο οὔϊεσ βυς 
ἃ ιἰά-δΐε το Δὴγ ἰανουτεὰ ριιεβῖ; δπὰ νε 

816 ταῖμες επεεεὰ το βεὲ ἰπ ἴπ6 δοῖ τπ6 
ἴλβε ἀρρεᾶδὶ ἴο 1υἀδβ᾽ Ὀείϊίες ἔδεϊϊπρ. Τὴ 
ΨΕΙΥ πλᾶτκ [ε808 σποοβεβ ἴο βίηρίς Πΐπὶ 
ουξ ἰδ ομεὲ ΨὨϊοἢ οὐ οτάϊπασυ οσοδβίοηϑβ 
ΨΆΒ ἃ τηλιῖς οὗ ἀϊδιϊποιίνε ἔλνουσ, Αἱ 
ΔῊΥ ταῖε ἢς ἰ8 [8115 41} [ῃς τηοτς εβεσίι!} 
βοσεεποὰ ἔτοπὶ ἴδε οἴμεσβ.---ν τεσ. 22. Βυΐὲ 
ἰπβέεδά οἵ τηονίηρ [πά448 ἴο σοπιρυποίίοη 
μετὰ τὸ ψωμίον, τότε εἰσῆλθεν εἰς ἐκεῖνον 
ὁ Σατανᾶς. μετὰ “«Αἢετ,᾽ ποῖ “ὙΠ, 
“Πρῃ οὑπὶ ΟΒυΪΔ,᾽ Βεηρεῖ δηὰ Ογτεὶϊ, 
ΨΏΟ 8150 βαύβ, οὐ γὰρ ἔτι σύμβουλον ἔχει 
τὸν σατανᾶν, ἀλλ᾽ ὅλης ἤδη τῆς καρδίας 
δεσπότην. Οη ἐκεῖνον Βεηρεῖ αἴ5δο 88: 
“ ΔπῈ γεριοέθ ποῖδὶ υάδπὶ᾽", Μογδὶν 
Ὡς ἰΒ αἰγεδὰν ἔδυ γτεπιονεὰ ἔγοπῃ (παῖ ςοπὶ- 
Ρϑηγ. Βυῖ νῃδι 85 ἴὶ ἐῆδὶ ἰδ ἤπΑΠν 
ἀειεγπιίηεά [υάαθὴὺ Ῥδιθαρβ ἴῃ8 νεγῪ 
τενυϊδίοῃ οὗἉ ἐδεϊϊῃρ οδυβεά Ὦγ (ακῖπρ (ῃ 
ΒΟΡ ἴτοτ [6δ8: ΡεσῇδρΒ [6 δοοοσηρδην- 
πα ψοζάβ, Ὃ ποιεῖς, ποίησον τάχιον, 
8 δι ἴπου ἀοεϑὲ, ἀο φυΐοΚὶγ ". τάχιον: 
“το Αἰῖς ψτίξετβ θάσσων (θάττων) ννᾶ8 
ἴδε ΟἸΪΥ σοπηραταῖίνα, ἀπὰ τάχιστος τῇς 
ΟΠΪΥ δβυρεγδιῖνε Ὁ, Ευϊποιίοσά, Ν ει 
ῬΆγγη., Ὁ. 150. ὍΒδ ἰάβα ἱπ ἔπε ςοπι- 
Δγαῖνα 18 “ ὙΠ δυρτηεπίεά ερεςά,᾽" 8ὲς 
οπδ᾽ ἀβοη᾿ β Ογέδᾷ ἄνα Ρ- 390.-Ν ες. 

28. Τοῦτο. .. αὐτῷ. ΑΙ! Βεατὰ τδε 
ςοτητηδηᾶ ρίνεη ἴο ]υδ5, δυξ ποης οὐ 
ἴδεπὶ Κηονν ἰἴ8 οδ᾽]εσῖ, ποὲ ὄν ]οδη; 
ἴος δ πουρῃ δα ννγᾶ8 ποὺ αὐνψᾶσε ἔπδὲ 
7.88 ννᾶβ τῆς ἰγαϊίοσ ἢ ἀϊά ποῖ οοῃπεοὲ 
ἴῃ. οοπηπιαπά “Ὁ ἱξ αυϊοΚὶν ᾿ ν᾿ τῆς 
δοῖμδὶ ννοσκ οὗ Ῥεΐγαγαὶ.---ν τ. 29. τινὲφ 
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ἐν, 39: χ, 431. Λέγει ὁ Ἰησοῦς, “ Νῦν ἡ ἐδοξάσθη ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου, καὶ ὃ 

Θεὸς ' ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ. 32. εἰ ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ,1 καὶ ὃ 

κ Βροᾳ. ἰπ α Θεὸς δοξάσει αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ, καὶ εὐθὺς δοξάσει αὐτόν. 3.3. ἢ Τεκνία, 

ΠΥ Ἢ μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν εἰμι. ζητήσετέ με, καὶ καθὼς εἶπον τοῖς 

ΗΝ Ἰουδαίοις, Ὅτι ὅπου ὑπάγω ἐγὼ, ὑμεῖς οὐ δύνασθε ἐλθεῖν, καὶ ὑμῖν 
νὴ, 41. 

τον, 12. τλέγω ἄρτι. 34. " ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλή- 

ἐδντιβιχους. καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς, ἵνα καὶ ὑμεῖς ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. 
Ὁ Ἴσμμ.το, 35. " ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες ὅτι ἐμοὶ μαθηταί ἐστε, ἐὰν ἀγάπην 

1 ΤΉϊβ οἰἶδαβε οαὐχίτοὰ ἴῃ ἐφ" ΒΟ" Ὁ], (απὰ Ὁγ Ν.Η.Ε.); ἰουπὰ ἰπ ᾿ΟΑΟΙΓ δπά 
ΤΑΔΩΥ ΝνΕΓΒί ΟΏ8. 

γὰρ ἐδόκουν. ϑόοπιε βυρροβεά (παῖ υάδθ 
Ῥεΐπε ἰτεάβαγεσ οὗ ἴῃς ςοπιρϑην παὰ ὕδεη 
βεπίὶ ἴο Ῥυγ ψῆδῖ ἴπεν πεεάδά ἴοσ ἴῃς 
[οαβῖ, οσ ἴο φῖνα βοπηεϊῃίηρ ἴο ἴΠ6 ροοσ. 
Τδδὶ ἰὲ νγὰβ ροβδίδ]ε δ 8ὸ ἰδίε ἂπ Ὦουσς 
ἴο πιᾶκε ρυγοδδβεβ ἀρρεᾶσγβ τοῦ Μι. χχν. 
9-τ| (ΗοἸεἐΖπηδηη).--- ες. 3... 1υἀκ8 οἡ 
δβ ραγί, μβανίπρ δοςορίεὰ (πα ϑορὶ ἐξῆλθεν 
εὐθύς, (Πς εὐθύς Δηπδννετὶπρ ἴο τάχιον, νεσ. 
27; δ6 νεηῖΐ ουὔὲ ἱπηπηεάϊδίεϊν, τα κίηρ της 
ΡῬυγτθα ΠῚ Πἰπὶ πὸ ἄουδι. ἦν δὲ νύξ, 
τ“ δηᾷ ἰξ ννᾶβ πίρῃε". Τῇὲ βυάδεη ἀλδγῖ- 
Ππε88 βυοοεδάϊπρ βυηδβεῖ ἴῃ ἴπῸ Εδβὲ βυά- 
ἄςεη!ν {611 οα τῆς τοοπι, ἱπιργεβδίηρ [μη 5 
βεηβιτεῖνε βρίσί δηὰ δάάϊηρ ἴο ἴῃς ρδῖ- 
τυτθαῖϊίοη οὗἩἨ [88 σοπηρϑηγ. Ὑῆα ποῖα οὗ 
τἴπις πᾶν ποννανεσ οηἷγ γαβυὲ τοπὶ [ΟΠ 8 
ἀεβίτε ἰο Κεερ Ὧ᾽8 παγγδῖϊνε εχαςῖ. 

ες. 31--ΧΙΝ. 31 σοτηρτγίβε οπα οοη- 
εἰθπυουῦβ Ἴσοηνετβαίϊίΐοη, ἱπισοδυοεδ ὉΥ 
7εβυδ᾽ δηπουηοεπιοεηι (νν. 31-35) οὗ Ηἰ8 
δρεεάν ἀδρασίυγα.---ν νεῖ. 31. Ὅτε οὖν 
ἐξῆλθεν. Α8 βοοὴ 858 [υδδλβ ἤδὰ ροπε 
ουξ, {πε 8ρίτί οὗ [688 τοβς, δηὰ ἢ ἃ 
ποῖα οὗ ἐτἰυπηρῇ Ης εἐχρ δίηβ [πε 5ἰῖυδ- 
τίου ἴο (ες ἀϊϑεὶρίεβ. Ὑννο ροϊπῖβ Ηδ 
ἘΠΊ ρ ἢ Δβῖϑεβ : Ηἷβ ψνοσκ ἰ8β ἄοπθ, δπά ΗἜ 
ταυβῖ ἰεανα ἵἴπεπ. Τῃς ἔογγηεσ Ηξς 
Δηποῦηοεβ ἱπ (πε Νογάβ Νῦν ἐδοξάσθη 
ον. αὐτῷ. “ΤΗΐδ “ποιν᾿ ἢ νν ΒΙςἢ 
τῆς Ιοτά ἔὐγπβ ἴο ἰδ {4 1Πξω] εἴενεη, 
ΕΧΡΓαβ565 δῖ οπςα {πε ἔδεϊϊπρ οἵ ἀεϊϊνετ- 
ἅποο ἔτοτῃ ἴπε ἰγδίτοτγ᾽β ργεβθηςα δῃὰ Ηἰβ 
ἴτεε δοοορίδπος οὗ τῇς ἰβδϑι68 οὗ ἴπε 
ἐγαϊτοτ᾽ 5 ὑγοσκ." ὙΝ εβίοοιῖ, ἐδοξάσθη τ8ε 
δογῖβι ἰβ υβεὰ δεσδυβε ἴῃς ἰσγαίίοσ ἰ8 σοη- 
βἰδεγεά το πᾶνε “88 ἰΐϊ γεγα δἰγεδάγ σοπι- 
Ῥἰειςά πῖ8 ἀεεὰ᾽". ΜΝ ίηεσ, ρ. 346. ΤΒς 
ϑοη οὗ Μδῃ ἰβ “βἱογ βάν δοςσοπι- 
Ῥ᾿δμπρ τῃ6 νοτῖς οὐ Ηἰβ {π᾿ ὉῪ βείῃβ 
δοςερίεά 48 ἴπε πιαηϊεβιαιϊίοη οὗ αοά, 
δηὰ ὉΥ Ῥείηξῷ δοκπονϊεάρεά ὃγΥ ἴδῃς 
Ἑαίπεῖ δ8 μανίηρ τενεαϊεά Ηἱἰπὶ; δεα 
χνὶϊ. 1, 4, 5, χίΐ, 23, χί. 4. Οὐ. ΜΙΠ ρα 8 
Αξεεησίοι οὗ ομν ],ογά, Ὁ. 79.--- ἐσ. 32. 
Νοοεββασν ἐπεζείογε ψΒεπ Ης ἰ8 ρἱοσίδεά 

ὁ Θεὸς ἐδοξάσθη ἐν αὐτῷ. καὶ ὁ Θεὸς 
δοξάσει αὐτὸν ἐν ἑαυτῷ. ἀοά ἴα πιοτε ἄε- 
Βηϊεεῖν παπηεᾶ 45 πε βοῦυσοα οὗ ἔπε ρίοσὶ- 
Βοδιίοη οὗ ἴῃς ὅοη οὗ Μδη; δπά 28 αοά 
Μν 88 βἱοτι πὰ "ἴῃ ᾿ [εβυ8, 580 8|48}} [εϑὺ5 
ὉὈς ρ]οτιββά “ἴπ᾿ αοά. Ιε 15 ποῖ οπῖγ παρὰ 
σεαυτῷ, 245 ἴῃ χνῖΐ,, 5, δυξ ἐν ἑαυτῷ, 
ΜὨϊοἢ ἄοεβ ποῖ πιοιεῖν πιθᾶη ἴπδὲ Ης 
ΜΠ θὲ ἴάκδη ὑρ ἱπίο τῆς εἴεγπαὶ Ὀ]εςβεά- 
Ὧ688 οὗ ἀαοά, δυῖ τπδὲ Ηἰβ ρίογυ ν}} ὃς 
ἴῆς Πινίπε βίον ἰξβο]ξ.---ν ες. 33. ΤῊ 
τας ννὰ8 ἴο ὃς ἔογι ἤν ἢ δοῃίονεὰ: 
εὐθὺς δοξάσει αὐτόν, Ὡς δ᾽ οπος ἰβ 
ἱπίεγργεῖεά τὸ [Π6 ἀϊβοΐρεβ ἴῃ τπα Ἔχρὶιςῖς 
βἰαϊεπ)εηὶ Τεκνία, ἕτι μικρὸν μεθ᾽ ὑμῶν 
εἰμι. Τεκνία ἰβ Πεφυδηῖ ἰπ τ Ἰοδη; 
Βετα ΟΠΪΥ ἴῃ (Ὡς ἀοβρεῖ. Ιἰἱρπείοοι (ρ. 
1008) 5ΔΥ8 : “ ὈὨἰδοί ρα ]υ8 συὐαδνίδ νοσαἴυς 
ε)υ8 Π]τὰΒ"; Ὀυϊ πεῖς ἴπεῖ '8 ἃ ἰεηάεσ- 
ΠΕΒ88 ἴῃ ἴδε ἐχργεββίοῃ ποῖ 80 δοςουπίεα 
ἴοτ. ἔτι μικρὸν, “γεῖ ἃ {π||6,᾿ .6., ἴς 15 
ΟΠΪΥ ἔογ ἃ Ππ||6 Ἰοηρεσ; οἷ νἱϊ. 33. ὙΗϊβ 
ΔΠΠοΟυποαπηεηΐ, ἐογΠΊ ΕΣ τηδάς τὸ ἴῃς 
7ενν8 (νιῖ. 33, νἱΠἴν 21, 24), Ης πον, ἄρτι, 
τλλκαβ ἴο ἴῃς ἀϊδβοίρ]εβ ; δζουβίηρ τπεὶς 
αἰϊαπείοη ἴο ννδδὶ ἰοϊ]οινβ, Δ5 Ηἰ5 ἰδβὶ ἰῇ- 
Ἰυποιίοπβ. [πῃ νίενν οὗ ἴπΠ6 ἱεπιρεσ 186 Ὺ 
μαὰ ἰπδὲὶ ενεηΐπρ ἀϊβρίαγεά δπηάὰ τῆς 
ΠΕΟΟΒΒΙΥ ἔογ υπίτεὰ δοϊΐΊου ἀπά τπδηϊ- 
τ οι (εϑιϊ πον Ης ἤγβὲ ἰᾶγβ ἁροη ποτὶ 
ἴδε ςοπιπιαπάπηεηξ ἴο ἴονε οὔα δποίδεσ. 
παν εν. 34. ἐντολὴν καινὴν δίδωμι ὑμῖν, 
ἵνα ἀγαπᾶτε ἥλονς : ““Οηε Δἃποίποσ,᾽" 
Ὡοῖ “.Δ}1 πιεη,᾽"" ψΠΟΝ ἰβ 4 ἀϊβετεπς 
ςοπιπηδηάτηεηι. 80, τίρῃεῖγ, ατοείυδ : 
“Νουμρι δαΐεπη ἀϊοὶς φυΐα πο δρὶ: ἃς 
ἀϊεςείοπε σοπηπιυπὶ οτηπίαπι.. . ἄς 
βρϑοίδὶ; ΟὨγβεϊαπογαπὶ ἱπέοσ δε αυἃ ἴ816ς 
δβυηῖ," δηά Ηοϊιζιηδπη: “Εβ8 ἰϑὶὲ ἀϊα 
φιλαδελφία ἱπὶ [0πιογϑομίεὦ νὸρ ἀες 
Αἰ] βεπιείπεη ἀγάπη". Τῇε περεββίτυ οὗ 
ἴονε ἀπιοηρ ἰδοβαε ΨῈΟ Ψνεσα ἴο Ἴᾶστυ ὁπ 
ΟὨγβι'Β νοσκ Πδὰ παῖ ηἰσῃε Ὀεσοπιθ 
Δρραγθηῖ. [τ νψᾶβ “πεν δ86. ἴῃς 
ἴονε οὗὁἨἩ ΟὨτίβι᾽β {τίεπάβ ἴον ΟἸγίβι᾽β βακα 
ψγ»ῶ8 ἃ ὯΝ {πίηρ ἰη τς ψοτϊά. Ὑπετε- 



31---38. ΧΙΝ, 1---2. 

ἔχητε " ἐν ἀλλήλοις." 

“Τὴν ψυχήν σου ὑπὲρ ἐμοῦ θήσεις ; 
ἀλέκτωρ " φωνήσει ' ἕως οὗ ἀπαρνήσῃ με τρίς. 

ΧΙΝ. τ. ““Μὴ "ταρασσέσθω ὑμῶν ἡ καρδία : πιστεύετε εἷς τὸν 
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36. Λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, “ Κύριε, ποῦ ο Βοτα. ἱ. τ 
ὑπάγεις ;ἢ ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
μοι νῦν ἀκολουθῆσαι ὕστερον δὲ ἀκολουθήσεις μοι." 
αὐτῷ ὁ Πέτρος, “Κύριε, διατί οὐ δύναμαί σοι ἀκολουθῆσαι ἄρτι ; 
τὴν ψυχήν μου ὑπὲρ σοῦ " θήσω." 48. ᾿Απεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ( ΜΙ. χίν. 

διὰ χν. 5. 
“Ὅπου ὑπάγω, οὐ δύνασαί 

87. Λέγει 
χ. Σ Σ7. 

ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, οὐ μὴ, ἔτ 

υδρι ο; 
Θεὸν, καὶ εἰς ἐμὲ πιστεύετε. 2. ἐν τῇ ἢ" οἰκίᾳ τοῦ πατρός μου μοναὶ “τῇ τα τὰ 
πολλαί εἰσιν: ὁ εἰ δὲ μὴ, εἶπον ἂν ὅμῖν . πορεύομαι 3 ἑτοιμάσαι ὅδ τον 

1 φωνηση ἴῃ ΑΒΘ. 

ἔοτε ἔπε ἀἰμά ταῖμες ἴδῃ ἴῃς ἀδργές οὗ 
Ἰονα 8 ἱπάϊςδιεά ἰπ ἴῃς οἴαυξε καθὼς 

ὑμᾶς κ. τ΄ λ.-- εῖ. 35. Απά 
118 ΟὨσίβειδῃ ἴον ἰ8β ἴο θὲ τῇς 5οὶςὲ 
βυβηοίπα ενίάεπος οὗ (πε ἰηάϊνί ν᾽ 8 
ΑἸ γί βϑιϊδηϊγ: ἐν τούτῳ (επιρῃαίίο) 
γνώσονται. .. ἀλλήλοις. Οὐ Αοῖβ ἱν. 
32,1 ]οπη 1]. το; αἷβο Ταγίῃ!]}., 42οἱ,, 
39, ““νἱάα, ἱπαυίυαηῖ, υὐ ἰηνίςεπη 86 
ἀπ ραηι" ; ΟἸεπι. ΑἸαχ., ϑέγονι., ἴἱ,.0; 
Μίη. Ἐεΐίχ, Οεἰαυΐμς, 9.---ννετ. 36. Οη 
τῆϊ8 δηπουηςεπιεηΐ οὐ }|ε808 ἔπαὶ Ης 
ννᾶ8 βῃοσιὶΥ ἴο ἰεανε {πεπὶ [οἷϊονν ἔουτγ 
οπδσγδοϊοσγιβεῖς υἱζεγαηοθβ οἵ ἴῃς ἀϊβοὶ ρ]εβ. 
Εἰτβὲ δ8 υβυδὶ, λέγει αὐτῷ Σίμων Πέτρος, 
Κύριε ποῦ ὑπάγεις; “Ἰνοτὰ, ψγεγα ἃγα 
γου ροὶπρ ἢ ̓" τεξεσγίηρ ἴο νεσ. 33. Τῇα 
Νυϊξαῖε τεπάειϑ “"" Ποπίης, 400 νδάϊ5 δ᾽" 
ε ψνογάβ ννίο τπὸ Ἰερεπὰ δβοσίρεβ ἴὸ 
ΡῬεῖεσ ἤθη νητπάγανηρ ἔγοτ Ρεγβεου- 
τίοη ἱἰπ Εοπὶς Βα πιεῖ [εβι8 δηϊεσίηρ ἴῃ 6 
οἶἐγ. 7εϑὺ5 ἄοεβ ποὶ πεϑάϊεβϑ Υ δχοῖτα 
1πεηὶ ὉΥ ρίδίηϊν εἰ Πτς τῃεπὶ οὗ Ηἰϑ8 
ἀεδίῃ, ἴος Ηδ π88 πιυοῇ ἴο 88. ἴο ἴπεπὶ 
ψνδῖοἢ Ης νυ ῖϑθβ ἴμοσὴ ἴο ᾿ἰβίεη ἴο υη- 
ἀϊδιυτρεά. Ηες δββυγεβ Ραῖεσ ἰῃδιὶ που ρἢ 
Ἦς οαηηοῖ ΠΟ ΔοσοπΊρδην ἢὶβ Μδβίεσ, 
δε Ψ1} αδἰεσγιναγάβ ἔο!ονν, δηὰ 50 τεὐοὶπ 
Ηἰπι; ο΄. κχὶ. το.--νεγ. 37. ΤῊΐβ ἄοεβ 
ποῖ β8δ[ϑν Ρείεσ. Ηε 8668 ἱΐ 8 80πΊ6 
ἀδηρεγουβ δηϊεγρσῖβε }68118 ἰβ ὑπάεγιδκ- 
πᾷ, δηὰ ἢς ἔξεϊβ ἰδ οουγᾶρε ἀϊβογεάϊτεά 
ΒΥ ἴδε τεῆιβδὶ ἴο δε δἱϊοννεά ἴο δοςοι)- 
ΡΥ Ηἰϊπ.. Κύριε διατί. .. θήσω. 
“Ρυΐαβῃβ υἱἷῖα [{ἰπετῖὶβ πιοϊεβιῖα π|ὲ 
τεσγεσὶ ἢ" ατοιίυ8. κ"1π ἴῃς ΖΕΔ] οὗ ἴονε 
δ πιίβιακεβ ἴῃς τηδᾶβυγε οὐ ἢὶβ τῃογαὶ 
βίσεηρι." Μέγα, Με. δηὰ Μᾷ. τερσγε- 
βεηὶ ἃ}1 τῃε ἀϊβοῖρ]εβ 88 τηδκίηρ ἴπε 8ᾶπὶι6 
ἀεοϊαταιϊίοη (Με. χχνὶ, 35, ΜΚ. χίν. 31); 
ΜὮΙοἢ πιαάς ἴξ 411 ([ἢ6 ποτε πεοαββδσυ ἴὸ 
ἐχροβε [8 υποοῃβοίουβ Ποϊοννηεβ5, ραίη- 
ΓῊΡΝ ἴι πιυβὲ πᾶνε Ῥεδη ἴο [εβϑὺ8 ἴὸ ἀο 
Βο. Τὴν ψυχήν σον... τρίφ. “ὙΜΠῚ 

3 οτι ἰ8 ἱπδεσίεὰ Ὀείΐοσε πορενομαι ἰπ ΦΑΒΟἧΌΚΙ,. 

ἴᾶου ἴλγ ἄοννπ. .. ὃ 80 ἔδλγ ἔτοπὶ τδδὲ, 
Οἵ 111} δὴν πιὸ [Ὠγίςς Ὀείοσε [86 τπογη- 

ἴῃ6." οὐ μὴ ἀλέκτωρ φωνήσει. ““Οοςκ- 
οτονν ᾿᾿ ν 88 υϑεὰ ἀπιοηρ ἴῃς [οἷν 85 ἃ 
ἀεβίρηδίύοη οὗ {πῆς ({ἱρμείοοι οα Με. 
χχνΐ. 34); ο΄. ΜΙ. χιϊ. 35, ψἤετς ἴῃς 
πἰρῃξ 18 ἀϊνιάεἀ ἱπῖο ὀψέ, μεσονύκτιον, 
ἀλεκτοροφωνία, πρωΐ. Αἱ τς εαυΐποχ 
ΤΟΟΚ- ΟΝ νουἹὰ ΡῈ Ὀεΐννεθη 2 ἂπὰ 4 
ΑΜ. 866 Οτεϑννεῖ1 5 δ ίσϑεγέ., 11]. 216. 
ΤῊϊΒ. ννᾶβ ἱποοιηργεπαεηβίθίε ; δον πα 
πἰρῆς οουἱά Ὁτίπρ οἰτουτηβίαποαβ 50 
ΔΡΡδ] πρὶ 848 ἴο (επιρί δὴν οἵ ἴπεπὶ, δὰ 
ςοτηρεῖὶ ἔπε παγάϊεβε ἰὸ ἄδηυ [εϑὺ5, ΠεῪ 
οουἹἱὰ ποὲὶ οοηοεῖνα.--ΟΠΆρτεκ ΧΙΝ. 
ες. 1. Βυῖ 88 {πεν δὶ δβιουηάεὰ δηὰ 
Ῥετρίεχεά, Ηε οοπείππεβ, Μὴ ταρασσέσθω 
ὑμῶν ἡ καρδία. [1,εἰ ποῖ γους πεατὲ ΡῈ 
ἰοββεά δηά δρίἰδιεᾶ {κε νναῖεσ ἀσίνεη ὉῪ 
νπάβ; οὐ 1.14 46}} ἀδηὰ 5. ἀπά Ὑπάγεσ. 
Ης ποὶ οηἱν οοπιηδηἦβ {Π6πὶ ἴο ἀἰ5ηπ)188 
{πεῖς δριτατοη, Ὀυϊ ρίνεβ ἴΠεπὶ τεᾶβοῃ: 
πιστεύετε. .. πιστεύετε. “ὙΤτιδὶ αοά, 
γεᾶ, ἰγυβὲ τὴθ.᾿ Ὑττιϑβὶ Ηἰπὶ ΨῈΟ ονετ- 
ΤὰΪῈ8. 411] ἐνεηῖβ, Ηθ ν"}} Ὀγίης γοιὰ 
τὨγουρἢ (18 οτἰβὶβ ἴος ψν πὶ ἢ γοῦ ἔξεϊ 
γουγβεῖνεβ ἱποοπιρείεπῖ ; οἵ ἱξ ἴῃ γοὺυς 
Ῥγαβθηΐ οἰγουπιδίδησαβ τπδὲ (Δ ἢ ἴ8 ἴοοῸ 
ἀϊθῆσυϊε, τσυβὲ τῆ ἡ ῇοπὶ γοὺ 5εε δηά 
Κπον πὰ ψψῆοβςε Ψψογὰ γοὺυ σδπποὶ ἀουδὶ. 
11 18. Ἰερίεἰπηαῖς ἴὸ σοηπδβέσυῃς {πε ἢτδὶ 
πιστεύετε 848 δῃ ἱπάϊςδξίνε, διὰ τπς 
βεοοηά 88 ἱσηρεζδῖινε : δυϊ (8 ρῖνεβ 
βοδσοεῖν 80 ἀρρζοργίδίβ ἃ βεηδβε.--- ἐσ. 2. 
Α5 δὴ εποουγΑρετησπίὶ ἴοὸ 1ῃ 18 ἴσυδῖ, Ης 
δἀάξ, ἐν τῇ οἰκίᾳ... ὑμῖν. Ηε ἰΒ ροίΐπ, 
Ποῖὴης ἴο Ηἰβ Ἐδιμεγβ ἤουδε, Ὀυϊ δᾶ 
ἴπεῖα Ὀεεη τοοπὶ ἱπ ἰξ οπἷν ἴογ Ηἰγηβεὶῖ 
Ηξε νουϊὰ περαββαυν πᾶνε ἰοἱὰ {μεπὶ 
ἴῃαι {π|8 Ψ85 ἴῃς ᾿ςα86, Ὀξοδῦβε (ἢ ΝΕῚῪ 
τεϑοη οὗ Ηἰβ ροΐϊπρ ννᾶβ8 ἴὸ ργζδρᾶσε ἃ 
Ρίαςε ἴον ἴπεπι. ὅτι δββϑίρῃβ ἴπε σϑᾶϑοῃ 
ἴοτ ἴῃς περεββιν οὐ εχρίδηδίίοη : ἴῃς 
τεάβοη Ὀείηρ ἔπαῖ Ηἰβ ρυγροβε οἵ ρἷδῃ 
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τόπον ὕμῖν. 3. καὶ ἐὰν πορευθῶ καὶ ἑτοιμάσω ὑμῖν τόπον, πάλιν 

ὁ Με. χυὶ!, “ ἔρχομαι καὶ ᾿ παραλήψομαι ὑμᾶς πρὸς ἐμαυτόν - ἵνα ὅπου εἰμὶ ἐγώ, 
καὶ ὑμεῖς ἧτε. 4. καὶ ὅπου ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε, καὶ τὴν ὁδὸν 

(βοας τ, οἴδατε.» 1 5. Λέγει αὐτῷ Θωμᾶς, “Κύριε, οὐκ οἴδαμεν ποῦ ὑπάγεις " 
χνὶ σ᾿ 

καὶ πῶς δυνάμεθα " τὴν ὁδὸν εἰδέναι; 6. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
“Ἐγώ εἶμι ἡ ὁδὸς καὶ ἡ ἀλήθεια καὶ ἡ ζωή" οὐδεὶς ἔρχεται πρὸς 

1 Οπχξ και δεΐοτε ἂπά οιἰδατε ἀἤεῖ τὴν οδον ἢ ΒΙ,Χ. Τς ᾿νοτάβ ὁοοῦσ ἰη ΑὉ, 
Ῥτορδῦὶν ἱπβεγίεα ἔοτ οἰδαγπεββ. 

3 Ἰηβιεδά οἵ δυναμεθα ειδεναι Τι., ΤΊΟΥΝ. ΗΚ. τεδά οιἰδαμεν νυ! ΒΟ" Ὁ. 

ἴος Ἠΐβ ἔπυσε ψουά τεαυΐτε ἴὸ ὃδ6 
επεγεϊ αἰεεγεά δὰ ἔπεγε Ῥεαῃ ΠΟ σοῦ 
ἔοσ μετὰ ἰπ Ηἰβ Εδίῃογ᾽β ἤουβε. “ΜΥ 
Ἑδιδοτβ ἤουδε᾽ ἰ8 υβεὰ ἰῃ 1ἱΐ, τ6 οὗ {πε 
Τεπιρῖε : Βετε οὗ [η6 ἱπηπιοάϊαϊε ρσεβεηςα 
οὗ τδε Εδίδμες δηὰ οἵ δαὶ οοπάϊείοη ἱπ 
ψὨοἢ Ηἰ8 ἴονα δηά ργοϊεσοτίοη ἅσε υη- 
ἱπιεσσυρίςαν δηὰ ἀϊγεσιν ἐχρετγιεηςςά. 
ὙΤΠὶβ 18 τηοδὲ πδίυσγα! γ ̓πουρῆϊ οὗ δ8 ἃ 
Ρίδες, θὰ νἶτα ἴῃς σοτγεςῖίνε {παῖ “ ἰ ἰ5 
ποῖ ἰπ πδάνθη οπα πάβ αοά, Ρυϊ πῃ αοά 
οπα ἢπάβ ἢεάνεη", Οὐ, ἀοἄει. [π (ἢϊ8 
Βουβδ, 88 ἰπ ἃ ρτεδὶ ραΐδος, οὔ. 1|Παἀ, νἱ. 
242, μοναὶ πολλαί εἰσιν. μονή (μένειν), 
οἷν πεγε δηὰ ἰῃ νεσ. 23, Πιθδἢ8β ἃ ρἷδοα ἴὸ 
Αὐϊάς ἰῃ, δηὰ ννᾶβ υϑεὰ οὗ ἃ βίδίίοῃ οὔ ἃ 
Ἰουτπευ, ἃ γϑϑείηρ ρίδος, φυδγίεσβ ἴοσ ἔπε 
ηἰρῆι, ἀπά ἴῃ ἰδία δοοϊεϑίαϑεὶςὶ ατεεῖΐ 
8 πιοηδδβίεῖυ. ϑεὲ ϑορῇ., Ζιεχίοομ. 
“ Μδηβίοῃβ ᾿" τερτοάυςεβ ἴς Ψυϊραίε 
“ Τῃδληϑίοποβ ἡ. ϑεε ἰυγίπεν τ ρ μι 8 
Βίδιε Ἰψονά-Βοοῖ. εἰ δὲ μὴ. .. ““Μεῖα 
ἴξ ποῖ 8ο, 1 ψουϊὰ μᾶνε ἐοϊά γου," 
“δἀεγηΐββεπὶ νοῦδῖβ β8ρεπὶ ἰπδηςπι,᾽" 
Οτοείυ8. Ηδά ἔπεγε Ῥδεπ πο βυςἢ ρἷδος 
δηἃ πὸ ροϑβ8: 11 ὴ Ὺ οὗ ρῥτγερασγίηρ ἰϊ, Ης 
Ὠεοαδββαενγ ψουΐά παν ἰοϊὰ {πεπὶ, 
Ὀεσαυβε [ἢ6 νδγῪ ρύυσροβε οὗ Ηἰβ8 Ἰεανὶπρ 
δεπὶ νν88 ἴο ργερδᾶζγε ἃ ρἷδος ἔοσ {Π6πη]. 
ἑτοιμάσαι τόπον, ἃ ἤριυτε ἀετίνεά ἔτοπι 
ἴῃς οὐβέοπλ) οὗ βεπάϊηρ ἐογνναγά οπε οὗ 
ἃ ῬΑ ἴο βθοῦγε αυατγίοτβ δηὰ ργονί ἄς 
811} τεφυϊβἰτε8. ΟΛ τῆς Αἰοσεέϊς, ᾿ἰπα 363: 
ἀλλ᾽ οὖν ἐκεῖσε προσδόκα μ᾽, ὅταν θάνω, 
καὶ δῶμ᾽ ἑτοίμαζ᾽, ὡς συνοικήσονσά μοι. 
ναὶ ννᾶβ ἱπνοϊνεά ἱπ (πε ργερδγαῖϊίοη 
ἀπ ρῆρνεν ἣν; 8 ἀεριαῖεῦ, ἘΠῚ δὕγενΒ. 

, ϑεῖργ 8 Μιρίξένν οὗ ἐξα 1,ογά, 275. 
-- ινες. 3. Νείτμες ΜΗ] ἤς Ρζεραγε 8 ΠΕΣ 
δηὰ ἴεᾶνε ἴπετὰ τὸ πὰ ἐπεὶγ οννῃ νυ ἴο 
{ε.--καὶ ἐὰν πορευθῶ ἦτε “ἼΓ1 
8ο᾽""; πὲ 15, {πε σοπιπηεποεπιεπέ οἵ [ἢ18 
ΜοτΚ 45 πεῖς ἰοσεγυπηεσ ννᾶ5 τῆς ρἱεάρε 
οἵ ἐϊ8 σοπηρίεἴίοη. Απά [18 σοπιρΙεξίοη ἰ8 
εβεοιεὰ Ὁγ Ηἰ5 σοπιίηρ δρδίη δηά τεςεῖν- 
ἱπρ ἴπεπὶ το Ηἰπιβοῖῖ, οὐ “το ΗἨΐβ οὐνῇ 
Βοπὶς,᾽" πρὸς ἐμαντόν, ΟΥ χχ. τ:ο.-- 
πάλιν ἔρχομαι καὶ παραλήμψομαι, “1 

“.. 

οοπιεὲ ἀραίη δηδ ννν τεςεῖνε "᾿. ων 
ῬΙδβεηῖ ἷἰβ υβεὰ ἴῃ ἔρχομαι 48 ἱ ε 
Τοπλίηρ εσε 80 Ἴϑεϊδίῃ 85 ἴο ὃε διγεδάν 
Ὀεξζυπ, οὐ ν. 25. ον παραλήμ' 
8βες Οδηί. νἱϊϊ. 2. Τα ρζογηῖβε ἰ8 εὦ 
ἴῃ τῇς ἀδαῖῃ οὗ (6 ΟὨτίβείδη, ἀπά ἰὲ μα8 
οἰδηρεά (ἢε δβρεοῖ οὗ ἀεαῖῃ. 18ὲ 
Ρεγβοηδὶ βεςοπά ἼἽοπγίην οὗ ΟἩγῖβε ἰ5 ποῖ 
ἃ τεφυεηξ ἔδετηε ἰπ τηϊ8 αοβρεὶ. Τῆς 
υἱεϊπιαῖς οδ͵εοῖ οὗ Ηἰΐβ ἀεραγίυγε δπὰ 
τεΐυση 18 ἵνα ὅπον εἰμὶ ἐγώ, καὶ ὑμεῖς ἦτε. 
Ο΄. τ ΤὮεβ8. ἵν. σ7, 2 Οος. ν. 8, ΡΒ1], -. 
23. Το οδ]εςξ οὗ ΟΠ τίβε᾽β ἀδρδγίιγε 15 
Ῥεγπιᾶπεηὶ τευηΐοη δηᾶ τς Ὀϊεβϑεάηεβα 
οὔ τδε ΟΒτίβείδη. 

γν. 4-7. Α' :οεομα ἱπέεγγμῤέϊοη οεεα- 
σἰοπεά ὃγ Τλονιας.--- ει. 4. καὶ ὅπον 
ἐγὼ ὑπάγω οἴδατε τὴν ὁδόν. ΤῊς ἐγώ 15 
εἰαρῃδίίς : τῆς ἀϊδοὶρ!εβ Κκπὲν ἴῃς ἀΐγες- 
τίοη ἰπ πο Ηξ νν88 ροίῃρ.---νν εσ. 5. Βαὲ 
118. βίδιεπιδης δεν] εγβ (Ὡς ἀεβροπάεης 
ὙδοπΊδβ, ΨὯΟ μ᾽ Ομ ἱπεετ)εςῖβ: Κύριε 
“ο΄. εἰδέναι; ὙΒοπιαβ᾽ ἀϊ βίου" [5 τπ δὲ 
ποῖ Κπονίηρ ἴπε ροδὶ ἴμεν οᾶπποῖ Κκπονν 
{πε νναγ. [π δε τερὶγν οὗ [εβὺ8 δοῖῃ τἢς 
βοαὶ δῃὰ πς ὑνδὺ τὲ ἀϊβοϊοβθά.---ν εσ, 6. 
ἐγώ εἰμι. .. ἐμοῦ. “1 δη ἴῃ ΨΑΥ δηὰ 
πε τυ δηὰ τῆς 11: πο οὔς Τφοπλεβ ἴο 
ἴδε Εδίδες βαᾶνα τπγουρἢ π16.᾽ 1 ἄο ποῖ 
τλετοῖν ροΐηξ οὐκ ἔπ ννΑῪ ἀπά θοῦ τς 
τυ τἢ δηά θεβίον [᾿ἴε, Ὀὰϊ 1 πὶ ἴῃ6 ννὰν 
δηὰ τῆς (συ τ ἀπά {πε ]11ξπ, 5ο ἐμαὶ ὉῪ δἰ ῃ- 
ταθηΐ ἴο της Οη6 ΠΕΟΘΒΒΔΓΙΪΥ ἰ5 ἰῃ [π 6 ὑγΑΥ 
δηῃ ροββεβ8685 ἴῃς ἰσυτῇ δηά τῆς [{ξπ. “ΤὩς 
ΜΆΥ " Βεῖα τείειτεά [ο 18 ἴπε νγᾶν ἴο τῇς 
Ἑδίπεσ. Ηε ἰ8 ἴπε ϑοδὶ οὗ 411 Βυτηδῃ 
δϑβρίγατίοη : δῃὰ ἴπεγε 18 Ὀὰϊ οης γᾶν ἴο 
τῆς Εδίδεγ, “πὸ οπβα σοπΊαθϑ,᾽" εἰς.--- καὶ 
ἡ ἀλήθεια, “ἀπά τε (τυ, τ ΑΓΥ 
ἃῦουϊ αοὰ δπὰ {πε ννᾶν το Ηἱπὶ, δι 4150 
88 ζυγηϊδηΐπρ ὺὉ8 ψιθ 411] Κπον]εάρα 
ψἢϊοἢ να τον τεαυῖγε ἴοσ ἴθ. ὙΒοπλδβ 
οτανεὰ κΚηπονϊεάρε βυβίοίεπε το ρυϊάα 
δίπι ἰπ ἴῃς ργεβεπὶ οσίβίβ. 1658 ΒΥ: 
Υου δανεα ἰϊ ἴῃ πιε.---καὶ ἡ ζωή, “ δηά [116 
1; τὰς ἀεδαιῃ ψῃο ἢ οδδιβ 118 βδῃδάου 
ονοσ ἴῃς εἴενεη δηᾶ ἩΪπΊ861} ἰδ ᾿ἐ8εἴΓ το 
δε βινδ!οννεά ὑρ ἰπ 1Ὸ. ὙΠΒοθε 80 
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τὸν πατέρα, εἶ μὴ δι’ ἐμοῦ. 7. εἰ ἐγνώκειτέ με, καὶ τὸν πατέρα μου 
ἐγνώκειτε ἄν - καὶ " ἀπ᾽ ἄρτι γινώσκετε αὐτὸν, καὶ ἑωράκατε αὐτόν." ε αἰ, το 
8. Λέγει αὐτῷ Φίλιππος, “Κύριε, δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα, καὶ " ἀρκεῖ Ῥτον. 
ἡμῖν. ο. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “ Τοσοῦτον χρόνον μεθ᾽ ὑμῶν εἶμι, ᾿ς 
καὶ οὐκ ἔγνωκάς με Φίλιππε; ὁ ἑωρακὼς ἐμὲ, ἑώρακε τὸν πατέρα " 
καὶ πῶς σὺ λέγεις, Δεῖξον ἡμῖν τὸν πατέρα ; 10. οὗ πιστεύεις ὅτι 

ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ, καὶ ὁ πατὴρ ἐν ἐμοί ἐστι; τὰ ῥήματα ἃ ἐγὼ 
λαλῶ ὑμῖν, ' ἀπ᾿ ἐμαυτοῦ οὐ λαλῶ ὁ δὲ πατὴρ ὁ’ ἐν ἐμοὶ ' μένων, ἱ ν. το τε. 
αὐτὸς ποιεῖ τὰ ἔργα. 11. πιστεύετέ μοι ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρὶ, καὶ δ᾽ 
πατὴρ ἐν ἐμοί- εἰ δὲ μὴ, διὰ τὰ ἔργα αὐτὰ πιστεύετέ μοι. 

νὶ. 56, εἴς. 

Σ2. 

᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, ὁ πιστεύων εἰς ἐμὲ, τὰ ἔργα ἃ ἐγὼ ποῖω, 
κἀκεῖνος ποιήσει, καὶ ἢ" μείζονα τούτων ποιήσει" ὅτι ἐγὼ πρὸς τὸν ἢ Με πεῖ. 

1 Ἰῃβίοδὰ οὗ ἐγνωκειτε αν ὟΝ. Η. τεδά αν ηδειτε ψἱει ΒΟΙ, 33. 

δῖ οὔἊα ὙἱὮ 6808 οαπηοὶ ἀϊε. ὙΠΕΥ 
ἃ1ε φοββεββεά οὗ ἴδε βουτοες οὗ 116. 
Ευτίῆοι βεα Ηοσι 8 Τὴσν ζαγ, εἴς.» 
πὰ Βειπαγά᾽β Οεηέγαί Τεαοσλίπρ. --- 
οὐδεὶς ἔρχεται, “πο οὔς ΟοπΊε8Β ἴο ἴπ6 
Ἑδίμοσ βᾶνε τπσουρὴ της" 48 ἴμε ΨΑΥ, 
τῆς ττυῖῃ, τῆς 16. Ικὲ 18 ποῖ “ Ὡγουρἢ 
Ῥεϊενίηρ οεγίδίῃ ργοροβι οηβ τορδγάϊπηρ 
τὴς ᾽ ποῖ “" Ὠγου ρὮ βοπιε βρεοῖδὶ κίηά οὗ 
τλι τῆ," Ῥὰξ “τσου ἢ τὴε ".-τνες, 7. Ης 
͵ἰθ 186 εββϑεηῖίδὶ Κπον]εάρε, εἰ ἐγνώκειτέ 

“ν΄. ϑοπῖα ῥγοϑββ ἴδε ἀϊδιϊποιϊίοη 
ἔξόνεδη ἐγνώκειτε ἀπά ἥδειτε, “τὲ 
Βτβὲ τεργεβεπεηρ ἃ κηονϊεάρε δοαυϊτοὰ 
πὰ ρῥγορτεββῖνε; πε βεοοπὰ ἃ Κπον"- 
Ἰεάρε ρετζοερεϊνε δηὰ ἱπηπχεάϊαις "3, Βυΐ 
1ἢ15 ἀϊβογι τι ηδίοη ἰβ μοτς ἱμδρργοργὶ δία. 
ΤΏς οἴδυξε ἐχρίδίηβ ἴῃς Τοσεροίηρ. Τῆς 
Ἑδιθοσ 18 ἴῃ ἦεδμε, δῃηὰ το Κηον ΗἹπὶ 
ἰδ ἴο Κπονν ἴα Ἑδίμπει. ὙΠὸν Πδά υη- 
ςοπβοϊουβν Ὀεεη σοπληρ ἴο (ἢς Εδίδεσ 
δηὰ {ἰνίηρ ἴῃ Ηἰπι. Νον ἴπαν ναγα ἴῸ 
ἂο 80 ςοπβοίοιιβὶυ: ἀπ᾽ ἄρτι γινώσκετε 
.“...- αὐτόν. Τῆε τερεαϊεὰ αὐτόν Ὀτὶπρβ 
ουῖ ἴῃ ροΐπε, τμδὲ ἰἴ ννδβ ἔπε Εδίπεσ ἴῃδι 
Ψγ)88 Βεποοίοσιἢ το ὃς τεσορηϊβαὰ ὃγ ποτα 
θη ΠΕ βὰν δπὰ ἱπουρῆξ οὗ [εβ08: 
“γε Κπον Ηἐνε δῃὰ ἕδνα βεεὴ Η ἐπι", 

νν. 8-4. Α ἐπὶγά ἱπέεγγμῤέίϊοπ ὃ 
ῬαΙΡ; ἰο τολίολ εις γεῤ᾿ῖες, ἀῤῥεηά- 
ἵηρ ἰο Ηἰβ απϑιῦεν α ῥγονιῖδε τολίες 
σῤγίηρς ομέ οΥΓ τοῖαὲέ ΗἨ δαά Ξαἰὰ ἰο 
ἀπ ῤ.--νε ει. 8. Λέγει... ἡμῖν. ῬΆΪΡ, 

βεἰζίηρ ὕροη ἴπε ἑωράκατε αὐτόν οὗ νεῖ. 
7, υἱέοετβ [86 υηΐνετβαὶ ἢυπλαῃ ογανὶπρ ἴοὸ 
866 αοά, ἰο πᾶνε ([ἢς βάπια ἱπάυδιτδῦ]ς 
αἴγεος Κπονϊεάρε οἵ Ηἰπὶ 88 νγὲ πᾶνε οὗ 
Ὁπς Ὡποῖδεῖ. Ῥϑσμᾶρβ ΡὨΠΡ βυρροβεὰ 
ΒΟΙΕ Δρρδάσαπος νἱδίδῖς ἴο 126 δυα 
“νουἹᾶ θὲ ρταηιεά. Αἰνναυβ ἴμετα ρεγβίβίβ 
ἘΠς {εεϊΐπρ τπδὲ πλοσα τηϊρδς Ὀς ἄοπε ἴο 

τηᾶκε αοἄ Κπονῃ ἴπδη πδ8 ὈῬδεη ἄοηε.-- 
γεν. 9. |εβ808 οοζγεοῖίβ ἴπῈ οἴτοσ, δπά 
Βυϊάεβ {πὸ στανίηρ ἴο [8 ἔσγιις βδεϊβίδοιϊοη. 
Τοσοῦτον χρόνον. .. πατέρα [τοσοῦτον 
χρόνον πιᾶὺ ὃς ἃ ῥἷοββ ἴοσ ἰῆς ἀδίϊνε 
ΜΘ ἰ8 ἰουπάᾶ ἴπ Μ9Μ01.]. ὙΠς τηδηϊ- 
[εϑβιδιίοη ψΠΐοῃ ῬΕΣΡ ογανεβ δὰ Ὀδδη 
τηδάς, δπὰ τηδάβ σοῃιϊπυουβὶν [ῸΓ Βοπις 
ςοπβίἀογαθ]ς {ἰπιε; ἔοσ 80 ἰοὴρ ἴδδι ἰξ 
ν88 πιδίίες οὗ ϑβυγρείβε δηά τερτεῖ ἴο 
]εβὺ8 τμῃαᾶῖὶ ΡῃΠῚΡ πεεάθά 861}} τὸ ΡῈ 
τδυρῆς τπαὶ ἢ Ψπο 8ὰνν [688 βὰν ἴῃς 
Ἑδίμοσ. [ξ ἰβ ἱπῃρ] ἃ τῆι ποῖ ἰο 8ε6 πὸ 
Ἑδῖπεσ ἰη 16δὺ8 ννὰ8 ποῖ ἴο κπονν Ηἱτ. 
πτνες. το. οὐ πιστεύεις. .. ἐστι; 
ΤὨὮΙ8. ὑηρεϊ τεῦ ννᾶ8 ἱηνοϊνεά ἰπθπ ῬΠΠΠ1ρ᾽5 
αυδδείοη, Ῥυῖ θη ἐπα αμπεδβιίοη οὗ ἴῃς 
ταυζυδὶ ἱπάννε!πρ οὗὐἨ τῆς Ἐδίπει δηά 
]εβὺβ ννὰβ ἴῆιι8 ἀϊγες ιν ρὰϊ ἴο ἢίπι, Πα 
ννουὰ ἢᾶνα πὸ ἀουδὲ 88 ἴο τς δῆβινεσ. 
ΟΥ χκ. 38. Τῇε {με οὗ ἐπε υπίοῃ 15 ἰη- 
ἀϊδρυίαδίε; (ἢς »ποὐδ 18 ἱπεχρ δῖε ; 
βοζης οὗ {πε γεδνὶές ἀτε ἱπάϊςαϊε ἴῃ {πε 
ψογάβ: τὰ ῥήματα... τὰ ἔργα. ὅες 
νἱϊ. 16-18 ἀπά ν. το. Τῆς τηυτιδὶ ἰη- 
ἀνε] ἶηρ ἰ8 δυο ἰῃαὶ ἐνεγυτῃϊηρ [6808 
ΒΑΥΒ ΟΥ̓ ἀοεβ ἰ8β τῆς ΕΔΙΠοΓ Β βαυὶπρ ΟΣ 
ἀοίπρ. ΤἼὶβ νγᾶ8 80 οὐνίουβ ἴπαι [ε8ὺ8 
οουϊὰ ἀρρεδὶ ἰο ἐπ νοσκϑ Ηδ ἀϊά ἰπ οαβα 
Ηἱ8 δββεγίίοῃ νν88 ἀΙβδε! ον. --- ἐσ. σὰ. 
πιστεύετέμοι.. .. πιστεύετε. “Βεϊϊΐενε 
πΊ6,᾽ ἐ.4.,), ΤΩΥ δββεγίίοη, ποῖ τιν πιδηΐϊ- 
[εδίαιίοη, “οἵ ἰξ γοὺῦ πὰ παῖ ἀϊῆουϊε, 
Ὀεΐϊενα οὐ δοοουηξ οὗ 6 ννοσκβ ἴπεπὶ- 
βεῖνεϑβ ". ὙΤῇαε πιεηϊίοη οὗ Ηἰΐβ ννοσκβ δηά 
ἴδε ενίδεπος πεν αβοσγὰ παῖ Ηδ ἰβ ἴῃ 
1π6 Εδῖδεσ βυρρεβὶβ ἴο Ηἰπι ἃ στουπὰ οὗ 
οοχηΐοσι ίοσ Ηἰ5 ἀϊβοῖρίεβ ἴῃ νίενν οἵ Ηἰβ 
ἀερασίυσαε. Απά ἔτοπι {18 ροὶπὲ οητνασὰβ 
ἰπ 118 σπαρίες ἰξ ἰ5 ἰο ἔπε σοπηοτείην οἱ 
τῆς ἀϊδοίρίεβ ουὖγ [ογὰ δά άγεβθεβ Η:πὶ- 



Χιν 

13. καὶ ὅ τι ἂν αἰτήσητε ᾽ ἐν τῷ ὀνόματί 
14. ἐάν τι 

824 ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝῊΝ 

1χν. 6. πατέρα μου πορεύομαι. 

μου, τοῦτο ποιήσω ἵνα δοξασθῇ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ. 
αἰτήσητε ἐν τῷ ὀνόματί μου, ἐγὼ ποιήσω. 

τὰ Βυτίου, 15. “Ἐὰν ἀγαπᾶτέ με, τὰς ἐντολὰς τὰς ἐμὰς " τηρήσατε. τό. 

δναν (6: καὶ ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα, καὶ ἄλλον " παράκλητον δώσει ὑμῖν, 
χν. 20; 

ΠΝ 
Οχν. 26; 

ἵνα μένῃ μεθ᾽ ὑμῶν εἰς τὸν αἰῶνα, 17. " τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ ὁ 
κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ, οὐδὲ γινώσκει αὐτό - 

ΠΝ ὑμεῖς δὲ γινώσκετε αὐτὸ, ὅτι παρ᾽ ὑμῖν μένει,2 καὶ ἐν ὑμῖν ἔσται. 

1 χηρήσετε 8 τεδά ἴῃ ΒΙ, 54, 73, “γε 11} Κεερ ". Τῇ ῖβ 5 αδορίεά Ὀγ Τα ΤΙΝ. Ἡ.Ε. 
τήρησατε, “Κεοερ,᾽" ἰδ ἰουπά ἴῃ ΑὉΟ, ἰξ. νυἱς. δηά οἵἴβεσ νεγβίοῃβ. 

3 ΤΠ νυΐρ. 848 “ σιδηςδις,᾽" Βανίηρ τεδὰ μενεῖ. 80 Αγη. δῃὰ Αςῖδ. νεγβίοῃβ. 

5 ΤΕ. βυρροτίεὰ ὃγ ΑΒ .Π.33. ἐστιν ὉΥ ΒΌ“:, 22, ἀηά ἰ5 Δὐορίοἁ ὃν Ττ. δηρο ὰ 
ΜΗ. 

861, Εἰσί, ἰῇ νν. 12-14; βεσοηᾶ, ἰπ νν. 
15-17; (πἰγά, ἰπνν. 18-21. Ὅε τηεηίίοη 
οὗ ἰῃς Ραγδοϊεϊε πῃ σοηπεοίίοη νυν Ἐπ 
τηϊτά ᾿ταπὶ οὗ εποουγαρεπιεηῖ ρῖνεβ γίβε ἴοὸ 
ἃ ἰουτίἢ ἱπίεσγυρίοη, τ 15 τἰπιε ὉῪ 1 ἀ48, 
νν. 22-24; δηά δἵ νεῖ. 25 [6508 γεβιπηε8 
Ἠΐ58 Ἔχρίδπαίίοη οὗ ἔπε Ρασγδοϊειθ᾽ Β ἔππο- 
τἴίοη, δηά οἴοβεβ τ βενεσγαὶ οοπβίἀεγα- 
τίοπβ οαἱουϊαϊεὰ ἴο ταπιονς ἐμεὶγ ἔδασβ.---- 
Νεσ. 12. ἀμὴν. .. ποιήσει. ΤἼε ἤτεί 
δησουγαβειηεπὲ ἰδ ἴπΠ6 δβϑυγᾶπος τῆδϊ 
τπτουρῃ ΟὨγίβε β δῦβεηος ἴῃς ἀϊβοὶ ρίεβ 
ψουϊὰ θὲ παῦε ἴο ἄο ρτεδίεσ νγνογκβ 
πα 1}εβὺ8 Ηἰπηβεῖῦ πδὰ ἄοπε. Τῇςβε 
“ἐ ρτεδίε "" ψνοσκ5 ὑνεῖα ἴδε βρίγίτυ δὶ 
εεςιβ δοσογηρ! βηεὰ ὉΥῪ τἢς ἀϊδβοίρίεβ, 
ἐβρεοίδιν πε στεας πονεῖ ἔδςϊ οὗ σοηνεῖ- 
βίοῃ, 86ε {πΠ|8 ἀενεϊορεᾷᾶ ἱπ Ῥδγκοσ' 8 
με Ῥαγαείείε. ϑυοῖν ΟΣ ΚΒ 'νεῖς ἴο ὃς 
Ῥοβϑίδ!ε ὅτι... πορεύομαι. Τὶ ννᾶ8 ὈΥ͂ 
Ἰουηάϊηρ ἃ βρίγῖτα δ] τε]! ριοη πὰ δἱεσίηρ 
πλδη 5 νίεννβ οὗ ἴπε βρίγιτυδὶ ννοσὶ ἃ Ομ γῖβὲ 
δηδοὶςεὰ Ηἱβ (ΟἹ οννεσβ ἴὸ ἀο {πεδ6 ρτοδίεσ 
ψνοσΚβ. Ηδγε {πὶ8 ἰ8β ἐχραἰπεὰ οὐ ἰῃε 
Ῥίαπε οἵ ἴδε ἀϊβοί ῥ᾽ εβ᾽ {που ρμῖϊβ ἀπὰ ἴῃ 
118 ἔοσια : “1 ρὸ ἴο πῚῪ Ἑδίποσγ, {πε 
δουτοα οὗὨ 811 ρονεσ, δαηὰ ψῇῃδίενεσ γοι 
δϑὶκ ἴῃ ΤΥ ὨᾶπΊ 1 1] ἀο ἰτ᾽".-Ν οσ. 13. 
τοῦτο ποιήσω, 50 γαῖ [ΠΕΥ ἀο 18 511}} 
Ηἰς5 ἀοΐπε ; οπε οοηάϊείοη Ὀεϊπρ' δἰέδομε 
ἴο {πεῖς ργαγεζβ, τπδὲ ἔμεν δ8Κ ἐν τῷ 
ὀνόματί μον. Τῇιε πᾶπιε οἵ ἃ ρεΐβοῃ 
οδη οἠἷν 6 υδβεὰ ψΒεη ψνῈ βεὲκ ἴο εη- 
ἕοτος ἢὶβ Ψ1]1 δηᾶὰ δυγίποσ Πἰ8β ἰπϊεγεβίβ. 
ΤΒῖβ ρῖνεβ ἴῃς οοπάϊιϊοη οὗἨ βυςςαββίιμ 
Ῥιάγεῦ: ἰξ στηυϑὲ ὃς ἴογ ἴ8ε διγίπασγδηςα 
οἵ ΟΒγίβε᾿β Κἰηῃράοπιη. Εοσγ ἴδε επὰ οἵ δ}] 
ἰβ ἵνα δοξασϑῃ ὁ πατὴρ ἐν τῷ υἱῷ, (παι 
.θ, ἐπὶ {πὸ {]Π]πλεπὶ οὗ αοὐβ ρυγροβε 
ἴῃ βεπάϊπρ ἔογι ἢ Ηἰβ ϑοη πιᾶν ὃς πιδηὶ- 
ἔεβε ἰπ ΟἨγίβι 'β βεορὶε δἂπὰ ἴῃ {μποὶς 
Ῥεπεῆςεπι ννοσκ ἰπ τς ννοτ]ά.---Ν ες. 14. 
Ιῃ νεσ. 14 {πα ῥγοπηῖβα ἰβ τερεδίςά, 85 

Ευξκγπιίαβ βαυβ, ἔοσ σοπῆσπηδίίοη: τὸ 
αὐτὸ λέγει βεβαιῶν μάλιστα τὸν λόγον. 
Ῥεῖβαρβ, ἴοο, δάάἀϊιίουδὶ βίρηϊβοαπος ἰ5 
εἴνεη ἴο Ηἰβ ἀρεέπον ὉΥ ἱπισοάυςϊηρ ἐγώ. 
Ο' Βεηρεὶ δὰ Μεγεσ. 

γν. 15-17). Τἀε Ξεεοπά ἐποομγαρειιεπέ: 
ἐλε ῥγορεῖδε ο7 αἀποέμεν Ῥαγαείείε.---Ν τ. 
15. ἐὰν. .. τηρήσατε. ΤἼε (]ΒΙ πες 
οὗ τῆε ρμιοπιίῖβε Ης ἰβ δῦουϊ ἴο ρῖνε 
ἀερεπάβ ὑροη {πεὶγ σοπάϊτίοπ οὗ Βεασγι 
δηὰ 16. Τῆΐδ ἐμεγοίοσε Ης δηπουηςαβ 
88 ἴῃς ρῥγθαπιθῖ]ς ἴο ἴῃ6 Ῥγογηϊβε. ΟἹ 
{πεῖς δἰάς ἰβοῖς ννουἱά δα ἃ οοπείδης 
δπάεανουγ ἴο σᾶσεγ ουὐἱ Ηἰβ ἰηϑιίγυςτοηδ : 
ου Ηἰδβ βἰάε κἀγὼ ἐρώτήσω νον Βυππη, 
Η!5 πρὶπἰβέσυ 6808 πᾶ βαϊὰ [Στ] οὗ ἐμὲ 
ϑρίτιτ. Νον οη ἴδε ὄἜνε οἵ Ηἰβ ἀδβραγίυσε 
Ηε ἀϊτεςῖβ διϊεπιῖοπ ἴο 1818 “ αἰἴεσ ερο᾿. 
Ης ἀεβίρπδῖεβ Ηΐτη ν παράκλητον, 
ἱπιρὶ γίηρ ἰδαξ Ιεϑὺβ Ηἰ πιθοῦ ννὰ8 ἃ 
Ῥαγδοϊείβ. ϑ8εε τ ]οδμη ἴϊ. σ. παράκλητος 
ἰ8. {|| τα]γ σάἀυοεαέπς, οαἸ]εἀ το οὩς᾿ 5 αἰὰ, 
Ἔβρεοῖδιν ἴθ ἃ οουτί οὗἩὨ ᾿υδιῖςε. (ΟΝ 
πα τῆς ἰη Ατίβί., Τάδθνι., 360; 
Ἑεεὶ., 9.1] ὅεε εβρεςοίδ! γ Ηδιςῃ, ξσεαγς 
ἐπ Βιδὶ, αγνεεῖ, Ὁ. 82, ἀπὰ ννεβίοοῖτ 8 
“Ααάϊτίοπαὶ Νοῖς᾽᾿. ““Οοπιίοσίεσ"" ἴ 
ΑΟΝ. ἰ8β υϑεά ἴῃ [8 οτίρίπδὶ βδεῆβε οὗ 
“ βιγεηρίπεηεςἡ (οοα, ἔογι8); 8ἃ8 ἴῃ 
ΑΝ ΟΠ 188 νετβίοῃ οὗ ῬΏ]. ἵν. 13, “1 τῇδ 
811 τηϊπρὶβ ἰπ Ηἰπὶ τηδὲ σοπλξογι δι πγς ᾽᾽ 
(δεε νντῖρ ἢ 8 Βί δίς Ἡ]ονά- Βοολ). Ταῖς 
Ῥαγδοίεῖς βῃουἹὰ γεπιαὶπ ὑπ ἔπεπὶ ἕοσ 
Ἔνεσ, δηὰ Ης ἰβ βρεοϊβοδιν ἀεβίρπδιεὰ 
(νεσ. 17) τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, οἵ. χνΐ. 
13,14; Ηε νουϊά ἐπδῦϊς ἔπεσα ἴο ὑπάες- 
βίδηἀ [86 ηενν (τυ 8 νν ΠΙΟὮ ψνεσε Ὀδιε παρ᾽ 
ἢ τπεῖς οἱἃ σοποεριίοπβ, δηὰ ἴὸ τὲ- 
δάὐυϑιὲ {πεῖς Ὀεϊ εἴθ τουπ ἃ ἃ πεὸνν οεπίζε. 
Ηςε νουϊ]ά εχρ᾽ δίη με ἀερασγίυσε οἵ ὉΒεῖβε, 
δηὰ τῇς ργίηοίρ]εβ οἵ τς πδνν Ἐσοπουιῦ 
ὑηάες τνῆϊοῖν ἸΠΕῪ ψψέεγε Βεποείοτιἢ ἴὸ 
᾿νε. ΤΙΙΐβ βριγίϊ 8 ἴο δε ρεου λεν 
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18. οὐκ ἀφήσω ὑμᾶς " ὀρφανούς - “ ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 10. ἔτι» 748. 1. 2). 

μικρὸν καὶ ὁ κόσμος με οὐκ ἔτι θεωρεῖ, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με" ὅτι δ 
ἐγὼ ζῶ, καὶ ὑμεῖς ζήσεσθε. 20. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ γνώσεσθε ὑμεῖς 
ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί μου, καὶ ὑμεῖς ἐν ἐμοὶ, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. 21. ὃ 

ἔχων τὰς ἐντολάς μου καὶ τηρῶν αὐτὰς, ἐκεῖνός ἐστιν ὁ ἀγαπῶν με’ 
ὁ δὲ ἀγαπῶν με, ἀγαπηθήσεται ὑπὸ τοῦ πατρός μου" καὶ ἐγὼ 

τπεῖγβ, ὃ ὁ κόσμος οὐ δύναται λαβεῖν, [86 
οἰιαταςιογί εις αι ἐν νου! ἱγ σαπηοῖ στεοεῖνα 
ταὶ ννῃῖς ἢ οαπ ΟἿ 6 ἀρργεπεπάεὰ Ὦγ 
Βρ στα! }ν ρσερασεὰ ρεγσβοηβ. [τ ῃδ8 Ὀθεῃ 
Ριοροβεὰ ἴο σεπάες λαβεῖν, “ 5εῖΖε᾽" οΥ 
ἐς Ρρτεμεηὰ," 848 ἴξ ἃ Ἴοπίταδε ἴο ἴδε 
νου ΔΒ ἀρργεπεπβίοη πὰ ἀϊβπιῖββαὶ οὗ 
7εβὰβ ψεσε ᾿ητεπάεᾶ, Βα λαμβάνειν τὸ 
πνεῦμα ἰ8 Τερ!]αΣΥ υϑεὰ ἱπ ΝΉΤ. το 
ἜΧρτεβ8 "'τεοεϊνίηρ ἴῃς ϑρίτίς," (41. 111. 
2: 1 ὍὉος. ᾿ϊ. 12. Τῆς νοχίἁ Ἴαπποῖ 
τεσεῖνε τε ϑρίγίε ὅτι οὐ θεωρεῖ αὐτὸ, 
ἐνν Οὐϊνατά βεηβε οαπηοῖ ἀρργεμεηὰ 
186 ᾿ηνίβδ]ς ϑρίγε; απά ἔπε ννοτ]ὰ ἢ858 πὸ 
Ρεγβοπαὶ εχρεζίεπος οὗ Ηἰβ ργεβεῆςα ἀπά 
Ῥονγεσ; δυῖ γε, ὑμεῖς, μανε [Π18 ἐχρετὶ- 
ταθηῖδὶ Κπον]εάρς, “ θεοδυδε Ης ἰ8 ἐνεη 
τοῖν δϑίἀϊπρ νυν ἢ γου (Π485 δἰγεδάν θθρυῃ 
Ηἰβ τι πἰ βέσυ ; οσ, γδίπογ, ῃ85 1815 ἕοσ Ηἰ8 
οἰδγδοϊεγίβες (Πδὲ Ηδ τεπιδὶπβ νντἢ γου, 
τηλκίπρ γου ἴδε οδήεςξ οὗ ΗἰΒ νου), δὰ 
8.411 θὲ ψ πΐπ γου ". ὙΝΠΉ τᾶς ἐπείτε 
βίδίθπιεπε οὔ τ Οος. ἰϊ. 8-14. 

γν. 18-21. Τε ἐλϊγά ἐπεομγαρεπιεηέ. 
ἐλαὶ ϑέεσιις Ηἰπιβεὶ τοῦ ἐοπιε ἐο ἑδτηι ἀπά 
παῖε Η ἱμιϑεὶ  ἔποιυπ ἰο ἐλόηι.---- ει. τδ. 
ατεαῖ 48 ννᾶβ ἴῃ ργοζηΐβε οὗ 15 οἴδβοσ 
Βεῖρεγ, 1818. βϑρίγίς οὗ τγσυῖμ, τ ἀϊά ποῖ 
866 πὶ ἴο φοπιροηβαῖε ἴοσ ἴῃς ἀερατίυτα οὗ 
7εβυ8. “Αποίπεσ, δὴν οἵἴδπεσ, νν88 υπ- 
Αὐϊς το Α11 τε Ὀίδηκ; ἰξ ννᾶ8 Ηἰπιβεῖῖ 
ἴδεν οτανεά. Τμεγείοσε Ης ροαβ οπ, οὐκ 
ἀφήσω ὑμᾶς ὀρφανούς: ἔρχομαι πρὸς 
ὑμᾶς, “1 Ψ| ποῖ αραπάοπ νοὶ 848 
οὐρἤδη8,᾽ ὀρφανός (οτδυ.5) “Ὀετοανεά," 
υδεὰ οὗἩ ἔαϊπειβ Ῥεγεῖς οὐ οδβιϊάγεη (1 
ἼΏ685. ἰΪ. 17, Πίομγβ. Ηδὶ., 1.) ; 25 νεῖ] 
48 οὗ οἰ] άγεη Ὀεγεῖι οὐ ραγθηῖϑβ, 566 
ΕἸβπεσ. πατρικῆς εὐσπλαγχνίας τὸ 
ἣμα, ΕυϊῃγντηῖυΒ. ΟΥ, Ῥβ. ἴχ. 14, 
ρφανῷ σὺ ἦσθα βοηθός. ΝΥ εἰξίεἴῃ 

αιοῖεβ Καδδὶ ΑΚίδα δβ ἰδπιεηιτὶπρ [Ὡς 
ἀθδίῃ οἵὔ ΕδΌδι ΕἸδαζασ, “"ε πῆι... 
αυίΐα τοϊᾶπὶ δῆς ψεπεγδιοῃθπὶ σγϑ 4 151 
οτρῃδηδτη". Τδα υτΐος ΠΕΡΙ εββῆθβ οὗ 
1πς ἀϊδοῖρ᾽εβ υἱέος {πεῖς Μαβίεσ 8 
ἰπάϊςαιεά. ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. Ετοπὶ ἴΒε 
δὔβϑεηςε οὗ ἐγώ ἴὲ πιᾶὺ ὃς ραϊπεγεὰ παῖ 
7εβὺβ πιεᾶπβ ἴο ροϊπὲ ουΐξ ποῖ 80 πιυςἢ 
παῖ ἰε ἰβ Ης δο ἰβ οοπηηρ [του ἢ τπὰ 
βρίγιξ τὸ ἴβεῖη, 88 ἴἰαὶ Ηΐβ δρράγϑηῖϊ 
ἐεραγίυτε ἰβ σεϑ!ν ἃ πδᾶγεῦ ἀρρτοδςῇ .--- 
Ψεῖ, 19. [ἢ ἃ βδοσῖ {ἰπις, ἔτι μικρόν, τῃε 

ψοτ] ἃ ννουἹᾶ πο ἰοῆρεσ βεε Ηΐτ, δὰϊ Ηἰδ 
ἀἰδοῖριεβ νουἹά θ6Ὲ σοπβοίυυβ οὗ Ηἰ8 
Ῥτεβεπος, ὑμεῖς δὲ θεωρεῖτέ με, ρτεβεπὲ 
ἴοσ ἱπιπιδάιαῖες ἐμυτο. Ηἰἱἷβ γγέβεπος 
νουἹὰ 6 τηδηϊεδιεά ἰπ {πεῖς πεν 1188 
νἩΙΘἢ τΠῸῪ νουἹά ἔγᾶςα ἴο Ηἱἰπὶ, ὅτι ἐγὼ 
ζῶ, καὶ ὑμεῖς ζήσεσθε. ΤῊΪ58 15 οοπῆτπιεά 
ὉΥ Ρδυ}}8 “Νὸο ἰοηρεσῖ, δὰῖ Ομ τῖβε νεῖ 
ἱπ πις ". 6]. ᾿ϊ. 2ο. ΤῊ ρτδπὰ ενϊάεηςς 
οὗ ΟἸ τίβε᾽β οοπιὶπυεᾶ 116 ἀπὰ ργεβεηςα ἰ8 
τε πο βμά πὰ μας 186 ἀΐδβο!ρ]ε.--- ἐσ. 
20. ἐν ἐκείνῃ τῇ “1η ταὶ ἄδγυ,᾽" 
δ) Το ἄδεκ, μοὶ ἀρ κέῃ οδενωδωνς ὃυι ΜΝ 
Ὧενν ΟἸχιβιίδπ εἴα πο ΜΜ48 ἴο δα 
οβαγαςιετγίβεά ὃν μ6βα εχρεσγίεηςεβ ΟΚ 
Ἡοϊισπηαπη. ὙΠα βεηβα οὗ ἃ πεῖν [8 
Ῥτοάδυςεά ὃν ΟἸγίδε ᾿ινουἱἹά σοπηραὶ τπ6 
ςοηνιοιίοη ὅτι ἐγὼ ἐν τῷ πατρί. .. 
“Π4 1 δηλ ἴῃ ἴῃς Εδίμεσ᾽᾽" ἴῃ νῖτ4] απίοῃ 
νττῆ τῆ βδουζος οὗ 411 116, “" δηά τῃδὲ 
γου δῖε ἱπ πιε,᾽ νἱτδ! οοππεοιεὰ ἢ 
ΠῚ 80 88 ἴο τεςεῖνς ἴπδι 1 π (Πδι 1 να, 
““ΔηᾶΙ ἰπ γου,᾽ ΒΠἰπρ γοῦ ὙΠ 411 πὰ 
ἔυ1π6558 [πὶ 18 ἴῃ πηγβεῖΐ, ᾿ἰνίπρ οὐκ ΤΥ 
ονῃ 11 ἴῃ ἀπά τῃγουρῃ γου, ἀπά βπάϊπρ 
πῃ γοῦ τοοπῇ ἴοσ ἐπε ουΐρυΐ οὗ 8111 4π|.--- 
γεῖ. 21. Τα οοπάϊτίοπβ οὐ ψΐο ἀδ- 
Ῥεπάεά {πε πηαηϊξεβιδείοη οἵ πε ἀερασιεὰ 
ΟὨγῖβε αἀγὲ {μεῃ Ὄχμιϊρίιεά, ὁ ἔχων : . . 
ἐμαυτόν. πε ἴονε ἴο ψῃΐοι Ομ τῖβὲ ῥγο- 
Τλῖ568 ἃ πΊδη ἰδ ϑιδτίοη οὗ ΗἸ πβεὶ ἰ8 ποῖ 
δῃ ἰάϊε βεπειπιθηῖ οσ βῃδιον, ἕδπου, Ὀὰϊ ἃ 
ΡῬτποῖρὶς ᾿Ῥιοιαρεῖπ οδεάϊεηποε, ὁ ἔχων 
τὰς ἐντολάς μον, Νὰ 1 ]οπη ἰϊ. 7, ν. 21, 
2 Ϊοῇῃ σα; ἰξ πιβδῃβ τῖοσε ἴμδη “ Ππεδιίπρ," 
δηὰ ἰ5βΒ γεῖ ποῖ εαυϊναϊεπὶ ἴο τηρῶν ; ἰξ 
Β6ΕΠῚΒ ἴο Ροϊπί ἴο [Π6 ρεγιπαπεηΐ ροβϑε8- 
βίοηῃ οἵ ἔπε σοτηπιδη ἀπηεηΐβ ἱπ οοπεβοίουϑ- 
Ὧεβ88. ΤἼΐβ ἤπαάβ [18 ἀρρζορείαϊς ὄἼχργθβ- 
βίοῃ ἴῃ τηρῶν αὐτάς ---" Κεερίπρ {Πεπὶ,᾿" 
οὐδβεγνίπρ {Πὲπὶ ἰπ τῆς 116. ΤῊΪΒ ἰ5 τῆς 
εχργεβϑίοη ἂἀπά ργζοοῦ οὗ ἴονε, δπὰ {8 
ἴον δηἀβ 118 τεβροῆβε δηά τεννασά ἰπ ἴῃς 
Ἰονε οὔ τὰς Εδίμεσ δπά οὗ ἐῃε ϑοῃ, δπά ἰῃ 
{πε πιδηϊϊεβιαιίοη οὗ ἴπεῈ ὅ80η ἴὸ τῃ6 
ἰπάϊνϊάυα]. ὙΠΕ ἀρρζορτγίδίεπεββ οἵ ἰπ- 
τοδυςίπρ ἴῃς Ἑαΐμες δηά Ηἰΐ ἴονβ 
ἌΡΡΕΘΔΙΒΊΠ νεσ, 24. Τῆς ἴονε οὗ ΟΠ εῖβε 
ἰδ τῇδι ψῃὶο ἢ Ργοπιρίβ ἴῃα τηδηϊεβίδιίοη. 
ἐμφανίσω, {δε νοτὰ ἰ8 υδεά Ὁν Μοβεβ ἰῃ 
χοάυβ χχχί!. 13. ἘδΥποΙάβ 8ΑΥ8 : 

“ ΤΏ8 τεπιδγκαῦϊε ννοσά ἱπηρ ϊεβ μας πα 
βοθῆς οἵ ρίαςα οὗ ἐπε δίρῆεσς πιδηϊεβιδιίοη 
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ἀγαπήσω αὐτὸν, καὶ ἐμφανίσω αὐτῷ ἐμαυτόν." 22. Δέγει αὐτῷ 
᾿Ιούδας, οὐχ ὁ Ἰσκαριώτης, “Κύριε, τί γέγονεν ὅτι ἡμῖν μέλλεις 

ξ: Εχοά. τ ἐμφανίζειν σεαυτὸν, καὶ οὐχὶ τῷ κόσμῳ ;" 23. ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς 
Μὲ αἰνῇ: καὶ εἶπεν αὐτῷ, “Ἐάν τις ἀγαπᾷ με, τὸν λόγον μου τηρήσει, καὶ ὃ 
ἐδ ρτ πατήρ μου ἀγαπήσει αὐτὸν, καὶ πρὸς αὐτὸν ἐλευσόμεθα, καὶ "μονὴν 

8ναζ. 2. 
παρ᾽ αὐτῷ ποιήσομεν. 24. ὃ μὴ ἀγαπῶν με, τοὺς λόγους μου οὗ 
τηρεῖ - καὶ ὁ λόγος ὃν ἀκούετε, οὐκ ἔστιν ἐμὸς, ἀλλὰ τοῦ πέμψαντός 
με πατρός. 

ἢ νας. 16. 25. “Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν παρ᾽ ὑμῖν μένων" 26. ὁ δὲ 'παρά- 
κλητος, τὸ Πνεῦμα τὸ Ἅγιον, ὃ πέμψει ὁ πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μου, 
ἐκεῖνος ὑμᾶς διδάξει πάντα, καὶ ὑπομνήσει ὑμᾶς πάντα ἃ εἶπον ὑμῖν. 

1 ποιησόμεθα 888 ἔδο βίτοηρες διϊεβιδιίοη, μεΐπρ τεδά ἱπ  ΒΙΧ 33. 

Ψ1Π θ6 ἴῃ (ἐν) 88 οοπβοίουβηςβα οὗ [Ὡς 
βου]. ὙΤῇε ψοσζὰ βονενεσ ἰ8β ουγγεπά 
υϑοὰ ἔοσ ουϊτινατά τηδηϊεβιδιίοη ; δἰ πουρὶ 
Βεῖθ ἴδε πιδηϊεβιδιίοη αἰϊυάεά ἰὸ ἰβ 
ἱπναγά, Οὗ. Ἰυάδβ' ψνοτάβ. Τῇ πδίυγε 
οὗἩἨἁ 1Π6 πιαηϊϊεβίδιίοη δ88 αἰγεαυ ὕδθη 
οχρίαϊπεὰ, νεσ. 19. 

ν. 22:24. Α γουγίᾳ ἱπέεγγωῤῥίοπ, ὃν 
μάας.--- τ. 22. ΑἸ] ἰδὲ [εϑὺ8 ἢδ8 βαι ἃ 
88 Ὀογπα πΊοσα δα πιοτα οἰ ΘΑ ΪΎ ἴῃ προη 

ἴδε τιϊπὰ οὗ τῆς ἀϊβοίρ!ε8 πε ἀϊβαρροιϊηῖ- 
ἵῃρ οοηνίςιίοη τπαὶ (ἢ πηδηϊξεβιδιίοῃ 
τείεσγεά ἴο ἰβ ποὶ ἴο θὲ οπ ἴδε Ἔχρεοῖϊεά 
Μεβϑίδηὶς ᾿ἴπεβ. Ασοογάϊηρν 10 ἀΔ5, ποῖ 
Ιβοασίοι, ὃυ: Τβδάάδουβ οὐ [ερῦδειβ 
(Με. χ. 3; {κ, νἱ, 16), 8ᾶγ8: τί νὰν 
κι τ λ, “αὶ πᾶβ Ὠδρρεπεὰ (δι, 
εἴς. ὃ οσ, “ΥΏδι 885 οοουττεά ἴο ἀεῖίει- 
ταΐης γου;,᾽" εἴς. ἢ Κυρκε αυοίεβ ἔζοπιὶ 
Αττίδῃ δρροβίϊε ἰπβίδποςβ οἵ ἴδε υ8ὲ οὗ 
τπὶ8 ἐχργεβδίοθ [7}υἀδβ ὄχρζεββθθ, πὸ 
ἄουδε, τπε τπουρῆς οὗἩ τπ6 τεϑὲέ. 8 
ἔδοτε ἴο Ῥ6 πο βο ἢ ρΡυὈΪ!ς πιδηί  δβιδιίοη 
οὗ ]ε8ι8 δβ Μεββίδῃ, ἃ8 ὑνουἹὰ σοηνίποα 
1π6 ννου]ὰ ὃ---νεσ. 23. Τὸ τῃϊβ [6808 
τερῖϊεβ ἐάν τις. .. ποιήσομεν. Τῆε 
ΘΔΏΒΜΕΙ ἘΧρ δὶπβ πὶ {πε πιδηϊξεβιδιίοη, 
Ῥεῖπε βρίγίτυδὶι, πυδὲ ὃς ἱηάϊνίάυ4] ἀπά ἴο 
ἴποϑε βρίγίτυ δ! ρῥτερασεδ. “1 σοη- 
τεπιρίδιοβ ποῖ ἃ ρυῦδῖϊς ἀϊβοονεσν οὗ 
Ῥονεσ, Ὀυϊ ἃ βοσὶ οἵ ἀοπηεβίίς νἱβἰτδέϊοπ 
οὔ ονα.᾽" Βεσπασά. πρὸς αὐτὸν ἐλευσό- 
μεθα, ““ἴ΄ο Πίπι νγα Ψ}] σοπης"; [6βϑ8 
συϊῖμουΐξ δογυρ]ς υπίῖε8 Ηἰπιβοῖῦ ἢ τῆς 
Ἑαίδβεσ. μονὴν ... ποιησόμεθα, ἃ οαεε,- 
οδἱ εἐχργεββίοη, δες Τῇυς., ᾿. 131, μονὴν 
... ποιούμενος. “ Υενν]} παῖε ουγ δϑοάβς 
ἢ Πίπι, 11 6 ἀν ΗΒ συεβῖβ, γεᾶ, 
Βοῦδβε δηὰ τδῦϊε σοτηρδηίοηβ.᾽" [Γαδ 
ἴῃ Μεγες. μονή ἴβ Πεῖα υδεὰ ἰῃ ἃ βεῆβε 
ἀϊετεπε ἴτοπι (δδὲ οὗ νεσ. 2, ψῆεσς ἰξ 
ΤδδηΒ ἃ ῥἷδοας ἴο δϑίάες ἰη.---Ν εσ. 24. 
ὙΠε περεββίἐυ οὗ ἰονε ἃ8 ἃ Ἴςοηάϊείοη οὗ 

τη 8. πιαπίξεβιεᾶ ργεβεῆςς ἴβ ξυσίβες ἐπὶ- 
Βδδειδοὰ ὉΥ 5ιδίιηρ ἴΠ6 σοηνεῖβε, ὁ μὴ 

απῶν με... πατρός. Τῆς ος 
οὗ νεζσ. 22 ἰβ Βεσα πηοζε οἰοβεῖν ἀεῆπεά ὈγῪ 
ὁ μὴ ἀγαπῶν με. 8εε Ηοϊἐστηδπη. 

γν. 25-31. Τὰς εοπυεγεαίίον οἰοσεαῖ δῪ 
δεφμεξέ οΓ ῥέαοε. Τὰς ρεπυίπεπεββ οὗ 
τη18 τεροσὶ οὗ {πῸ 1δβδὲ ννογάβ οὗ [ε55 ἴ5 

δταπίες Ὀν 86 ᾿τεαυθπου νἱἢ ΠΟ Β 
6 866Π18 ἴο δε οη ἴδε ροϊπί οὗ Ὀγελκῖπρσ 

οΥ̓͂. ὙΤῆε οοπίδηϊ τεβυπιριίοη, ἰἢς δά - 
ἱπρ οὗ τηρβ μαῖ ὀσοὺσ οἡ ἴῃς πιοηηεπε, 
ἴη686 δὲ ἴῃς ἱπί πη τδῦ]ε τους ἢ οὗἩ παῖυσε. 
Αἱ τιϊ8 ροΐπε ἔδε οἷοβε βεςπ}8 ἱπηπηπεηξ. 
-τνεῖ. 25. Ταῦτα λελάληκα... μένων, 
ἱγηρ  γίηρ ἔδαὶ Ἐπῖ8 δϑιάϊηρ ἀπά ἰεαςμίηρ 
ΜΈΓ ΠΟῸ δὲ δη επᾶ.---εῖ. 26. Βυῖ Ηἰ5 
τελοδίηρ νουἹὰ θὲ ςοπεϊπυεά δηὰ Ἴοση- 
Ρἰεῖεά ὉΥ ἴῃς Ῥαγδοίεϊε : ὁ δὲ παρά- 
κλητος. .. ὑμῖν. ΤῊς Ραγδοϊεῖς 18 ἤονν 
ἰάεπεϊδεά ψἱτἢ τὸ πνεῦμα τὸ ἅγιον, αηὰ 
Ηἰβ σοπηεοιϊίΐοη νυν ΟἾτῖβὲ 5 διγίῃες 
ξυλταηίεοά ὃν ἴπε οἷδυβε ὃ πέμψει ὅ 
πατὴρ ἐν τῷ ὀνόματί μον, “ΨΒΙΓὮ ἴδε 
Ἑδῖμοσ 1 βεπὰ ἴῃ ΠῚΥ ἢδπὶς,᾽" [πᾶῖ ἴ5, 
83 ἐδργεθςπεδα τὴς δηᾶ ρῥτγοπ)οίϊῃς τα 
ἱπίεσεϑῖβ. Αηὰ 118 Ηδ νν"1]] δοσοζηρ) ἢ 
ΌΥ ἰεδοπίηρ : ἐκεῖνος “Ης;,᾽" δηὰ πὸ 
Ἰοπρες ἔπε νἱβίδ]ε ΟἾτίβε, “11 ἰθαςῃ 
του 811 ἐπὶ πρ 8," πάντα ἴπ οοπίγαϑι το δα 
ταῦτα (νεῖ. 25) ΨΩ ἡ ἢ ΟἸτῖβε μδά τὸ 
Ὀς 5διϊββεά ; Ὀυϊ πάντα τηυδὲ (5617 δὲ 
Ἰἰπιιεά ὃν δε πεοάβ δπὰ Ἵδρδοϊεβ οὗ 
16 ἀϊδοὶρἶε8.---καὶ ὑπομνήσει. .. ““Δηὰ 
ΜΙ] Ὀσίπρ ἴοὸ γουτ τετηεγηῦγδηςα 811 ἴῃδί 
Ι βαϊ]ά ἴο γου;,᾽" τῃμδὲ 15, ἴπ6 τεδομίηρ οὗ 
τῆς ϑρίγι: βῃουϊά 50 σοηπεςὶ ἰϊβεῖ ἢ ἢ 
ἴῃς τεδοδίηρ οἵ Ομ γίβε 88 (0 σενῖνς {86 
ΤΑΘΙΊΟΤΥ οὗὨ ἑογροίΐδη 'νοτάβ οὗ Ηἱβ, πὰ 
εἶνε τπεπὶ ἃ πεν πηεδηΐηρ. ΟἿ, ἐϑρεοῖδ!! 
χνὶ. 12-14.---ννετ. 27. εἰρήνην ἀφίημι 
ὑμῖν, ““ρεᾶος 1 Ῥεᾳυεδίῃ τὸ γοῦ ". Τῆς 
αϑι] ἔγεινε} ννδ8 ρίνθη ΨΠὮ τῃς νοτάὰ 
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27. εἰρήνην ἀφίημι ὑμῖν, εἰρήνην τὴν ἐμὴν δίδωμι ὁμῖν - οὐ καθὼς ὁ 
κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ δίδωμι ὑμῖν. " μὴ ταρασσέσθω ὁμὼν ἡ καρδία, α νει. τ. 
μηδὲ “δειλιάτω. 28, ἠκούσατε ὅτι ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Ὑπάγω καὶ νΌεαι ἱ.1:, 

εἰ ἠγαπᾶτέ με, ἐχάρητε ἂν ὅτι εἶπον, Πορεύ- ἑὐθὰ 
ομαι πρὸς τὸν πατέρα " ὅτι ὁ πατήρ μου μείζων μου ἐστί. 

νῦν εἴρηκα ὑμῖν “ πρὶν γενέσθαι - ἵνα ὅταν γένηται, πιστεύσητε. 

ἔρχομαι πρὸς ὑμᾶς. 
. 7. 

29. καὶ 

ν" ἴο. χῖνί. 
το. Εςεοῖυδ. 

30. “Οὐκ ἔτι πολλὰ λαλήσω μεθ᾽ ὑμῶν" ἔρχεται γὰρ "ὁ τοῦ χινί. 25. 
κόσμου τούτου ἄρχων, καὶ ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν - 31. ἀλλ᾽ ἵνα γνῷ ἢ τοῖς: 

ΡῈ χἰϊ. 31 

ὁ κόσμος, ὅτι ἀγαπῶ τὸν πατέρα, καὶ καθὼς ἐνετείλατό μοι ὁ πατὴρ, 
οὕτω ποιῶ. 

“ρεδος ἡ. Απὰ 7}6808 868 ἴδε ἔΔγλ ΑΓ 
νοσά, Ὀυϊ ἱπείεδὰ οὗὨἉ υἱτεγίη ρ ἃ πιοτα νυ Ἰ5ἢ 
Ἡς τὐτηβ ἰξ ἱπίο ἃ Ῥεᾳυεβῖ, ἱπιϊπγαιίπα 
Ηἰβ ρον ποῖ ΟἿΪΥ ἴο τνϊβῃ Ὀυϊ (ο γίνε 
Ῥεᾶςε ἴῃ {πε ξυγίποι ἀςδογιριίοι ἀρήνην 
τὴν ἐμὴν δίδωμι ὑμῖν, ““πιν Ρεδος ἷ ρῖνε 
απο γου "; {πε ρεᾶςε ψψῃϊο Ης δὰ δἵ- 
ταἰποά Ὁ. πιεδῃ8 οὗ 1] [δε ἀϊβευγθαπος δηὰ 
ορροϑίτίοη Ηε μδά εποουπίετεά. 1, εἀνίηρ 
τδπ) Ηἰἶβ ψοσγί, Ηἰβ νίενν οὗ 11ἴπ, Ηἰ8 
ϑρίπῖ, Ης πεοαββδυν [εἴς τπεπὶ Ηἰ5 
βελοου οὗ καθὼς ὁ κόσμος δίδωσιν, ἐγὼ 
ίδωμι ὑμῖν, “ποῖ 88 1π6 ψοτ]α ρίνεβ 

δῖνε 1 ἴο γου ". Τίβ ἰβ τείειτθα ὉΥ 
Οτοιίυβ ἴο ἴῃς ἀϊβδετεπος Ὀεΐννεεη ἴῃς 
ἘΠΙῚΡῸῪ ἴογπι οὗ βαϊυϊαϊίοη δηά Ὁ γίβι᾿ 8 
εἰᾶ οἵ ρεᾶοςς. (""Μωμάπις, ἱ.6.,), ταᾶ)οσ 
Ρᾶζβ Βοπιίημπι, Βα] υἷς 41105 ἱπηρεσεῖϊξ βοῦὸ 
νοοΐβ, πὶ 8}} βαᾶερε ἀε στὰ ςορίδῃβ ; εἰ βὶ 
οορίϊεῖ, ἰἀπιεη τὰ δἰϊαγὶ πὶ ἢ}} ργοάδβι."") 
80 ἴοο Ηοϊἐζπιᾶπη δπὰ Βειπαγά, Μεγεσ 
Τοηβίάογβ τ ϊ8 “ αυϊς ουἱϊ οὗἉ τεϊδίίοη ἴὸ 
Ἐπ ῥγοξοιῃὰ βεγίουιβηεββ οὗ ἴπε πιοπηθηῖ,᾽" 
διὰ υηάετϑιδηάϑ πε ΔΙ] υδίοι ἴο Ὀ6 ἴο πε 
ττεάβυσεβ, Βοπουζβ, ρ᾽εαβυγεβ νίοῃ ἴῃς 
ννοτ]ὰ ρῖνεβ. ὙΠΕΙῈ 18 ΠΟ στεᾶβοῃ ΨὮΥ 
πε ρει τηδγυ τείεγεπος βῃουἹά ποῖ Ῥε ἴο 
τῆς βαϊυϊαιίοη, ΨΙ ἃ βεοοη δεν τεξεσεηςα 
ἴο ἴῃς ννἱἱάετ ςοηίσαβε. ΤῊϊβ ρἱῆ οὗ ρεᾶςε, 
ἱξ δοςεριεά, ννουἹά βεουγε ἔπθπὶ δρδίπβὶ 
Ρετγιυτθαξίοη, ἀπὰ 80 [6508 γείϊυγηβ ἴο ἴῃ 8 
εχμογίδιίοη οἴ νεσ. 1, μὴ ταρασσέσθω... 
“ΟδΡβεγνίηρ παῖ ἴῃς ορεηΐπρ βεηίθηςα 
οὗ ἴδε ἀΐβοοιιγβε ἰβ ἢεζε σερεαϊεὰ δηά 
[οτεἰβεά, ννε υπἀετγβιδηὰ παῖ 411 εποϊοβεά 
νη τπεβα 1ἰπ||18 18 ἰο Ὀ6 ἴάκεη ἃ8 ἃ 
ΨΒοΙς ἴῃ ἰδεῖ, αηὰ ἐπαὶ τπὰ ἱπιθγνεηΐπρ᾽ 
ψνογάϑ οοπΊροβε ἃ ἀϊνὶπε δηιϊάοίε το ἴπδὶ 
του] ηρ, δπὰ ἀδβοϊιίοη οὗ μεαγὶ ψῃὶο ἢ 
πε Ιοτά᾽ 8 ἀδραγίαγε ννουά βυρραβῖ. 
Βεγηασά. Ης πον δδὰάβ ἃ νοτζά, μηδὲ 
δειλιάτω, νὨΐοΠ σαττίε8β βούῆξ σεργοδοῖ 
ἴη ἴ, ὙΠπεορῃγαβῖυβ (Ο)ιαν., χχνὶϊ.) ἀθῆπεβ8 
δειλία 45 ὕπειξίς τις ψυχῆς ἔμφοβος, ἃ 
Βῃσίηκίηρ οὗ ἔπε δου] τπγου ἢ ξαν, δ᾿ 61}.} 
τοῖβ πισβὲ Ὀς6 τάκεη Ατί βίοι ς᾽ β ἀεβογίριίοπ, 
Νῖς. Επ|., ἱ. 6,7, ὁ δὲ τῷ φοβεῖσθαι 

ἐγείρεσθε, " ἄγωμεν ἐντεῦθεν. Υχὶ. ). 

ὑπερβάλλων δειλός. 11 πηᾶν ὃς τεπάετοά 
κΠεῖμασ ἰδ γοὺσ πεατγὲ εἰπιάγ Βῃτίηκ "ἢ, 
πτν εν. 28. Οπ {δὲ Τοπίγαγυ 4υϊΐε οἵας 
ξεεϊίηρβ βῃουϊἃ ροββεββ ἵπεπὶ: ἴον ἰῃ 
δυτηρδῖην ἢ Ηΐτῃ ἴῃ Ηἴ5 ρἱογι δοδιίοῃ 
δηὰ ἴῃ εχρεοϊδιίοη οὗ ἴδε γεβϑυ} 8 οὗ Ηἰβ 
δοίην ἴο τε Ἐδίδες: ἠκούσατε... 
πατέρα. “1 γε Ἰονεά της,᾽ δῇ αἰπιοβὲ 
Ῥ᾽δυία! ΑΥ οὗ τεργοδομίηρ {πεὶσ βαάπεββ. 
ΎΤΠοτα νν88 πὸ ἀουδὲ οὗ τοῖς ἰονα, ὃυξ ἴὲ 
νγὰ8 δὴ υπἰπίε!]ρεηε ’Ιονε. ὙΠΕῪ ἐαϊ]εὰ 
ἴο οοηδίἀες τε ρτεδξ ἰοὺ ἴδαῖ ινδιιεὰ 
Ηϊΐπ ἰῃ Ηἰβ σοὶηρ ἴο τς Εδίμεσ. Τηὶβ 
δοίΐῃρ ἴο πε Ἑδίπεν 88 οαῦδβε ἴοσ γα͵οϊο- 
ἵπρ, ὅτι ὁ πατήρ μον [μον ἰ8 ποῖ νΨΕ}] 
δυϊπεπιςαιεά ἀπά βῃουϊἁ θὲ ἀεϊεϊεά) 
μείζων μον ἐστί, ““Ῥεοαυβε ἴῃς ΕΔΙμοΣ 
18 ρτθαῖεσ ἴδῃ 1; δηὰ οδῃ ἱπεγεΐοσα 
018] 411 τη Ἰονίπρ Ρυτροβεβ οὗ Ο"σγίβὲ ἴο 
Ηἰβ ἀϊδεῖρίεβ. “ΤὩς [Ξε ΕΟ. Ης δι8 
ϑερὰη 8 ἴπετ ἀπὰ ἔοσ {μετὰ Ψ}1} 6 
ταϊβεὰ ἴο ἃ πίρῃμες ἰενεὶ." ὙΤῇεν διά 
β6θη ἴΠ6 1Πππ Ηδ ιδὰ ᾿ἱνεὰ δπὰά ψεσε ἀϊΐ8- 
τυτθεά θεσαυδβε ἰξ νν88 σοπγΐπρ' ἴο δὴ επάᾶ: 
Ῥυῖ ἴδ ννᾶ8 οοστηΐηρ ἴο δὴ δπά Ὀδοδιβα 
ὐβογρεά ἰῃ ἴῃς ρτεδῖες πὸ Ης ψουϊά 
μᾶνα ψὩ τθς Ἑδίῃετ. ὙΤῇε ἐδεοϊορίὶςδὶ 
ἱπηροτὲ οὗ {με ννοτὰβ 8 ἀϊβουββεὰ ὃὈγῪ 
γνεβίοοιε, ψ8ο οἰϊεβ ραιχίδεϊῖς ορίῃπίοῃβ 
Δηὰ τεΐδθσβ ἴο Βυ}} δπὰ Ῥεάᾶγσβοῆ. [ἢ 
411 τῆι ]1εβὺ8 ἀϊά, 1ξ τνᾶβ ἴδε Εδιποσ᾽ 8 
ΜΠ] Ηξ οδιτίεά οὐἱ, δηὰ ψἱ ρόνγογβ 
οοπιτηπηϊςδιαὰ ὃγ τἢς Ἑδίδεοσ: τε Εδῖμεσ 
ἰθ τῇς Οτὶρίπαῖοσ δὰ Ἐπὰ οἵ 411 Ηἰβ 
νοῦ ἱπ ἴδε ννοσϊὰ. Τβτγουρπουΐ τδς 
ταϊηἰβίσυ οὗ 7}εϑι8 {πε Ἐδίμεσ ἰ8 γεργε- 
βοπιεὰ 248 “ ρτεδίεσ᾽᾽" τῃδη ἴπ6 ὅοη. Ἰδδῖ 
ἴτ 5Βῃου!ά τεφυῖγε ἴο θὲ Ἄχρι! οἰ εἰν δϑηγπεά, 
88 Παζα, 18 ἴπε βίσοηρεβί ἐνίάεπος τὶ Η6 
τν88 Ὀϊνῖπε.-- νος. 29. καὶ νῦν. .. πισ- 
τεύσητε. “1 πᾶνε ἴοἱά γου πονν Ὀεΐοτε [ἢ 
οᾶπλς ἴο Ρ4588,ὕ᾽" ἐ.6., Ης 848 ἰοϊὰ τμεπὶ οἱ 
ΗἱΪ8 ἀερατίυτε, τπαὶ (ΠΥ ταῖρι ποῖ Ὁ6 
τειει βεά ος ἀεργεββεά ὉΥ 1ΐ8 ὀσούγγεηος, 
δυῖ πιῖρθς τεοορηΐβε ἰὲ δ5 ἑογείοϊ " 
Ηἰπι 48 ἴῃς σοπδβυτητηδείοη οὗ Η]5 νγοσ' 
δηὰ 80 τηΐρῃξ δανε {πεῖς ἐδι τ ἱπογοδβεά, 
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8 Ῥε. Ιχχχ. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ Χν. 

ἡ, ΧΥ. 1:. “ἘΓΩ εἶμι ἡ "ἄμπελος ἡ " ἀληθινὴ, καὶ ὁ πατήρ μου ὃ 

τος. γεωργός ἐστι. 2. πῶν κλῆμα ἐν ἐμοὶ μὴ φέρον καρπὸν, " αἴρει αὐτό - 
τ Ε καὶ πᾶν τὸ καρπὸν φέρον, καθαίρει αὐτὸ, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ. 

ΟΥ. χιϊ. το.-τνεσ. 30. οὐκ ἔτι... 
ὑμῶν. “1 711 πὸ ἰοηρεῖ βρεὰκ πιυοῃ 
ΜΠ. γου ; “ταπιροτίβ δηριδίίδα 
ἈΡΠΡΙΝηΣ νεγρα,᾿" Οτοιίυβ.---ἔρχεται. .. 
οὐδέν. “ΤΒδ τυΐεγ οἵ τπΐ8 ψοσὶὰ ᾽" ἴ8 
Θαίΐδη, 866 χὶϊ. 31, Ης “ σοπιδϑ᾽ ἴῃ ἴδε 
ἀγεδομεσυ οὐ 1048 (χί1ϊ. 27) ἀηά 411 τῃδς 
(ο]οννεά. Βαϊ {πῖ8 οοπλίπρ ννὰβ πους 
ἀνδὶ!, Ὀεοϑυβε ἐν ἐμοὶ οὐκ ἔχει οὐδέν, 
“ἴῃ πι6 6 δῖ ποιμίπρ," ποιπὶπρ πα 
ζᾶ ο811} δὶβ οννῃ, ποϊμίπρ ἢς οδῃ οἶδὶπὶ 
48 ἢίβ, ἀηά ψῃϊοδ ἢ οἂῃ 86 ἴοσ δῖ5 
γροβεϑ. Ηε ἰβ συΐεσ οὗ πε ψοζὶά, Ὀυξ 

1ῃ ΟὨτίβῖ μᾶ8 ΠΟ ροββεββίοῃμϑβ οἵ τυϊβ. ἃ 
ποίδοϊε δββεγιίοῃ οὐὨ δἰ] }ββηεββ.--- εσ, 
31. 7]εδβιι5 ροεβ ἴο ἀδδίῃ τοὶ ογυβῃεά ὉῪ 
τῆς. πιδομίηδιίίοπβ οὗ ϑαίδη, “"δυῖ [Παῖ 
πε ννου]ϊά πᾶν κπονν ἴμαι 1 ἴονε ἴπε 
Ἐδῖμοῖ δπὰ 8 ἴπε Ἐδίπεσ ἢΔ8 οοτηπημαπάεὰ 
π1ε,᾽ οὕτω ποιῶ, ““τῆυ8 1 ἀο,᾽" Δρρ]ΐε5 
το Ηἰ5Β οἷς 1Πἶς, ψῃϊο ἢ ννᾶ8 ἸὨσουρθους 
τυϊεά Ὁν τερασὰ το τῇς Ἐδί)εγ᾽8 σοπι- 
πιληάπιεηξ, θὰ ἰπ (δς ἰοτερτοιπά οὗ Ηἰβ 
1πουρῆε δὲ ργεβεηὶ ἰ8 Ηἰ5 ἀεραγίυτα ἔσοπὶ 
τῆς ἀϊξοίρίεβ, Ηἰΐἰβ ἀεαδιῃ.---ἐγείρεσθε, 
ἄγωμεν ἐντεῦθεν, ““Ατῖδε, ἰεῖ 15 γῸὸ πεπος,᾽" 
δἰπηἶαγ ἴο ἴΠ6 Βυπιπιοηβ ἱπ Μι. χχνὶ. 46, 
Ῥυῖ τῃς ἰάεα οὗὨ τεξεγγίπρ' 80 σοτηπιοη ἅπ 
ἐχρζεββϑίοθπ ἴο 4 ταπιηίξοεπος οὗ ἴδε 
ϑυποριίς ραβδᾶρε ἰ8 δὐϑδιγά. οὐ ἴδε 
ταοναπΊεηϊ τηδάς ἴῃ σοηδεαυεηςα οὗ ἴδε 
ΒΙΙΪΤΩΓΤΏΟΠΒ, 5866 Οὗ χν. 1. 

πῃ οδαρίειβ χν. δηᾶ χνί. ]}εβὺ8 (1) 
εχρ απ ἰῃς γεϊδιίοη Ηδ μοϊάβ ἴο ἔποβε 
ΠΟ σοπίίϊπυςε ΗΒ ὑοῦ, χν. 1-17; (2) 
τῆς διετυάς πε ννοσϊ ἃ νν}}} ἀβϑυπὶς ἴὸ 
ἨΠ8 Το!οννεσβ, χν. 18-25; (3) ἴμε ᾿οη- 
αυεβὲ οἵ τπε ννοσ ἃ ὃν τῇς ϑριγίε, 26-χνὶ. 
11; δηά (4) δά βοπὶε ἰδϑὶ ννογάβ, εῃ- 
οουγαροιηπθηῖβ ἀπά ᾿ναγηΐηρβ, χνΐ, 12-33. 
[πῃ τ8ϊ15 1488 σοπνοτγϑαϊίοη, ᾿ννῃϊοἢ ἐχέεπβ 
ἔτοπι σμαρ. χὶϊ. το σμαρ. χνὶ. ἱποίιδῖνα, 
1Πε ο]οϑβίηρ ννογάβ οὗ οῇδρ. χῖν., ἐγείρεσθε 
ἄγωμεν ἐντεῦθεν, ἔοτπι τῇς Ὀεδὲ πιαγκεά 
αἰνίβίοη. Αὐ τηϊ]8 ροϊπὲ [εδὺ8 δηὰ Ηἰβ8 
ἀϊβοίρίε8 τοϑεὲ ἔτοπὶ [δῦ]. Δ Βεῖπος 
τῆς σοπνατγβαϊίοῃ τνᾶ8 σοπιϊπυεά ἴῃ ἴῃς 
δοῦβς οἵ δἴϊεγ {πεν ἰεῖ ἰδ πᾶν δε ἀουδι- 
ζαὰ] ; Ὀὰὲ ῥγοδαὈ 168 ἄτα σοτίδί Πν της ἢ 
ἱπ ἕδνουγ οὗἩ τῆς ἴοσπιεσ αἰϊεγπδῖῖνε. ἃ 
ΑΙ οὗ ἰννεῖνε σουἹά ποῖ σοηνεπίςηἶν 
ἴα κ ἱορεῖπεσ οὐ ἴδε βίγεεῖϊ. [πὸ χνΐ 
νὰ τοδὰὲ πὶ ννῆεη [6818 δά υἱἱεγοά τΠ6 
Ῥαγεσ σεοοσάθά ἰη χνὶϊ. ἐξῆλθε σὺν τοῖς 
μαθηταῖς αὐτοῦ πέραν τοῦ χειμάρρον 
τῶν Κέδρων. ΤΠΐδ, ποννενεσ, πιδὺ ταῖς 
ἴο τῃεὶς Ἰεανίηρ τὰς οἰϊγ, ποὶ τπ6 Βουβδ. 

Βεηρεὶ ἐϊπκθ ἘΠΕῪ τηδὺ πᾶνε ραυβεᾶ ἴῃ 
ἴδε οουγιγατὰ οὗ ἴλ6 Ὠοιιδε. 
Οβάρτεκ ΧΝ.--ῆνν. 1-1ῦ. Τὰς γεΐα- 

ἐϊοπ δεέισεεη Ἔξεδις απὰ Ηἰς ἀϊεείβίες 
γεῤγεσεπέσα ὃν ἐδπε γνεϊαέξίοη οὗ ἐκε υἱπσ 
απὰ τίς δγαπελές.--- ει. τσ. Ἔγώ εἶμι ἡ 

πέλος ἡ ἀληθινή, “1 125] τῆς ἴτας 
νιη6.᾽ ἡ ἀληθινή δυρρεδίβ ἃ σοπίγαςι 
ἴο Οδεσ νὶπεβ ἴο ψ δὶς {πὶ8 Ἐ1|6 οουὰ 
ποῖ Ὀ6 Δρρ!ϊεά : διιῖ ποῖ ἴο ἃ νἱπε σαι] τσ 
δοῖοββ ἰἢς νἱπάονν οὗ ἴπ6 τοοῖὴ ψεγε 
πεν ννεσα, ποῦ ἴο ἴπε ροϊάεη νίπε οὐ τῇς 
Τεπιρίε ραῖε, ποῦ ἴο ἴδ νἱπεβ ου με 
βίορεβ οὗ Οἵϊνεῖι ; δυῖ ἰο [Ιδβγδεῖ, τῆς 
βίοοςκ νῃϊοῖ αοἁ παὰ ρἱαπίεὰ το Ὀγίηρσ 
1οτ ττυΐϊε το Ηἰπὶ, δες 5. ., 18. ν., 
76τ, ἢ. 21. ἐγὼ δὲ ἐφύτευσά σε ἄμπελον 
καρποφόρον πᾶσαν ἀληθινήν. Τῆε νίπε 
ΜᾺΒ ἃ τεοορηίβεά 5υτηῦο] αἷδο οὗ δε 
Μεββίδῃ, βεα ᾿ εἰ ἴζϑοῦ ἱπ Ἐχῤοσίίον, 
τοῖϊγά βεγίεβ, 111.) Ρ. 68, δπὰ π᾿ δ15 ἴγὲς, 
ῬΡ. 18ο-1τοο, Ε. Ττ. Οπ τε ΜαἼοοαδεδη 
οοἰπαρε ϑγᾶεὶ νν8 τεργεϑεπίεἃ ὃν ἃ 
νίῃθ. [{ ννᾶβ8 {πεῈ ρσγεβεηῖ βἰυδιΐοη νυν Ὡς ἢ 
Βετε βυρρεβίεά της ἤριτε. ΔΑ8 Ϊ}εβϑὺ8 
τοβα ἴο ἀερατέ τς ἀϊδβοὶρίεβ Ἵσγσονά 
τουπὰ Ηἰΐπι ννῖϊῃ δηχίεςυ οὐ ἄνουν ἕαςε. 
ὙΠεῖς Πεῖρ᾽εββπθββ διὰ ἐσουῦδὶε ἀρρολὶ 
το Ηΐπι, ἀαηὰ Ηε εποουγαρδδβ ἴῆεπὶ ὈΥ σα- 
ταϊηἀΐηρ τμεπὶ ἴπδι, δ μουρῇ Ιεθ το ἀο 
ΗἱΪβΒ ννοσῖκ ἴῃ τῆς νοσὶά, πεν νου 5111} 
θὲ υπίιεὰ ἴο ΗΠ 85 ἔγυϊν 45 ἴῃς Ὀγάποῖεβ 
ἴο ἴπε νίπε. Ης δηὰ Ηἰβ ἰορείμεσ ἃσε 
{πε ἴσὰε Νίης οὗ αοά. καὶ ὁ πατήρ μον ὁ 
γεωργός ἐστι, “Δηὰά τὴν Εαΐμει ἰβ τῆς 
νίπε-ἄγαββοσ". ὙΠδὶ ἰδ πονν παρρεπίῃρς 
ἰδ τῇς Ἐδίπειβ ἀοίηρ, δηά, {πεγείοσε, 
τεπάβ το 1 ννε]1- εὶη ς᾽ ἀπά (τυϊεία! ε58 οὗ 
16 νίπα. [“Ῥαῖεσ αυἱ οὐπὶ αἰ] ρὶς της, 
ςοτία βεγνδῦϊι τοῖιπὶ ἐγιι σα πλ.᾽" ΜεΪδποἢ- 
τποη.Ἐ -Ν τ. 2. Τῆς ἑυποιίοη οὗ ἴδε νῖπε- 
ἄγεββεσ ἰ8β δὶ οπος ἀεβοσί θεὰ : πᾶν κλῆμα 
«νον φέρῃ. κλῆμα, οζ πιοτε ἔν ἃ5 ἴῃ 
Χεη., Οεεοη., χῖχ. 8, κλῆμα ἀμ’ , ἷθ 
186 βῃοοὶ οὗ ἴδε νίπα ννῃ! ἢ 18 ἀπηυδ 
Ῥυξ ἔογίῃ. [τ ἰβ ἔτοπι κλάω, “1 Ὀτεακ," 
88 4180 ἰ8β κλάδος, ὃυῖ Ν᾽ εἰδίεΐπ αυοῖε5 
Ῥοΐϊυχ ἴο μον (δὶ κλάδος ννᾶ5 Ἄρρτο- 
Ρεϊαϊθά ἴοὸ τπῈ βῃοοῖβ οὔ δε οἶϊνε, 
νΏ1 κλῆμα εἰρηίϊβεὰ ἃ νίπε-Βῃοοί. Οὗ 
ἔδεβε βῆοοιβ θεῖα δγὲ ἔννο Κίηἀβ, δε 
ἔγα 1658, ννῖοἢ 86 νἱπε-ἄγεβϑεσ αἴρει: 
“ΤΠ Θβαυς (αῖσα σαπῆοβ δηρυίδηβ," 
Ηος. Εροά., τ. χ3;; τῆς (γυϊεα], νΠῖο ἢ 
Ηε καθαίρει [“ 5Ξυανὶ5 τγ τ τυ," Βεη- 
8:1]. ὙΠε {11 πιεαπίηρ οὗἉ αἴρει 8 ἀε- 
βογίδεά ἰπ νεσ. 6; καθαίρει ἢετε ἀεποῖεν 
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3. ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε, διὰ τὸν λόγον ὃν λελάληκα δμῖν. ς ἈΠ: το, 

4. μείνατε ἐν ἐμοὶ, κἀγὼ ἐν ὑμῖν. καθὼς τὸ κλῆμα οὐ δύναται 
καρπὸν φέρειν ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἐὰν μὴ μείνῃ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, οὕτως οὐδὲ 
ὑμεῖς, ἐὰν μὴ ἐν ἐμοὶ μείνητε. 5. ἐγώ εἶμι ἡ ἄμπελος, ὑμεῖς τὰ 
κλήματα. ὁ μένων ἐν ἐμοὶ, κἀγὼ ἐν αὐτῷ, οὗτος φέρει καρπὸν 

πολύν" ὅτι χωρὶς ἐμοῦ οὐ δύνασθε ποιεῖν οὐδέν. 
μείνῃ ' ἐν ἐμοὶ ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα, καὶ ἐξηράνθη, καὶ Με, 
“συνάγουσιν αὐτὰ καὶ εἰς πῦρ βάλλουσι, καὶ καίεται. 

μείνητε ἐν ἐμοὶ, καὶ τὰ ῥήματά μου ἐν ὑμῖν μείνῃ, ὃ ἐὰν θέλητε 

6. ἐὰν μή τις 
ἐνὶ το 

ἡ. ἐὰν εἰν. Μὲ. 
47. 

1 μένη ἰ8 θεϊίες δυϊποητςαϊεά, Ὀεΐηρ ἑουπά ἴῃ ἐδ ̓ΑΒΏ. 

εϑρθοία!ν ἴῃς ὑσυπὶπρ τϑαυϊβίτα ἔοσ σοῦ- 
οεηϊταῖίηρ ἴδ6 νίρους οὗἉ ἴδε ἵγες οἡ ἴῃς 
ομς οὐ͵εςί, ἵνα πλείονα καρπὸν φέρῃ, 
τῆλε [ξ πιᾶὺ σοπεπυ ν βυσρα88 ἰῖβε 1, απὰ 
Σιεἰὰ τίςμεν ἀπά σγίσμεσ τεβυΐϊ8. Ὑδα 
νίῃ6- ἀγαββοῖ Βρᾶσεβ Π0 ῥδίῃβ ἀπά π0 πηᾶ- 
τεγίαὶ οὐ 8 ρδπίβ, Ὀυϊ 411 ἔοσ ἰῃς βακε 
οἵ ταῖς, [Ολ Οἰςεγο, θὲ δεηξε., χν. 53. 
Τῆδ υβς οὗ καθαίρει ννᾶ8 ῥτοΟΡΔΟΌΪΥ ἀεῖετ- 
ταϊπεὰ Όγ ἴῃς καθαροί οἵ νετ. 3.---Ν ετ, 3. 
ἤδη ὑμεῖς καθαροί ἐστε: “ΑἸτεδὰγν γε 
ἅτε οἰεδη ", καθαροί Βεῖε πηΘΔΠ8 “ ἴῃ ἃ 
Τφοπάϊιίοη δὲ ἴο Ῥεᾶγ ἔγυϊε "; ἴῃ χἰϊὶ. το, 
ΙΙ, ἰξ ἰβ βυρρεδίεά ὃγ ἴῃς (δεῖ: νδβῆϊηρ, 
Δηᾶ τηϑδῃ8 “χες ἔγοτη ἰηνναγά βίδίη ἢ. 
τ 18. βἰπλ]ασῖν υϑεὰ ἐνεη ἴῃ οἰ ββὶοδὶ 
νπὶζεσβ. διὰ "τὸν λόγον ὃν λελάληκα ὑμῖν, 
“0ῃ δοοουηξ οὗ με ννοστὰ ψῃὶο 1 Πᾶνα 
Βροΐκβη ὑπίο γου ". Ἐὸγ διά ἰπ 118 5εη5868 
85 ἰπάϊςαιίηρ ἔπε βουζος, βεὲ νί. 67. ΤΣ 
ψοσὰ ψῃΐϊο ἢ [εβὺ8 μαὰ βροκεῃ ἴο {μεπ, 
ἔ.6., ἰὴς ΨΠΟΪ6 τονεϊδτίοα Ηδ δὰ στηδάςβ, 
μιδά Ῥγουρῆι βρίτίτυδὶ 11ξς, ἀπά, ἐπεγείοτσε, 
οἰεαπδίηρ. Βαϊ τηϊ5 σοπάϊείομ {πεν τηυβὲ 
βῖγινε ἴο τηδί ἰδίῃ, μείνατε ἐν ἐμοί, κάγω 
ἐν ὑμῖν. μενῶ πιυδὶ Ῥε υπάετοϊοοά δῇζεσ 
κάγω. Μαϊηϊδίη γουτ Ῥεϊϊεῖ ἰῃ τε, γουγ 
δἰζδοππιθηῖ ἴο πε, γοὺς ἀεγίναιίοη οὗ 
δορε, δἰπὶ, ἀῃὰ πιοῖϊνα ἔγοπῃ πιὰ: δηὰ 1 
ΜΜ11 δϑιάθ ἴῃ γου, ΒΠἰππρ γοα ψἱΒ 411} τῆς 
1:ἴὸ γοῦ πεςεὰ ἴο τεργεβεπὶ πὲ οὐ εαζίἢ. 
ΑΙ! πε ἀϊνίπε ἐπεγρυ γου Κπον ἴο ὃς ἰπ 
πλα ὙΜ1}1 πονν ρ885 [Ὠγοιρῇ γοιι.---ν εγ. 4. Τ᾿ 
ἷδ ἰῃ δηά τὩγουρῇ γου 1 ̓ νε Πεποείογιῃ. 
καθὼς τὸ κλῆμα.... μείνητε [ο᾽ μένητε] ; 
ΣΠυβιγαεῖηρ Ὁ τῦ6 πρυγε ἴδε πασεββΥ 
οὗ τῆς ἑογσεροῖης ἱπ)υποϊίΊοη. Α Ὀταποῖ 
παῖ [2118 τὸ {πε ρτουπά, δῃἃ πὸ ἰοηρεσ 
δϑϊάεβ ἱπ ἴῃς νίπς ἃ5 ἃ ᾿ἰνίηρ ρατέ οἵ ἴξ, 
σδπηοὶ ὕεασ ἔτυϊ, 80 πειῖπο οδη γα 
εχεερὲ γε δὶς ἰπ πῆ. ὙΤπδῖ 8, γε οδη- 
ποῖ δεᾶς ἴῃς ἔγυϊξ τὴν Ἑδίδεσ, ἴῃς νῖπε- 
ἄγαββεσ, ἰοοῖβ ἔοσ, απὰ Ὁγν ψνὩϊο ἢ Ης ψ}]} 
Ῥε ρἱοτίβεά, νας. 8.---  ετ. 5. ἐγὼ... 
κλήματα --“1 λπὰ ἴῃς Νίης, γε ἂζε τῆς 
Ὁσχϑηςῃεβ,᾽ τορεῖδες ἰοσπιίηρ πε ἴγεα δηὰ 

Ῥοββεββεά ὉΥ̓ ὁπ Ἴοπιπίοη 16. Τδὲ 
βίοοϊῖς ἀοεβ ποῖ Ῥεᾶσ ἔτυϊῖ, Ὀυϊ ΟὨΪΥ 
ἴῃς ὕὈγαποῦοβ; δε ὕὉσάποῦθβ οδηηοὶ 
ἵνα ψιίδους τς βίοςκ. Ὑμεγείοσε ἰξ 
ο ον ὁ “ον οὐδέν. Τῇαε οπεα 
τῆῖπρς πεεάθι! ἴον ἐτυϊε- δεασίηρ ἰβ ἴπδὲ να 
Δθϊὰς ἴῃ Οἢτῖσι, πὰ Ης ἱπ υδ; παῖ πε 
Ὀσδηςοἢ δάϊιοσα ἴο ἐπε νίπο, δηὰ ἕῆς [ἰϊἡ ἧ- οὗ 
τῆς νίης ἢονν ἱπῖο ἴῃς Ὀγαποῆ. χωρὶς 
ἐμοῦ, ““ἷπ βεραγαιίίοῃ ἔγοπι πὴθ ἡ. 866 

ΡὮ. ἰἴ. 12. Οατοιῖίυδ ρίνεβ {πὸ δαυϊνα- 
Ἰεπῖβ “βδοσγβίτη," “βερδγαῖ π|," κατὰ 
μονάς, κατ᾽ αὐτό. οὐ δύνασθε ποιεῖν 
οὐδέν, “γε οδπποῖ ἐο δηγίμίηρ,"" δῦβο- 
Ἰυϊεῖν ποιμίηρς δοοοσζάϊηρ ἴο ἱ. 3,4; δυῖ 
Βετε δε πιεαπίηρ ἰβ, “γε ᾿ᾶπποὶ ἀο 
δηντπίηρ ΜΝ ΠΙΟΙ 18 ρ᾽ογγίηρ ἴο Οοά, 
Δηγτΐηρ ἩὨΙΟΝ οδη δὲ οδἰϊεά ἔτυϊτ- 
δελτίηρ,᾽ νεῖ. 8.---νει. 6. ἐὰν μή τις 
μείνῃ, “1 δὴν οπα 5841} ποὶ βανε αδίἀεά 
ἴῃ πιε᾽". ἐβλήθη ενον ἐξηράνθη, τῃε 
δηοπιῖὶς δογίϑβι, οἱ 1 Ρεῖεσ ἰ. 24; δῃὰ βεὲ 
Βυτίοῃ, Μ΄ απὰ Τ΄, 43, ἀπά ατοιίαβ : “ΗΔ 
δογίβεὶ βίης ἀεϑιριδιίίοης τε πιροσὶβ βίρηϊῆ- 
οδηὶ αυϊὰ βετὶ βοϊεδῖ, ἘΞ 400 εἴ Ρῥτχδεβεῃβ 
Ἔξερε αϑυτγρδῖος ". 86 ψνῃοΐΪα ῥσοςεβ8 
ἀπάειροης ὉΥ τε Κυϊ|εβ8 Ὀσδηςῃ ἰ5 
ἀεβοτι θεά ἴῃ ἐπ 686 βίχ νεσῦβ, αἴρει νοοῖ. 2, 
ἐβλήθη, ἐξηράνθη, συνάγουσιν, βάλλουσι, 
καίεται, Δηὰ εαοῇ ἀεί] ἰδ ἴῃ ρίνεη ἔοσ 
τῆς βᾳκε οἵ Ἂπιρμδβίβϑίηρ ἴπε ἰπανίιδθ]ε- 
Ὧ688 Δηᾶ ἴπε ςοπ)ρ᾽ εἴς η 6885 οἵ {δε ἀδβίγιο- 
τίου. ἐβλήθη ἔξω ὡς τὸ κλῆμα, “15 σα5ὲ 
οὔξ," ἐ.4., ἔτοτῃ ἴδε νἱπεγαγά, δ8 ἴβε πεχίὶ 
ψνογβ βδον ; πεζεὲ [Π]8 τηεᾶπβ βορεὶεβ8 
τεὐεςτίοη. Τῆς ταβυῖτ 18 ἐξηράνθη, (δες 
πδίυγα! Τϑρδοϊ εν ἔογ ἔγυϊ - θεατίηρ 18 
ἀεβίσογεά, Τῆς ἤρυτε ἀεεῖνεά ἔτοπι {πὰ 
τγεδιηεηξ οὗ ἴπε ἔγυ 1658 Ὁσαποῦ 18 σοη- 
τἰπυεὰ ἴῃ συνάγουσιν... καίεται, οἱ, 
Μι. χιϊϊ. 40, 50; δῃὰ 41, 42. Οη καίεται, 
Επυιυπηῖυβ τεπηδσκβ οὐ μὴν κατακαίονται 
“δ δτε ποῖ ςοηβυπηεὰ ", Αηὰ ἰπ Εχοά. 
1. 2, τὴς Ῥυβῇ καίεται, Ὀυϊ οὐ κατε- 

“ὁ υγηδβ, Ὀυϊ ννᾶ8 ποῖ σοηβιιπγοά ᾿". 
Βαϊ τμῖθ ΟὨἱγ βῆοννβ [δὲ ψἱτπουξ τδς 
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αἰτήσεσθε,; καὶ γενήσεται ὑμῖν. 
{ἴν. “4; χν μου, “ἵνα καρπὸν πολὺν φέρητε" 

12, εἴς. 

ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ Χν. 

8. ἐν τούτῳ ἐδοξάσθη ὁ πατήρ 
καὶ γενήσεσθε ἐμοὶ μαθηταί. 

8εε Βυτ- 9. Καθὼς ἠγάπησέ με ὁ πατὴρ, κἀγὼ ἠγάπησα ὑμᾶς - " μείνατε ἂν 
ἴοῃ, 213. 

ενὶϊ!. 31. τῇ ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ. 1ο. ἐὰν τὰς ἐντολάς μου τηρήσητε, μενεῖτε ἂν 
τῇ ἀγάπῃ μου καθὼς ἐγὼ τὰς ἐντολὰς τοῦ πατρός μου τετήρηκα, 
καὶ μένω αὐτοῦ ἐν τῇ ἀγάπῃ. 

χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν ὑμῖν μείνῃ,Σ καὶ ἡ χαρὰ ὁμῶν πληρωθῇ. 
11. ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ἡ 

12. αὕτη 
Ὁ νον. ὃ τε. ἐστὶν ἡ ἐντολὴ ἡ ἐμὴ, "ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, καθὼς ἠγάπησα 

2 αιἰτησεσθε, ΑἰςΠουρῃ δυρροτίεἃᾶ ὃν δῷ δηὰά Π,, πιυβὲ ρίνε ρΐίαος ἰο ἰδε ἰσὼ- 
Ῥεγαῖίνε αἰτησασθε ἔουπά 'π ΑΒΌΙ,. 

Ξ1ΙΚ. πη Ν 
ἀϊδβοὶρ!ε8 "", 

5 ἴῃ ΑΒΌ 33: μεινη ἴῃ ΜΙΧΠ. 

ταϊσαςουΐουβ ἱπιεγροβίτίου ἰὲ ψουά ᾶνς 
Ὀεεπη οοπδαυπιεά.---Ν ἐς. 7. Ετοαὶ ἔπε δία 
οὗ ἔδοβε ψῆο ἄο ποῖ δρίἀε ἱπ Ηἱἰπι, [6808 
ΤΌΓΠΒ ἴο πε γαβ0}18 οὐ (δι τΠ 81] δάπογεηςε --- 
ἐὰν μείνητε. .. ὑμῖν. ΤὮε ἐχρταβείοῃ ἴ8 
αἰτεγεά ἔσγοπὶ δαῖ οὗ νν. 3 δηὰ 5, ἱπβίεδά 
οὔ “πὰ 1 ἰπ γοι;," ψὰ πον Ὦδνα “δπά 
ΤᾺΥ νιοτὰβ δρϊάς πῃ γοῦ " ; ἰξ ἰ8 ὈΌῪ πηδᾶπβ 
οὗ Ηἰ58 ἐϑδοῃίηρ δηὰ Ηἰβ οοσησηδηἀπιεηῖβ 
παῖ ΟἸγίβε δϑιθβ ἰπ Ηἰβ ρεορῖε, απὰ ὃν 
Η!8 ψοζὰ {πεν γε δεϊεά ἔοσ ἐτυΐε- Βεαγίηρ, 
νεῖ. 3. Νοῖ ἴπαι Ηἰἶβ ννοσάβ ἂζὲ ἃ βιιδβί:- 
τὰυῖε ἴος Ηἰβ ρεσβοηδὶ ργεδδῆοα, δυὲ ἰἴ8 
τηαεάΐϊυπι. Βυῖ ΗΒ ᾿γεβϑεηῆσα 18 ποῖ ἴο βῃεσ- 
Εἶδε ἰη ἔπεπὶ 88 ἢ ΠΟΥ ψεσα πιδοῆ!ηε68; 
{πεν ἃγὲ ἴο οοηβίάες ἴῃς εἼχίρεποίεβ ἱπαᾶὶ 
ατίβα, δηᾶ, ρίνίπρ Ρἷδὺ ἴο ᾿υπιάρτηεπε ἀπά 
ςοπβοίεποθ, ἃ ἴὸ δδίκ ἴογ ἀρργορτίδιϊε 
ταδηϊεβίδιίίομβ οὗ ρτᾶςε: ὃ ἐὰν 
αἰτήσασθε, ““485Κ ψῆδῖ γε »}111". Ῥειείοη8 
τδυβ ρτοπιρίεά ὉΥ ἴῃ ἱπάνε!]ηρ ννογά οὗ 
ΠΟ γίϑὲ ΜΗ Ὠεραββασιγ ὃς δηβινεῖεά: 
καὶ γενήσεται ὑμῖν.--Νεῖ. 8. Εὐτίδεῖ 
Αϑδυγαπος οὗ ἂἃπ ἅπανας 8 ρίνε ἰῃ πα 
λοι (μδῖ ἰῃς γεωργός 18 ρΙοτίβεά ἴῃ ἴῃς 
ἐγαϊτ- δεδγίησ ἐυρθ μρῖν τούτῳ, “ἴῃ 
1818 ΑΥ̓Ξβενν το μΔΝ ἐ.6.. ἴῃ γοὺς Ὀεδγίηρ 
ταυςἢ δυο, οἷ, νἱ. 20, 30, 40. 80, τ ρμεῖγ, 
ὙΝ εἶβ8β αηὰ Ηοϊιζπιδηη. Εὸσ ςοπβίγιςιοη 
ψ ἢ ἵνα δε6 Βυτίοη οὐ ϑυδΊεςϊ, Ρτε- 
ἀϊοαίε ἀπά Αρροϑβίεϊινε οἰδυδβεβ ἱπιγοάδυςο 
ὃγῪ ἵνα.---ἐδο; ὃ πατήρ μου, ἵνα, εἴς. 
ἐδοξάσθη, Ρτοϊερες; οὐ χε, 31. ΤΒαὲ 
Ἑδιθοσ 18 βἱοσίπεὰ ἱῃ ἐνεσυιπίηρ ννμῖς ἢ 
ἀεπιοηδίγαιεβ ἴπαὲὶ τπσουρῃ ΟἾγιϑε Ηΐβ 
ξταςα τεᾶομεβ ἂπά ρονεγῃβ τηεῃ.--καὶ 
γενήσεσθε ἐμοὶ {, “δηὰ γε 8841] 
Ῥεσοηια ΤΥ ἀϊδβοὶρίεβ , Τῆς ἐμοὶ 
μαθηταί δβεέπι8 ἴο πιεᾶη; ΤΗΐδ '8 (ἴῃς 
τοϊδιίοη γοὺ 1} ποῖά το πις, υἱχ., τας 
οἵ ἀϊϑοὶ ρ᾽εβῃῖρ. “ἃ Ομτίβείδη πενετσ " 8, 
Ῥυῖ αἰννᾶγβ “ἷ8 Ὀεσοπιίηρ᾽᾽ 4 ΟἸτίβιίδη. 

Α. γένησθε ἱπ ΒΏΓΜ δάοριεᾶ ὉγΥ ΤΙΝ. Η., “ δηά ἰδδὲ γὰ ΒῈ τὴν 

Απά ἰξ ἰ8 ΌῪ δίβ ἐτυϊευϊπεδβα ἔδαὶ Ἐς ἴπ- 
ἀϊςαῖεβ Ὠΐβ οἰδίτη το ἴῃ πδπι6.᾽" ὙΝεβίοοεε. 

γν. 9ο-17. Τὰς ἀϊξεὶῥίες αγέ μγρεά ἐο 
μι πὶ Ολνισές ῥμγβοσές ἐπ ἐλ τον ἃ, απὰ 
αγὸ ἀϑϑμγεα ἐκαὲ ὑΓ ἐκεν αδιάε ἐν ἰδ ε ἰονε οὗ 
ΟἈγὶφὲ ἐλεν τοῦϊ! γεροῖτε αἰΐ ἐλεν πεεά 70 ν 
“νεῖ -δεαγίηρ.---Νετ. 9. Καθὼς ἠγάπησε 
“νον. ἐμῇ. ἴρονε ἰ8 ἴλας ἔγτις Ῥοπὰ Ὡς Β 
εἶνεβ ὑπ ἴο ἔμπα πιοσὰὶ τνοσὶά, δηὰ ἰπ.- 
Βρίγεβ ἀϊΐβοὶ ρεβῃΐρ. ΑἹ: τπαὰὲ Ομγῖβε 

ἴδηοαβ 18 [ῃς τεβϑαΐὲ οὗ τῆς Εδίμετ᾽ 5 
Ἰονα: 411 ιμδὲ τῆς ἀϊδοίρ!εβ ἄγε ςδ]εὰ το 
Ὅε δηᾶ ἴο ἄο ἰβ8 ἐδε ουΐσοτης οὗἩ ΟἸγίβι᾽ 8 
ἷἶονε. ΤἼῖΐβ ἴονε οἵ Οβείβεὲ νγαὰβ ἴο δε 
τεϊδίπεά 88 ἐμεῖς ροββεϑδβίοῃ ὃν τπεὶσ οοῦ- 
Τοστηΐηρ ἐἘπδιηβεῖναβ το ἴξ : μείνατε ἐν τῇ 
ἀγάπῃ τῇ ἐμῇ, “ Δδίάς ἴῃ τὴν ἴονε,᾽" πὸ 
ἰοηρες ““δϑιάς ἱπ πις,᾽ θυϊ βρεοϊ ἤςδην 
“ἢ ΤΥ ἴονε". Αδὶάς ἰπ ίξ, ἕος ἔδεσε ἴα 
ἃ ῬΟΒΒΙΠΠ ΠΥ οὗ γουγ ΓΑ]ΠἸπρ αὐνᾶν τοτὰ 
18 Θη]ογτηεπὶ ἀπά ρμοβδβεββίοη.-- -Ἴεσ. το. 
Τμδι ̓ ῬοϑίοιΝν 8 ἀείεαϊεά, ἐὰν τὰς 
ἐντολάς μὸν τηρήσητε. ΤῸ εποουγᾶρα 
τπεπ ἰπ Κεερίηρ ΗΒ σοπηπηδηάτπηοηῖβ ἃ 
τεπλὶπάβ ἐπεπὶ ἰπαὶ Ηδ αἷβὸ δ285. δεεῃ 
βυδ᾽εςι ἴο ἴῃς βᾶπης σοπάϊείομβ, ἀπά ὉῪ 
Κεερίης τῇς Ἑδίδμεγ᾽β Ἴσοτηπιδηάτηςηϊβ 
ἢδ8 τετηδίπεά ἰη Ηΐβ ἴονε.---Ν ες. τσ. 
Τῆς ρτεαῖ ον οὗ Ηἰ5 11{πθ δά θδθη ἐουπά 
ἴῃ τῆε ςοπδοίουδη658 οὗ [ῃς Ἐδίμετ᾽ 8 ἴονα 
δηάτη πε Κεερίπρ οἵ Ηἰ5 σοτητηδηἀπηεηῖβ : 
1} 15 ον Ης ἀεβίγεβ πὶ ἔΠῸῪ τῇδ ἱπμεσίς, 
ταῦτα λελάληκα ὑμῖν ἵνα ἡ χαρὰ ἡ ἐμὴ ἐν 
ὑμῖν μείνῃ, “ΠιΥ )ογ,᾽" ἴ.6., (Ὡ6 ογ 1 Βανα 
ξη]ογεά, ἧς Ἴον ΨὮΙΟΠ 1 Βα ἰ τα Π]γ ἔεεὶ ἴῃ 
ΔορΟΠΊρ ἰϑῃίηρ ἴ8Ὲ Βδιμετβ ψἹ]}]. ΤῊ 
7. Ἢ "π 80. Ἰςοβαδι οί ς Βα προποροῖγ. 
--κι χαρὰ ὑμῶν πληρωθῇ, “ ἀπά γοὺς 
ἦον ὕε Ἀν ψ ΒΊΟΣ ἴξ σου] ποῖ δε ὑπ] 
δεν, κε Ηΐπι, μδά ἐπε δρείηρ οὗ [11 Ὁ 
ἰῃ ἴα Τσοηβοίουβπεββ οὗ Ηἰΐβ ἴονε, ἀπά 
Ρεγίεος ορδεάΐεποε ἰο Ηΐπι; βίδπάϊηρ ἱπ 



8--ἰ7. 

ὑμᾶς. 

αὐτοῦ ᾿θῇ ὑπὲρ τῶν φίλων αὐτοῦ. 
ποιῆτε ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ὑμῖν. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 821 

13. μείζονα ταύτης ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει, ἵνα τις τὴν ψυχὴν 
14. ὑμεῖς ' φίλοι μου ἐστὲ, ἐὰν ἱ χ. τὶ το. 

15. οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους, 
Ἅ Με. χὶ!. κο, 

ὅτι ὁ δοῦλος οὐκ οἷδε τί ποιεῖ αὐτοῦ ὁ κύριος - ὑμᾶς δὲ εἴρηκα 
φίλους, ὅτι πάντα ἃ ἤκουσα " παρὰ τοῦ πατρός μου, ἐγνώρισα ὑμῖν. κ νἱῇ. 46, 
16. οὐχ ὑμεῖς με ἐξελέξασθε, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς, καὶ ᾿ ἔθηκα 1 ἐξὰ χαις 
ὑμᾶς, ἵνα ὑμεῖς ὑπάγητε καὶ καρπὸν φέρητε, καὶ ὁ καρπὸς ὑμῶν τί! 28..Σ 
μένῃ" ἵνα ὅ τι ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα " ἐν τῷ ὀνόματί μου, 

17. ταῦτα ἐντέλλομαι ὑμῖν, ἵνα ἀγαπᾶτε ἀλλήλους. ὑμῖν. 

τῆς βᾶπὶς τοϊδιίοα ἴοὸ ΗἰΐπΊ 85 Ηες ἴο {πε 
Ἑδίμεσ.---νεσ. 12. Απὰ ἴπδὶ πεν πιρας 
Κπον ἀεδηϊιεῖν δαὶ Ηἰβ σοπηπιδπάπηεης 
(νας. το) ἰ8β, Ης βᾶγβ, αὕτη... ὑμᾶς. 
“ΤΉΪΒ 18 ΠΥ Πσοτημηδηάτηοηΐς, τδδὶ γε 
ἷονε οπε ἃποῖμπεσ 8851 δᾶνε ἰονεά γου.᾽ 
Ῥεῖπαρβ ἴμεν ἐχρεςίεά πηϊπυίς, ἀειαιεὰ 
ἰπϑίγυςεοηβ βθςο ἢ 88 ἵππον δά τεοεϊνεὰ 
ἤδη Βτεῖ βεηῖ οὐ (Μαῖϊ. χ"). [πδίεδὰ 
οἵ τ8ῖ8, ἰονε 48 ἴο ὃὈε πεῖς βυθῆοϊεπι 
ξυϊάε. καθὼς ἠγάπησα ὑμᾶς.---Ηἰς5 Ἰονε 
Μ88 δῖ οηςε ἴῃς βουγος δπὰᾶ {πὲ τηξᾶβιγε 
οὗ τπεῖτβ. [πη Ηἰβ ἴονε ἴοσ ἴδμεπὶ ἴπῸῪ 
ψετα ἴο πὰ τῆς βρσείηρ οὗ ἰονε ἴο οπἊς 
Θηοίπεσ, δπὰ νεῖ ἴο ϑεοοτης ἐγδῃβ- 
Ῥᾶσεηοῖεβ [σου ρἢ ννοἢ Ηἱ5 ἰονε ψουἹὰ 
βῃῃϊης.--τνεσ. 13. Απὰ τΠδὲ ἴδεν πυρὶ 
ποῖ υπάδιταῖϊς ἴδε πιεάϑυγε οὐ ἰδὶβ 
ἘΧεπΊρΙΑσΥ ἰονα, Ηε βᾶυβ, μείζονα ταύτης 
ἀγάπην... αὐτοῦις; Ταύτης ἰδ εχ- 
Ρἰαἰπεὰ Ὀγ ἵνα. .. αὐτοῦ 88 ἴῃ νεῖ. 8; 
δηᾶ ἐοεβ ποὶ ἀΐγεςεῖυ πιεδη “ἴδῃ τΠ18 
ΨΏΪΟΒ 1 ἢᾶνα βῆονῃ δηά 511} βῇῆον;," 
88 υηδετϑιοοά ὈΥ Ννεδβίοοιε δπὰ ΝνὨΪϊο- 
ἴα. Ια 1ἴΒ ἃ βεπεγαὶ βιαϊετηεπῖ, ἐπε 
ΔΡΡΙΙςδιίοη οὗ ψνΒῖοἢ 18 δυρρεβεεά ἴῃ νεῖ. 
14. 861 ςβδοζίῆςς 18 ἴδε ἱρὴ νναῖεσ πηδατῖς 
οὗ Ἰονθβ. Ετίεπάβ οδῃ ἀειηδηᾶ ποιῃίηρ 
ΤΆΟΓε : ἔπεσα ἰβ ΠΟ τόσα ἴπδὲ ἴονε σδῃ ἀὸ 
ἴο οχμίδὶε ἀενοιεάπαββ τὸ ἐτίεπάβ, οἷ 
Εοτ. ν. 6, 8, 1ο.--- ες. 14. Τῆεη ςοπιεβ 
ἴα ἀρρ!ἰςδιίοη; ὑμεῖς... ὑμῖν. “Υε 
ΔΓΕ ΤΥ {τί πάβ, ἢ γε ἄο δε 1 σοπιηαπά 
γου." Υου πιᾶγ εχρεοῖ οἵ πιὶὲ (δὶβ 
ξιεδῖεδβὲ ἀεδπηοηβίσδιίίοη οὔ ἴονε, δπά 
τπογείοσα Ἔν συ τηΐποσ ἀεσπχοπβίγαιϊίοη οὗ 
τ ΜΟΙ γοὺγ οἰτουτηδίδησεβ ΠΊΔΥῪ τα- 
αυΐτα, “1 γε ἀο,᾿" εἴς. ΤῊΪΐβ σοηάϊκίοη 
ν 88 δάάεὰ ποῖ ἴο ςἢ1]} δηὰ ἀδυηῖ, Ὀυξ ἴο 
δηοουζαρε: ἤδη γοὺῦ ἢπά δον πιυςῇ 
βιδεσίηρ τπ6 Τσοπιρίεἰϊίοη οὗ τὰν Ψοτκ 
εηῖδ! 8 ὑροῦ γοῦ, βϑυσγε γουγβεῖνεδ οὗ 
ΤΩΥ ἶονα. [ἰ 18 σορατίποεευ ἴῃ νοσκ ἱπαῖ 
Ψ11 γίνε γοῦ δββύγαπος ἴῆδί γοῖ; ἅτε ΤΥ 
ἔθη ἄ8.-- τ. 15. “ Ετίεπάβ᾽᾽᾿ ὙὙὯΟ ΠΊΔΥ 
ἔχρεοῖ 411 τῆς ροοά οβῆςεβ οὗ {πεὶς 
Τσιοηά, ποῖ “ βίανεβ," 8 ἴῃ Ἵμαγδαοῖοσ ἴῃ 
ὙΏΙΟΒ αἴοης γοῦ ᾿δῇ ΟΔΙΣΥ ΟἹ τὴν ΜΟΙ: 

, Τίπι. ἱ. χὰ. 
δῷ τὰ χίν. 14. 

οὐκέτι ὑμᾶς λέγω δούλους... ὑμῖν. 
ΤὨς ἀεείρτιδιίοῃ “ βίανε" ἰδ πὸ ἰἴοῆρεσ 
(οὐκέτι) ἀρρτορτίδῖς, οἵ, χιἱἱ. 16 δπά 185. 
ἣν αν ῬΏ]. 1. τ, εἴς. [ε|8 ποῖ ἀρρτορσίδίε, 
Ῥεοδυδα ὁ δοῦλος οὐκ οἷδε τί ποιεῖ αὐτοῦ 
ὁ κύριος “ἴδε β'ανε Κηοννβ ποῖ ννὴῆδὶ 8 
Ἰοσὰ 15 ἀοΐηρ,᾽" δες τεοεῖνεβ [ὶ8 δἰἱοιιδά 
ἴδβὶς Ὀυξ ἰ8 ποῖ τηδάς δοαυαϊπιεὰ Ψ ἢ της 
ἐπάβ ἢἰβ τρδβίεσ νυ ῖβῆθβ ἴ0 βεῦνε ΟΥ̓ ἢ 
101} (βεγνυβ ἱγαοίδίυσ υὐ ὄργανον ᾿᾽". 
Βεηρεὶ). ΗἬε ἰβ8 δηϊπιαίεά Ὁγν πὸ βυπ)- 
Ῥδίων νυν Π8 τηδβίασ᾽ 8 ρύγροβε Ποσ ὉΥῪ 
ΔΩΥ ΡΕΙΒΟΏΔ] ἱπίογεβὲ ἴῃ νπδὶ ἢε ἰ8 ἀοίῃρ. 
Ὑμεζείοσε “ ατἰεπάβ᾿" ἰβ τῆς ἀρργορσγίδξβ 
ἀεδιρηδιίοη, ὑμᾶς δὲ εἴρηκα φίλους, ““Ὁυϊ 
Ιμᾶνε οδ᾽]δὰ γοιι ἔτ επάβ". ϑομοειίρεπ 
υοίε8 ἔζοπι [αἰκυῖ Ευθεηὶ, τόᾳ, “ Πδὺ8 
ΒΓΔ ΟΙ 88 ργας ηἰπιίο ἀπιοσγα ρείπιο νοοδὲ 

Βεζνοβ, ἀεϊπάς δ8]1Ίοβ, θουῖ. χίν. σ᾽". 
Οἰδεσ γεπιαγκαῦϊε ράββαρεβ ου αοά᾽Β (4]]- 
ἰῃρ ἴῃ Ιβγϑε 1τε8 “ αἰ εη 8. γε 4130 οἰτεὰ 
ὈΥ δίπι ἐπ ἰος. Ἐοσ τῆς ρδου]ασ υ86 οὗ 
τς κα, ζ΄. χ. 35 δῃὰ σ (ος. χἰϊ. 3; δηὰ ἔοσ 
818 11ε}58 ἰῃ τῆς οἰ αββίςβ, βεὲ Εοβε᾽β βαγᾷ- 
ὑπο τἰὐῥό τ δίρος πάντα ἃ ἤκουσα 

παρὰ τοῦ πατ ὸ ὥώρισα ὑμῖν. 
Τώρα δΒαὰ ορεπεὰ ἐτν δρτν ταὶηὰ οὗ 
ἴδε Εδίμπεσ ἴῃ βεπάϊηρ Ηἱπὶ το ἴδε ννοτὶά, 
Δηά 45 {18 ρυγροβε οὗ [8 Εδίμες δὰ 
ςοπηπιεηάεά ἐπε] το [ε8ι.8, δηὰ ἤτεά Ηἰπὶ 
ἢ τμ6 ἀδβίγε ἴο ἔυ16] 1, 8ο ἀθοε8 Ης 
εχρεοῖ ἴπαὶ τῆς ἀϊδοὶρίεβ τν 1} ἱπες11}- 
ΒΘΏΓΥ δπίοσ ἱπίο Ηἰβ ρυγρόβαβ, τῇδκα 
τθεπὶ ἐμεῖς οννῃ, ἃπὰ βρεπὰ ἐδειηβεῖνεβ 
ου τπεὶς δ] ΒΙ τ εηι.---ν ες. τ6. οὐχ ὑμεῖς 
“νιν ὑμῖν. ὙΒῖβ 8 δἀἀεὰ ἰο εηοουγαρε 
τπεπὶ ἐπ τακίπρ ἃρ δηὰ ργοβεουείηρ ἴδε 
ψοτΚ οἵ ]εβυβ. ἘύΙΠυτηΐα8 βᾶγ8 ἰξ ἰβ ἄλλο 
τεκμήριον τοῦ ἔχειν αὐτοὺς φίλους ἑαυτοῦ; 
Ὀυϊ ἴὲ ἰΒβ πιοσθ. ὙΠῸ τε ἰηνϊτεᾶ ἴο ἀε- 
Ῥεηὰ οη Ηἰδ5 ν]}], ποῖ οη {μεῖς ονη. ὙΠΕΥ 
δά ποῖ ἀϊβοονεσεὰ Ηΐπι, δηὰ αἰίδοπεᾶ 
τποπιβεῖνεβ ἰο Ηΐπ), 48 {{κεῖν ἴο βυὶε μεῖς 
Ῥύτζροβεβ. “118 ποῖ γα ΨὙῆο οο86 της." 
Βυῖ “1 Ἄοἤοβε γου,᾽" 88 ἃ κίηρ βεϊεςῖβ ἢΐ8 
οἴῆςετβ, ἴο Ζ.18] τῇ ρυγροβεβ. καὶ ἔθηκα 
ὑμᾶς, “Δηά 1 δεῖ (οτ, ἀρροϊπιεά) γου," οἷ 
1 Οοτ. χίΐ. 28, Αςῖδβ χχ. 28, εἴς., 8ε6 Οοἢ- 



822 

εἱ., 15. 
οι 10. , 5. ΞΕΙΝΕῸ 

88. ἷν. 4. εν. 
Ρ ἐπ Αςἰ5 μεμίσῃ 

νυ. 41; ἰχ. 
τό; χχί. 
13, εἴς; 
ὅνεκενΜιὶ. ς 
χὶχ.29ς. οὐ 

ᾳἷχ, 41; χὶ: 
ΠΝ 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝῊΝ Χχν. 

18. “Εἰ ὁ κόσμος ὑμᾶς μισεῖ, γινώσκετε ὅτι ἐμὲ " πρῶτον ὑμῶν 
19. " εἰ ἐκ τοῦ κόσμου ἦτε, ὁ κόσμος ἂν τὸ ἴδιον ἐφίλει - 

ὅτι δὲ ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ ἐστὲ, ἀλλ᾽ ἐγὼ ἐξελεξάμην ὑμᾶς ἐκ τοῦ 
κόσμου, διὰ τοῦτο μισεῖ ὑμᾶς ὁ κόσμος. 

ἐγὼ εἶπον ὑμῖν, Οὐκ ἔστι δοῦλος μείζων τοῦ κυρίου αὑτοῦ. εἰ ἐμὰ 

ΤῈ ὙΣῈ ἐδίωξαν, καὶ ὁμᾶς διώξουσιν " 

20. μνημονεύετε τοῦ λόγου 

εἰ τὸν λόγον μου ἐτήρησαν, καὶ τὸν 

Ἴο. ὑμέτερον τηρήσουσιν. 21. ἀλλὰ ταῦτα πάντα ποιήσουσιν ὑμῖν ἢ διὰ 
ΚΡῊΣ ..18. τὸ ὄνομά μου, ὅτι οὐκ οἴδασι τὸν πέμψαντά με. 22. εἰ μὴ ἦλθον 

13. 

οοσάδηςθ. Τῆς ρύγροβε οὗ ἔδε δρροἰπί- 
τηεπὶ ἰβ ἵνα ὑμεῖς γήτε, “παῖ γου 
ΤΩΔῪ 80 ΑΥΑΥ ᾿ ἴτοπὶ πῆ Οἡ γΟὺΣ νἌτιουβ 
ταϊϑείοηβ, ἀπὰ ἴῃ (τεδυτίης ἴῃς οτὶρίηαὶ 
ἄρυτε οὗ {πε νίπε ἀπὰ ὑγαποθεβ) καρπὸν 
φήρητε ΤΑΔΥ Ῥδᾶγ ἔγαΐξ ἴῃ ΤΩΥ βιεδά, ἀπά 
ΒΌρρΙΠεὰ ὉΥ πὶ 16. Οὐ ἴο εχρσεβδ [818 
Ρύγροβε ἱπ ἃ τῆληπες ΨὮΪςἢ σγενεδὶβ ἴῃς 
βουζοε οἵ ἐδεὶς ροννεσ ἴο ὕεᾶγ ἐγυϊξ, ἵνα ὅ 
τι ἂν αἰτήσητε... δῷ ὑμῖν, δες νετ. 7, 
δηὰ χῖν. 13.---΄-ν τ. 17. ταῦτα ἐ . 

ἵν. “Ὑδεδε τπίηρβ᾽" ὙΠΟ ἢ 1 δᾶνα 
ποῦν βροόκεη “1 εη͵οίη ὕροη γοῦ," ἵνα 
ἀγαπᾶτε ἀλλήλους, “ἷπ οτάετ μδὲ γε 
ΤΩΔῪ ἴονε οπα δῃοῖδποσ ". ν 

γν. 18-25. Τὰε γείαέϊοη οἵ ἐλ ἀϊτοίῥὶεα 
ἐο ἐδιε τοογά.---Ν εἰ. τ8. Εἰ ὁ κόσμος . .. 

ίσηκεν, “1{τπε ννοτ ἃ μδίδβ γου,"᾿ 48 1ξ 
ἀοεβ([πάϊοαιῖνε);" τε νγοτ  ἀ᾽15 οοπιγαβιβᾶ 
ψἰὮἢ “οης Δηοῖῃετ" οὗἉ νεσ. 17, ὑννἢ τΠ6 
ἀϊβοῖρίεβ ἡ ῆο ἡγεῖτο ἴο ἶονθ. γινώσκετε, 
“γα Κπονν,᾽ οσ, ἱξ τ Ὀς [Δ κβῃ 88 δῃ ἱπιρεγα- 
εἶνε, “Κπον γε," ἴπδὲ 1 45 μαϊβά π|ς, 
πρῶτον ὑμῶν, “ είοτα γου," δπά, 48 ἴῃ 
ὦ. 15 ΨΏοτα 80 τπ6 βιυρετγίδενε ἰβ ἐουπά, 
ποῖ οπἷγ “ δείογε " ἵπ ροίπι οἵ εἰπις, Ὀυς 
88 ἴπε ποστ ΟἹ ὑγοϊοίγρε.--- ες. το. εἰ ἐκ 
«ον ἐφίλει, “1 γε εσα οὗ ἴπε ννοτ]ά, 
186 νοτῖίά ψουϊά ἴονς [πὲ ᾿ς ἢ 15] 
18 οὐννη "; ποῖ αἰννᾶυβ ἴῃς οδβε, δυῖ 
ἜΠΕΓΑΙγ. ὅτι δὲ. .. ὁ κόσμος, “δυῖ 

0.86 γε ἅτε ποῖ οὗ (πε ψου]Ἱά,᾽᾿ ἀο ποῖ 
Ῥείοῃρ ἴο ἱξ, αηά τε ποῖ πιογα]ν ἰάδητὶ- 
δΒεὰ νι τ, ῬυὉ 1 πᾶνε σἤοβεη γου ουξ 
οὗ ἴῃε ψοτ]ά, τῃεγείοτε {πε ννοσὰ ἢδίεβ 
Οἱ". 80 τῃαῖ {πε μαϊτεὰ οὗ πε ννοτῖά, 

ἰηβίεδά οὗ Ῥεΐηρ ἀεργεβδίπρ, βῃουϊά ὃς 
εχῃ!αγαϊίπ, δ Ὀείπρ δῃ ενίάεπος δηὰ 

διδληΐθα ἴδδαὲ {πεν μᾶνὸ δδεη οἤοβθη 
ἔν ΟἸγῖϑβε.---τνεσ. 20. μνημονεύετε τοῦ 
ΔῸΣ ἐν αὐτοῦ. μνημονεύετε (ἔτοπὶ 
μνήμων, πιϊπάξι]), ““ Ὀς τηϊπάδ}} οὗ," δοσηε- 
εἰπιεβ υϑεά ργερτδηῖν, 88 ἰῃ τ ΤἬεββ. ἱ. 
3:1 ΟΔ!. ἰϊ, το; “τὴς ννοσάβ δίς 1 βαίά 
ἴο γοι;,᾽" υἱχ., ἴῃ χί!. τό, δὰ Μι. χ. 24, 
25. ΤΠδ ουΐοσοτῃε Οὗ {Π6 ῥτὶποῖρ]ε '8 βεεὴ 
ἐπ 4 Τίπι. ἰΐ. τ, δῃά τ Ρεῖες ἱν. χ3. 
Τμᾶὶ Ης βῃουϊά βρεὰκ οὗἨ ἁ ἴμεπὶ 88 

Με. χχῆὶ. αἱ ἔλάλησα αὐτοῖς, ἃ" ἁμαρτίαν οὐκ 3 εἶχον δ. νῦν δὲ " πρόφασιν οὐκ 

“ ΒΕγνδη(8 ᾿᾿ 80 ΒΒΟΓΕΥ αὔεσ Ἷδ]έΕηρ ἔμεπα 
“4 πιδηάβ,᾽᾿ βΒῆονβ δον πδίυσαὶ δὰ δρ- 
Ῥιορείδις θοῇ ἀεβίρπδϊϊοηβ ἂζε, ον 
ἸΓΌΪΥ δβαγσνίοας οπδγδοίεσίβεβ Ηἰβ πίεπάς, 
δηᾶ ον Ηε πιυδὲ δὲ 1] εἰπιεβ ὃς Ἰοοκεά 
ὍΡΟΙ 85 ϑυρτεπια [οστά. εἰ ἐμὲ ἐδίωξαν 
“νὸν τηρήσουσιν. “1 {ΠΥ ρετβεςυϊεὰ 
πα, γοῦ! Αδο νν1}} [ΠΥ Ρεγβεςυῖς ; 17 τ Υ 
Κερῖ τὰν ννοσά, γουζβ ἴοο υ»1}} ἔμαν Κεερ.᾽" 
[ῃ 80 δ δ8 πεν ἅγε ἰδεπιίῆεά τ τ Ἡ πὶ, 
τπεὶσ ἐχρεγίθδηος Ψ11 θὲ ἰδδπεῖςαὶ] νι 
Ηἰ8. Τῇε διετυάς οἵ ἴῃε ννοτ]ὰ ἀοεβ ποῖ 
Αἰῖοσ. Βεηρεῖ ἴδκεβ ἐτήρησαν ἴῃ ἃ Ποκεϊς 
86η56, “΄ ἰπέδηβὶβ τηοάΐβ οῦβοσνασς," σείες- 
τίηρ ἴο Με. χχνῖϊ. 36, Ῥυξ ἴῃ ]οῆπ τὸν 
λόγον τηρεῖν 18 τερ!] ΑΙ υδεὰ οὗ “ οὔ- 
βεσνίπρ" ἴῃ ἴῃ6 βεπδς οὗ “κεερίῃρ," 
Ῥτδοιιβιηρ, δες Υἱῖ!. 51, ἶχ, 16, χίν. 23; 
Ι ]οδη 1ἴ. 3, 4ν. 5, οἷς. ; Αρος. ἱ. 3, 111. 8, 
εἴς.---ν ες. 21. ἀλλά. ““Βυϊ᾽ ὈῈ ποῖ ἀϊ5- 
τιδγεὰ δὲ ρειβεουϊΐίςοῃ, ἴοσ “411 τῃεϑε 
τοίηρβ μον Ψ1}] ἀο ἕο γου )Ὸ7 νιν παπιε᾽ 5 
φακε᾽. ταῦτα πάντα δ8εξηη5 ἴ0 ἰηνοῖναε 
1δδὲ ἀεῖδ118 μδά Ῥεδὴ ρίνεπ (ο΄. Μι. χ. 
16 ἢ.) ννῃϊςἢ ψψετε οπιτεεὰ ὃν δε τεροτίεσ ; 
οἵ Παΐ χνί. 2 ῃαὰ Ὀεδη αἰγεδάυ υἱϊεγεά ; 
οσ ἴῃαϊ []ομη, ψτ προ ἤδη ἐπα ρεγϑεου- 
τίοῃβ οὗ 1ῃ6 ΟΠ γίβιϊδῃβ νγεσα ννε]] ἱκῶοννη, 
0.868. “4}1 τπ68ε τηϊηρβ᾽᾽" ἴτοπὶ δἰβ. οὐαὶ 
Ῥοΐπε οὗ νῖενν. διὰ τὸ ὄνομά μον. Τῇε 
εσαον οὗ {πϊ8 οοπεοϊλιίοθ ἄρρεᾶσγβ 
ἐνεγυῃεσα 'π ἴῃς Αροβίοϊϊς ἂρε ; Αοῖβ ν. 
41; ῬΏὨ1]. ἱ, 20, ἀπὰ οὐ Βδιηβαγβ Ολωγοῖ 
πη ἐδε Κονιαη Ἐπιῤῖγε. ΤΣ “παπιε᾽" οὗ 
ΟἾγῖβε ννὰβ8 δαίϊεζυϊ το δ τνοτἱά, ὅτι οὐκ 
οἴδασι τὸν πέμψαντά με. ὙΠΕΥ ἀϊά πο 
δείϊενε Ηδ ννᾶβ βεπῖ, θεοαυβε πεν ἀϊά 
ποῖ Κπον ἴδε βεπάε:. Ηδά πεν κποντι 
αοά, ἴδεν νου πᾶνε τεσορτί θεὰ Ομγίβἑ 
88 βεηΐὶ Ὁγ Ηΐπι. Οὗ νἱΐϊ. 28, ν. 38, εἴ 
μὴ ἦλθον... αὐτῶν.--νεῖ. 22. “ΙΕῚ 
δά ῃοΐῖ οοπηα δηὰ βροΐκθῆ ἴο {πεπὶ," )β (86 

τενεδίεσ οὗ (ῃς δίδπεσ, “πεν ψουἹὰ ἠοῖ 
πᾶνε βίη," ἴεν ψουϊὰ 5:1}} Ὀς ἱρπογαπὶ οὗ 
τῆς Εδίπεσ, Ὀὰς νου! ποῖ πᾶνε ἱπουπτεὰᾶ 
τὰς ρα νης δεϊδομεβ ἴο ἱρποτᾶηςς 
τηαϊηϊαίπεά ἴῃ πε ρῥγεβεῆςα οὗ 11ρὶι. 
ἔχειν ἁμαρτίαν ἰβ Ἰομαπηΐπα, δες νεῖ. 2. 2 



18---27. 

ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. 
μου μισεῖ. 

ΕὙΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

23. 
24. εἰ τὰ ἔργα μὴ ἐποίησα ἐν αὐτοῖς, ἃ οὐδεὶς ἄλλος 

833 

ὃ ἐμὲ μισῶν, καὶ τὸν πατέρα 

πεποίηκεν, ἁμαρτίαν οὐκ εἶχον 1 - νῦν δὲ καὶ "ἑωράκασι, καὶ μεμισή- ε χίν. ρ. 
κασι καὶ ἐμὲ καὶ τὸν πατέρα μου" 25. ἀλλ᾽ ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος ὁ 
γεγραμμένος ἐν τῷ νόμῳ αὐτῶν, “"Ὅτι ἐμίσησάν με δωρεάν.᾽ Ρε. 
Ὅταν δὲ ἔλθῃ ὁ " παράκλητος, ὃν ἐγὼ πέμψω ὁμῖν παρὰ τοῦ πατρὸς, υ χἷν. τὰ 

26. ἐ᾿Ῥε. χχχν. 
Ἰχίχῳ 

τὸ πνεῦμα τῆς ἀληθείας, ὃ " παρὰ τοῦ πατρὸς " ἐκπορεύεται, ἐκεῖνος ν Μοτε δες. 
μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ - 27. καὶ ὑμεῖς δὲ μαρτυρεῖτε, ὅτι ἀπ᾿ ἀρχῆς 
μετ᾽ ἐμοῦ ἐστε. 

1 φιχοσαν ἱπ 38 ; εἰχον ἰη ΑὉ3, 

ΧΙΧ, 1} 1 ]οδη ἱ. 8, νῦν δὲ πρόφασιν 
οὐκ ἔχουσι περὶ τῆς ἁμαρτίας αὐτῶν. 
“Βυϊ πονν,᾽ 881 δᾶνε σοπΊε, "ἴμεν μανα 
πο όχουβε ἔοτ,᾽᾽ εἴς., πρόφασιν, οὐ. ΡΒ. οχ]. 
4: “ 1πο]ῖπὸ ποῖ πὶν εδατὶ προφασίζεσθαι 
προφάσεις ἐν ἁμαρτίαις ".- Νετ. 23. [ῃ 
Βαῖίηρ πι6, ἴον παῖς τὰν Εδίπεῦ βοσ 1 
τεργεβεηῖ, ὁ ἐμὲ μισῶν. .. μισεῖ. [Ιη 
Βαϊπρ δπά ρειβεουξίης της, ἰξ ἰ8 αοά 
πεν διδῖα.---νεσ. 24. εἰ τὰ ἔργα... 
οὐκ εἶχον. ΤΠ8 τερεαῖβ ἱπ ἃ 5316 Εν 
νατίεὰά ἔοσῃῃη (πε βιδίεπιθηΐ οἵ νεῖ. 
22. ΗἨς πδαᾶ ποῖ ομΐϊν οοπια δηὰ 
ΒΡΟΚεη, ὃδυὲ Βαά ἄοπε ὑνοσκβ νος ἢ 
τοπθ οΟἵμες πδὰ ἄοπε, ο}ὲὶἢ ἰϊΐ. 2; 
ἶχ, 32; νἱΐ, 31. ΤΠ πιίγαςῖεβ νσουρδὲ 
ΌΥ ΟἸὨτίβδε ψγεσα ἐπεπιβεῖνεβ οὗ ἃ Κιπὰ 
Βιιεά το ῥγοάυςς (αἰ. [Ιπ τπεπὶ πιεπ 
ΜνΟΓΘ πηεδηΐ ἴο 866 αοά, ν. 17, 19, 20. 
80 δαὶ Ηε ςου]ά βᾶγ, νῦν δὲ καὶ ἑωράκασι 
“νον μου. ΤΠΐβ ἰβ ἐμεῖγ καΐε, ἰδὲ παν 
πᾶνε βοιὰ βεθὴ δηὰ παῖεά θοιῃ τὴς διά 
ΤΩΥ Ἐδίμεσ. ὙΤῃϊβ ἀοεβ ποῖ ἱπιρὶν τπαὶ 
πον δά θεδη ςοπβοίοιβ οὗ βεείπρ ἴ88 
Ἐδίμοσ ἴῃ ΟΠγῖβε, ὈὰῈ οὐἱγ τπδὲ ἰπ ροΐης 
οὗ ἴδοι ἔβαν μβαά ἄοπε 8ὸ. Οἱ χίν. ο; ἰ. 
18. --ονεσ. 25. ΤἼΐβ δἰπιοβὲ ἱπογεά! δ ]8 
δΙηάπ688 ἀπά οὐάγδου ἰβ ἀοςουπίεὰ ἴογ, 
88 ἴῃ χίϊ. 37, ὉῪ ἴπε6 ρύγροβε οὗ Οσοὰ ἀϊΐ8- 
οἰοβεά ἰῃ Ο.Τ. ϑογίριυσε “ΤΠεῖν Ἰανν 
ἷβ Ὠεῖδ, 88 ἴῃ χ. 34, εἴς., υϑεὰ οὗ Ο.Τ. 
ϑοσγίριυτε 88 ἃ ννοΐθ. αὐτῶν 15 ἰπδετίεά, 
88 ὑμετέρῳ ἴῃ νἱῖϊ. 17, ἴο βυρρεβῖ ἔμαΐ τῇς 
νΕΙΥ ϑοσίρίαγε ἴῃ πο ἐδεν δὰ ρῥγίδεὰ 
τπεπιβεῖνεβ δ ουα. ναλλφυη ἀμότον 866 
4180 ν. 45, ν. 30. ε ννογὰβ σάν 
δωρεάν ἐο ποὶ οζσουτ ἰη Ο.Τ'. πεν ἰνίον 
ἐχργαβϑίοηϑ ἃγα ἔουπά ἴῃ Ῥβ. χχχίν. 10, 
οἱ μισοῦντές με δωρεάν, ἀηὰ ον. 3, 
ἐπολέμησάν με δωρεάν. Εηιίτε!Υ ρταῖυϊ- 
ἴουβ ννᾶβ τῃαὶγ παῖτεά δηὰ τεεοϊίοη οὗ 
ΟἸσῖβε, 8ο παῖ ἴμεν νεσε ἱποχουβαῦε. 
ες. 26--χνὶ. 1... Τὰδ εοπᾳμεςέ οΓ 

ἐλ τοογἃ ὃγ ἐλκε ϑῤίγί!.---Νει. 6. Βυὲ 
ἐδ ψοτκ οἵ τὰς Αροβίϊεβ ννγὰ8 ποῖ ἴο ὃ8 
Ὁ ΠΟΙ ἔα! 58, Ποσ νγ88 ἐμεὶγ Ἔχρεγίδηςς 

πὶ ἐκ; 
τΡ. χνὶ. ε8. 

ἴο δ6 ΠΟΙ εὐπιρηδρὰ ἴῃ γα 1688 ρεσβε- 
ουϊοη. Ὅταν δὲ ἔλθῃ... περὶ ἐμοῦ. 
Τα ϑρίγιι οὔ Τα ννἢ}]} ννἱεπαββ σοποασγη- 
ἴπρ τῆθ. ὙὍὙὴε ϑρίσγίς ἰβ μετε ἀδςοϊρτιαϊεά, 
88 ἴῃ χίν. 16, ““(ἢς Ῥασγδοϊεῖς,᾽" δηά 86 
ϑρίπι οἵ συ. ὙΠετο, ἀπά ἴῃ χὶν. 26, 
1ξ ἰβ [86 Εδίπεγ ψῇο ἰβ ἴο ρίνε δηὰ βεπὰ 
Ηἰπιὶ ἰῃ ΟὨσῖβυ᾿Β πᾶτε: δαζα ἰξ ἰ8 ὃν ἐγὼ 
πέμψω παρὰ τοῦ πατρός, 88 ἴζ τε ϑρίτίε 
ἍΝΕΓΘ ποῖ ΟΠΪΥ ἀννε! Πρ ἢ τὰς Ἐδίπεσ, 
δυς οουἱὰ ΟΥἿΥ δε δεπὶ οὔξ ἔζοπὶ (πὰ 
Εδίπεγ 88 (ες βουτζος οὗ {πε βεπάϊηρ. 
ΤΠ5 ἰβ 51} ζυσίπεγ δ ρμδβίβεά ἴῃ τῆς 
δἀάεὰ οἴδυξε, ὃ παρὰ τοῦ πατρὸς ἐκπορεύ- 
εται. Τὸ ἀεῆῃε {πε πηοάε οὗ Ῥεΐηρ οὗ 
τῆς ϑρίπίϊ, οὐ Ηἰ5 εβϑβεπείδὶ γεϊδιίοη τὸ τῆς 
Ἑδίπογ, νουὰ ἢᾶνε Ῥδθη αυϊϊα οὐ οὗ 
ΡῬίαςε ἰη ἴδε οἰτουπηβίδηςεβ. Τῆδβε νογάβ 
τηιδὲ Ὀ6 ὑπάετοιοοά οἵἉ ἔπε »πἰδϑίοη οὗ ἴῃ 8 
ϑριτῖ, νῆδι τῇς ἀϊβοῖρίεβ πεοάδά τὸ 
Κηονν Ψγὰ8 ἴπδὲ Ηε Ἴᾶπιεὲ οὔ ἴζοπὶ τῆς 
Ἑδίμεσ, δηὰ οἵ [15 πεν ἀγὰ εγα δϑβυγεά, 
ἐκεῖνος μαρτυρήσει περὶ ἐμοῦ, “Ηε,᾿" 
ἰδαῖ ρεζβοη τῆι εἰδϑοσγαίεϊν ἀεβογί θεά, 
ΨΠΟ 15 {τ ἀπά ννῆο σοπιεβ οὐξ ἵτοπὶ 
Ηἱπὶ ῆΟ 8επὲ πιθ, “Ὑ}}} υνἱηαββ οοη- 
ςεγπίπρ τὴ ".-πνεσ. 272. καὶ ὑμεῖς δὲ 
μαρτυρεῖτε, ““δηὰ ἀο γε 4150 νν1ῖπο55,᾿" 
οζ, ἢ ἰπάϊςαιῖνε, “ δηὰ γε δἷϑο υγἱτη 688", 
Μοβὲ ρῥγείεσ ἴδε ἱπάϊσαιίϊνε. ““ἼΒε ἀϊΐδ8- 
οἰρ6β ψγεσα δἰγεδάν ἴῃς υνἱέπεββεβ ᾿νῃϊ ἢ 
ἴμεν ὑγέσα ἴο θ6 ἴῃ ἴῃε ἔστυτε," Μεγετ, 
ΤΗΙ8 ἄρτθεβ ΨΠ τπὲ ἔστε [ΟἹ]ονπρ. 
ὙΠΕΥ Μοτς Δ01ε ἴο δοὲ 88 ννἱϊῆεββεβ ὅτι 
ἀπ᾽ ἀρχῆς μετ᾽ ἐμοῦ ἐστε, “ Ὀεσαυβε ἔτοπΊ 
τῆε Ὀερίηπιηρ,᾽" οὕτῆς Μεββίδηις δοινίευ, 
“γε δγαὲ 1 τὴς "᾿. ὙΠε ρτεβεπί, ἐστε, ἰ8 
πδῖυτα] 88 [6508 18 ἰοοκίηρ δὲ {πεῖν επεῖγα 
ξε! ον βρΡ ἢ Ηἰΐπι, δηὰ ἰπαὶ ννὰβ8 
511}} ςοπειπυΐπρ. ΟΛ ΜΚ. ἐϊ, 14, ἐποίησε 
ὥδεκα, ἵνα ὦσι μετ᾽ αὐτοῦ ; αἶξο Αεἰβὶ. 

21, ἵν. 13.--ΟἬΛΡΤΕΚ ΧΥῚ. νεγ. 1. 
Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, 1 πᾶνε νατηοά 
γου οὗ ρετγβεοικίοη, δηὰ μᾶνε (οἱ γου οὗὨ 
τῆς εποουγαροτηεηί8 γοῦ νν1]] δᾶνα, 
ἵνα μὴ σκανδαλισϑῆτε, “τῃὲ γε ὃς ποῖ 
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834 

ι Μι. χὶ. 6. 

ΚΑΤΑ ΙΩΖΑΝΝΗΝ ΧΥῚ. 

ΧΥ͂Ὶ. ᾿. “Ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα μὴ " σκανδαλισθῆτε. 2. 
Ὁ ἱχ. 22; χῇ!, ἢ ἀποσυναγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς ἀλλ᾽ ἔρχεται ὧρα, “ἵνα πᾶς ἑ 

οἰ 65; ορ. ἀποκτείνας ὑμᾶς, δόξῃ λατρείαν προσφέρειν τῷ Θεῷ. 3. καὶ ταῦτα 
Ή5 ποιήσουσιν ὑμῖν, ὅτι οὐκ ἔγνωσαν τὸν πατέρα οὐδὲ ἐμέ. 4. ἀλλὰ 

ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ὅταν ἔλθῃ ἡ ὦρα, μνημονεύητε αὐτῶν, ὅτι 

ἁνὶ. δι οεἷγ; ἐγὼ εἶπον ὑμῖν - ταῦτα δὲ ὑμῖν ὁ ἐξ ἀρχῆς οὐκ εἶπον, ὅτι μεθ᾽ ὁμῶν 

εὐ, ἤμην. υ. νῦν δὲ ὑπάγω πρὸς τὸν πέμψαντά με, καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν 
ἐρωτᾷ με, " Ποῦ ὑπάγεις ; 

λύπη πεπλήρωκεν ὑμῶν τὴν 
4 χἱϊὶ. Ξ6. 

ἔχί. ςο; 

6. ἀλλ᾽ ὅτι ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἡ 

καρδίαν. 17. ἀλλ᾽ ἐγὼ τὴν ἀλήθειαν 
λέγω ὑμῖν, ᾿ συμφέρει ὑμῖν ἐἵνα ἐγὼ ἀπέλθω. ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω, 

Ὑπδ ὁ παράκλητος οὐκ ἐλεύσεται πρὸς ὑμᾶς" ἐὰν δὲ πορευθῶ, πέμψω 

βἰλρρετοά,᾽" οἵ βίυπ)δίε, ἰ.6., ἐμαὶ τῆς 
ττουῦ]68 τμδὲ {411 ἀροῦ γοὺ τηᾶὺ ποῖ ἰη- 
ἄυςς γοὺ ἴο Δροβίδιϊβε. 8ϑεὲ Τθδγεοσ 
πὰ Ῥαγκῆυτγβε, δηὰ ννεϊβιοῖὶη οἡ Μί. ν. 
29. ΟΥ̓. αἷεο Μι. χὶ. 6.--- Υ εσ. 2. ἀποσυν- 
αγώγους ποιήσουσιν ὑμᾶς. Εοτ τε Μψοτά 
ἀποσυν. δες ἰχ. 22, χίϊ. 42; “πὸ Ψ1] 
Ρυῖ γου ουῖκ οὗ {πεῖς Βυπαρόριια8,᾽" {ΠΕῪ 
ΨῈ τπᾶκα νοῦ οὐοαβίβ ἔγτοτῃ τποῖγ βυπᾶ- 
ξοσυεβ. ἀλλ’, ““γεδ," οἵ “ γβᾶ τῆογε"; 
υδοὰ ἴῃ [8 δεηβε Ἐπ. νἱΐ. 7, 2 Οοσ. νἱΐ. 
11, ψΏετς ἰτ Οσοιιγβ βῖχ τἔἶτηεβ. ΟΥ̓ Αοὶβ 
χίχ. 2.---ὄρχεται.. Θεῷ. ἔρχεται ὥρα 
ἵνα, ε΄. χίϊ. 23, ἐλήλυθεν ἡ ὥρα ἵνα. 
τηὰ Βυτίοη, Μοοάς απὰ Τεηξές, 2τό, οα 
τε σοτηρ᾽επιεπίαγυ ᾿ἰπγίδεῖοπ ὉῪ ἵνα οὗ 
ΠΟῸΠΒ βίρηϊγίηρ βεῖ {ἶπιε, εἴο. Απὰ ἔος 
πᾶς ὁ ἀποκτείνας, ἴδε δοτῖϑι ἱπάϊσατίηρ 
ἴῃοβε “πο οπος ἀο {δὲ δοὶῖ ἴδε βίπρὶς 
ἀοίηρ οἵ ψῃϊςἢ 15 {Πς πηγατῖκ οὗ τῆς ο]455,᾿" 
8ες Βυτίοπ, 124, ζ΄. 148.---δόξῃ λατρείαν 
προσφέρειν, “ΤΑΔΥ τϊηκ παῖ ἢ οὔετιβ 
βδοσίβοϊαι βεγνίςε ᾿ς. λατρεία ἷβ υξεὰά ἴῃ 
Ἐχοά. χίϊ. 25, εἴς., οὔ τῆς Ῥδββονδζ; 
ΔΡΡΑΓΕΠΕΪΥ υβεὰ ἰῃ ἃ τῆοσε βέπεγαὶ 8686 
ἵπ τ Μδος. ἰΐ. 10, 22; δπὰ ἀεῆβπεά ὃν 
Θυΐςες “αυἱςαιὰ δὲ ἴῃ Βοπογαῖη εἴ 
ουἱυση εἰ," δηὰ ὉνΥ ὙΠεορῆγδοι 88 
θεάρεστον ἔργον, ἃ ψοτῖκ Μοὶ Ρ᾽εαβίηρ 
το αοά. ΩΓ ἔοπι. χίϊ. ᾿. Μεγεσ δπά 
οἴπετβ αιοίΐς ἴπ6 τηαχὶπὶ οὐ [ενν 1511 
ἔλπαιὶοΐβε, "" Οπγηΐβ εθυπάεπβ βαηρυΐπεπὶ 
ἱπιρτοθογιπὶ δα αι4}}8 εδὲ 1} 41 βδοτὶ- 
Βοίυπη ἕαοϊς ",--τνεσ. 3. Τῆϊβ (απαῖϊοδὶ 
ὈΠΠπάπαββ ἰβ ἰγαςεὰ ἴοὸ [18 βοισοε, ἃ8 ἴῃ 
χν. 21, ἴο {πεῖς ἰρποόγδῆςς οὗ αοά ἀπά οὗ 
ΟἸὨγῖβε : καὶ ταῦτα... ἐμέ. Αηὰ Ης 
ξογανάγηβ τΠεπὶ πὲ ΠΟῪ τηϊρῃὶ ποῖ ὃς 
καθ ὑπάνδγεϑβ.--- τεσ. 4. ἀλλὰ ταῦτα 

ἵν. Τῇΐβ σερϑδίβ νεσ. , Ὀυϊ Ης 
τον δ ἀβ δὴ Ἴχρίδηδιίοη οἵ Ηἰβ βίϊεπςς 
ὉΡ ἴο τιϊ8 εἶπα τεραγάϊηρ {πεῖς δπίαγε: 
ταῦτα δὲ ὑμῖν. .. ἤμην. ἐξ ἀρχῆς -- ἀπ’ 
ἀρχῆς οὔ χν. 27, Ηο]Ζπίαπη. [1 ἔπαγε ἰδ 
ΓῚ Ἀ ετεηςς, ἐξ ἀρχῆς ἱπάϊςαϊεβ ταῖδος 

τῆς Ροΐπε οὗἨ εἶπις (- [15 ΟἸΪΥ οἴδες 
οςούτγεπος, νἱ. 64) ννὮε ἀπ᾽ ἀρχῆς ἴπ- 
ἀϊοαίεβ Ἴοοπεπυαϊγ. Τῆς ἕδος οἱ ἴδε 
Βίίεπεοα 88 ὕεεὴθ ἀϊβρυϊεά: ὃυῖ πὸ 
ἀεβηΐξε δηὰ [}}]} ἱπεϊπηδίοπβ πᾶνε ΕἰτΠπεσῖο 
Ῥεδη ρίνεη οὗ 1π6 ἔυΐυτε ἐχρεσίεηςες οὗ 
τῆς Αροϑβί[εβ, ἃ8 γεργεβεηιὶπρ 8ἅπη δῦρβεπὶ 
Τοτὰ. ΤΒε γτεϑβοη οὗ Ηἰβ 5Ξἴίϊεπος νδβ 
ὅτι μεθ᾽ ὑμῶν ἤμην, “Ῥεοᾶιδε 1 νγ88 υν τ ἢ 
οὐ ᾿᾿ 16 Ηε νναβ ἢ τπεπὶ ΠΕ Υ 
εαπὶ ὕροη Ηἰτῇ δπὰ Ἴοουϊὰ ποῖ ἀρργεμεπά 
ἃ ἴἰπι|ὲ οὗἨ ννεδίπεββ δηᾶ οἵ ρεγβεουξίοη. 
866 Μι. ἰχ. 15.-- εσ, 5. νῦν δὲ, “Ὀυξ 
πονν,᾽" ἰῃ Τσοηίταβι ἴο εἰ ἀρχῆς, ὑπάγω, 
“Ι ρὸ ΔΨΆΥ," ἷπ σοηίγαβε ἴο μεθ᾽ ὑμῶν 
ἥμην, πρὸς... με, “το Ηἰπι τῃδῖ Ξεπὲ 
ΤᾺΣ,᾽" 88 οὔδ Ψῆο δ45 ἀϊδοπαγρεά ἴῃς ἄστν 
Τοοσηπλ τε το Ηἰπι. καὶ οὐδεὶς ἐξ ὑμῶν 

. ὑπάγεις, “ ἀπὰ πο οπε οὗ γοῦυ 43κ5 
τα, μεσε δὲ γοὺῦ ροὶπρὴ" ὙὩΤῇοΥ 
ΨΕΙΕ 80 δοβογδεὰ πη {με (πβουρηῖ οὗ Ηἰ5 
ἀεραγίυτε δηὰ [ἰ8οοπβεαύυεηςεβ οἔδεσεανε- 
τιθῃς ἴο {πεπηβεῖνεβ παῖ ἴπεν Πδὰ (αἰεὰ 
ἴο ἀβοεσίδίη οἰδαγὶν νῇετε Ηες ννὰ8 ροίϊηρ. 

"ὅτι... καρδίαν. Τε σοηβεφθεηςα 
οἵ τπεῖτ δοβογριίοπ ἱπ πε ἀβρεοὶ οὗ {πε 
οτἰδὶβ νος Ηδ παά Ὀδεπ εχραἰπίηρ ἴο 
ἔδεπὶ νν88 ἔμαι ρτίεῖ μαά Β]1εὰ τπεὶγ Βεδγε 
ἴο ἴῃ εχοϊυβίοη οὗ ὄἌνεσὺ οἵπεσ ἔδεϊϊηρ. 
ΟΓ. χὶν. 28.---τνετ. 7. ἀλλ᾽ ἐγὼ... 
ἀπέλθω. “Βυϊ,᾽᾽ οΥ ““ πενεγίῃοῖεβ5 1 τε] 
γου τ8ς τυ, 1 ν ο δες ἴπε Ποἷς ἐνεηξ 
1611 γοὰ “ἴξ ἰ8 ἴο νουγ δάναπιασε᾽" δπὰ 
ποῖ ἴο γου 1058 “ἸΠ8}1 ρΡῸ δυνδὺ ". ΤῊΙ5 
βίδιδιηθηῖ, ἱπογεά!]6 85 1 βθοπηδά ἰο τὰς 
ἀϊβείρ!εβ, Ηε )υβε1ῆεϑβ : ἐὰν γὰρ μὴ ἀπέλθω 
ονον ὑμᾶς. ΤῊς νηιβάταννα! δέ της Βοάϊν 
Ῥγεβεηςς οὗ ΟΠ τβὲ νγᾷβ ἴῃς εββεηταὶ ςοη- 
ἀϊείοη οὗ Ηἰ8 υπίνογβαὶ βρίσί4] ργεβεηῆςα. 
--νες. 8. καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος... “δηὰᾶ 
ψΏεη Ης᾿᾽" (ἢ βοτης τη ρμδβίβ, “ τδδὲ 
Ῥεσβοῃ ᾽) “ 88 οοπιε, Ης ν}}} τεργονε,᾽" 
ΟΓΥ 48 ἰπ ΕΙΝ., ““οοηνῖος τδς ννοτὶ  ᾿. 
“Ἔδρτγονς,᾽ τεργοῦᾶσε, ο τεῦαϊ οἵ τεδαϊα, 
858 ἰῃ Ηδητυ ΥἹ., 111., 1. 40, “ Εεργονε ὩΥ 



1---13. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 8ης 

αὐτὸν πρὸς ὑμᾶς - 8. καὶ ἐλθὼν ἐκεῖνος “ ἐλέγξει τὸν κόσμον περὶ ἔ δ. 46. α 
ἁμαρτίας καὶ περὶ δικαιοσύνης καὶ περὶ κρίσεως. 9. περὶ ἁμαρτίας “.. 
μὲν, ὅτι οὐ πιστεύουσιν εἰς ἐμέ 1ο. περὶ δικαιοσύνης δὲ, ὅτι πρὸς 

τὸν πατέρα μου ὑπάγω, καὶ οὐκ ἔτι θεωρεῖτέ με. 
κρίσεως, ὅτι ἢ ὁ ἄρχων τοῦ κόσμου τούτου κέκριται. 

ὑμᾶς εἰς πᾶσαν τὴν ἀλήθειαν - οὐ γὰρ λαλήσει ἀφ᾽ ἑαυτοῦ, ἀλλ᾽ 

ἐ εν τὴ αληθεια 
οδηγειν 18 ἀδιῖνα ἴῃ 

αἰϊερδέοη 17 γου ςαη,᾽" 18 πο Ἰοηρεσ υβεὰ 
ἐπ τηϊβ βεῆβθ. Τῆε νετῦ ἐλέγξει ἜΧρτεββεβ 
τῆς ἰάεα οἵὗἁ ργεββίηρ ἤοπηα ἃ οοηνϊςτίοη. 
Τῆς οδ]εοι οὗ {π|8 ννοσκ οἵ ἴῃς ϑρίγιξ ἰ8 
“τῆς νοσ " δ8 ορροβεὰ το ΟἹ ιγίβῖ ; δπὰ 
(δα βυδ᾽εςί8 τερατάϊηρ ψμΐςἢ (περὶ) 1μς 
οοηνίοἰίοπβ ἅτε ἴο ὃς Ψτγου Ὡς ἅτε “ βίῃ, 
τἰ μι εουβηςεββ ἀπά ἰυάρτηθης᾽". Εερατά- 
ἰπρ ἴπεβὲ ἴῆγεε ρτεδὶ δρί σι] ἔαςῖβ, πεν 
ἰάεαβ δε ἴο ὈῈ Ὀοσπε ἴῃ ὑροη πὲ Πυπιδῃ 
ταϊπὰ Ὁν ἴῃς 5ρίτγί(.--τναγ. 9. [π᾿ ἀεῖίδ!!, 
πεν οοηνϊςοη8 περὶ ἁμαρτίας τε ἴο δε 
ντουρδέ, ὅτι οὐ πιστεύονσιν εἰς ἐμέ. 
Ἑδοΐ οὔ με ἴἤσες οἴδυβεβ ἱηισοάυςεά Ὁ 
ὅτι 8 ἴῃ ἀρροϑβίτίοη 1 (μς ἑογεροίηρ 
βϑυδβίδπεινε, απὰ ἰβ ἐχραπδίοσυ οὗ ἴδ8 
ξιουηὰ οὗἩ ἴδε ςοηνίοτίοη, ““ Οοποεγηΐηρ, 
βίη, Ὀεσαυβ6 ἔΠοῪ ἀο ποῖ Ρεϊϊενε οη πιὸ". 
ὕὐπδεϊιεῖ νἹ}} 6 ἀρργεπεπάεά τὸ 6 βίῃ, 
Τὴ ννοτὶ ἃ βίῃβ “ Ὀεσδυβε ᾿᾿ ἰδ ἄοεβ ποῖ 
Ὀεϊΐενε ἴθ ΟΠ γίβι, ἐν ε., τῆς ννοσ] ἃ 8᾽π8 
ἰπαβπιυο ἢ 88 ἰξ 18 ὑπρεϊϊενίηρ, οἷ 111. τ8, 
19,36; χν. 22. περὶ δικαιοσύνης δὲ. .. 
“Απά σοποογηίηρ στρ δουβηςεββ, θεοδυβα 
Ι ξο ἴο των Βαΐδεῖ δηὰ νυ 8εὲ τῆς πὸ 
Ἰοηρεν." ὙὉὙπὲ νοσϊὰ ν}} βεεὲ ἴπ (Πα 
εχαϊτατίοη οἵ ΟΠ γίβὲ ὑγοοῦ οὗ Ηἰβ8 σίρῃῆι- 
ἐουβῆθββ [δικαίον γὰρ γνώρισμα τὸ 
πορεύεσθαι πρὸς τὸν θεὸν καὶ συνεῖ- 
γαι αὐτῷ, Εὐτῃγπηΐ}8] δπὰ νν1}} δοοογά- 
ἸΠΡΙΥ Τομοείβῆ πεὺν σοηνίοτίοπδ τεραγά- 
ἰῃρ τἰρῃιεουβηθβθ. Τῆς οἴδυβε καὶ οὐκ 
ἔτι θεωρεῖτέ με ἰΒ δἀάεὰ ἴο εχμῖοὶς 
πλοσα οἰεαιῖν ἴπαὲ ἰδ ννᾶβ ἃ δρίτίϊυδὶ 
δηὰ πεανεηΐν 1 Ηε οπίεσεά ὑροπ ἴῃ 
ξοϊπρ ἴο ἴπε Εδίμεγ; δηὰ ροββί]Υ ἴο τε - 
ταὶπ ἃ τπεπὶ παῖ (μῈ ἰην δι ὈΠΙῪ ἩνΠΙΓἢ 
πεν ἰαπιεπίεὰ ννὰβ ἴῃεῈ ον ἄεπος οὗ 
Ηἰ5 νἱοἴοτν.--- ες. τσ. περὶ δὲ κρίσεως, 
“ δηᾶ ςοποογηΐηρ ᾿υάρτηεης (Ὀεϊψεθη βίη 
δηὰ τἰρῃίεουβπεββ, ἀπ δείννεεη Οἢγίβε 
δηὰ τδ6 ῥγίπος οὗ [8 νοι], χὶϊ. 31, 
χῖν. 30), θεσαιδβε (Π6 τυ]εσ οὗ 118 ννογί ἃ 
848 θεεη Ἰυάρεά,᾽" οἵ “ ἰδ ἰυάρεά ", ὙΠα 
ἀϊβεϊποϊίου Ὀοίννεθη δίῃ δηὰ τἰρῃϊεουβ- 
Ὧ6858 νγᾶϑ, ὑπάδσ (Π6 ϑΡ γ᾽ 5 τεδοδίηρ, ἴο 

ΣΙ. περὶ δὲ αἱ! 31. 
εν. ἰΐ, 2. 

Μι.χχ. τ2. 
1: Οος. ἐἰΐ. 

χίν. 26. 
Αειῖδ νἱϊὶ. 
31:1. Μι. 
ΧΥ. 14. 

ἴῃ Ὁ ΌΙ,, ῬοβϑίΙΥ οτἱ ρπδιίηρ ἰῃ ἔλα οοτησιοη οσούττεπος οὗ 
ἴ., Β66 ΡΒ. χχν. 5. 

Ῥεοοπια δϑβοϊαϊθ. [π (Ὡς ογυοςϊπχίοη οὗ 
ΟἸὨγῖβε ἢς ἰηβυεποςαβ νυ ΠΟ τονε ὑνοσ] αΪν 
τηεη--- ἄρχων τοῦ κόσμου--ψετε ἤηΔΠ 
ςοπάετηπεά. ΤΠε ἕδος παῖ νου] Π1πε88, 
ὈΙΙάπ688 ἴο ἴπε βρί γί 4}}γῪ Ἔχοε! θη, Ἰεὰ 
ἴο παῖ ἰγοδίπηεης οἵ Οἢγίβι, ἰβ [8 σοῃ- 
ἀετηπαιίοηυ. Τῆς ψοσ]ά, ἰδ ῥσγίηςς οἵ 1ϊ, 
8.“ )υάρεά ", Τὸ δάδμετσε ἴο ἰξ γαῖπεσ (μη 
ἴο ΟὮτίϑιὲ ἰβ ἴο οἰΐηρ ἴο ἃ ἀοοπχεά οδιιβε, 
ἃ 5Βἰηκίηρ βῃϊρ. 

γν. 12-15. Τλε ϑῤὶγὶἐ τοῦ! φοριῤί εἰς 
ἐλε ἐεαρλὶηρ ΟΥ̓ Ἄδεως.--- ει. τ2. Ἔτι 
πολλὰ ἔχω λέγειν ὑμῖν, “1 ἤᾶνε γεῖ 
ΤΊΔΩΥ ΠῚ Π 65 ἴΟ 580 ἴο γοι ᾽; αἴδσ δ]} 1 
Βᾶνα βαϊά τηυο σαπγαΐπβ υπβαιᾷ. Ὑεγα 
18, [Ώ6Ω, πηυς ἢ ἔσαῖῃ νν εἰς ἢ [Ὁ 8 ἀεβίγαδ]α 
τηδὲ ΟΠ τί βεῖδηβ Κπον δηά Ὡς ἢ γεῖ νν88 
ποῖ υἱϊετεὰ ὃν ΟὨτίδε Ηἰπιδε!. Ηἱἰ8 
ννοσάβ ἅτε ποῖ (ἢ βοῖς Ἔεπιροάϊπιεηϊ οὗἵἁ 
ἀτῆ, Ἰπουρἢ (ΠΕῪ πᾶν 6 ἰΐ8 8βοῖς ογὶ- 
τεσίοη. ἀλλ᾽ οὐ δύνασθε βαστάζειν ἄρτι, 
“θυ γοῦ Ἑ᾿δηποῖ ὕεδῦ {Πεπὶ πον," {Βεγα- 
ἴοτε ἴμεὺῪ αἂῖὲ ἀεΐζοτσεᾶ; τῇ σδη ὃς 
τερεϊνεά οηἱν ὉΥ ἴποβα ΨῈΟ πᾶνε δί- 
τεαάν ὕδεῃ ργεραγεὰ ἴοσ ἰΐβ γσεσεριίοῃ. 
ΟΤῚΒ τῆς ἴδυρῆς δἰγεδάυν παῖ ργοῆϊς Ὁ 
τεδοπίηρ ᾽" (ΕςοΙυ8. ἢ, 7; 1 Οοσ. ἢ. ὦ; 
Ηδεῦ. ν. 11-14). Τῆς Βεαδβυττγεοιίοη δηὰ 
Ῥεπίεοοβὲ ργᾶνα {Πεπὶ μὲν βίγθηρτῃ δπὰ 
ον Ρειοθριίομβ. βαστάζειν, 5ἰ ΠΉ ΑΥΙῪ 
υδεὰ ἴῃ 2 Κίηρβ χν!!. 14, ὃ ἐὰν ἐπιθῇς 
ἐπ’ ἐμὲ, βαστάσω. Το τῆοϑβε ννῆο τνϊϑἢ ἴο 
Ὀεοοτης ρῃ ] οβορμεῖβ Ερίςϊεῖυ 8 ρίνεβ (ἢ ς 
ἄνίςςε, Ἄνθρωπε, σκέψαι τί δύνασαι 
βαστάσαι (188. [1]. 15, ΚΥρκΚε).---ν ες. 13. 
Ὑν»δαῖ ννὰβ ποὺ ὑπο] ὰ τνουἹὰ δἰζεσ- 
νΑῖὰβ δε ἀϊδοϊοβεά, ὅταν... ἀλήθειαν. 
ΤΠε ϑρίγιε νου σοτηρίεῖς ἔπε τεαςῃ- 
ἱπρῷ οὗ Οῃγίδεὲ δπὰ ἰεαὰ ἤθη “ ἱπῖο αἱΐ 
τῆς τἀγυτῃ ᾽ν σει ὑμᾶς ““ 5}8}] ἰεδὰ 
γου,᾽" “248 ἃ συϊάς ἰεαάβ πὶ ἴῃς ψγαν, ὉΥῪ 
βίεδαυ δάνδηςς, γαῖμοσ ἴδῃ ὉΥ βυάάδηῃ 
τενεϊδιίοη ἡ". Βεγηασά. Τὶ ἑυποιίοη 
οὔ τπς ϑρίτιε Ηε 51}}} ἐχεγοίβεβ. [{ ἰβ ἴῆς 
ΟΒυτοῦ δὲ ἰασρε Ης βρΑΙν Ἰεδάβ ἱπίο 411 
τυ τὨγουρὮ οαπευγίεβ οὗ οσσοσ. οὐ γὰρ 



ὅσα ἂν ἀκούσῃ λαλήσει, καὶ τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 
ἐκεῖνος ἐμὲ δοξάσει, ὅτι ἢ ἐκ τοῦ ἐμοῦ λήψεται, καὶ ἀναγγελεῖ ὄμῖν. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΥ͂Ι. 

1τ4- 

15. πάντα ὅσα ἔχει ὁ πατὴρ, ἐμά ἐστι - διὰ τοῦτο εἶπον, ὅτι ἢ ἐκ τοῦ 
ἐμοῦ λήψεται, καὶ ἀναγγελεῖ ὑμῖν. 16. "Μικρὸν καὶ οὐ 2 θεωρεῖτέ 
με; καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με, ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα." 5 
17. Εἶπον οὖν ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ πρὸς ἀλλήλους, ““ Τί ἐστι τοῦτο 
ὃ λέγει ἡμῖν, Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ 

1 λαμβανει 'ἰπ ΒΌΕΘ «ἀοριεᾶ Ὀν Τα. ΤΊΟΥΝ.Η.Ε, 

5 ονκετι ἰη ΒΒ 33. 

8 ΤῊΐΒ οἴδυδβε οτι... 
Τα Το Η.Ε. 
1818 τᾶν δα ἃ ταπλϊπίϑοδηος οὗ νεσ. 10. 

λαλήσει. .. ὑμῖν, “1ἋἪἄΟἜοΓἮ Ης 5841] ποῖ 
βρεαὶς οπὶ Ηἰπβοὶζ, Ὀυϊ ννδδίενεσ Ης 

δανα μεασὰ Ης ν}} βρεακ, δπὰ ἴῃς 
τΐηρβ τπδὲ ἅτε σοπιίπρ Ηε νν}}} δηπουηςα 
ἴο γου ". ὙΤΠῖβ ἰβ8 ἔπε ρσυδτγαπῖες οὗ ῃε 
ἔτ οὗ ἴηε ϑρίτγίιε᾽'8β ᾿εδοῆίηρ, 88 οἵ 
ΟἸ γί βι᾽ 8, νὶ!. 17, χίν. το, ὙΥΒδῖ τμ6 ΕδΕΠοΣ 
1115. Ηἰπι, Ηδ ν"Ἱ}} υαἱΐεσ. Ῥαγιϊουϊατῖν, 
τὰ ἐρχόμενα ἀναγγελεῖ ὑμῖν, “τῆς τηϊπρ8 
1παΐ ἀτα οοπιὶπρ Ης Ψ}]}} ἀεοίαζε ἴὸ γου ᾿". 
τὰ ἐρχόμενα τηξδῃ8 “τε τΗἰπρ8 [παῖ ἀγα 
πον σοηληρ,᾿" ποῖ “πε τηΐηρ5 νΒοἢ αἵ 
απ ὕμέμγε είαρε ὁ ἐπε Ολιιγολ᾽ς ᾿ἰδίονν 
ΤῊΔΥ οοπῖα ". [τππῖρδι ἱποϊυάς ἴῃς ἐνεπίβ 
οὗ ἴδε βυςςεεάϊηρ ἄαγ, Ὀμὲ ἰπ τηϊ8. οΆ86 
ἀναγγελεῖ οουὐἹἱά ποῖ ὃὈε υδεὰ; ἴοτ 54]1- 
τπουρῃ ἴΠεβε ενεπῖβ πιρῃὶ τοαυΐγα ἴὸ 
Ῥε εχρίδίηεά, ἴμεν ἀϊά οὶ πεεὰ ἴο δὲ 
“ δῃπουηςοοά "., ὙΠ ῥσοπηῖδα πλυδί ἴπατα- 
ἔοτε τοίεσ ἴο ἴῃς πιδίπ ἔεδξυγεβ οὗ ἴδε 
πεν ΟἸ τι βείδη ἀϊβρεηβδιίίοη. Το ϑρίτιε 
ψουϊά συΐάς {πεπὶ ἰπ τηδὶ παν ΘΟΟΠΟΙΊΥ 
ἴῃ νΒοἢ τΠδῪ νου πο ἰοηρες Βαανα ἴῃ 6 
νἱδίδ]ς Ἔχαπηρῖε ἀπά μεῖρ δηὰ οουηβεὶ οὗ 
τοῖς Μαβίαεσ. [τ 18 ποῖ ἃ ργοζηΐβα ἴῃδῖ 
δον 5ῃουϊὰ Ρὲ 80]ς ἴο ργεάϊςϊ ἔπε ξυΐυτα. 
[“ Μαχίπια ἤυς βρεοῖδι δροοδίυρβίβ, 
βοσίρία ρὲ ]ομδαππεπι." Βεηρεὶ.) [π 
ΘηΔΌ]ηρ ἴπεπὶ τὸ δάδρι {πεπηϑεῖνεβ ἴο 
ἴδε ἢδνν δοοηοστυ ἔπε οεπίσα δηά ποῦπὶ 
Μουὰ Ὅς ΟἸτίβι.---Ν ες. 14. ἐκεῖνος ἐμὲ 
δόξασει, “Ηςε νἹ] οἱογν τὴἊ". Τῆς 
ΤΙ ΠΙπιεπε οὗ {818 ῥσογηῖβα 18 ἰουπά ἰπ 
ΝΕ δοίϊΐοη δηά νοζά οἵ {πε Αροβιεῖίεβ. 
ὕπάες τμε ϑρίγιε᾽ἰβ ρυϊάδηος {ποὺ Ἰἱνεά 
Ψ ΠΟΙ ἔοσ ΟὨγίβε : τῆς ἀϊδρεπϑαϊίοη οὗ 
ἴδε ϑρίγιε νναβ ἴῃς ΟΠ γι βείδη ἀϊβρεηβαδιίοη. 
ΤΠΐβ ἰ8 ἤαγίμεσ ἐχραἰπαά ἴῃ ἐκ τοῦ 
ἐμοῦ λήψεται... ““Ῥεοαυδε Ης 5}4]} 
18Κε οὗ τιμαὶ ψὮΙΟἢ 15 πιίπς, αηὰ ἀδοΐαγα 
ἴξ απο γου ", ΤὨς ϑρίγιξ ἄγαννβ ἔγοπὶ ἢῸ 
οἴδει βουζος οὗ ἱπέογπιδιίοη οἵ ἰηϑρίσα- 
τἴοπ. [Ὁ ἰβ αἰνναυβ “"ουἱ οὗ τ8δὲ ψ βίο ἢ 
͵ἰα ΟΠ τί δ᾽" ΗςἬς ζυγηΐίβμεβ 86 ΟΒυγοΒ. 

-- --.-““ 

πατερα ἰδ ποὲ ἰουπά ἴῃ ΜΒΌΙ, δηὰ ἰβ ἀεϊειεὰ ὃγῪ 
11 βεαπβ ἴο ἤανα Ῥδεη ἰπβεγίς Ὀεοδυβς οὗ νεσ. 17, 1λβὲ οἴδιβε ; ὃυὲ 

80 οηἷγ οουἱά Ης ρἱοτίέν ΟἸγίδε, Νοῖ 
ΌΥ ἰαἰκίπρ δε Οδυγοῦ Ὀεγοηά ΟἨτσίβε, 
Ὀυξ ὉγΥ πιοσὲ ΦὉΠῪ Ἐχπιδιεῖηρ τῆς ἔ] 688 
οὗ ΟἸτῖβι, ἄοεβ. Ης 16] Ηἰ5 πκὶββίοῃ.--- 
ει. 15. Ὑπεῖε ἰ8 πὸ πςϑά {πὲ {δε ϑρὶπε 
δο Ὀεγοπὰ ΟΠ τίϑε δῃὰ πὸ ροββί δ ν Ης 
Βῃουϊὰ ἀο 50, θεοδιβε πάντα ὅσα ἔχει ὃ 
Πατὴρ ἐμά ἐστι, “411 τῃρβ νν»βαίβοενες 
τῆς Εδίπε 8 ἃγε πηὶπα,᾽" οὐ χνῖϊ. τὸ 
δηὰ χιϊ. 3; χ Οος. χν. 24-28; Ηςῦ. 11. 8. 
Τῆς Μεβϑβίδηϊς τεῖρῃ ἱηνοϊνεά παῖ ΟἸσῖϑὲ 
Βῃουϊά ὃς ἰγυἶΐγ βυργεπηα δηὰ ἤδνε 41} 
τπίηρ8 δὲ Ηἰβ ἀϊβροβαὶ. 80 ἴδδαιὶ τνβεη 
Ηςε βαϊὰ τμαὶ τῆς ϑρίτις ννουἹά δῖε οἱ 
ψ δὶ ψγὰβ Ηἰβ, ἐπαὲ 88 εαυϊναίεης ἴὸ 
βαγῖηρ ἴμαὶ τπε ϑρίσιε παὰ τ8ς υπη]ταϊ τε 
Φ]η 688 οὗ ἴπ6 αοὐπεδὰ ἴο ἄγανν ὕροῦ. 

γν. 16-22. Τὰε 5ογγοῖσ οζεασίοπεα δ᾽ 
ΟἈγίςες ἀοῥαγέηγε ἐμγηδὰ ἱπέο 70} αὐ Ητς 
γεέμγη.--νει. τ6. Μικρὸν καὶ οὐ θεωρεῖτέ 
με καὶ πάλιν παρὸν καὶ ὄψεσθέμε. ΤῊε 
ἤγβε “Ἰππ|Ὲ ν Β1ε Ὁ 8 τη τἰπλὲ {1 τς 
ξο ον ίηρ ἀδν ; {πε βεοοηὰ “ἢ π||6 11," 
τῆς εἶπγα Ε}} 1ῃ6 τεβυγσεσίοη, ἤθη ἘΒΕΥ 
ψνου]ὰ 8εεὲ Ηἰπὶ δραῖϊῃ. Τῇε πα 
εχργεββίοῃ οὗ χίν. 1ὸ ἠ88 ἱπάυςςὰ 
Βανεσδὶ ἱπίεγργεῖεθ ἴο υπάεσξίδπά οὖὺς 
Ιοτὰ δ8 πιεαπίηρ, “Αἵ 884}} 8εεὲ πῆς 
βρ τ ΠΥ"; τ8 Βειπαγά βαγβ: “ Τῆς 
ἀϊβογί τη πδιίοη ἴθ ἔα νεγὺβ ετηρἰογεάᾶ 
δῇοτάβ βυβίοίοης συϊάλπος, δηὰ ἰελάβ 8 
ἴο ἱπίεσγρτεῖ 48 101ο8. Α 1ππ|6  Ἐ1]16 (1 
ψΜ 28 ὃδυΐ ἃ ἴεν ΠουτΒ), ἀπὰ ἔπεη "γε δ6- 
Βοϊ]ά πιὲ πο ἰοηρεσ᾽ (οὐκέτι θεωρεῖτέ με) ; 
Ι 8411] ἢᾶνε ρδββεὰ ἴτοτπι τῇς νἱβί]ς 
δοεπε, δηὰ ἴτοπὶ ἴπε οὐβεγνδιίοῃ οὗ βρες- 
ἰαΐοτβ (δὲ 18 ἴῃς Κὶπᾶ οὗ βεεῖπρ νῃῖ ἢ 
πε νετῦ ἱπδη 8). " Αραίη, ἃ {π||6 ἈΠῸ 
(οὗ Ὀυιῖ {|| Ἰοηρετ ἀυγαξίοη), δηὰ " γε 
8141] βε6ὲ πηθ᾽ (ὄψεσθέ μη), ΔῈ ἀποῖμες 
Κιπά οὗ βεείῃρ, οπα πῃ ΏΙΟΒ πε παίυγαϊ 
εἰσι Ῥεσοπιαϑ βρίτίυδὶ νἱβίοπ,᾿" ΤΉ 
ἀϊΞςεϊποιίοη, ἢοννανοσ, 158 ποῖ πιαϊπιδι πο τ 
χίν, 10.--τῆτες. 17. Εἶπον οὖν ἐκ τῶν 



14---23. 

ὄψεσθέμε; 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 

καὶ, Ὅτι ἐγὼ ὑπάγω πρὸς τὸν πατέρα ; ἢ 
οὖν, “Τοῦτο τί ἐστιν ὃ λέγει, τὸ μικρὸν ; 

827 

18. Ἔλεγον 
οὐκ οἴδαμεν τί λαλεῖ." 

19. Ἔγνω οὖν ὁ ̓ Ιησοῦς ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾷν, καὶ εἶπεν αὐτοῖς, 
“Περὶ τούτου ζητεῖτε μετ᾽ ἀλλήλων, ὅτι εἶπον, Μικρὸν καὶ οὗ 
θεωρεῖτέ με, καὶ πάλιν μικρὸν καὶ ὄψεσθέ με; 2ο. ἀμὴν ἀμὴν λέγω 
ὑμῖν, ὅτι ᾿᾿ κλαύσετε καὶ θρηνήσετε ὑμεῖς, ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται ᾿ αἱ ΜΚ, χνὶ. 

ὑμεῖς δὲ λυπηθήσεσθε, ἀλλ᾽ ἡ λύπη ὑμῶν 5 εἷς χαρὰν γενήσεται. α Αεῖον. ΣΝ 

21. ἡ γυνὴ ὅταν τίκτῃ, λύπην ἔχει, ὅτι “ἦλθεν ἡ ὦρα αὐτῆς - ὅταν ρα 
δὲ γεννήσῃ τὸ παιδίον, οὐκ ἔτι μνημονεύει τῆς θλίψεως, διὰ τὴν ἡ ἢ 
χαρὰν, ὅτι ἐγεννήθη ἄνθρωπος εἰς τὸν κόσμον. 22. καὶ ὑμεῖς οὖν 
λύπην μὲν νῦν ἔχετε " πάλιν δὲ ὄψομαι ὑμᾶς, καὶ χαρήσεται ὑμῶν ἡ 
καρδία, καὶ τὴν χαρὰν ὑμῶν οὐδεὶς αἴρει 1 ἀφ᾽ ὑμῶν. 

λ αρει, ἔυξατο, ἰη ΒΌ "Γ, νυἱρ. “ 1ο116ε 

μαθητῶν αὐτοῦ. Α ράιβε ἰβ ἱπιρίϊεά ; 
ἀυτίηρ ψὨϊοἢ βοπὶα οὔ (86 ἀϊδοὶρε8 
(τινές υπάεοτειοοά, 45 πῃ νῖΐ, 40; 8ες 
Βἰπιοοχ, Ογαρι. οὕ Ν.Τ., Ρ. 84) ἐχργεββεά 
ἴο οπα ἃποίδεσ πεῖς θεν! ἀεγπιεηῖ. ΤΉΘΥ 
σψνοσε δἱαγγηθά, δυῖ σουἱά ποῖ διϊδοῦ ἔπεσ 
Δἰἴλστη ἴο δὴν ἀδῆπίιε οὔ͵εοῖ οὗ ἀγαβδά.-- 
ει. 19. ]εβ8, Ρεγοεϊνίπρ {μεὶσ Ἔπυθᾶτ- 
τδβϑϑπιεηῖ, δηά τπδὲ τΠΕῪ νυ Ἰ5ῃεά τὸ ἱπίδσ- 
τοραῖς Ηἰπι.--- ὅτι ἤθελον αὐτὸν ἐρωτᾷν--- 
βαιά τὸ ἴπεπὶ: Περὶ τούτον... “ΑτΕ 
γου ἱπαυϊτίπρ; ἀπιοηρ γουγβαῖνοβ ὃ "᾿---μετ᾽ 
ἀλλήλων, ποῖ ῥα νς νεσ. 17) πρὸς 
ἀλλήλους, “Δὔουξ 1{Π|8 {πᾶξ 1 541ἃ,᾽" εἰς. ὃ 
πον εγ. 20. ἀμὴν... ὅτι κλαύσετε καὶ 
θρηνήσετε ὑμεῖς, “γε 5841] 'νεερ ἀπὰ 
Ιαπηεης"; θρηνέω 8 σοπιπιοην υδεὰ οὗ 
Ἰαπχεπίδιίοη ἔος ἴῃς ἀεξδά, 458 ἴῃ 7εσ. χχὶ. 
1ο, μὴ κλαίετε τὸν τεθνηκότα, μηδὲ 
θρηνεῖτε αὐτόν ; 2 ϑᾶτη. ἱ. 17; Μιῖ. χί. 
17: 1 κ. νἱῖ. 32. Ηδετε ἰξ ἴ8 ψεερίπρ ἀπὰ 
Ἰατιδπιδιίοπ ἕοσ ἴῃς ἀεδὰ παῖ ἰβ πχθδηΐῖ. 
ὁ δὲ κόσμος χαρήσεται, Ὀυξ ψΗΐε γου 
ταύτῃ, ἴπε νν οὐ ἃ 54]} γε]οῖςβ, 88 δοῆϊεν- 
ἰπξ ἃ ἰτίυτηρἢ ονοσ ἃ πγεδίεπίηρ ἘΠΕ ΠΊΥ. 
ὑμεῖς δὲ λυπηθήσεσθε, “ ἀπὰ γε 8841} δε 
βοιζον-δίγτίςκεη, δας ὙΟῸΣΓ βόσγονν 584]] 
Ῥεςοπιε Ἶογ ". ΟΚ ἀπὸ πένθους εἰς χαράν, 
Ἐβιῇ. ἴχ. 22, δῃὰ εβρεοίδιν χχ. 20, ἐχάρη- 
σαν οἱ μαθηταὶ ἰδόντες τὸν Κύριον. ---Ν τ. 
21. Ἦε δὰ 8 δὴ {1 υδβίσγαϊοη οὐ πα πιδηπεσ 
ἰῃ Ἡνῃς ἢ δηχίεῖν δηὰ ἀσγεδά ρᾶ58 ἰηΐο 0Ὺ : 
ἡ γυνή “τε ννοπιδη," ἴῃς δγίῖο]α ἰ8 
δεπετῖς, οἵ, ὁ δοῦλος, χν. 15, Μεγετ, ὅταν 
τίκτῃ, “ΠΕ 8816 Ὀγίπρϑ ἐογῖ ἢ, λύπην 
ννν͵ αὐτῆς, “Παῖῃ δοῦγονν Ὀεοδυβε Πεῖ 
Βουτ"--ιῆς οτἰτἰςαὶ οὐ ἀρροϊηϊεὰ τίτηε οὗ 
δος ἀεϊϊνετν -- ὁ 15 οοπε ᾿ς. Τῆς ννοπγδῃ 
ἴῃ {ταναὶ ἰ8 ἴῃς σοτηγῆοη ἤρυτα ἴογ 
τοττοτ- βίσίοκεη δηρυΐϊδῃ ἱπ ΟΟΤ.: Ρδ. 
χῖνη!. 6; 16ς. ἰν. 31; νἱ. 24, εἴς. ὅταν 

23. καὶ ἐν 

αιρει ἰῃ ΦΑΟΌΊ.Π. 

δὲ τὸ παιδίον... ““Ὁυς ψὨδη 
πε ΠδΠἃ 185 θοσγῃ, 886 π0 Ἰοῆβεσ γεπηεπλ- 
Ὀεῖβ ἴπε ἀϊβίγεβϑ, ἔοσ ῆς Ἰοὺ ἴπδῖ ἃ τῆδῃ 
ἰ5 δοτῃ ἱπίο ἴπε ννοτ]ὰ ". Τῆς σοπηρατίβοη, 
80 ἔδγ 88 δχρ  ἰοἰ εἶν αϑαὰ Ὁγ ουγ ], οτγά ἴῃ νεσ. 
22, ἐχίεηβ ΟὨΪΥ ἴο ἴῃς βιάάεῃ τερίδοθ- 
ταθηϊ οἴ βοσγουν ἢ ἰογ πῃ θοϊῇ οἂαβεβ. Βυὲ 
ἃ ςοπιραγίβοη οἵ [8. ἰχνὶ, 7-9, Ηο8. χιϊ!, 13, 
δηά οἵπες ΟΟΤ. ραββαρεβ, ἱπ' νυ δῖ ἢ {πε 
ταϑυττεοίίοη οὗ ἃ πενν βϑγδεὶ ἰ8β ᾿|κεηςὰ 
ἴο ἃ ἀϊδῆουϊε δπὰ ραίπῆυϊ Ὀἰγιἢ, ννασγαηῖβ 
δε εχιίθηβίοη οὗ ἴῃς πηείαρῃοσ ἴο ἰδς 
δοῖμδὶ διΓ οὗ τῆς ΝΙΡΤ. σἤυτοῃ ἰη {πὲ 
τεβυγγεοιίοῃ οὗ ΟἸτίβε. Οὐ Ηοϊίζπιαπη. 
πινες. 22. καὶ ὑμεῖς... ὑμῶν, “πὰ 
γου δοςοσγάϊηργ,᾽" 'ἰπ Κεορίηρ νι (818 
παῖυσαὶ δισαηρεγηδηῖ σοπβρίουουβ ἴῃ (86 
ΜΟΤΏΔη 5 οΆ86, “δᾶνα δῖ ρχγεβεηῖ βοσσονν ᾽᾿. 
Τηΐβ ἰβ τῆς εἶς ψμεπ ἴῃς ταβι}8 τα 
διάάεη δηὰ οὐἷυ ἴδε ραΐῃ δὶ: “δῖ 1 νν ἢ} 
8ε6ὲ ὑοῦ δρδϑὶπ ἂπὰ γόυσγ πεᾶσὶ 521] 
τε)οίςε δπὰ γοὺσ [οὐ πο οὔὲα ἴδκεβ ἴτοτι 
γου ". ΤὨΪβ Ἰοὺ ννᾶβ ἔεϊξ ἴῃ ἴδε τεπεννεά 
νἰβίοη οὗ {πεῖς ᾿ογά δὲ τπ6 Ἐεβυτγγεοιίοη. 
“ΑΙ! τὐτὴβ οὐ τῇς Ἐεϑυτγαοτϊίοη ; δηὰ 
νους {πε ἐχρεγίεης 6β οὗ τμῖ τἰπτα ποτα 
ψουϊά μᾶνε θεέ πὸ Ὀδεδοϊάϊης ΟΒτῖδε ἴῃ 
τῆς ϑρίτίε." Βεγηδγά. 

γν. 23-28. Ἐμέμγε αοοδεεὶ δι έν οΥ ἐπα 
Ἑαϊίδλεν.---Ν τ. 23. καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέ 
“ δηά ἴῃ τῆδλι ἄδγ" οὗἩ ἔπε Κεβυγγδσίιοη 
δηὰ {δὲ ἀϊδβρεηβδίίοῃ 1 ἱπίσοάυςςδ, 866 
χίν. 20, πῃ οοηπέγταβε (0 [π18 ργεβεηξ {ἰπ|6 
ψ Βδη γοῦ νυ βἢ ἴο αϑὶς πὲ αυδβιίοηβ, νεσ. 
19, “γε 5Π41}}] ποῖ ρυξ δὴν αυσϑεομβ ἴο 
τὴς ἡ. Οἵ. χχί. 12. Ηες ννᾶβ πὸ ἴοηρες 
τῆς ΤΔπΉ Πᾶς ἐτίοπὰ δπὰ νι βὶ δ] 6 ἰεϑοῆεσ ἴὸ 
νΠοπὶ δὲ ΔὴΥ πιοιηεπὶ {ΠΟῪ πιρσδς τυγη. 
Βυῖ του Ρ τη18 δοςιιίοτηεὰ ἱπίεγοουγθα 
ἰεγτγηλϊπδιεά, ἰξ νγᾶ8 οἷν τῆι ΠῸῪ πυρῆς 
Ιεᾶσῃ ἃ πιοζε ἀΐγεςῖ σοτηπιιηίοη υνἱἢ τῃς 



88 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΥιΙ. 

ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐμὲ οὐκ ἐρωτήσετε οὐδέν. ᾿Αμὴν ἀμὴν λέγω ὑμῖν, 
ὅτι ὅσα ἂν αἰτήσητε τὸν πατέρα ἐν τῷ ὀνόματί μου, δώσει ὑμῖν. 

Ῥ ἵϊ, το. Με, 24. ἢ ἕως ἄρτι οὐκ ἡτήσατε οὐδὲν ἐν τῷ ὀνόματί μου - 3 αἰτεῖτε, καὶ 
ΧΙ. 12. 

ᾳ Μι. νἱ!, γιλήψεσθε, ἵνα ἡ χαρὰ ὑμῶν ἦ " πεπληρωμένη. 
σιϊ. γειο. " 
δινες. 22. μίαις 

Ρτγον. 
Εσςεῖυ. 

25. ταῦτα ἐν " παροι- 

λελάληκα ὑμῖν - ἀλλ᾽ ἔρχεται ὦρα "ὅτε οὐκ ἔτι ἐν παροιμίαις 
λαλήσω ὑμῖν, ἀλλὰ " παρρησίᾳ περὶ τοῦ πατρὸς ἀναγγελῶ ̓  ὑμῖν. 

ΠΝ ἈΝ 26. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ ἐν τῷ ὀνόματί μου αἰτήσεσθε " καὶ οὐ λέγω 
ἀρ Ῥ ὑμῖν ὅτι ἐγὼ ἐρωτήσω τὸν πατέρα περὶ ὑμῶν" 27. αὐτὸς γὰρ ὁ 

ἔν. 25. 
υ χ. 24. πατὴρ φιλεῖ ὑμᾶς, ὅτι ὑμεῖς ἐμὲ πεφιλήκατε, καὶ πεπιστεύκατε ὅτι 

1 ϑωσει νμιν δεΐοτα εν τω ὀνόματι μον ἰπ ΒΟ ΙΧ. ΤΕ, ἴῃ ΑΟΡὈ, ἱξ. νυ]. Ορ. 
χὶν. 13, 14. 

3 Ἐ}ὸτ ἴῃς ἀναγγελω οὗ ΕΟΗ απαγγεέλω ἰβ5 τεδὰ ἱπ ΑΒΟ"Ὦ, να Νὴ τελάς 
ἀπαγγελλω. 

Ἑαϊπεσ: ἀμὴν... δώσει ὑμῖν. Τῆς 
ςοππεοιίοη ἰδ βοτζηενμαῖ οὔβουσγε. Τα 
ννοτγάβ τδὺ εἰπεῖ Ῥς ἴα και ἰπ σοππεοιίοη 
νι ἴδοβα ἱπηπιεάίαιεῖγ ῥγεσεάϊηρ, ἱπ 
Ὡς Τοᾶβε ἴΠοΥ ἱπείσηδία τπδὶ τῆς ἰη- 
Τοτπηδιίοη πεν οδη πο ἰοηρες ρεῖ ἔτοπι ἃ 
τεβεηὶ ΟἸσίβι (ον νν1}} τεςεῖνα ἔτοτι τῆς 
αἴπεσ: οσ {πεν πιᾶὺ Ὀερίη 4 ἀϊξιίηςι 

Ῥαγαρταρἢ δηὰ ἱπίσοδυςς ἃ ἔγεβῇ βυ]εςῖ, 
ἔπε οετίαϊπῖν οὗ ὑγαγοσ δείηρ Πεατά.--- 
Μετ. 24. ἕως ἄρτι οὐκ ἠτήσατε οὐδὲν ἐν τ΄ 

. “ὉπΕ πον γε πᾶνε δϑκεὰ ποϊῃϊη 
ἴῃ τῦν πᾶπις." Το ᾿δά ποῖ γεῖ τα 8186 
ἴπαι ἴ τννὰ8 τὩσουρῃ ΟἸγίδὲ ἀπά οὐ {πὸ 
1ἴπ6ὲ5 οὔ Ηἰβ ννοσκ 411 αοά᾽β δοιίν! εν 
τοννατάβ τῇδ δἀπὰ 41] πιδηΒ ῬΥΑΥΟΣ ἴο 
αοὰ νεῖεὲ ἴο ρεοςεεά.-- -οΟΟ-Ἴ’τεῖτε... 
πεπληρωμένη, “481 ἀπὰ γε 5}8]} τεςεῖνς, 
τπδῖ γουγ ἾοΥ πιᾶὺ ὈῈ ζ0}]},᾿ οὐ “(1 6]11ςά,᾽" 
ος “"ςοπιρίειεά "3. Ὑὴε ἸΟΥ͂ ΤΠΕΥ ἵνατα 
1ο δχραγίδηοα οὐ ββϑείηρ ἰδεῖς Τογὰ 
ραΐη, νεῖ. 22, 88 ἴο ὃ οοπηρ εἰοά 
ΌΥῪ τπεῖς ςοπιίπυεά ἐχρεγίεηςς οἱ τῃς 
εἰῆςαον οὗ Ηἶβ πᾶπιε ἴῃ ργᾶγβι. Ῥγδγδ 
ταυβὲ πᾶνε δεεη ταῖπεσ Ὠἰπάεσεᾶ ὉῪ 
ἴῃς νἱϑίθ!ες ργεβεπος οὗ ἃ βυβῆοϊεης 
Βεῖρεσ, δυϊ Ὠεποδίοσι ἢ ἰδ ννᾶ8 ἴο δε τῆς 
τηδάϊυτη οὗ οοτηπηυηϊοδιίοη Ὀεΐννεεπ τῆς 
ἀἰβείρ!εβ ἂἀπά (μῈ βουτος οὗ βρίγιιυδ] 
Ροινεῖ.--τ εσ. 25. Αποῖδπογ ρτοαῖ οἤδηρε 
ψνουϊὰ ομαγαοίεσγίβα ἴῃ 6 ΘΟΟΠΟΙῚΥ ἱπῖο 
τυ Πς ἢ ἸΠΕΥ ψεσα ῥρδββίπρ. [πδίεδά οὗ 
ἄλγκ Βρυταῖϊνε υἱζέεγαηοαβ ὑπο ΟΠΪΥ 
ἀϊπηῖγ τενεαῖὶςὰ τΠΐπρβ βρίγιταδὶ, ἀΐγεςς 
δηὰ τηϊς] Πρ ὶ8]ε ἀϊβοίοβυγεβ σεραγάϊπρ ἴῃς 
Ἑαῖπες νουἹὰ θὲ πηγδὰς ἴο δε ἀϊβοὶρ[εβ8: 
ταῦτα ἐν παροιμίαις... ὑμῖν. παρ- 
οιμία. ϑεε χ. 6; “ ἀδτίκ βαγίηρβ᾽" οσ 
“τ ά1ε8᾽᾽ ἐχρεββεδ ὙΒΑΕῚΣ 7. πιρῦπε 
[τ 18. ΟἹ ἴο παρρησίᾳ; ορεῃ, ρῥἰδίη, 
ΤΉΝ ΠΡ 1016, πιεᾶηὶ ἴο 6 υπάετ- 
βἰοοά. Ηε ἄοεβ ποῖ τεΐεσ ἴο ραγιίουϊαγ 
υἱξεγαηςαβ, βυο ἢ 88 χν. ἵ, χνὶ. 21, εἴς., 

δυς τὸ ἴπε τεβεσνεὰ Ἵδβαγδοῖεσ οἵ τῃς 
ψγΠοἷς ἐνεπὶπρ᾽᾿Β σοηνεζβδιίοη, δπὰ οἵ αἱΪ 
Ηἰβ ρῥγενίουβϑ ἰεδοῃίπρ. “ὙἼὙΠε ρῥγοχιΐθε 
ἷδ τπδῖ {Π6 τεβεγνε ἱπιροβεά ὃν ἃ νεῖ υη- 
Βηϊδῃεά ἰβίοσγ, ὉῪ ἃ πηδηϊ δϑιαϊίοη ἰῃ 
τῆε βεβμ, Ὁγ ἴῃς ἱποδρδοῖυ οὔ τῆς μεάσεσβ, 
δηὰ ὃγ {δπεὶς σταάυδὶ δἀὐυςδείοη, υν1}} {πη 
Ῥε βυοοεεάεά ὃγ οἷεᾶτ, 1, υπιγεβιγοϊοά 
ἱπίοτγπιδιίοη, διιεά το οἐγοαῖς ἴῃ ποβα ἣο 
τεςεῖνε ἰξ πὶ “11 δββύσγαπος οὗ υηάετι- 
βιδπάϊηρ ᾿ γνῃὶςἢ σοηςριυιε5 50 [Ἄγρεὶν ἴὸ 
τὰς “{1}} αββυγαηοςε οὗὨ ἐδιτῇ ᾽.᾿ Βεσπαζά. 
περὶ τοῦ πατρός, {πε Βδῖπες ἰβ5. ἴδε 
οεηῖγαὶ ἴπεπὶε οὗ ΟἿ γί 8[ 8 τεδοπίηρ, οι 
Μετὰ οπ ὙΠ δηὰ ἀῦονε.--Ν ες. 26. ἐν 
ἐκείνῃ τῇ “ἸῺ τῆι ἀδυ," ἱπ 
ψΒοἢ 1 εὐπίρθι Υου ρἱδίηἷν οὗ ἴδε 
Ἑδιδεσ (νεσ. 25, ἔρχεται ὥρα), “γε 5421] 
αϑὶς ἰῃ ΠΊΥ παπλθ'᾿; 118 18. πε πδῖυγδὶ 
ςοηπβεαύυεηςε οὔ δεῖς ἱπογεαβεὰ Κπον]εάρε 
οὔτῃς Ἐδίπεσ. καὶ οὐ λέγω. .. ἐξῆλθον. 
“Απηά] ἀο ποΐ 84Υ ἴο γοῦυ πὲ 1 τν}] ας κ 
τῇς Ἐδίμεγ σοποεγπίηρ γουῦ "" 8]- 
πιοϑὲ δαυΐϊναίεηι ἴο ὑπέρ, πεῖε ἂπά ἰῃ 
Μαῖϊ. χχνί. 28; 1 ]οδη ἱν. 1ο, “π᾿ τεῖδ- 
τίοη ἴο,᾿ δἰπιοϑβὲ "ἴῃ Ὀε δ! οὐ "᾿---ἰ(νες. 27) 
“οσ τῆς Βαίΐπες Ηϊτπηβεῖ ἴονεβ γου, Ὀε- 
σάυδα γε μᾶνὲ ἰονεὰᾶ πιε, δηὰ ἢδλνε 
Ὀεϊϊενεά ἐπδξῖ 1 σᾶπις ἕογι ἢ οπὶ αοὰ "". 
Τῆς ἱπιθηϊίοη οὗ πε βίἰδίεπιεπὶ 8 ἴὸ 
σοηνεν ἔς ἀββυγαηςα μαι {πεῖς ᾿σδ. 
ὙΠ δε ἀηβινεγεά. Τῆς Ἐδιπετβ ἴονε 
πεεάβ πὸ ργοπιρίίπηρ. Ὑεῖ ἴπε ἱπέεσοες- 
βίοῃ οὗ Οπγίβὲ, 50 διιρῃδιϊςδ!ν ργεβεηϊεά 
ἴῃ τς Ερίβϑιῖα ἰο τε Ἡδεῦτεννβ ἂἀπὰ ἴῃ 
Εοπι. νἱϊ!. 34, ἰΒ ποῖ ἱρπογεά. [εϑὺ8 βαυβ: 
“1 ἀο ποῖ ὃβς ἴπε ἐχρεοιϊδιείοη οὗ ἄπβννες 
τοί εἰν Οἱ ΓΩΥ ἰηιογοαββίοη, Ὀὰξ οη ἴῃς Εδ- 
ἘΠογ΄ 8 ἰονε, ἃ ἴονα ννῃίς ἢ ἰΐ8ε1 ἰβ φυΐςῖκ- 
ἐπεὰ δηὰ εἼνοκεὰ ὃν γοὺυς ἶονε ἔοσ της". 
“1 ἀο ποῖ βαὺ δαὶ 1 ν}} δϑκ ̓" τηδδπβ 
“1 ἄο ποῖ ῥγεββ {Π|85,᾿ “1 ἀἄο ποῖ Ὀτίην 
[15 ἔογυνατά 45 με βοὶε γεάᾶβου ΨὮΎ γοῦ 
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ἐγὼ "παρὰ τοῦ Θεοῦ 1 ἐξῆλθον. 28. ἐξῆλθον "παρὰ τοῦ πατρὸς,3 Ὑ 8 σε. 
καὶ ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον: πάλιν “ἀφίημι τὸν κόσμον, καὶ “ἶνις. 

πορεύομαι πρὸς τὸν πατέρα." 

29. Λέγουσιν αὐτῷ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, ““Ἴδε νῦνδ παρρησίᾳ λαλεῖς, 
καὶ " παροιμίαν οὐδεμίαν λέγεις. 20. νῦν οἴδαμεν ὅτι οἶδας πάντα, χ τετ. 35. 

γὶϊ. 25. 1 
καὶ οὐ χρείαν ἔχεις "ἵνα τίς σε ἐρωτᾷ. "ἐν τούτῳ πιστεύομεν ὅτι δ ̓ 7 
ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθες." 411. ᾿Απεκρίθη αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ““ἽἌρτι πισ- Υ κΑρα 
τεύετε; 432. ἰδοὺ, ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν ὁ ἐλήλυθεν, "ἵνα " σκορπισ- ἱν. 2. ᾿ 
θῆτε ἕκαστος εἰς τὰ "ἴδια, καὶ ἐμὲ μόνον ἀφῆτε" καὶ ὁ οὐκ εἰμὶ δα τ, 

μόνος, ὅτι ὁ πατὴρ μετ᾽ ἐμοῦ ἐστι. 33. ταῦτα λελάληκα ὑμῖν, ἵνα ἃ τῆς, ἴζ᾽ ορ. 
ἐν ἐμοὶ εἰρήνην ἔχητε. ἐν τῷ κόσμῳ θλίψιν ἕξετεῦ - ἀλλὰ θαρσεῖτε, " 1.) Ἐπ᾿ 

ἐγὼ " νενίκηκα τὸν κόσμον." ἱ, ὅσ. 

1 πατρος ἰδ τεαὰ Ὁγ ὟΝ. Η.Ε. Το] ον ίηρ ἢ ΒΟ" Ὁ. θεον 18 Ἰουπά ἴπ δ ΑΘ, ἵει νυ]α. 

3 ΤΕ. ἴῃ ΑΘ, εκ ἰη ΒΟ᾿Ὶ, 33. εκ ἰοϊϊοννβ εξηλθον ἰῃ νἱϊὶ. 42; απὸ ἴῃ νεσ. 30, 
χὶϊ, 3, χνὶ. 30; παρα ἰη νεῖ. 27 Δπὰ ἰῃ χνἱϊ. 8. εκ σοῆνδυβ ἴῃς ἰάθϑ οἵ οτἱρίπ, παρα 
οἵ 5ϊἰαγιϊῃρ ροϊπί, απο οὗ ἔπ6 δῴεπου οἵ ἴῃς βεπάεσ. 

8 ἐν ψἰτὰ ΜΘ ΒΟῸ πονδοσο εἶθα ἰῃ ]οδη ψἱτ λαλεῖν, Ὀὰξ ἱπ ΕΡ. μετα ἰδ υϑεὰ ἴῃ 
ἈΑςίβ. 

4 γυν ἀεϊεϊεά ὃὉγ Ττ. ΤΙΝ. Η.Ε. ΤΠ ον ηρ Δ ΑΒΟΡ ΟἿ, 33. 

δ εχετε ἴῃ ΜΆ ΒΟΙ,, εἴς. 

ΤΩΔῪ εχρεςῖ ἴο δε πεαγά ᾽. Τῇε πιεάϊδείοη 
οὐ Ομ σίδβι ἢδ5 δεζὸ ἰ18ἰποίάθης δἵ δῇ βαγιϊεσ 
βίαρε ἴπδπ ἰπ ἴπε ἀροϑβίοϊίς βιδιεπιεηΐβ. 
Τῆε ἴονε οἵ αοὰ 8 γεαργεβεηΐϊεά 85 ἱπιδηϑβὶ- 
δεά ἰονατὰβ ἴποβε ὯΟῸ ἢᾶνε δοοερίεά 
ΟἸ γίβ 85 ἴπ6 γανϑαῖεσ οὔτηςε Βαΐπετι.---ν ἐγ. 
28. ἐξῆλθον... πατέρα. “1 ολπὶς ἰοτῖ 
ἔγοπι τῆς Ἐδίπεσ ἀπά δπὶ οοπηῆς ἱπίο 8 
ννοτἹᾶ; δρδίη (γενογβίπρ με ργοςς88) 1 ]εᾶνα 
τε νοσὶ ἃ δηά ρὸ ἴο {πε Ἐδίμος."" ΤΙ πεῖα ἰδ 
8 86η86 ἴῃ ΨΏΙΟΝ ἂπΥ πΊᾶῃ οδῃ 156 ἴῃ 658 
ννοσάβ, δυῖϊ ἰξ ἰ8 ἃ ἰοοβα ποῖ δὴ δχαςῖ 
δ6η86. Τῆς ἰδίϊεσ πηοηγδοτσ οὗ ἴδ βεηΐεηος 
πρὶ ἰεανα ἴπε ννοσϊὰ δπὰ ρὸ ἴο ἴδε 
Ἑδίμοσ "---- ρίνεβ υβ ἴῃ6 ἱπιεσρζεϊαϊίοη οὗ 
τῆς ἔοσπηεσ----"" 1 οδπὶς ἰοτῖῆ,᾽" εἴς. Ἐογῖο 
ΒΑΥ “1 Ἰεᾶνς ἴῃ ννοσἱά ̓̓  18 ποῖ ἴπε βδπη8 
88 ἴο ΒΑΥ͂ “1 ρῸὸ ἴο ἐπε Ἑδίπεσ᾽"; {ῃἰ8 
δεςοπὰ εχργεββίοη ἀδβϑογῖρεβ ἃ βίδίε οὗ 
ἐχίβίεπος ὙΠ ἢ 18 επιεγεὰ προῦ ννἤεῃ 
οχίβίθηοα ἱπ (15 ννοσ]ὰ ἰ8 ἄοπε. Απά τὸ 
ΒΑΥ “1 ςαπ)α ἔοσι ἢ ἔγοπὶ ἴῃς Ἐδίδεν᾽" ἰ8 
ποῖ {με βαπηε ἃ8 ἴο ΒΔῪ “1 ΔΠΊ σοτὴξ ἱπίο 
τὴς ννοτϊὰ ": τε ἀεβογῖίθεβ ἃ βίαϊς οὗ 
εχἰβίεηοε διιξεοεάδηϊ ἰο (δὲ Μ Ὠΐοἢ Ὀερδῃ 
ὉΥ οσοπλὶπρ ἰηῖο ἴῃς τννοσ]ά, 
ν. 29-33. Γιαξὲ τοογάς.--- ει. 20. 

Τῆς 1 οτά᾽ 5 1ἴδϑὲ υἱΐογδπος, νν. 25-28, (δε 
ἀϊβεὶρ] 65 πὰ τηυςἢ πιοσε ἐχρ] οὶ! πη Η 8 
βιξνῖοῦβ ψνοτάβ : “Ι}ὃδΘΚ΄ νῦν παρρησίᾳ 
αλεῖς, “Βεμοϊά, πον (αἱ ἸΙεηρτἢ) ΤΒοι 

Βρθαϊεϑὶ ἰδίην," Ἔχρ] οἰ εἶν, καὶ παροι- 
μίαν οὐδεμίαν λέγεις, “᾿ ἀηὰ υἱϊετεβῖ πο οὉ- 

Βοῦτε βαυΐηρ,᾽ νεῖ. 25. ΑἸπιοβὲ υπηΐνεγβ- 
ΑἸΪγ νῦν, ἴῃ νν. 29, 30, 5 υπάετβιοοά ἴὸ 
ἁεποῖς πὰ ρῥγθϑεηξ Εἶπ ἐτι οοπέγαξέ ἰο ἐι6 
εις Ῥτοτηϊβεά ἴῃ νεσ. 25. ΑΒ ἴἢ τῆς 
ἀϊδοίρ᾽εβ ππεδηῖ: "ΑἸ σεδάν Του βρεακεβὲ 
ΡΙαἰπγ ; Μ ἀο ποῖ πεεᾶά ἴο νναῖϊ ἕοσ τῃδι 
ἔαζυτα εἰπια ᾿ς. [τ Β66ΠῚΒ βίγηρίεσ ἴο ἰδΚε 
ἰξ 88 βίρηϊ νίπρ ἃ σοηίταβε ἴο ἴῃς ρᾶβὶ 
εἶπα πὶ πο Ηδ δδά βροκεὴ ἱπ ἄδτὶκ 
βγΐηρβ. --- νεσ. 30. νῦν οἴδαμεν... 
ἐρωτᾷ. ὙΤμε τείεσεηος 8 ἴο νεσ. 109, 
Παῖς {ΠΕ πιδηϊεβίεά ἀϊδβδιὶ βίδοιϊοη 
Μὴ τῃ6 οὐβουγν οὗ Ηἰβ υἱϊεταποεβ. 
Ηδκτα ἴῃ νοζ. 30 ἵννο {πίηρβ δῖ βἰαϊεά, 
ἴδαῖ [688 μδ5 ρεγέεςϊ Κπον]εάρε, οἷδὰς 
πάντα, Δηὰ ἴῃ Ηξ Κηοννβ δον) ἴο οοπλ- 
ταυπίοαϊε ἱξ, οὐ χρείαν ἔχεις ἵνα τίς σε 
ἐρωτᾷ. Οοηνϊποεὰ (Δὲ Ηε ροβδβεββεά 
τπε8ε 408}} βοδιίοηβ, ἘΠΕῪ ἔεϊξ ςοηϑιγαϊ πὰ 
ἴο δοςαρὶ Ηἰπὶ 828 ἃ ἴεδοπεσ ςοπια ἔτοπι 
αοά, ἐν τούτῳ (" Πετείπ,᾽" οὐ “"'ὉῪ τη 15," 
ἐκ τούτον ἰῃ τηοάεγη Οτεοὶς νεγϑίοη) 
πιστεύομεν ὅτι ἀπὸ Θεοῦ ἐξῆλθες, οΥ ἰἰ]. 
2.---ννεῖ. 31. Τὸ {Π|8 δπιδιυβίαειϊ!ς. σοη- 
εββίοη [}|6ϑὺ8 τηδκεβ ἴῃς βοδεγίηρ δηὰ 
Ῥαϊπεῖῖς στερῖγ: ΓΑΆρτι πιστεύετε; ὨῸ 
γε ποὺ δέϊιανε τὶ 1 ἂπὶ σοά᾽8 Εε- 
Ριεβεηϊδιῖνε ἢ [5 118 γοὺσ ργεϑεηΐ δί- 
τάς} ἰδοὺ, ἔρχεται ὥρα καὶ νῦν 
ἐλήλυθεν, “Βεϊιο]ά, ἴῆς πους ἰβ ςοπιίηρ; 
αηὰ ἰβ8 οοτης,᾽ 80 ἱπηπγλίηεπξ 18 ἰξ τμδὲ 
πὸ ρεγίεςϊ πᾶν Ῥ6 υ8εᾶ.---ἶνα σκορπισ- 
θῆτε. .. ἀφῆτε. Οὐ τ Μδεοο. νἱ. 54, 
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ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

ΧΥ͂ΙΙ. τ. ΤΑΥ͂ΤΑ ἐλάλησεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ "ἐπῆρε τοὺς ὀφθαλ- 

ΧΥῚΙ. 

ταὶ τὸ, μοὺς αὐτοῦ εἰς τὸν οὐρανὸν, καὶ εἶπε, “Πάτερ, ἐλήλυθεν ἡ ὦὧρα - 
18. χὶν. 1 

ὈΝνΙ δ ον 
ξεῦ. οἱ 

δόξασόν σου τὸν υἱὸν, ἵνα καὶ 5 ὁ υἱός σου δοξάσῃ σε’ 2. καθὼς 

οὔ. ὅλο ἔδωκας αὐτῷ ὃ" ἐξουσίαν πάσης σαρκὸς, ἵνα " πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, 
δά Μι. 
ΧΟῚ, ΜΚ. υἱ. 7: ὑδῦδην τ 8 ἱπβῃ. οὐ ἐπί νει ξεῶ. οἵ δος, ς νί. 30. 

1ΎΕ, ἴῃ ΑΟϑ δηὰ πιοβὲ νογβίοηβ, ἐεχοερὶ νυἷρ. επαρας, ἱΐδουξ καὶ Ὀείοτε εἰπε, 
ἴῃ ΝΒΟΡΌΙ, 33. [υὔοκε βαγ8 [8 18. “ οἤἴεηθδγ εἴης βἰγ]βιίβομα οογγεοίασ", 

3 Οηΐξ καὶ ἢ Δ ΑΒΟΡὮ. 

ἐσκορπίσθησαν ἕκαστος εἰς τὸν τόπον 
αὐτοῦ. [Ιῃ χ, 12 ἴδε νοἱξ σκορπίζει τὰ 
πρόβατα. ΟΥ εβρεοία!ν ΜΚ. χίν. 27. 
εἰς τὰ ἴδια (τεαυε πεν οὐ οης᾽ 5 ογῃ Ὠουδ6, 
«Γ. χῖχ. 27; Αςἷβ χχί. 6; Εβιῇ. ν. το, νί. 12. 
Ηετε ρεῦμδρβ ἰϊ ἰ8 βοπλεννῃδι 1688 ἀςβηϊϊε, 
“το δίβ οἾἢ ᾽ 8 Ὀεζτετ [Πδῃ “ ἴο 5 οννῃ 
Βουβε". [Ιἐ ἱποίυδεβ ““ἴο Πῖ8Β οὐνῇ 
ἱπιοσαβῖβ," οὐ“ Ρυτβυ δ," οὐ “ ΓΑγλ Πᾶς 
βυττουπάϊηρδ," οὐ “ῥγίνδῖε Δῇαδῖτβ,᾽"" οἵ 
411 τῆεβε τορεῖμεῖ. Ὑθοβα Ποη Ηδ δά 
ἰπετεά τουπὰ Ηἰπὶ δπὰ ψῆο Ὀε]ενεὰ 

ἴῃ Ηἰπὶ Ψψετε γεὶ ἀςσβιϊπεά το 141] Η πὶ ἐπ 
τῆς οτἰτίςαὶ πουτ, ἂἀπὰ νγετε ἴὸ βοδί(εσ 
δδοῦ ἴο Πἰβ οἰνῃ, ἴος {πε τἰπης δραπάοπίηα 
τῆς σαι8ε δὰ Ρεγβοη Ψῃο παὰ Πεϊὰ 1πὲπὶ 
τορεΐῖμοσ, Ἰεανίπρ τδεὶς ἰονεά Μαβῖεσ 
(νετ. 27) δἱοης.---καὶ οὐκ εἰμὶ μόνος .. 
ἐστι, “' ἀπὰ (γε) 1 πὶ ποῖ δίοηε, θεοάυδε 
τῆς Εδίποτ ἰβ ν ἢ πῆς ᾽ν. ΤῊ ρσεβεποα 
ΒΌΡΡΙΪε8 ἴῃς ἰδοῖς οὗ 411 οἴπεσγ σοπιρϑηυ. 
Ηε ννὰβ8 ἀδϑβείπεὰ ἴο ἴοβε ἴοσ ἃ {ἰπ|6ὲ ὅπ 6 
σοπδβοίουβποββ ὄνεη οὗ 1ῃϊ]5 ργεβεῆςθ, Μί. 
χχνὶϊ, 46.--- τ. 33. ταῦτα... κόσμον. 
ταῦτα επῦταςεβ ἴδε Ψ Ποῖα οἵ τῃς οοη- 
βοϊδίοσυ υἱϊεγαησεβ ἔγτοπι χίν. 1 οηννασάβ. 
Ηἰ58 αἷπὶ ἴπ υἱτοτίηρς ἴπεπὶ νν 88 “ τπαῖ ἴῃ 
ταὶ " (7. Ῥαυϊ υβὲ οὗ “ἴῃ ΟΠ σῖβε ἢ) “γε 
ΤΩΔΥῪ ἕανε ρεδος᾽". ἐν ἐμοί δηά ἐν τῷ 
κόσμῳ ἅτε [π6 ἔννο Βρῆδγαβ ἴῃ ΨΏΙΟΒ αἱ 
οὔς ἂπά ἴπ6 βᾶπ|6 ἴτης ἴῃε ἀϊβοὶρ!εβ 
Ἰῖνε, χνὶϊ. 15, Οοἱ, 11, 1 πὰ 5. 80 Ἰοπρ 88 
δον “ϑοάς ἰπ ΟΠ γίβε " δηά Ηἰβ ννογά8 
δδοάε ἴῃ τἰνεπλ, χν. 7, παν Ψψουά Πᾶνα 
Ῥεᾶςε, χίν. 22. 80 ἴοῃρ 85 ἔμεν ψεσγα ἴῃ 
πε τνοτὶὰ ΠῸῪ τνουϊά πᾶνε ἐτιυϊαιίοη, 
θλίψιν ἔχετε, “ἰπ τῇς Ψοτιϊὰ γε πᾶνε 
«τἰδυϊδτίοη ".--ἀλλὰ θαρσεῖτε, “ Ὀυὲ Ὀ6 
οἵ ροοὰ οουταρε᾽. Οὗ. θάρσει τέκνον, 
Με. ἰχ. 2, χίν. 27.-- ἐγὼ νενίκηκα τὸν 
κόσμον. νικᾷν οσοιιγθ ΟὨΪΥ πεῖς ἴῃ ἴδε 
αοβρεὶ, θυς ὑψεηίγ-ῖννο {{π|ὲ8 ἰπ πα 
7ομαπηΐης Ερίβιϊῖεβ δπὰ Αροσδίυρβε; 
ΟἿΪΥ ἴουγ εἰπηεβ ἰπ ἴῃς οἴπει Ν.Τ. νυτὶϊ- 
ἵπρβ} οἵ. ἐβρεοῖδ! νυ σ ]οῆπ ν. 4, 5. “1 
(επηρῃδιῖς) αν ονεγοοσηα ἴῃς νου] ά,᾽" 
δανες ρῥτονεὰά δὲ 118 τηοϑὲ ἀδηρδγοιβ 
8588418 σδῃ ὃς βυσοοββίιν ταβίβιεα ; δηὰ 
π᾿ πὲ γοῦ ἃγῈ βἤδγεγβ ἰπ ΠΊΥ νἱοίοσυ ; ἱπ 
τὴς γου 4180 ονεγἼοοσηα. 

ΟΗΆΑΡΤΕᾺ ΧΥΤ].---ὴῆν. 1-26. ΤΑ εἶος- 
ἐηρ' ῥγαγεν ψ ϑέετις [" {πῆ ϑωνερεὲ 
ϑαρεγάοξὶς,," (}ιγέγαει 5]. Ὗν. τ-5, τοϊἐΐ γε- 
Μνεμεθ ἐο Ηἱπιδεῖ; νν. ὅ-1το, τον Ηϊς 
ἀϊτοίῤ᾽ος; νν. 20-26, 707 αἷΐ τοῖο τλομία 
αὐίεγεσαγάς δεϊϊσυε οπ Ηἰἴνι.-τγεῖ. τὶ 
αὖτα ἐλάλησεν. .. καὶ ἐπῆρε. ΤῇΣ 

οοππεοιίοη οὗ ἐλάλησεν ννἱῖ! ἐπῆρε Ὀγ 
καί βῆονΒ ἴῃ δε ῥσγαγδσ ἐοἱ]οννεὰ ἱπὶ- 
τηεάϊδιεῖν ὑροη δα ἀΐδοουτβε, δηὰ ννδβ, 
τῃογοίοσθ, υἱιοσεά ἴῃ τῆς πεαγίηρ οἵ {86 
ἀϊδβοίρίεβι ἐπῆρε. . . οὐρανόν, ΞΟ Σ 
Οἤτσοη. χχί. 16. ἦρα τ. ὀφθ., ΡΞ. οχχί,Ι, 
δηὰ οχχὶϊ τ. Ετουι οὐρανόν ἴξ ςαπποῖ ὃς 
ἀπευεά τῆαξ {Πὰν Μέσα ἰῃ ἴδ6 οὔδη δἱἷγ. 
“ΦἘῸς ἀκβ Αὐρα ἀδβ Οεἰβίεβ 18 ἄεσ ἡτεὶες 
Ηἰπηπιεὶ ἀθεγα!!." Γῦςκε. “ὙὍΠε ἐγε οὗ 
Ος ΨῈΟ Ῥγδυβ ἰδ οὶ αἱΐ οεεαΞῖοιις ταϊβεᾶ 
τοννατὰ πεάνθη." Μεγεσ. Πάτερ, ἐλήλυ- 
θεν ἡ ὥρα, ““Ἑδϊπετ,᾽" τῆς 5ἰπιρίεβὲ δηὰ 
τηοβὲ ἱπεϊπχδίε ἔογπ οὗ δά άγεβϑβ, οὔ χὶ. 41, 
χίϊ. 22. “ὙὍΠε δοὺς [8 οοπις,᾽" ἱ.4., 86 
Βοὺγ ἀρροίἰηϊαὰ ἔοσ ἴῃς ρἱοσι ποβιίοη οὗ τε 
8οῃ ; ἡ ἰϊ. 4, χιϊ. 22. Τηδὲ (δ᾽8 Βοὺγ ἰς. 
τηεδηξ ἰ8 ϑΒῆοννῃ γῪ ἴπε ρει τίοη ψ ϊς ἢ 
[οϊϊοννβ : δόξασόν σον τὸν υἱόν, “ ρ]οτν 
Τῆν ὅοη "᾿. σον, ἰῃ ροβίκίοῃ οὗ ει ρῃϑβ15. 
ὙΠ15. ρ]ογίβοδιίοη επιρταοεὰ Ηἰβ ἀδδῖῃ, 
τεβυγγθοιίοη, πὰ βεββίοη δὲ αοάβ τῖσδε 
Βδηά, 48 δοογεάιιεὰ Μεάϊαίοτ, οἷ νἱῖ. 30, 
χίὶ, 16, 22. Βυϊ 1818 ρ]οτιποαιίοη 1561 
Βιδὰ δὴ οδ]εοῖ, ἵνα ὁ υἱὸς δοξάσῃ σε, “ τῃαὲ 
τῆς ὅοη πιῶ ρἱογ νυ Τῆεε". Τῇα 
Ἑδίῃεν ἰβ ρἱογτίβεά ὈγΥ Ὀεΐπρ κπονῃ ἴῃ 
Ηἰ8 ἴονε δηὰ Ποίϊπε88.---νεσ. 2. ΤῊΙϊ5 ἰ8 
τῆς οὐ͵εοῖ οὗ (Ησίβι᾽ δ πηδηϊεβεδεϊοη πὰ 
τεῖρῃ. Τηΐ8 ρ]οτί βοδίίοη οὐ τε ὅοη, 
ΨΜΠΙΟἢ 18 πονν ἱτητηϊπεηξ, ἰδ ἰπ δοςογάαπος 
ἢ τπ6 ρυγροβα οὗ ἔπε Ἑαῖδεσ ἴῃ ρίνὶ πε 
τῃε ὅοη ροῖνεσ ονδζ πηθη : καθὼς ἔδωκας 
αὐτῷ ἐξουσίαν. .. αἰώνιον. Οπὶν ὉῪ 
ΗΪ58 δείπρ ρἱοτίδεά οσουϊὰ τῃς ὅοη ρῖνα 
1Π|8 εἴεγηδὶ 116, ἀπὰ 50 δι δὶ τπς ςοπι- 
ταϊββίοα ἢ νῃῖο ἢ Ης ννᾶ8 απιγυδιεά. 
ἐξουσίαν ἔδωκας 5 ὀχρίαἰπεά ἰπ νεῖ. 27», 
δηὰ τῆς νεῖβεβ8 ργεοδάίϊηρσ: Μί. χὶ. 27: 
εν. ἰ. 2. πάσης σαρκὸς τερτεβεηῖῷ 

ἜΣ Ὁ, αεη. νἷ. 12, 18. χὶ. 6, εἴς.» 

δηὰ ἀεποιῖςεβ ἴπς πυτηδη τᾶς ἃ ροββεββε 
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δώσῃ ' αὐτοῖς ζωὴν αἰώνιον. 3. αὕτη δέ ἐστιν ἡ αἰώνιος ζωὴ, ὁ ἵνα ἅ νἱ. 20 τεῆ. 
γινώσκωσί σε τὸν μόνον " ἀληθινὸν Θεὸν, καὶ ὃν ἀπέστειλας Ἰησοῦν 
Χριστόν. 4. ἐγώ σε ἐδόξασα ἐπὶ τῆς γῆς " τὸ ἔργον " ἐτελείωσα 2 ὃ 
δέδωκάς μοι "να ποιήσω 5. καὶ νῦν " δόξασόν με σὺ, πάτερ, ' παρὰ ἴτ᾽ γι 
σεαυτῷ, τῇ δόξῃ ἢ εἶχον ' πρὸ τοῦ τὸν κόσμον εἶναι παρὰ σοί. Πνος ἐπα 

ἔ Ρσχον. ἴδ σ; δ. σφ. 

1 ΈοΣ 

δι ἾΒεβδ. ΐ, 
᾿ Ηεῦ. 
Χ. 14 (Α) 
ςΡ.1 ον, 

εν. 
γ. 

Σ ᾿ ΧΙ, 33. 
1 Ῥτον. νἱϊΐ. 24. Ῥα. ἰϑΐ, ΠῚ 

δωση πὰ γινωσκωσι δοη!ς τεδά δωσει ἀπὰ γινωσκουσι, Ῥὰϊ σἱάφ Βἰπιοοχ, 
Ονανι., Ὁ. τοῦ, απὰ ὟΝ. Η., ἀρρεπάϊχ, ρ. 1:71. 

3 τελειωσας ἴῃ ΑΒΟΙΠ 33 δἀοριεά Ὀγ Τα. ΤΊΥΝ.Η.Ε. 

οὗ ἃ [ταἱϊ, τειγεβιγιδὶ εχίβέαπος, ἰδοκίπρ 
ζωὴν αἰώνιον. ἵνα πᾶν ὃ δέδωκας αὐτῷ, 
τε πευΐετ, ἃ8 ἴῃ νὶ. 39, τεβοϊνεὰ ἱπῖο 
τῆς ἱπάϊνϊάιιαῖβ ἴῃ αὐτοῖς ; ἀπὰ οη τῆς 
ποπηϊηδῖῖνε δὐβοΐαϊθ, 8ὲ6 Βυϊζιπηδηη᾽ Β 
Ν.Τ. νάνι, 379; δῃὰ Κγρίε ἐπ ἰοε.--- 
γες. 3. αὕτη δέέστιν ἡ αἰώνιος ζωή ἵνα 
“..ῳ Ὁ ἵνα ἰη 1818 σοηπϑίτυοξίοη, 566 
Βυτίοῃ, 213, δἀπὰ οὔ χν. 8; ὅτι ἰῃ 
1. το ἰβδ ποῖ φυΐϊίε δαυΐϊναϊεπι. [Ιπ 
18. χχχνυΐ. 2ο ἀοὰ ἰβ8 ἀεβίρτιιαϊεάὰ ὁ 
Θεὸς μόνος, ἀπὰ ἱπ Εχοά. χχχίν. 6 
ἀληθινός; οἷ, 2 ΤΏΕ88. ἱ. το. Ηε ἰ5 πε 
ΟἿΪγΥ ἴσὰε αοἀ ἴῃ σοπίγαβι ἴο την ἰδδῖ 
ἃτε “ οδιεὰ σοάβ,᾽ 1 Οογ. νἱϊϊ. 5. 6. Βαϊ 
ε΄. εβρεοίδιν τ [Ομ ν. 20. 1 νγ858 ὈῪ τηδκ- 
πρὶ Κποννῃ ἴο ἱπετὰ τηἰβ αοἅἁ, δπά ἴδυ5 
εἰοτίἐγίης τπε Ἐδίμπεσ, ἴπαὶ ΟΠ γίβε “ ρᾶνε 
τηεη εἴοσπαὶ [ΠῸ", ΤΗΣ [τὸ Ηδ ρᾶνε 
ςοῃϑβἰβῖθά ἰῃ ἀπά νναβ8 πηδϊπίδἰηθὰ ὉΥ (Π15 
Κπονϊεάρε, Βαϊ ἰο {δε Κπονϊεάρε οἵ 
τῆς Ἐδίπεγ, τῆς Κπονϊεάρε οὗ “Ηἱπὶ 
 Βοσα Τπου ἀϊάβε βεπά, [6ϑὺ8 ΟΠσίβε," 
νν88 πδοαββᾶγυ, ἱ. 18, χίν. 6. ΑΒ ἴῃ ἱ, 17, 
80 πεῖε, Ἰησοῦν Χριστόν ἰ5 (πΠ6 ἀουδ]ε 
Ὥδηηε ΜΏΙΟΉ Ὀεσαπηα σοπηπιοη ἰη ΑΡΟΒ- 
τοῖϊϊς ε{ἰπὲ5, ἂἀπά ποῖ (ΔΒ Μεγεγ δηὰά 
οἴ εΓ5) “δὴ δρρεϊ!δῖϊνε ργεάϊοδια, “6818 
88 ἴῆς Μεββίδῃ"". ὙμεῖΠογ }εβ5᾽ πδτη- 
ἱπρ οἵ Ηἰπιβοὶῖ δ8 ἃ εἰὐϊγὰ ρέγβοπ σδπ Ὀ6 
δοοουπηίεά ἔοσ ὈΥ ἴπε βοϊεγηηΐίν οὗ ἴπ6 
οσοαβίοη (" ἄδσ τείεσι οπθ Αεδειβιν!," 
1, ὕςκΚε), οὐ 8 το θ6 δβογυςἀ ἴὸ [οἤη, ἰ8 
ταυοῇ ἀεραϊεά, ΜΝ εβίοοιϊ ββεπιβ ᾿υϑ11Πεἀ 
ἰῃ βαγίηρ ἴδδὲ “τῆς υ86 οὐ ἴῃς ΠΆΠῚΊ6 
4 7658 Οἤγῖβε᾽ ὈγΥ τῃε 1 ογὰ ΗἰπιβεΓ δὲ 
118. εἶπιε ἰβ πῃ τῇς Πίρμεβε ἄερταα υη- 
ἸΚεῖγ. . .. 1π|8 πο ἀεζγοραιίοῃ ἔτοσῃ ἴῃ 
τυ Πα πε58 οὐ ἴῃς τεσοσὰ ἴπᾶὶ 51. [πὶ 
888 ἴῆυβ ρίνεη ρδγεηζπειίςδιγ, δπὰ ἴῃ 
ςοηνεπίοηαὶ ἰδηρυᾶρε (80 ἴο 5068), ἴπ6 
βυϊδβίδηςς οἔννῃδ [Π6 [,οτά βαιά δἷ ρτεδίεγ 
Ἰεηρίη."--Νοεγ. 4. ἐγώσε... . ποιήσω. 
ΤῊΪΒ ἰβ ἃ ἐτεβῇ στουπὰ ἴοσ ἰ8ς ρειϊτίοη οὗ 
ψεσ, σ τεπενεὰ ἴῃ νεσ. 5: “ ρίοσ ν Τῆου 
το". Τῆς ρτουῃὰ ἰ8.“1 δᾶνε ρ᾽οτγιβεά 
ΎΠοῈ οὐ ἴδε φαγί; δβανίπρ ἢπίδμεά 
[Ρετέεςγ δοοοπιρ  ἰ8ηςεἃ, ο΄, τετέλεσται 

οὗ τῆς ογο88] ἴθ ψοσκ πο Του 
ξανεβῖ τὴε ἰο ἀο ᾽". Βαῖ ἰξ 18 ποῖ ἴῃς ἰάδα 
οἴτγειναγά {Πδϊῖ ἰβ ρχσοπγίπθηῖ πεγα, που ἢ 
1δαι ἰάδα 18 ἐουπά ἴῃ ῬΏΙ]. ἰἰ. ὅ-ατ, Ηῦ. 
ἰϊ, ο-ἼΣ ; ν. 4-1ὸ; {Πα ἱπχηχεάϊατε τπουσδὶ 
Ποῖα 18 οὗ ἴῃς πδοθββασυ ργορτεββ νι οἢ 
1π6 ποὺγ ἀεπιαπάςά. ὙΠετγε σεπγχαϊπεά ἢ 
ἸοΏρδΣ ΔηΥ τεᾶβοη ἔος Ηἰΐβ σοπιϊπυδηςς 
οὐ δασίῃ. Ηε ἀϊά ποῖ ἀεϑίγο, δῃηὰ ἀϊὰ ποῖ 
πεβᾶ, δὴν ῥγοϊοηρδίίοη οὗ 1 θεῖον. 
ΒεΥβΟ Ϊαρ᾽’ 5 οδ]εοϊίοη (Ν.Τ. Ὑλεοὶ., . 
254) ἰ8β τπεγείοτε Ὀββεΐίεββ, ἃ8 αἷβοὸ ἰβ 
ατοιίαβ᾽ “ οδβίθῃη διε, πο ἰπίφυυπιὶ 56 Ρ6- 
ἴδγε ἤ,--νεσ. 5. καὶ νῦν δόξασον... 
σοί. ΤὭε ρῥτεοῖβε ομπαγαςῖεσ οὗ τῃε ρἱοσί- 
βοαϊίοη Ης Ἰοοῖβ ἔοσ ἰ5 βεῖε ρτγεβεηϊεά, 
11 [53 παρὰ σεαντῷ, ἀπὰ ἰξ [5 ἃ τεϑιογαίίοῃ 
ἴο τπῸ ρβίοτυ Ηδ δὰ επ]ογεὰ πρὸ τοῦ τὸν 
κόσμον εἶναι. ΒΥ παρὰ σεαντῷ ἰΐ 15 
τεηάεγαά ἱτηροββὶῦ]ε ἴὸ ἀπαεμίαηα πῶρὰ 
σοί οἵ 8η “ 1468] ᾿ ρτε-Ἔχίβίςηςε ; δεοδιβα 
ἴπ6886 ἵἴψο δχργεββίοῃβ ᾶἂγε βεγε εαυϊνδ- 
Ἰεηῖβ, δπά Ογίϑδε σάπποῖ 6 βυρροβεά 
ἴο παν ργαγδὰ ἴοσ δὴ “ἰάδβαὶ " ρίοσυ 
ΜΠ6η Ηδ δϑικεά τπδὲ αοά ᾿νουἹὰ ρἱοσ ν 
Ηἰπὶ παρὰ σεαυτῷ. “ὝΒΠετε 5, οοη- 
ΒΘαΠΕ ΠΥ, Πέστε, 88 ἴῃ νΐ. 62, νιϊϊ. 58, ἃ 
ςοπεϊπυν οὗ ἴδε σοηπϑβοίουβηδθβ οὗ ἴπ 
Βιίϑιοτιοαὶ (ἢ σίβε νυ ἐῆς ᾿νοροβ." ὙΠο- 
ἴυςκ. Οη [ἢϊ8 νεῦβε Βευβοῆϊαρ γεπιαγκβ 
([. 254): “ὙΠε ΡοββίδιηὙ οὗ δυο ἃ 
Ῥοβίεἰοη ννὰ8 ἤσβὲ Ὸπ ὉΥ [685 [πγουρἢ 
ΗΙ5 1ὸ απὰ ἀδαϊῇ οὐ εαγίῃ, 80 παῖ, ἴῃ 
Ῥοίης οἵ ἔδοϊ, ἰϊ ἔοσπιβ μα ἀϊνίπε τεννασὰ 
οὗ (δαὶ [6 δπὰ ἀβδίῃ; ἢον τῇδ σουϊὰ 
Ηε πᾶνε ροββεβϑβεὰ ἰξ γεαἐίέερ Ὀεΐοσε 116 
Μοτ]ὰ ννα8 }" Βιυῖ ἴδε τερτγεβεηϊδιίοη 
Εἴνεη ὉΥ Ρδυΐ ἰη ΡὮΪ. 11. 18. ορεῃ ἴο τι8 
βᾶσης οδ]εοϊίοαη, Ο γίδε 18 τεργεβξεπίδά 
88 Ἰεανίπρ ἃ βίοσυ Ης οτί σί πδὶ!γ εηὐογεὰ 
δηὰ τεϊυτηίηρ ἴο ἰὰ πε Ηἰβ ψοσκ θα 
ἐδ 88 ἄοης δηὰ 88 ἴῃς σεβυ] οὗ ἴπδὲ 
ΜΌσΚ. Ὑδε Πυπιδηΐϊ 88 πονν ἴο βῆδγα 
ἰπ δπά ἰο ὃς ἴῃ βοπῖὲ ὙὙΑΥ ἴδε ογρϑη οὗ 
πὲ ἀϊνὶπε ρίογυ ; δπὰ {Π|8 ἷἱξ οουϊά ποῖ 
ὉΘ6 ὑπ|} ἴεὲ μαά βεεὴ ρεγέεοϊεά ὈΥ τΠ6 
ἐχρεγίασπος οὗ ἃ δυτηδη 6. ψνεπάις 
(Τεαεολίηρ οὗ 7 ἐτης, ᾿ϊ. 160) 8ᾶγ8: “Αο- 
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6. ᾿Εφανέρωσά σου τὸ ὄνομα τοῖς ἀνθρώποις οὖς δέδωκάς ἷ μοι ἐκ 
τοῦ κόσμου " σοὶ ἦσαν, καὶ ἐμοὶ αὐτοὺς δέδωκας - καὶ τὸν λόγον σου 
κ ΕΣ ὦ τέτηρήκασι. ἡ. νῦν ἔγνωκαν ὅτι πάντα ὅσα δέδωκάς μοι, παρὰ 

πὸ σοῦ ἐστιν 3. 8. ὅτι τὰ ᾿ῥήματα ἃ δέδωκάς μοι, δέδωκα αὐτοῖς - καὶ 
᾿Αρῖννί 88, οὐτοὶ ἔλαβον, καὶ ἔγνωσαν ἀληθῶς, ὅτι παρὰ σοῦ ἐξῆλθον, καὶ 

ἐπίστευσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας. 9. ἐγὼ περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ - οὗ 

περὶ τοῦ κόσμου ἐρωτῶ, ἀλλὰ περὶ ὧν δέδωκάς μοι, ὅτι σοί εἰσι. 
αχίκ, 4. 10. καὶ τὰ ἐμὰ "᾿ πάντα σά ἐστι, καὶ τὰ σὰ ἐμά καὶ δεδόξασμαι ἐν 

ἴ τ Βσγοῦ. 

1 Ἐοτ δεδωκας ἱπ ῬοΙἢ οσουστεποεβ ἰῃ νεῖ. 6 ἐδωκας ἰ5 τεδά ἴῃ ΦΑΒΌΚ. 

7 δέδωκεν [6 ἐουπὰ ἴῃ ΟΌΙ,, ἐδωκας 'η ΑΒ. 
ΑΒΟΣ. 

3 εἰσὶν ἴῃ ΜΙ ΒΟΙ, 33. 

ςοτάϊηρ ἴο ἴδε πιοάε οἵ βρεεςοῇ δηά Ἷοῃ- 
ςεριίοη ργενδίεπὶ ἰπ τῆς Ν.Τ.., ἃ πεανεην 
δοοά, ἀπά 8ο αἷβδο ἃ εᾶνεηϊ νυ βίογυ, οδῃ 
ες οοποεῖϊνεά δηὰ βροκεη οὗ 88 εχί βιίπ 
ἢ αοά, ἀπά Ὀεϊοηρίηρ ἴο ἃ Ρεζβοῃ, ποῖ 
Ὀεοδυβε 18 ΡῬεγβοῦ δίγεδάν Ὄχίβίβ, πὰ ἰ8 
ἰηνεϑβιεὰ ννἱξ ρίογυ, θὰ θεσαυδε ἔπ ρίοσν 
οἵ αοὰ [8 ἰπ βοπιε νυ ἀεροβίιε δηᾶ ρσε- 
βεγνεά ἔοσ τ 8 ρεζβοη ἴῃ πεᾶνεη". Τα 
Αββαρεβ, ποννενεγ, οὐ νης ἢς ἀερεπά8 
οτ [ἢ15 ῥγὶποίρὶς ἄο ποῖ βυδίαίη τ, ϑυςοῃ 
εχργαββίοῃβ 88 ἱ. 14, ἰΐ. σὰν ψνῃοἢ ἰπάϊςαῖς 
παι αἰτεδάν ννμῖἶε οα βαγίῃ ἃ ἀϊνὶπε 
Βίοτν νν88 τηδηϊξεβι ἰπ Ὁ τίβε, ἴῃ πῸ ἀε- 
ξτες σοηιγαάϊος Ὀυϊ ταῖμεῦ σοπῆτγτῃ δυο ἢ 
δίδι επιεπῖ8Β 48 [πε ῥτεβεηῖ. 

νν. δ-19ς. Ῥγαγεῦ ἦν ἐπε ἀἱϊ:- 
εἰῤίες.--- ες. 6. "ἔφαν ρωσά σον... 
κόσμον ες. 4 [ἰ8 τεβυμηεὰ δηά 
εχρίαἰϊπεᾶ. “1 πᾶνε ρμὶογτβεὰ Ὑπεα 
δηά ἢηίβῃεὰ τῆν ψοῦκ ὈῪ "παπμίξεξί- 
ἐπ," εἰς. Τὸ τηληιΐεβὲ ἴῃς πᾶπις 
Ποῖα πιδᾶηβ ἴο τῆᾶκα ἀοά κΚπονῇ 
45 τῇς ΠΟΙ πὰ Ἰονίηρ δίπετ. τῇδ 
μιδὰ θεδη δοσοπιρ δηθὰ ὃν ΟΠ γίϑὲ ποῖ ἱπ 
τῆς οδβὲ οὗ δἷἱ, Ὀυϊ οὗ ἴῆοβε ψῆοσμῃ τῆς 
Ἑαῖπες δαά ρίνεη Ηἰπὶ; οἷ. νὶ. 37-44. 
Ουὲ οὗ τς ννοτ]ὰ βοῖηε ψγεγε βεραγδιδὰ ὉῪ 
τῆς Εδίποσ ἀπά δἱἱοιιεὰ το Ὁ τγίβε ἃ8 Η18 
ἀϊδοῖρ!ε8. σοὶ ἧσαν, “᾿ΤΗϊπε {ΠΕΥ ννογα,"ἢ 
Ὀεΐοτα {πεν δεϊδοῃεὰ τπεπιδβεῖνεβ ἴο [6818 
1ΠπῸν αἰγεδάν βεϊοηρεά ἰο ἀαοὰ ἴπ ἃ 
Βροοὶδὶ βεῆβε; 88, Ζ.Ρ., Νδῖῃ. ἱ. 48.--- 
Ἡοϊιζπιαπη. καὶ τὸν λόγον σον τετ- 
ἡρήκασι, “πὰ {πεγ πᾶνε κερὶ ΤῊΥ 
νογᾷ,᾽" τῆς τενεϊδιίοη οὔ σοά δῖος ἢ α8 
φοπηε ἴο ἴῆετῃ ΤΠτου Ρἢ νδγίοιιβ σμδηπεῖβ ; 
πῃ σοπιγαϑὲ ἴο ἴμοβε πγεπιϊοπϑὰ ἴῃ ν, 38. 
--ν ες. 7. ΑΒ ἴδε τεβυῖὲ οὗ τπ|8 Κεερ- 
πᾷ οἵ (οὐδ ἐγυαϊῃ, νῦν ἔγνωκαν. .. 
ἐστιν, “ἸμεΥ πᾶνε πον" --ἰπ ργεβεπος 
οὗ 1τη1|8 ἤπαὶ τενεϊδιϊοη---“ Κποννη παῖ 
811 τπίηρ8 ψῃμδίβοενες ποὺ δαβὶ ρίνεη 

ἴῃ νες. 

[ἢ νεῖ, 8 δεδωκας ἴῃ ἐδ ],, ἐδωκας ἰπ 

τὴας δῖε ἔτοπὶ Τῆθς". Τῆς οδ͵εςι οὗ 
πε πιδηϊεϑιδιίου ἰπ ΟἸτίβεὲ μ85 Ὀεεα 
διιαίπεά : τῇς Εδίπει ἢδβ θεὲ βέξῃ ἴῃ 
δηᾷ ἐπτουρῃ Ηἰπι. ΑἹ] τπς υἰδάοτα ἀπά 
Ροννεσ οὗ Ο"σίβε ανε ὕεεη τεςορτιϊβεὰ δα 
ἔτοπι αοά.--- ἐσ. 8. ὅτι τὰ ῥήματα .. . 
ἀπέστειλας. ΤΕ τεδυῖ! δοπιενοά, νετ. 7, 
ΨΜΆ8Β ἄυς ἴο ἔπε ἤάε! εν οὗ τΠς πιεββεηρεσ, 
τὰ ῥήματα... κα αὐτοῖς, ἀπὰ το 
1ῃς τεσεριίνθηεββ οὗ ἴποβε ργερδγεᾶ Ὁ 
αοά, αὐτοὶ ἔλαβον, εἰς. ο΄, χνὶ. 30. ἐγώ 
«περὶ αὐτῶν ἐρωτῶ Ηςε ἀεϑίγεβ 50] ΠῚ Π]Ὺ 
ἴο ςοχηπῖτ ἰο ἴῃς Εδίμεγ᾽ 8 Κεαρίηρ ἴποβα 
ΨΜῆὴῸ πᾶνε Ὀεϊϊενεά. Ηδ γγαγβ ἔοσ ἴῃ επὶ 
ἰῃ ἀϊβεϊποιίοη ἔγοση {πὸ ννυογ]ὰ, δπὰ ἔοσς ἰῃς 
Ρτεβεηὶ βεῖβ ἴῃς ννουἹά δϑίάβ, οὐ περὶ τοῦ 
κόσμον. ΤΠε ρει[εἰοπ8 πονν ργεβεπιεάᾶ 
ἃτε ΟὨΪ δρρ᾽ϊοδῦϊα ἴο ἀϊβεΐρ᾽εβ, ποῖ ἴο 
τῆς ψοτά. Μείδηςπιποη βαυβ: “ Νῖὰς 
δΒοτγοπάυπιὶ Ἰυάϊοίαπιὶ ΟἾτίϑιὶ ἄς τηυπάο, 
οὐπὶ περᾶὶ 86 Ογᾶζε ὕτοὸ τηυσηάο, ἀδπιπδῖ- 
4ᾳὺς αυϊοαυϊὰ ε8ὶ πιυπάϊ, αυδηπιυπινῖβ 
δρεοίοβιιπι ". Βυῖ 1υἴδποῖ πιοῦα ᾿υ 51} 
ΒΆΥΒ: “ΤῸ Ρῥγδγ ἴογ ἴῆς ννογὶ ἃ, δαπὰ ποῖ 
ἴο ῥγᾶν ἴογ τῇς ψογὶ ἃ, τηυβὲ βοΐ ὃς τὶσῆς 
δηὰ ροοά, Ἐοτγ βοοῆ δῆεσς Ηδ βδὺ8 Η πὶ- 
δε]: " Νεϊξπεσ ῥγδγ 1 ἔοσς ἔποβε δίοπε, δυὲ 
ἴος {{1ὲπ| αἷϑο ψ]ο 30.411 Ὀεϊΐενε ου πιὰ." 
Ης ρτγαγοὰ ἴοο ἴος Ηἰβ Ἵγυοίβεγβ, [,Κ- 
χχί!, 34. Ηἰβ τεάβοη ἴογ ρσγαγΐῃρ ἔοι 
ἴῆοβε ψῆο πᾶνε τεςείνεά Ηἰπὶ ἰ8 ὅτι σοί 
εἰσι, “Ὀεσδι8ε [ΠΟΥ ἅτε Τῆΐης ᾽ν. Οοά δ 
ἱπῖεγαεβὲ ἰπ {Ππὲπὶ δπὰ ψνοσκ ὑροη ἴπεπὶ 
πᾶνε αἰγεδὰν Ὀεεη πιδηϊεβιεὰ, δπὰ ἃσα 
τῆς Ῥγοπιῖβε οἵ Ηἰβ υγίῆες ορεγαδίοῃ.--- 
γες. ἴον καὶ τὰ ἐμὰ πάντα σά ἐστι, καὶ 
τὰ σὰ ἐμά, ἐπε σοτηπιυπίγ οὗ Ρτορετὶν 
δηὰ ιπογοίοσς οὗ ἱπίοσεδε ἰ8β υπ]ϊητεᾶ, 
Δρβοίυϊς; εχίεηάϊηρ ποῖ οἠϊν ἴοὸ {δε 
Ῥεγβοπβ οὗ ἴῃς ἀϊΐδβειρὶεβ, δυϊ ἴὸ 411 ἐπδὲ 
ΟὨτίβε Π88 βροκεη δηὰ ἄοῃηε οἡ δϑσίῃ. 
καὶ δεδόξασμαι ἐν αὐτοῖς, “πὰ 1 πανα 
Ὀεεη ρἰοτδεά ἱπ ἐπ οπι,᾽" ἐ.Ζ., ἐπ τῆς ἀ19- 
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αὐτοῖς. 11. καὶ οὐκ ἔτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ, καὶ οὗτοι ἐν τῷ κόσμῳ. Ἰοιμιχαίν. 
εἰσὶ, καὶ ἐγὼ πρός σε ἔρχομαι. πάτερ " ἅγιε, " τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ. αν, ν. 

τῷ ὀνόματί σου, οὖς ' δέδωκάς μοι, ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς ἡμεῖς. οΣϑς 
12. ὅτε ἤμην μετ᾽ αὐτῶν ἐν τῷ κόσμῳ, ἐγὼ “ ἐτήρουν αὐτοὺς ἐν τῷ « Ῥεὸν. χίχ. 
ὀνόματί σου " 
ἀπώλετο, εἰ μὴ ὁ "υἱὸς τῆς ἀπωλείας, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ. ἱς. 

οὖς ὃ δέδωκάς μοι " ἐφύλαξα, καὶ οὐδεὶς ἐξ αὐτῶν χα ΕΝ 
6. τ Ῥεῖ, 

13. νῦν δὲ πρός σε ἔρχομαι, καὶ ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ κόσμῳ, ἵνα Ἢ 5: 1. 

ἔχωσι "τὴν χαρὰν τὴν ἐμὴν πεπληρωμένην ἐν αὐτοῖς. 
. 4 

14. ἐγὼ Τεῖι, τ 

δέδωκα αὐτοῖς τὸν λόγον σου, καὶ ὁ κόσμος ἐμίσησεν αὐτοὺς, ὅτι οὐκ « ἦν. τ. 
εἰσὶν ἐκ τοῦ κόσμου, καθὼς ἐγὼ οὖκ εἰμὶ ἐκ τοῦ κόσμου. 

τ εν. εἰ, 
15. οὖκ 1ο; ἀπό 

ἐρωτῶ ἵνα ἄρῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμου, ἀλλ᾽ ἵνα τηρήσῃςᾳ αὐτοὺς ἐκ “πον, 

λουᾳ Ὠ5 δηά ἃ ἔδεννγ οὐυτγδῖνοβ; ο ἰη ὈΡΧΟῸ δπά ἃ ἔενν ουγείνοβ ;; ω ἱπ ΑΒΟΙ,, 
εἰς., ϑγισ. Τῃεῦ. Αττ. ΤῊ ΤῊΝ. ΗΕ. 

3 Οπγῖξ ἐν τω κοσμω ν᾿ Ὁ ΒΟΡΌΙ,. 
5 τεδὰ δεσζε αἷϑδο ὉῪ ΒΟ", αηὰ και ἰηδβεσίεά Ὀείοτε εφυλαξα. 

εἰρ!ε8. [Ἃἢ ἐδεπὶ ἰξ δά θεδη πιδηϊεβεά 
τῆδι ΟΠ γίβε ννᾶ8 ἴῃ6 πιεβδεηρεὶ οἱ ἀοὲ 
δηὰ δὰ τῆς 'νοτάβ οὗ εἰεγπαὶ 11ξπ.---ν ἐσ. 
αι. καὶ οὐκέτι εἰμὶ ἐν τῷ κόσμῳ. Τῇε 
οἰσουπχβίδποεβ πεοαβδιϊδίίηρ ἴἢ6 Ῥγαγθσ 
δῖε πον δίδϊεά. [|[6βϑ8 18 πο ἰοῆρε ἴῃ 
πε ψοτὶά, αἰγεαάγ Ης 888 δὰ ἔδγεννεὶ! ἴὸ 
ἀπ, θα τῆς ἀϊβοὶρ᾽εβ τεπηδίη ἴῃ ἰϊ, ἐχροβεά 
νους Ηἰβ δοουβίοπηεά σουηβεὶ ἂπὰ 
ἀείεπος. πάτερ ἅγιε, “Ηοὶν Βδίπετ"; 
τηἷθ υπΐφυς ἀεβίρπαιΐοη ἰ8 βυρρεβιεά 
ΡΥ τὰς Ὀἰνίης δεισίδυξε νος νου]ά 
παῖυγα!ν αββογὶ ἰἴβεῖ ἢ ἴῃ ἀείεπάϊπρ ἔσοσπὶ 
τῆς νψνοσ Δ᾽ 8 σοτγυριίοηβ ἴπο8ε Ψ 0 ετα 
εχροβεὰ ἴο {πεῆ]. σὸν αὐτοὺς ἐν 
τῷ ὀνόματί σου ὦ δέδωκάς μοι, ““ Ρῖε. 
βεῦνε ἴπεπι ἴῃ [ἴπε Κπον]εάρε οὔ ΤῊΥ 
πᾶπις, νοι Ἴμου ράνεδβὶ πις᾿", ἰ5 
δἰιγαςιεὰ ἱπίο ἀδίίνε Ὁγ ὀνόματι. 718 
Μ8 ἴπε [υπάἀλπλεπίδὶ! ρεϊτίοη, ΤΠς 
τεϊεπιίοη οἵ {πε Κπον]εᾶρε ννϊοἢ ΟἾσίβὲ 
μδά ἱπιρασίεἃ ἴἰο {πεπὶ οὗ {πε Εδίπει 
νοιυ!ὰ εἴεος ἵνα ὦσιν ἕν καθὼς ἡμεῖς. 
νους Παγπιοην δπιοιρ {ἰεγηβεῖναϑ, 
80 τῃδῖ ἴΠῈῪ βδῃουϊὰ εχίβι 88 ἃ πηδηϊίεϑι 
υηἰτν ἀϊβετγεηείδιεά ἔτοπ τῆς ννοτ! ὰ, τῃ εἰν 
τἱη688 ψουὰ ἔα]; χν. 8, 12. καθὼς 
ἡμεῖς ἰ5 ἐχρΙαϊπεὰ Ὁγ χν. 9, 1ο.--- ἐσ. 12. 
ΊΠἢς ρῥτγοϊδοιίοη πονν δϑκεὰά δὰ ὕεεη 
αἰογάβα ὃν Οἤγίβεὲ 80 ἰοὴρ 485 Ηδ ν"88 
ψ ἢ τῆς ἀϊδοίρ᾽εβ. ὅτε ἥμην μετ᾽ αὐτῶν, 
ἐγὼ ἐτήρουν... “ΨΒεη 1 ΨΔ85 ΜΓ 
πεπὶ, 1 Κερὶ μετ ἰπ ΤΥ παπῖα νν ῃἰο ἢ 
ΎΒου παϑὲ ρίνεη πιὸ: δηά 1 ρσυδτάεά 
τδεπι, ἀπὰ ποῖ οης οὗ ἴπεπὶ ρετίβῃεά, δυϊ 
ἴῃς βοη οὗ ρετάϊείοη, ἔπαὲ τῆς ϑογίριυγα 
ταῖσι 6 {]611εὰ". Οηἡ τῆς ἀεῖδι} οὗἁ 
εἀυοδῖῖνε οατε βρεῶΐ οἡ ἴδε ἐϊβοί ρίεϑ, 
δηὰ οονετεὰ ὃν ἐτήρουν, δεε Βετηαγά, 

Οεμπέναὶ Τεαςλίτρ, Ὁ. 370. ὃ υἱὸς τῆς 
ἀπωλείας, ο΄ 2 1Πε535. 1]. 3, ἴῃ δοςοτγά- 
ἃπος ἢ τῆς υδυ8] ΗἩεῦτενν ἀβᾶρε, [ΠῈΣ 
Ῥετῖβοῃ ἰάδςπιβεά ντἢ ρεγάϊείοη, οἱ οβεὶν 
αϑβεοοϊαιϊεά ν[ ἰτ. ΟἹ 15. ἱν1]. 4; χχχῖν. 2; 
Μι. χχιϊ. 5. Εδρπεὶ φυοίε8 ἔγοσῃ ΗἩδγοά- 
οἵυϑ, νἱϊ!., ὕβριος νἱόν, νυν της τεπιατκ, 
“Ὧες Αἀτγδοοίβ Ῥίδης ἱσποῖυβ εδὲ μῖς ἰἷο- 
υεπάϊ πιοάπ8᾽. ὙΤδς ϑοτίριυτε τεξετσεὰ 
ἴο ἰ8 Ρ8. χὶΐ. το, 88 ἴῃ χὶ τὶ, 18. --ν τ. 13. 
Α8 Ης Ηἰϊπιβεῖ ροεὲβ ἴο με Βδίδεγ, Ης 
αἴτετβ {Π|8 ρεξοη δἱουὰ, δηὰ ννῃ]]ς γε 
ψ ἢ τῆς ἀϊδοὶρ!εθ---ταῦτα λαλῶ ἐν τῷ 
κόσμῳ --ἰῃδὶ ἴπεν τπαὶρῃξ τεσορηΐβε ἴπᾶὶ 
τε ροννεῦ οὗ ἀοὰ νγ8β εηρδρεὰ ἔοσγ τῃπεὶγ 
ΡῬτοϊεοτίοη, δηὰ πιρδς τπυ5 Πᾶνε τερεδιεὰ 
δηὰ ρεγίεοϊεὰ ἴῃ {πεπιβεῖνεϑ ἴῃ Βδπ]ς ἸΟΥ̓ 
νὴ πο ῃ ΟΠσῖβε μδὰ ὀνεσἼοοηα 411 τπ 6 
{τ|4}9 δπὰ ἔεατβ οἵ 16. ΟἿ χν. 1ἱὶ, χνῖ. 
24.--Ν εν. 14. ἐγὼ δέδωκα... κόσμον. 
Αἀάϊιίοπδὶ τεάβοη ἔοσ βοϊἰοἰεπρ ἰπ δα] να ἢ 
οἵ ἴῃς ἀϊβεῖρ!εβ. τῆς ρῥγοϊδοξίοη οἵ {πε 
Ἐδίμεσ σοηβιβίβ ἴπ 1Ππ|5, ἴηδὲ τῆς ννοτὶά 
μιδῖεβ {πὸπὶ θεοδυβα ἔπε πᾶνε ταςοεϊνεά 
τῆς γτενεϊδιίοη οὗ αοά ἴῃ ΟἾτίβι, απὰ γα 
{πεσε ὺν βεραγαϊεὰ ἔσοπι ἴῃς ννοτ] δ8 τμδὶς 
Τδλομεσ τνᾶ8 ποῖ οὗ ἴδε ννοτϊά. ΟἿ νες. 
θ6.-ῖνεσ. 15. Τῆς βἰπιρίεβδι Ἔβοᾶρε σοῦ 
τπ6 δῆροσ οὗ ἴῃς νοι] νν8β γεπῖονδὶ ἔγοσῃ 
ἰ θυ ἴο τς ἩφυΜουὰ ποῖ αϑῖ: οὐκ 
ρωτῶ ἵνα ς αὐτοὺς ἐκ τοῦ κόσμον. 
ΤΠεὲγ Βαά ἃ ἀρ θν ἴο ἀο ννῆϊο ἢ ἰραμὰ τα 
1πδὶ {πεν βῃου!ὰ θὲ ἰπ τῆς ννογ ἃ, 11 8180 
ἱηνοϊνεά ἴῃς Φ]ΕἸπιεηὶ οἵ τῆς ρειείοη, ἵνα 
τηρήσῃς αὐτοὺς ἐκ τοῦ πονηροῦ. Ι,υἵδετ, 
Οαϊνίη, εἴς,, ἴᾶκε πονηροῦ 848 πουίεῖ; 
τεοθηΐ ἱπίεσργείεσβ ἴῃ ρεπογαὶ σοπδίάεσ ἰξ 
ἴο δ6 τηδβου! πα, “ ἔτοπι ἴῃς εν] οπς,᾽" δ 
ἴῃ τα ]ομη ἴΐ, 13, ἵν, 4, ν. 18; ο΄, Μὶ, νἱι 
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τοῦ πονηροῦ. 

χὶν. 4. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΥῚΣ, 

16. ἐκ τοῦ κόσμου οὐκ εἰσὶ, καθὼς ἐγὼ ἐκ τοῦ 
κόσμου οὐκ εἰμί. 17. " ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ σου 1 - ὁ λόγος 

18. καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας εἰς τὸν κόσμον, 
κἀγὼ ἀπέστειλα αὐτοὺς εἰς τὸν κόσμον 19. καὶ ὑπὲρ αὐτῶν ἐγὼ 

γα Ἐεάτ. ἐ. ΄ ἁγιάζω ἐμαυτὸν, ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσιν ἡγιασμένοι ἐν ἀληθείᾳ. 20. 
5 Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ μόνον, ἀλλὰ καὶ περὶ τῶν πιστευσόντων Ὦ 

1 σον οπρίτεὰ ἴῃ ΚΑ ΒΟΡὈ, ἰξ. νυἱᾳ. 

13. “ΠΕ εν] οὔθ᾽" 48 ἴπε ρῥγίπες οὗ 
ε}8. νοι δπὰ ““ἃ τηυγάδγεγ ἑγοπὶ {πε 
ϑερίπηΐηρ ᾽ (νἱϊ. 44) ννὰ8 ἴῃς ἱπβιϊραῖοσς 
οἵ ρεγβεουκτίοη,---ν ἐγ. 16. Ἐοσ τηρεῖν ἐκ 
8Βες Εδν. {ϊϊ, το. ὙΠε γεάβοη οὗ δε ννοσ Δ 8 
Βαϊτεά δπηά ρμειββουϊίοῃ 15 ρίνθη μεῖς, 88 
ἴῃ χν. 19, ἐκ τοῦ κόσμον... “ὙΠΕΥ ἀο 
ποῖ Ῥεϊοπρ ἴο τπ6 ννοι]ὰ, ἃ81 8πὶ ουξ οὗ 
1τῃ6 νοσὶὰ." πε, 17. Βὺε Ὀεβιά65 118 
περϑίῖνα αυδιβοαίίοη ἴοσγ τεργαβεπεπρ 
ΟὨτίβε, {ΠΟῪ τλσϑὲ ΡΟβ8688 4150 ἃ ροϑβίεἷνε 
εαυϊρτηεηῖ, ἁγίασον αὐτοὺς ἐν τῇ ἀληθείᾳ 
σον. ““Οοηδεογαῖε ἴΠεπῈ Ὁγ τδῪ ττυῖῃ.᾽" 
ἁγιάζω ἰβΒ ἴο τεπάετ βδοτζεά, ἴο βεῖ ἀρατὲ 
ἴτοπη γγοίδης ὑ868; 48 ἰῇ Εχοΐά. χί σ, 
ἁγίασόν μοι πᾶν πρωτότοκον ; Εχοά. χχ, 
8, ἂγ. ἡμέραν ; Εχοά. χχνϊ!. 37, ἁγιάσεις 
αὐτοῦς ἵνα ἱερατεύωσί μοι ; Μί. χχιϊ!. 17; 
Ηδ6. ἰχ. 13. [πχ. 36 ἰξ ἰδ υδεά οὗὨ τἰϊ6 
ἘδιΠοτ᾿Β βοιτίηρ ἀραγὶ οὗ (Ὁ γίβε το Ηἰβ 
τηϊββίοωῃ Ηδετζε ἰϊ [5 β᾽ πΠΠασῖγ υϑεὰ οὗ τῆς 
βειτίηρ ἀρατγὶ ογσ σοηβεογαϊίοῃ οὗ ἴδε ἀϊ8- 
ςἰρ]ε8. δ8 Οἢγίβι᾿ β τεργεβεηϊδιίίνεβ Μενοτ 
ἰποϊαάεβ ἐπεὶς “ εαυΐϊρτπεης υντῃ Ὀϊνὶπα 
ΜΠ πιϊπδείοη, ροννεσ, οουταρα, ᾿ογίπ 6588, 
Ἰονε, ἰῃβρίγαϊιοη, εἴς, ἔοσ {πεῖγ οβῆςϊδὶ 
δοιϊνίεν ", ΥὙΝ εἰβιεῖπ᾽ Β ἀεβηϊίοη ἰδ ροοά ; 
“ ϑαποιίίβοατε δδῖ αδἰΐαιιαπὶ αἰΐρετε δὰ 
ςεγίυπι πλυπι8 οὈδυπάτπ), δυπιηια Ργᾶθ- 
Ῥάᾶγατε δῖᾳυς ἰδοπευγὰ γεάάεγε ἡ... “Τῆς 
{τυ ἢ,᾽" 85 ἴῃς εἰεπιεηῖ ἴῃ ἢ ἰοἢ πεν πονν 
Ἰίνεά, ννᾶ8 ἴο Ὀ6 ἴῃς οἰῆοίεπε ἰηϑιγιπιεηΐϊ 
οὗ τῃεὶς ςοηδβεοτγαιίοη, οὐ χὶν. τό, χνί, 
7:13; ῖῃς ττυῖϊῃ βρεοβοδῖν νϊσἢ Ὀε- 
οατὴς ἐπεῖτβ ᾿πγουρῃ τε τανεϊδείοπ οὗ 
1η6 Ἑδίμοτ, ὁ λόγος ὃ σὸς ἀλήθειά ἐστι, 
“(τς νοτὰ ψῆῃϊςἢ ἰ8 ΤὨΐης," νδσ. 14, Ὀυϊ 
δεγε ἐπιρῃδείοα ιν ἀϊβεϊ προ βῃεά 848. Ὀεΐηρ 
ες ννογά οἵ τῆς Ἐδίπεγ δπά πο οἰδεσ. 
Τῇηε δγιῖςϊς 8 αῦβεπὲ θείογε ἀλήθεια, 48 ἴῃ 
ἶν. 24, δεσαιιδε ἀλήθ. ἰβ αὐδίταςῖ, “ΤῊΥ 
τνογὰ ἴ8.᾽" ποῖ ΟἹἹῪ ὁ ἔγὰς ὁ Ῥυξ “τυ }.",,-- 
ψεῖ. 18. καθὼς ἐμὲ ἀπέστειλας. .. 
“Α58 ΤὭου ἀἰάδι βεπὰ πηε ἱπίο ἴῃς νψνογὶά, 
Ι αἷδο βεπὲ τῆεπὶ ἱπίο ἴῃς νοι]ά. ᾽"᾽ 
καθὼς δέεεπ|8 ἰοὺ ἱπιρῖὶγν “ἷπ Ρτο- 
βοουκίοη οΥὗἨἁ ἁἴΠ6 βᾶπὶὲ ρυγροβὲ ἂπὰ 
τηετείοσα "ἢ δἰ πη ]ασ ἐαυϊρηλεης᾽᾽, εἰς 
τὸν κόσμον ἰ8 ποῖ οζἶίοβα, θυΐ βυρρεβῖβ 
παῖ δ8 ΟΠ γίβε'β ργθβεποθ ἴῃ ἴῃ ψοσὶ 

3 πιστενοντων ἰπ ΦΑΒΟΏΌ. 

ὙγᾺ8 ΠΕΟΟΒΒΘΓΥ ἴοσ ἴῆς [1] πιεπὲ οὗ αοά᾽ 5 
Ῥύγροβα, 80 ἴῃς βρἤῆεγε οὗ τῆς ἀϊβεί ρίεϑ᾽ 
ΜΟΣΚ ἰδ αἷβο “(ἢε τνοτὶά," οἷ ν. 15. 
ἀπέστειλα, δοτίδι, ἰξεοδιιϑε δἰγεδάν ΠΟΥ 
δά βεγνεὰ 248 δροβξίίεβ, βε6 ἷν. 38 δηά 
Μασκ ι1ϊ, 14.-ννεῖ. το. ὙὍῆδ οσζονηίηρ 
Οἶεα ἴ5 ἴπδὲ ἰξ τναβ ἴοσ τἷβ δεπὰ, [πεῖς σοη- 
βεογαιίοη, [|6ϑὺ8 σοηβεογαίεά Ηϊπιβεϊῖ: 
καὶ ὑπὲρ αὐτῶν, ““δηὰ ἰπ τπεῖς ῬεΠ 41, 
παῖ ἴΠεῪ πᾶν ὃς ςοηπδεοσζαῖεά ἰπ ἐσαῖῃ, 
ἄο 1 οοπβεοταῖς τυ βεῖ τ", “᾿Αγιάζω ἰῃ 
τῆς ργεβϑεηΐ ἢ ὑπέρ οσαη Οηΐγ 6 υπάετ- 
βιίοοά οὗ Οἢγίβι᾽ 5 βε! -οοπβεοσγαϊίοη ἴὸ Ηἰ8 
βϑοιι οἰ] ἀβδι ἢ." Τβοίυςϊκ, ἐγὼ ἑκουσίως 
θυσιάζω ἐμαυτόν, ΕπΕΠγπλί5; 50 Μεγεσ, 
Κεγποὶάβ δπὰ οἴπεῖβ. Τηΐβ ποννενεσ ἰ8 
πςδά Ἐβϑῖν ἴὸ ᾿ἰπηῖ [ἢ τεΐεγεπος δηὰ ἴὸ 
ἱπιγοάυςε Δη ἰάθα βοπιεννῃδὲ δ᾽ίθη τὸ [ἢ 5 
οοπίεχὶ δηά ἴο χ. 36. Οαϊνίῃ ἰ5 τἰρῃῖ: 
ΚῬοστο βαποι βοδίίο ἤδθς αιδπινὶβ δὰ 
τοῖδπλ ΟἾγίβεὶ νἱϊδση ροτιίηθδε, ἴῃ βδςτὶ- 
Βοεῖο ἰάπλδῦ πηογιῖβ 6}}}8 τηᾶχί πη 1Ἰυβιτὶ5 
δῖ. ἵνα ..... ΤΕ οὐ]εοὶ οὗ Οἢγίςι 8 
ςοπβεογδιίίοῃ ἴο Ηἰβ ννογὶς νγῶβ [ῃ6 βενεῖ- 
δῃςς οἵ Ηἰ5 ἀϊβοίρ!ε8 ἴσοπῃ ἴς ννοσ[ ἃ δπά 
τῃεὶς ἱπβρίγαϊίοπ ἢ ἐμ 6 βαπηα βρίτις οὗ 
δε βαογιῆος δηὰ ἀενοϊεάποββ ἴο βδοιεά 
υ568. ἐν ἀλήθειᾳ, υπδετβιοοὰ ὃν τῇς 
ατεεῖκ σοπιπιεπίδιοβ 88 “ τεδὶ ᾽" ἴπ ςοῦ- 
τταϑί ἴὸ ννῃδῖ 8 βυπιροῖϊς, ο,. ἦν. 23. Τπὰ5 
ἙΕυϊῃγπιίυβ, ἵνα καὶ αὐτοὶ ὦσι τεθυμένοι 
ἐν ἀληθινῇ θυσίᾳ, ἡ γὰρ νομικὴ θυσία 
τύπος ἦν, οὐκ ἀλήθεια. “Ὀἰδοοτηῖϊ! ἃ 
βδηςοι βοδιϊοπίριβ ἰερ᾽β." Μεῖδπομπίβοι. 
δ πη] τὶν αοάει. Μεγοσ τεπάδσβ " ἔγαϊγ ἡ 
πὰ τοπιδγκβ: “4.5 οςοηιἰγδϑιεὰ νυ ἢ ἀνε ΓΥ 
οἴϊες ἁγιότης ἰπ ΠυπΊδη τεϊδιίοπβ, ἴπδξ 
ψτοῦρῃς τῆγουρῃ τπῃ6 Ῥαγαςϊεῖς ἰβ ἴπ 6 
ἐγμε ςοῃβεςσαίίοη ", Βυῖ ἰ8 ἰὲ ροβϑίδίε ἴο 
περίεςε ἐς τεΐεγεπος ἰο ἀληθείᾳ, νετ. 17 ὃ 
Α8 1υὔοκα ροίϊηίβ οαῖ, Ἰομη (3 [οδη 3, 4) 
ἄοεϑ ποὶ αἰννδυβ ἀϊβιί συ δεΐνεθη 
ἀλήθεια ἀπά ἡ ἔλχθεια, ΤΒε οδ͵εςι οὗ 
ΟἸὨσίβι᾽'Β σοπββογαιίίοῃυ τν8 ἴο ὑτίπρ ἴῃς 
ἀτα ἢ Ὁγ δπὰ ἴῃ Ὡς τῆς ἀϊδοὶρ!ε5 αλὶρσῃς 
ὃ οοηπβεοταίεά. 

γν. 2ο.26. Ῥγανεν γ0γ ὑμέμγε δεϊίεσενς, 
--νες. 2ο. Οὐ περὶ τούτων δὲ ἐρωτῶ 
μόνον... ΤἼε σοπβεογδέϊοη οὗ τῆς ἀϊ8- 
εοἰρίεβ δηὰ Ηἰΐ8 βεηάϊπρ ἴῃ6πὶ ἔστι πδῖα. 



:6---:26. ΕΥ̓ΑΓΓΕΔΙΟΝ 8ςς 

διὰ τοῦ λόγου αὐτῶν εἰς ἐμέ" 21. ἵνα πάντες ἕν ὦσι’ καθὼς σὺ, 
πάτερ,1 ἐν ἐμοὶ, κἀγὼ ἐν σοὶ, ἵνα καὶ αὐτοὶ ἐν ἡμῖν ἕν 5 ὦσιν - ἵνα 
ὁ κόσμος πιστεύσῃ ὅτι σύ με ἀπέστειλαφ. 22. καὶ ἐγὼ “ τὴν δόξαν σα τῳ 

ἣν, δέδωκάς μοι, δέδωκα αὐτοῖς, ἵνα ὦσιν ἕν, καθὼς ἡμεῖς " ἕν ἐσμεν “ χχίϊ. 20. 
23. ἐγὼ ἐν αὐτοῖς, καὶ σὺ ἐν ἐμοὶ, ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν, καὶ  Σδι χιν 

ἵνα γινώσκῃ ὁ κόσμος ὅτι σύ με ἀπέστειλας, καὶ ἠγάπησας αὐτοὺς, 

24. Πάτερ,δ οὖς 4 δέδωκάς μοι, θέλω καθὼς ἐμὲ ἠγάπησας. 
ὅπου εἰμὶ ἐγὼ, κἀκεῖνοι ὦσι μετ᾽ ἐμοῦ 

1. 

ὃ ΟἹ] 

ἵνα ας ἐο 
. ἵνα θεωρῶσι τὴν δόξαν τὴν « Ῥεῖ. 1. 

20; ἀπὸ 
ἐμὴν, ἣν ἔδωκάς μοι, ὅτι ἠγάπησάς με "πρὸ καταβολῆς κόσμου. κενεα 

, . ΓΕῚ . ἧἶπιεβ. 25. Πάτερ " δίκαιε, καὶ ὁ κόσμος σε οὐκ ἔγνω, ἐγὼ δέ σε ἔγνων, καὶ « εις σαὶν 

οὗτοι ἔγνωσαν ὅτι σύ με ἀπέστειλας " 26. καὶ ἐγνώρισα αὐτοῖς τὸ πάτερ, δαὶ 
ὄνομά σου, καὶ γνωρίσω: ἵνα ἡ ἀγάπη, ἣν ἠγάπησάς με, ἐν αὐτοῖς ἔφυ τἶραρ, 

αν. χνι. 
ἦ', κἀγὼ ἐν αὐτοῖς.᾿" 

Δ πατερ ἰπ 'ΜΜΑΟΙ, ; πατηρ ἱπ ΒΏΌ. 

8 πατὴρ ἴἰπ ΑΒ, πατερ ΟΌΙ,.. 80 ἴῃ νεῖ. 25. 

ΤΑΙ βιφρεβίβ ἴε δηϊδλγρεσιεης οὗ ἴδε 
ΟΒυσοῦ δπά οὗ Ηἰβ οᾶγα.---νασ. 21. Εοσ 
τῆοβθε νηο τΠγουρἢ {πεῖγ ργεδοπίηρ θ6- 
Ἰίενε οὐ Ηἰπὶ Ης ὑγδγβ ἐπὶ ΤΕΥ τῇδυ Ὀς 
Οὐδ. Ναδἴυγαῖ!]γΥ τ εχιδηβίοη οὗ (ἢς 
ΟΒυτοῦ ἱγροτ δ 18 απιῖγ, ἰῃς ἐνότης τοῦ 
πνεύματος, ΕΡΏ. ἵν. 3. “ὙὨΐ8 ὑπῖτγ 15 ἰπ- 
Βηϊεοὶν τῆογε Βδπ ποτε ἀπ δηἰΠλ γ, βίποα 
1: τεβῖίβ ὕροῦ υπΐίν οὐ βρίγὶ: δπὰ [{π." 
ὙΒοΐυοκ. ὙΠὶδ ὑμὴν οὔ 411 θεϊΐενεῖβ πᾶάβ 
118 1ά64] ἴῃ ἴῃς υπὶτν οὔτῆς Εδίποσ δηὰ ἔδε 
ϑοη: καθὼς σὺ, πάτερ κ. τ΄ λ., ἀπά ποῖ 
με ρὲ .ι8. ἰάδα] Ῥυξ [18 ἀπ νίπρ ῥγίηςρὶε 
δηᾷ εἰεγηεηῖ, ἐν ἡμῖν. ΤῊΪδβ ὑπιγ οἵ δ]] 
Ὀεϊϊενειβ ἰ8 ἴο στεβϑιὶϊὲ ἴθ 86 υπηΐϊνεγβαὶ 
ῬεΙἸεΥ ἴῃ ΟΠτβι 8 πιϊββίοη, ἵνα ὁ κόσμος 
..ν͵ ἀπέστειλας.- Κεῖ. 22. ΤΠαὶ ἴῃς 
υηΐν οὗὨἨἁ Ὀεϊΐανεῦβ ἰῃ [6 Ἐδίδπεὶ δπὰ ἴπ6 
8οη στηῖρῆς ὃς ρΡετγίεςϊξ, ἃ νν88 πεεάξῃ! τῃδὲ 
Ἔνδη 1ῃς σίοσυ ννῃϊο ἢ ΟἸτίβε ροββεββεά Ὁ 
τῆς Ἑδίπεγ᾿Β ἂν (νεσ. 5) 5Βπου!ὰ ὃς ρίνεπ 
ἴο Ηἰἴβ ρεορίς. Τῇαε ρεγίεος ἴδηβε 18 
υδεά, θεοαυδε ἴῃς οἷ πδὰ αἰσεδάν βεεῃ 
ἀεϊτετηίπεὰά. ὙΠῈ πδῖυγε οὗ ἴδε δβίογυ 
ΒΡΟκεη οὗὨ 18 ἱπίεγργεϊεὰ Ὀοϊῇ ὉΥ νεῖ. 5 
δἃηὰ Ὀγ νεζ. 24. ἴξ σου]ὰ ποῖ ὃς σοτη- 
Ῥ᾽εῖεῖν δηὰ δοῖυδιν δεβίοννεὰ ὑπε]] τπ6 
τὰν ἱπάϊςαίεὰ 'π νοσ. 24 νν88 γεδοῆεά.--- 

ΕἸ, 23. ἵνα ὦσιν ἕν οὗ νεῖ. 22 ὈΕ᾿ΟΠΊ68 
ἴῃ νεῖ. 22 ἵνα ὦσι τετελειωμένοι εἰς ἕν, 
“Πα ἴΠΕΥ τῖλν δα ρετγίεοιεα ἱπῖο οπε "". 
ὙΠΕΥ ἅτε ρεγίεοιϊεὰ Ὁγ Ῥεὶπρ ψτουρῃῖ ἴο 
ἃ Ὀϊνίηα υηἰϊΐγ. Τῆς ψοσκ οὗ ΟΠσίβὲ 18 
Θοοοιηρ ἰδμῃεὰ ψἤεη τη ἃστε οὔς ὈΥῪ 
ΟἸγίβι ἀννε ἴῃς ἴῃ τπετα. αοά 18 ἴῃ Ηΐπα, 
Ἡς ἰ8 ἱπ δδοῦ δείϊενεγ, απὰ τπυ8 ἃ ἴσὰς 
ἀπά βη8] υπί εν ἰβ ἔογπιεά, Οοπε γϑβυ] ἰβ 
τΠ6 ςοηνίοτίοη ψτουρῆς ἴθ ἴῃς Ψνοτ]ᾶ, ὅτι 
σύ με ἀπέστειλας... ἠγάπησας. ΤὮς 

5. 

3 εν οπιίἰο ἴῃ ΒΟ" Ὦ, τεδὰ ἴῃ ΜΑΟΡΙ,. 

4ους ἰπ ΑΟΙ, ἴξ. ; ο ἴῃ ΒΟ. 

τηϊβδίου οὐ Οἢγίβὲ δπὰ [5 γεβι]ῖβ ῥρσονῈ 
ποῖ ΟἡΪν ἴπς Εδίπεγβ ἷονα οὗ ἴδε ὅοη 
Ῥυῖ Ηἰ5 Ιονε ἔοσ πηδη.--- εσ. 24. Πάτερ, 
ὃ δέδωκάς βοι, “δι νος Του Παβὶ 
ἵνεπ τῇθ,᾿ ἐνέ., ἴ}ε οοπιπιυηὶν οὗ 
Ἰίδνοσβ; θέλω, “1 ν»ἱ]1, πὸ ἰοηρδζ, 

ἐρωτῶ, “δαὶ Ποῖα 1 δπὶ|, πεῖς {πεν 
ΤΩΔῪ ὃς α͵580"; ὅ γτεβοϊνεά ἰηΐο ἱηάϊν! ἀμ. 418. 
Τὸ 5πᾶγε ἴῃ ἴῃς ἀδβεὶπυΥ οὗ ΟἸσίδε μ88 
αἰγεδάγν εξ ργογηϊβεά ἰο Ηἰβ [ΟἹ] οννοσβ, 
χ. 26; ε΄. χῖν. 3. ΤΙΐβ 18 ἔῆς σοῃβυπΊτηδ- 
τίου οὗ ΟΠ τι βείδη δ᾽εββεάπεββ. ὙΠῸΥ δα 
ποῖ ΟΠΪΥ ἰῃ τῆς 58π|6ὲ σοπάϊτίοῃ 88 τῃεῖγ 
Ιοτᾶ, Ῥὰξ δηΐου ἰδ ἰπ ἔε Ιοννβῃὶρ ἢ 
Ηἰπι, μετ᾽ ἐμοῦ.---ἴνα θεωρῶσι τὴν δόξαν 
τὴν ἐμήν. Τὸ 5εε ΟΠ τίβι ποπουτεὰά δπὰ 
ΒΌΡΤΕΙΩΘ πλιϑὲ ἀνὸσ δὲ ἴπε Οτίβεϊδπ᾿ 8 
͵ογ. Βιυὲ {πΠ1|8 ρίογυ οὗἨ Ο"γίβε σεβυϊίηρ 
ἥτοσι {με εἰεγηαὶ ονε οὗ τὰς Εδίμεσ ἰβ ποῖ 
ΟἿΪΥ δ6ὲπ Ὀὰυϊ 5βῃδγεά ἰπ ὃν 6 ἀϊδοῖρ᾽ς8 
ἴῃ τῆς πιδάβϑυσγε οἵ {πεῖς σδρδοίυ, ν. 22, 
2 Τίπι. ἰ᾿. 12, δν. 11. 21.--ννεσ. 25. 
Πάτερ δίκαιε, “Εἰρμίεουβ Εαΐπετ᾿", 
Τῆς ἀρρεδὶ ἰ8 ποῦν ἴο αοά δ ̓ υδςε ; 
“αἰ ἴὰὰ Ὀοηίϊα8 τὴα τηϊβεγαῖϊ βεγνδηάβη 
εἰ χυᾶ βετὶ ροϊτυΐδβεῖ, οπιηῖρυβ; ἰΐὰ αὶ, 
7ιβειεῖα ποῦ Ρδιεῖυσς οὐ ἀυοτυπάδῃι ἰᾶ- 
οσζεάυϊεδίοτα ἐτυδίτατὶ νοῖᾶ οτεάδεπιυτη ᾿᾽". 
Εταβῆυβ. Ὑπεὲ Εδίμογβ ᾿υβίϊοθ ἰδ 
Δρρεδίεὰ ἴο, ἴδε {πε Ὀε]ϊενίηρ τῆδὺ ποῖ 
8ἤδς ἴἢς [δῖς οὗ ἴῃς ὑπθεϊϊενιηρς ψγοσἹ 
καὶ ὁ κόσμος Εἴδπεῖ ἰγϑηβ]δίθβ “" 4 πΠ|- 
νἱδ,᾽ ἀπὰ 1νᾶτηρε βαγβ 411 ἀϊῆου εν τμυ8 
ἀϊδαρρεασβ. Βυῖ ΕἸβπεσ᾿Β Ἴχδπιρὶθβ ἃγα 
ἱστεϊενδηί. Μευεσ τεπάσιβ " διεβίθουα 
Ἑδιμοῖ---ίγεα, δυο} μου αὶ ἡ δηά 
(π γεῦ ἴδε νογὶ ἃ κπὸνν Τμδς ποῖ "". 
ἱπιοοχ βυρρεδβίβ ἴῃδὲ ἴῃε ἢγδβε καί ἰς 

ςοτγοϊδενε ποῖ ἴο τῆς ἱτητηεάαιοῖν ἐΟἱϊονν- 



ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝῊΝ ΧΥΤΙΙ. 

ΧΝῚ1]. σ᾿ ΤΑΥ͂ΤΑ εἰπὼν ὁ Ἰησοῦς ἐξῆλθε σὺν τοῖς μαθηταῖς 
. αὐτοῦ " πέραν τοῦ " χειμάρρου τῶν Κέδρων, ὅπου ἦν κῆπος, εἰς ὃν 

χχίῃ. 6. εἰσῆλθεν αὐτὸς καὶ οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ. 2. ἤδει δὲ καὶ Ἰούδας, ὁ 

ἘΜῈ νὰν παραδιδοὺς αὐτὸν, τὸν τόπον " ὅτι πολλάκις " συνήχθη ὁ Ἰησοῦς ἐκεῖ 
μετὰ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ: 43. ὁ οὖν Ἰούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν, καὶ 
ἐκ τῶν ἀρχιερέων καὶ Φαρισαίων “ὑπηρέτας, ἔρχεται ἐκεῖ μετὰ 

: ; : οὐϑαεεξλιςε αὶ δύο σεονες τ σεν ἐριδες 
Ἠοϊιζλδηπ, ψο υπδετίαπὰ ἰξ 88 ὝΡ δίαρλ, ἃ πᾶτε Πααυςπον ρίνεη τὸ 

βελτηβ. “1 τἢς οτἱρίπαὶ γεδάϊπρ ννῶβ τον Κεδρων ἰξ 18. εδδὺ ἴο υπάεγείδπὰ μον 
εδοῦ οὗ τῆς ἴνο σοτευριοηβ οἄπις ἴο δε δυϊδβιϊτυϊεὰ ἴοτ ἴξ ὉΥ οοργίβῖβ Κπονηρ ΟἿ 

ἃ νἱ!. 52. 

ατεεῖς." ϑαπάδυ. 

ἷῃρ δέ, θυ ἴο (ἢε δβεοοπά καί, τῃς 
εἴεοι θείην βοπιεϊ πα ἰκα: “ὙΨΏΠε 
τῆε ννογά ἱκπενν Τῆεε ποῖ, [που ρἢ 1 κπενν 
Τίνος, {Π686 οἡυ ἐδβεὶγ ραγὲ κπενν". . .. 
Βιπιασὶγ νεβίοοιε ; “ἴτ βεγνεβ ἴο ςο- 
οτάϊηδῖε {δὲ ἴνο πιαὶῃ οἴδυϑεβ.. . . 
Ἴδε ἔογος οὗ ἰξ ἰβ ἃ5 ἰξννε ννεῦε ἴο ΒΥ: 
ὙΝῸ ἔαςϊβ ἅτε δαυδν ἔγας; ἰξ 8. ἴγὰς 
ταὶ τῇς νου Κπὸν Τῆες ποῖ; ἰξ ἰ8 
ἴτὰς παῖ ἰῃεδε Κπεν ἴπδαὶ Του ἀϊάδι 
δεπὰ της." Μῶν [Πε καί ποί ὃς ἱπιεπἀεὰ 
ἴο σοπηεςῖ [815 οἴαυβε ννἢ τῆς ῥγεοεάϊηρ 

«ον κόσμου, δἀηὰ ἴο τηᾶτκ ἴπὰ οοη- 
τγαϑὲ θεῖινεεη τῆς ἴονα {πὶ ννδ8 ἰπ αοά 
Ῥείοτε ἴδε ἰουπάδιίοη οὗ ἴ8ε νοτὶὰ δηὰ 
τῆς νου 8 ἱρποζᾶπος οὗ Ηἰπι, δηὰ 
εϑρεοῖα! ν οὗ Ηἰβ ἰονεὺ Βυὲ “1 Κπεν 
ΊὮες δηά τἢεδε Κπενν,᾽" εἴς, ὙΠΕΥ ἀϊά 
ποῖ Κπονν αοὰ ἀϊτγεςεῖν δ Οἢσίϑε ἀϊά, 
Ῥυὲ ἐπεγ Κπενν {πεν οου]ά δοοερὶ Ηἰτ 88 
τῆς Κενεδῖες οἵ αοὰ. Απά ἰο πεῖ πο 
μετα ὙΠ ἴο τερεῖνε ΠΊῪ τηεβδβᾶζα, 
Ῥεοδυβε {ΠῸῈῪ Κπεὶν 1 νν88 βεηὶ ὈγῪ ΤΏες, 
Ιπιδλᾶς Κποννη ΤῊΥ πᾶπὶς δηὰ ν}}}} τιᾶκε 
τ Κποννῆ ὉΥ πὴν ἀεαϊῃ ( εἰ58) δηὰ ὉγῪ 
δεπάϊηρ πὰ ϑρίγις οὗἩ τὰ (ΚΝ εβιοοιῦ). 
Τῆς εηά ἰη νίενν ἰῃ 1Π18 πηδη εϑιδιίοη ΌῪ 
ΟΠ τίβε ννᾶβ ἴπδι τῆς ἴον γε υνῃΐοῖ τς 
Ἰδῖῃμεσ παά Ἰονοά τῃς ὅ50η τηϊρῆϊ τεβὲ οα 
ἴδε ἀϊεοίρίε5. ἵνα ἡ ἀγάπη ἣν ἠγάπησάς 

Τῆς σοηδίγυοτίοη 18 ἐουπὰ ἰπ ΕΡ". 
ἢ, 4, ἀπά 8 πεαιαπὲ ἰπ ἴῃ οἰΔβϑβίοϑὶ 
ἡ κρίσις ἣν ἐκρίθη, ,γβίαϑ; τῇ νίκῃ ἣν 
ἐνίκησε, Αἰτίδη.---ὃεε Κυρκεο. κἀγὼ ἐν 
αὐτοῖς. ΤΠὶΒ ἰ8 τῆς επὰ δηὰ ογοννῃ οἵ 
411. Τῆδι Ης βῃουϊὰ ἀεδβίγε 1ῃ]8 ἱπεϊπγαῖα 
ςοτηγηηΐοη ἢ πιθη, δηὰ 5ῃου!ά βεεὶς 
ἃδθονε 411 εἶδε ἴο ᾿ἷνε ἴῃ δηᾷ τὩγουρῇ Ηἰβ 
ἀϊδοίρίεβ, [8 βυγρτί βίης ργοοῦ οὗ Ηἰβ ἰονε. 
σβάρτεκ ΧΥΠΙ]. --- Ετιεάγις βΒ Βρίτῖα 

(Ζων Οεϑελίομκέε ὠμὰ 1ἰἐἐεγαίων ἀες ὕν- 
ελγίςίεηέμπιδ, ἷ. 157 ΕΗ.) Ῥεϊίενεβ ἐπὶ τῃς 
βεςοπά βεςείοη οὔ δ 8 οδαρίεσ ἢ85 Ὀδεη δο- 
οἰἀεηιδιν ἀϊδ᾽οςδιεά, ἀπά παι [18 οτἱρίηδὶ 
ογάες ννῶθ ἂδ (οἱ ονΒ: (1) 12, 13, }εβ88 

8 Ὀτουρῆς ἴο Αππδβϑ; (2) 109-23, Ης ἰ8 
εχαπιϊηεά Ὀεΐοσε {πε ρα ρχγίεβο ; (3) 
24, 14, Ηε ἰβ ραβϑβϑεὰ οἡ ἴο Οαίδρμδβ; 
(4) 15-18, 255-27, ἴῃς ἰπρῖε ἀεηϊαὶ οὗ 
Ρείεγ; (5) 28, ]εβὺβ ἰβ βεηξ ἴοὸ (ἢς 
Ῥτγδειοτίαπι. 

Βυς ιἷ8 δἰταηρεγηεηΐ 450 μδ5 ἴἴ8 
ἀϊηουϊεῖεβ. [τ τοαυΐσεβ 8 ἴο βιρροβε 
1παὶ Οδίδρμδβ μδά οοπὶς ἴο ἴδε ποιϑε οἵ 
Αππᾶβ δηὰ Ἴοπάιςτεὰ ἰἢς εχδτζηϊπαιίοη 
τεοοσάεά ἰῇ 19-23, δῃηά ταὶ ἤδη ἴτ 15 
βαϊὰ ἐμαὶ Αππᾶβ βεπὶ (ῃς ῥγίβοπεσ ἴο 
Οδΐαρῃδβ, αὔεγ τηϊ8 Ἵχαπιϊπαιίοη, ἱξ 8 
ΟἾΪΥ πιεᾶηὶ ταὶ ἢεα βεηὶ Ηἰπὶ ἴο ἴδε 
δουβα οσς ρδίαςς οὗ Οδίαδαρῃμαβ ννδεσς ἴδε 
ϑαππεάσίπι βαῖ, 

γν. 1-12. ΤὰΣε ἀγγεσί οΥ Ἅεξμς.---Ν ει. 
1. Ηανίπρ Βηϊδμεὰ Ηἰβ ργαγεσ δπὰ Ηἰβ 
ἄϊβοουζγβα, [ἐβ808 ἐξῆλθε, “ννεπε οὐἱ᾽ τοπὶ 
τῆς οἷν, 88. 8 βυβρεδιοα ὉΥ πέραν τοῦ 
χειμάρρου, ““1τ΄ὸ ἴδε οἵπες βἰάς οἵ τὰς 
τοιτεηῖ," οἵ. νὶ. τ. χείμαρρος ε8ς. χειμάρ- 
ροος ποταμός, ἃ 5ίτεδπὶ ἰμαὶ ον ἴῃ 
ΜΊΠπίοσ, ἃ ἰογγεηῖ ; οὗ [αδδοῖ, αςεπ. χχχίϊΐ. 
35; οἵ Κιάγοη, 2 84πι|. χν. 23. τῶν 
Κέδρων, “τε Κιάτοπ,᾽ ἀεβοηδεά ἰῃ 
Ηεπάεσβοη᾽ Β Ῥαϊεξέϊμε, 9ουθβ. ὅπον ἦν 
κῆπος “δεῖς ν28 ἃ ραγτάςεη,᾽" ἰπ Μαγκ 
χίν. 32, ἀδβοσιδεά 88 χωρίον (4 σουπίσυ 
Εἰᾶὲε, οἵ ἐδβίδίε), ἀπὰ οαδ]εὰ Γεθσημανῆ. 

ἢῈ Οὐ ΨΜΔΒ ῬγΟΌΔΟΪΙΥ ἃ ἐτίεπά οἱ 
7εβι8. [πἴο τιῖβ ραγάεη Ἧς ψεπεὶ ψ τὰ 
ἮἨΐϊβ8 ἀϊδοῖρίεβ.--- εγ. 2. ἥδει δὲ καὶ 
᾿ἸΙούδαφς. “Απὰ ]υάλ8 4180 Κπενν {Π6 
ῥίᾶςε, Ὀεοαυβε [6808 δπάὰ Ηἰβ ἀἰβεοϊρίεβ 
δὰ ἐτεαυεηῖν δββεπι θεὰ ἵμεγε᾽" ὁπ 

Ῥιενίουβ νἱβὶ8β ἴο [εγυβαίεπι, 1. χχί. 
37. Τῆϊβ ἰ8 ἰηβετίδὰ ἴἰο δοοουπὲ ἔοσ ννβδὶ 
Το] ον 8, ἀηὰ ἴο τεπιὶπὰ ἴδε σεδάσσ οὗ [86 
νοϊυπίαγίπεββ οὗ ἴῃς βυστεηάεσ. ὙΤβεῖα 
ΨΆΒ πὸ αἰϊζεπιρί ἴο εβοᾶρε οἵσ διίάε.-- 
Κγὲες. 3. ὁ οὖν ᾿Ιούδας λαβὼν τὴν σπεῖραν 
καὶ... . σπεῖρα (ϑριτα, 
δηγτῃϊηρ τοὶ εὰ ἂρ ος ἐοϊἀεά τορεϊμει), 
ἃ Κοπιδῃ οοποσῖ (ΡΟ... χί. 23, 1) οσ ἴεητἢ 



1--το, 

φανῶν καὶ λαμπάδων καὶ ὅπλων. 4. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 847 

Ἰ᾿Ιησοῦς οὖν εἰδὼς πάντα τὰ 
"ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτὸν, ἐξελθὼν εἶπεν αὐτοῖς, “Τίνα ζητεῖτε; "ἢ 5. 5 ϑί. 15. 
᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ, “Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον." ν. 7. Λέγει αὐτοῖς ὁ 
Ἰησοῦς, ““ Ἐγώ εἰμι." Εἱστήκει δὲ καὶ ᾿Ιούδας ὁ παραδιδοὺς αὐτὸν 
μετ᾽ αὐτῶν. 
5 εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ ἔπεσον ' ἢ χαμαί. 

τησε, “Τίνα ζητεῖτε; " 

8. ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, “Εἶπον ὑμῖν, ὅτι ἐγώ εἶμι. : 
ζητεῖτε, ' ἄφετε τούτους ὑπάγειν "" 9. ἵνα πληρωθῇ ὁ λόγος δν δ τ 100 
εἶπεν, “Ὅτι οὖς δέδωκάς μοι, οὐκ ἀπώλεσα ἐξ αὐτῶν οὐδένα. ᾿ς αὶ 

1ο. Σίμων οὖν Πέτρος ἔχων μάχαιραν, εἵλκυσεν αὐτὴν, καὶ ἔπαισε 

Οἱ δὲ εἶπον, “Ἰησοῦν τὸν Ναζωραῖον." 

6. Ὡς οὖν εἶπεν αὐτοῖς, “Ὅτι ΄ ἐγώ εἰμι,᾽" ἀπῆλθον 8 εἶν. 46 νἱῖ!. 

1. πάλιν οὖν αὐτοὺς ἐπηρώ- ε νἱ 66: χα. 
14. 4ὃἑἙ ει. 
ἐδ, τ. 4 

εἰ οὖν ἐμὲ το 

χὶϊΐ. 

Υ. 48, εἴς. 

τὸν τοῦ ἀρχιερέως δοῦλον, καὶ ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον 3 τὸ δεξιόν, 

1 ἀπηλθαν, ἐπέσαν ἰη  ΒΌ. 

Ρϑγὶ οἵ ἃ ἰερίου, δηά τῃεγείογε σοπιδί πίη 
δθουϊξ ὅοο τεη. Ζ7λε ςομογὶ ἀδηοῖεβ ἴΠ8 
ξαττίβοη οἵ ἴπῸὸ οδϑβείς Απίοπία, ννῃϊςῇ, 
ἀυσίηρ [86 Ῥαββονεσ, ννᾶ8 δνδι]δθ]ς ἴὸ 
δϑϑίϑὲ (ῃῇς ϑδηπεάσγιπι ἱπ πιαϊπιδίηἰηρ 
οτάεσ. Ρατγῖ οὗ 11 ννᾶβ πονν υδεὰ ἴῃ οᾶβα 
“(ῃς βεγνδηῖβ οὗ {δες ϑαπῃεάσίπι," ἐκ 
τῶν... ὑπηρέτας, 5ῃουϊά ποῖ ρτονὲ 
βυβιοίϊεπι. Α σοηδίἀεγαδὶς Ὀοάν οἵ ἴσγοορβ 
τνουἹὰ οὈνίαϊα ἴῃς τἰβκ οὗ ἃ ρορυΐασ σἰ βίηψ, 
νἱϊ. 32-40, ΧΙ, 42; ἐβρθοίδ ἷγ ΜΚ. χὶν. 2. 
ΎΒΕΥ ννεῖς [υτηϊδπεά ἢ φανῶν καὶ 
λαμπάδων καὶ ὅπλων. φανός νν85 ἃ ᾿ἰπὶκ 
ος ἰογοῖ, ςοῃϑβίβιίηρ οὗ βίσιρ8 οὗ γεβϑίπουβ 
νοοΐ τἰεὰ τορεῖπεσ, ἀπά ἴῃ ἰδῖς ἀτεεῖς 
ΨΜ 88 υϑεᾶὰ ἴος λυχνοῦχος, ἃ ἰδηΐεχῃ ; 
λαμπάς νν88 ἴῃε ορεπ ἰογςῆ. 8εε Ευϊδει- 
ξοτά 8 Νεῶῦ Ῥάγγη., Ρ. 131, δηὰ νν εἰβίείπ. 
Βοῖδ ορεη Ἰἰρῆϊβ δπὰ ἰαπίεσπβ ψψεσε ἴῃ 
086 ἴῃ ἴπε Κοπηδῃ δεγῆγ, ἀπὰ ννουϊά θὲ δἱ 
Ββαπά. “Τῇε βοϊ ἀϊεγβ συβῃεά ουἍ οἵ {πεὶς 
τεπί5 νἱΠ Ἰδηίεγηβ δηᾶ ἴοσομα8." Ὀίοη. 
ΗδΔ]., χὶ. 5. [τ νᾷβ πον τοοῃ, δαυῖ ἱξ 
ταῖρδε δε οἰουάγ, ἀηὰ ἰξ τνουἹὰ σοτίδι πΙν 
Ὅὲ βῃδάν ἴῃ ἴπε ρψαγάεη.---Ν εσ. 4. 6518, 
τπδη, ποῖ νυῖτῇ τπς θοΙάηε88 οἵ ἱρῃοζᾶπος, 
θυ Κποψίηρ πάντα τὰ ἐρχόμενα ἐπ᾽ αὐτόν, 
“4}1 (παὶ ννγὰβ οοπγίπρ ὕροη Ηἰπι,᾿" οἵ. 
1κ. χίν. 31, ἐρχομένῳ ἐπ᾽ αὐτόν, “νγεηὶ 
οὐἵ᾽ ἤἴτοπὶ ἴπε ραγάξη, οὔ πιοσε ργοῦδοὶ νυ, 
νεσ, 26, ἔγοπι ἴῃς στοὺρ οἵ ἀϊβοὶ ρ᾽ 68, “" δηὰ 
848, ΨΥ ΠΟπΊ 56εεῖ γε δ᾽ ἴο σοποδοίγαία 
διϊεηοη οὐ Ηϊπηβεῖῖ δηὰ ρτενεπὶ ἃ 
Βεπογαὶ δίϊδοϊς..---τνεσ. 5. ᾿Ιησοῦν τὸν 
Ναζωραῖον “]}ἐϑ508 τῇς ΝάΖάτσεης," ἐλ 
Αςιβ χχίν. 569, Ναζαρηνός οσουτβ ΜΚ. 
χὶν. 6γ, εἰς. ἐγώ εἶμι, “1 πὶ Ηε". Ηε 
Βαὰ αἰγεδάν εεὴ :ἀεπιβεά ὃν [υἀΔ5᾽ 
Κὶββ, Με. χχνὶ. 47, Ὀυϊ 1ε885 νυἱδῃβὰ ἴο 
ἀοοίατα Ηἰπιβεῖῖ 38 οηα πο ἀϊά ποῖ ἔεασγ 
ἰδεπε!Ποδιῖοπ, Τδαῖ τἢς Κιβ8 ννᾶ8 βῦρεσ- 

3. ὡταριον ἰῃ ἢ ΒΟἢῚ, νυΐρ. “ δυσίςυΐδπι"", 

βυουβ ἰ8, Βοννενοσ, ἢ0 Ῥζοοῦ ἴδδὲ ᾿ξ νγᾶβ 
ποῖ ρίνεη. Εἱστήκει δὲ καὶ ᾿Ιούδας... 
ΤὮΙ5 γεπηαγί ἰ5 ἰηβεσίεὰ ποῖ ἴο Ὀγίηρ ουξ 
τῆαιϊ [υάδβ [εἰ] το πε στουπὰ ψ τῇ {86 
τεδὲ (Ηοἱ Ζπιδηπη), Ὀὰς ἴο ροΐηξ ουξ {παι 
[δι μιά ποῖ οἷν ρίνεη ἀϊγεςιίομβ, δὰς 
δὰ δοίπδ!γ σοοπλς, ἀπ πον οοηϊτοητεά 

Ηΐβ 1ογὰ δηὰ σοπηραηίοῃβ.---- ες. 6. Τα 
ἱπητιεάϊαιε εἤεςι οἵ ΗῚ58 σαὶπὶ ἀδοϊαγδιίοη 
ν 85: ἀπῆλθον εἰς τὰ ὀπίσω καὶ ἔπεσον 
χαμαί, ““1πεν ννεπὶ Ῥδοκνδγάβ ἀπά [ε]] ἴο 
ἔπε ρτουπά '᾿. Ἰοῦ ἰ. 20, πεσὼν χαμαί; 
ΒἰπΉ]Αεν υϑεὰ ὉΥ ἨοπΊεσ, εἴς., 88 --. 
χαμᾶζε. ΤῊΐϊβ τιῖρμς ἢανε θεθπ οοη- 
διάετεὰ ἃ δι βίτιεπι οὐ Ῥβ. χχνίΐ. 2, οἱ 
θλίβοντές με... ἔπεσαν. Τῇε τεοοί!, 
ΨΠΙΟἢ Ποοαββασγι]Υ οαυβε8 βία Πρ δηὰᾶ 
τα! τς ἰπ ἃ σσοννὰ, νν8 πδίυσαὶ, ἐβρεοίδι! 
ἱξ τῆς βεγναπίβ πεζὰ επιρὶογεὰ νγεσς ἴῃς 
ΒΔ ΠΊ6Ὲ 48 ἴποβε ὑνῆο πδὰ Ὀεδη βεηΐϊ ἴο ἴδκα 
Ηἰπι οὔ ἃ ἔογπιεσγ οςςδβίοῃ, νὶϊ. 46. Νο 
οὔς νἱβῃεά το ὃς (ἢς ἤγβε ἴο ἰδ μδηάβ 
ου Ηἰπι. ϑίπλαγ οἴεςῖβ γεγε ρτοάδυςοὰ 
Ὁγ Μοπαπιγηεὰ (ν βεη Ὀυγίμυγ βιοοά ονεσς 
Βῖπι ἢ ἄγαν ϑνογά), Ματκ Απίοηγυ, 
Μαγίυβϑ, Οοἱϊρηγ. Βυὲ τῆε οδήεςς ἴῃ 
παγαϊίηρ ἴῃς οἰγουτηδίδποα ΙΏΔΥ πᾶνε 
Ῥεεη τὸ {Πυδίγαῖϊε {πὲ νοϊ]υπέλτίπεββ οὗ 
ΟἸσίβι 5 βυτγεπάοσ.- --νετ. 7. Πεοϊαγίης 
Ηἰβ ἰδεπεῖῖν 4 βεοοπά {ἰπ|6, [εϑι8 δχ- 
ΡΊΙΟΙΕΥ τεπιιπ 5 [6 οἴῆς 415 ἴπδιὶ ὉΥ τΠεὶς 
ον δοκπον)εάρτηεπὶ πεν ἀγα ἰπβίσυς θά 
ἴο δἤγεβὲ ποπὲ δυῖ Ηἰπιβεὶξ. εἰ οὖν ἐμὲ 
ζητεῖτε. .. οὐδένα. [Ιπτῃυ5 ρτγοϊεοτίπρ 
ΗΙ8 ςοπιρδηίοηβ, [}6β5}8, δοςσογάϊηρ ἴὸ 
7]οῆπ, 1615 χνιϊ. 12 ; δι πουρὴ Ποῖα τῆς 
ζυΙΒΙπιεης ἰδ τόσα βυρεγῆοίαὶ τμδπ τῆδὲ 
ΨΜΏΙΟἢ ν48 ἱπιεπάεά, (ΟἿ 2 ὅδπι. χχίν. 
17.) πνες. το. Ρεῖεσ ἀϊὰ ποῖ νυϊβϑῇ ἴο 6 
τπυ8 ἀϊδβοοίαϊιεἃ ἔγοτη ἴπὰ δίς οὐ 815 
Μαβίεσ, χίϊ, 38, δηὰ {πη κβΒ ἃ ταβους 
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11. εἶπεν οὖν ὁ Ἰησοῦς τῷ Πέτρῳ, 

«Βάλε τὴν μάχαιράν σουϊ εἰς τὴν θήκην. τὸ ' ποτήριον ὃ δέδωκέ 

848 

ἣν δὲ ὄνομα τῷ δούλῳ Μάλχος. 

ἀττν 
ΝᾺ φ: μοι ὁ πατὴρ, οὐ μὴ πίω αὐτό ; ̓̓ 
43, οἷς, 12. Ἡ οὖν σπεῖρα καὶ ὃ χιλίαρχος καὶ οἱ ὑπηρέται τῶν ᾿Ιουδαίων 

κ Αειε ἱ. τό. ἢ συνέλαβον τὸν Ἰησοῦν, καὶ ἔδησαν αὐτὸν, 13. καὶ ἀπήγαγον 3 αὐτὸν 
 Κίοσε 
χ. τ, 

ιἀεα. εξ. οι» . , 
χχχνίξὶ. 8. τοῦ ἐνιαυτοῦ ἐκείνου. 

τὰ χὶ. 49. 

Ὁ Ρε. 

πρὸς "Ἄνναν πρῶτον - ἦν γὰρ ' πενθερὸς τοῦ Καϊάφα, ὃς ἦν ἀρχιερεὺς 
14. ἣν δὲ Καϊάφας ὁ " συμβουλεύσας τοῖς 

Ἰουδαίοις, ὅτι συμφέρει ἕνα ἄνθρωπον ἀπολέσθαι ὃ ὑπὲρ τοῦ λαοῦ. 
15. Ἠκολούθει δὲ τῷ ᾿Ιησοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ ὁ 4 ἄλλος μαθητής. 

ἐαΈανηδ᾽ ὁ δὲ μαθητὴς ἐκεῖνος ἦν "γνωστὸς τῷ ἀρχιερεῖ, καὶ συνεισῆλθε τῷ 

1 σον οταϊτἰεἁ ἰπ ΦΑΒΟΌΙΠ. 

3 ηγαγον Μἰϊπουξ αὐτὸν ἱπ δῷ ΒΌ. 80 ἰπ Τι ΤΊ ΜΝ Ἡ.Ε. 

8 ἀποθανεῖν ἰῃ ἡ ΒΟΡῸ 33. 

40 οπιτιοὰ ἰῃ ἡ ̓ ΑΒΏ, ἰπβεγιεά ἴπ βοῦοΙ.Π. Τῆς δτγιῖο]ε ἰβ οὐξ οὗ ρίαςς Βεζσε, 
Ἐβουρα ἀρρτορτίδις ἴῃ χχ, 3, 4- 

φοββίθϊς, ἃ8 οπἷν ἴμε ϑαπῃςάγιπι οβῆοϊαἱβ 
ψουϊὰ δηῖες τῇς ραγάθη, ἰδεανίηρ {πὰ 
βοϊάϊεσβ ουϊδἰά6. ἔχων μάχαιραν, “ Ππανίηρ 
ἃ ενοζὰ,᾽"" “ῬΙῸ πῖοσε ρεγερτίηδηπίμπ ἰῃ 
16 Ἰοςΐ8,᾽ ατοῖυδ, δηὰ οὐ Τπυογά,, ἱ. 6; 
1υκς χχί. 36. Ηες βίσυςκ τὸν τοῦ 
ἀρχιερέως δοῦλον, “τῇς ΠΙρῚ τίει 8 
βεζνδηῖ". ὙὉῇῆε δοῦλοι ἅτε ἀϊδείηρσυϊϑῃεὰ 
ποῦ ἴῃς ὑπηρέται, νεσ. 18. Ϊομη, θείης 
δοσυαϊπιεά ννἢ τὰς ΠΡ ῥτγίεϑι β ἤουβο- 
ποϊά, Ὀοιἢ ἰάςπιβεὰ τς πιδη δηὰ κπανν 
Ἠΐδ πᾶῆης, νος ἢ νν88 ἃ σοτῃσηοη οἤθ, 8668 
Ψνειδβιείη, απά οὐ Νεδ. χ. 4; αἰβο, Ῥογ- 
ΡὮγτυ, {γε οΓ Ῥιοίίνει5, 17. “π᾿ ΠΥ 
παῖϊνε ἀϊαϊεοι 1 (Ρογρβγεν) τν88 οδεά 
Μαϊοδυβ, ννὩϊο ἢ 18 ἱπίογργειεά, Κίπρ." 
ἀπέκοψεν αὐτοῦ τὸ ὠτίον τὸ δεξιόν. Ιῃ 
Μαιῖς χὶν. 47 ἀφεῖλεν τὸ ὠτάριον. τὸ 
δεξιόν ἱπάϊςαἴεβ εὐειν πε 88. οσ 800 8ε- 
4αεπὶ ἱπείπηδίε κηον]εάρε. Ῥείεσ τηεδηῖ, 
πὸ ἀουδί, ἴο οἴεανε ἴῃς πεδᾶ.---Ν ἐγ, 
11. Ρεϊοσ᾽β δοιίοῃ, ποννενεσ, τγᾶβ ποῖ 
ςοπιπιεπάεὰ. βάλε... θήκην. “Εεδ 
ενδηρεῖίςα πο δρίτυγ εὐυδηηοάϊ ῥγαςϑβὶ- 
ἀϊ18.᾽" Ετγδβῆγυβ. θήκη, ἃ τεςορίδοεῖε; 
βοιπειίπιεβ ξιφοθήκη ; υδ02}}Ὑ κολεός. 
τὸ ποτήριον. .. αὐτό. Εοτ ἴῃς ἤρυτα 
οἵ τε οὐ, βες Ἐζεκ. χχίϊϊ. 31-34; Μι. 
Χχ, 22, ἀπά χχνΐ. 39. 5841] τεῖιβε ἴῃς 
οὶ ἀρροϊπιεά τῆς Ὁγ τπς Εδίπες )---Ν ες. 
1Δ. Ἢ οὖν σπεῖρα... αὐτόν. Τῆς 
ἙἘοπιδη 8οϊάΐοτβ, ἡ σπεῖρα, υπάετ (δες 
οτάετβ οἵ {πεῖς ΟΠ] ΐαγοῦμ (Ττίρυπε, 
Οοϊοηεῖ), αρειεᾷ (ῃς οβῆςετβ οὗ ἴδ6 5δη- 
Ὡςάτίπι, ὑπηρέται τῶν ᾿Ιουδαίων, ἱπ τς 
ἈρΡΡτεμεηβίοῃ οὗ [εβϑ8. Α8 ἃ πηδίζεσ οὗ 
οουγβε δηὰ ἐο]ονήίηνς ἴμ6 υπίνετβαὶ ργασ- 
εἷος ἔδησαν αὐτόν, “πεν Ὀουηὰ Ηἰπι,᾽" 
«ἰὰ Ηἴ5 μβαπὰβ βῃδοκίεά Ὀεδὶπά Η18 δδοίς. 

νυ. 13-24. Εχανιϊμαέϊονπ δεΐογε ἄπμας. 
-τνεσ. 13. καὶ ἀπήγαγον αὐτὸν, “ ἀπά 
ἴπεν Ιεὰ Ηἴπὶ ἴο Αππ88 ἤγβι "0. πρῶ 
τείεσβ ἴο τις βιυρβεαυεης δχδηλϊπδίοηβ, 
νν. 24, 28. ΤἼα τεᾶβοη ἴοσ ἰδικίηρ Ηἰπὶ 
ἴο Αππδ8 ἢσβξ ννὰβ τῃλὶ "6 νν8β ἰδίμει- 
ἰη-ἶανν οὔ τδς δου] ἈΙρἢ ργίεϑι, Οδίαρῃᾶς, 
δῃᾷ νγ885 ἃ πηδι} οὗ ςογηγηδηάϊην ἰπβυεηςε. 
Ης πιδά δἰπιβεῖῇ Ῥεθη πῖρῆῃ ρῥγίοϑι ἴσοι 
4.0. 7-14,) ΨὮ1Πε ἔνε οὗ Πἰβ βδοῆβ οσουρίεὰ 
τῆς οβῆοε ἴῃ βυςςεββίοη, Οδίαρμαβ δεϊὰ 
οδοες 1 37 Α.Ὁ. Οπ ἀρχιερεὺς τοῦ 
ἐνιαντοῦ ἐκείνον 566 χί. 40.--- εἴ. 14. 
Τῆς δειτυάς Οδίαρῆδβ ψνγὰ8 ἰἰκεὶν ἴὸ 
δββυπιε ἰονγαγάβ ἴῃς Ὀγίβομοσ 18 ἰηδςδιοὰ 
ἘῪ δίδ ἰδεπε ποδείοη ἡν ἢ ἐπ πὸ ρέσβοπ ΠΟ 
υαἰτετεά τῆς ρτὶποίρὶε, χί. 5ο, ὅτι συμφέρει 

ἀπολέσθαι.--Νες. 15. ᾿Ἠκολούθει 
«ον μαθητής. “ΤΠεῖε ἰοἸονεὰ ]εβι5 
δίσοη Ρεῖες "--ν τ ποῖ ἰῃς πδῖτᾶ- 
εἶνε 18 πονν σοποογηθά---" ἀηὰ δηοῖμοῦ 
ἀϊδοίρ!ε,᾽" πῃ 811 ργοδδθ εν ]οθπ. Ης ἰ8 
τλδπεοηεὰ το Ὄχρί δίπ πον Ῥεῖεσ ουπά 
Δοοαβ8 ἴο ἴδε ΠΙΡΏ ρῥτίεβε᾽ ΒΒ τεβίἀθηςε. 
“Τῆι ἀϊβεοίρ!α ννὰβ Κποννῃ ἴο ἴπε πῖρῇ 
ΡῬτίεβι," ἐδ.) Ῥγοῦ ΡΥ ἴο Οαίαρμαβ, δὰ 
δεοςογάϊπρὶν ᾿ναπὶ ἴῃ Ὡ [6808 εἰς τὴν 
αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως, “ἰπίο ἴῃς ραΐδος 
(ος οουτ) οὗ τῆε ΒΙρὮ ρῥσίεβε ", αὐλή, 
οτἰ σία! ἴθ οουγὶ οὐ φυδάγαηπρ!ε τουπὰ 
ΨὨΪΟΒ τῆς μΒουβα 88 δ}, ννὰβ υϑεὰ οὗ 
τῆς τεβίδεπος ἰΐβεϊ. Αρραγεπῖγ, δηὰ 
ΨΟΓΥ πδίυγαι γ, Απηδβ μδὰ δρασγίτηεηϊδ 
ἴῃ τὴῖ8. οβοία! τεβίδεπος πον οσουρίεὰ 
Ὁγν (δίδρῃδϑ.---Ν εσ. τ6. Ῥεῖες, ποῖ Ῥείη 
Κπονῃ ἴο ἴπε Ππουβεδοϊά, ννγῶδ Ἵχοϊυὰι 
δηὰ 5βιοοά οιεϊάς αἱ ἴῃς ἀοοτ, πρὸς τῇ 
θύρᾳ ἔξω, ο΄ χχ. τ:. [οΒη, τηϊβδείπρ Ἀἰπὶ, 
Βροκς ἴο ἴδε ἄοοτκεερες δηὰ ἱπισοδυςοὰ 
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Ἰησοῦ εἷς τὴν αὐλὴν τοῦ ἀρχιερέως τό. ὁ δὲ Πέτρος εἱστήκει πρὸς 
τῇ θύρᾳ ἔξω. ἐξῆλθεν οὖν ὁ μαθητὴς ὁ ἄλλος ὃς ἦν γνωστὸς τῷ 
ἀρχιερεῖ, καὶ εἶπε τῇ θυρωρῷ, καὶ εἰσήγαγε τὸν Πέτρον. 17. λέγει 

οὖν ἡ " παιδίσκη ἡ θυρωρὸς τῷ Πέτρῳ, “Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν ο Θ(!. ἵν. 21 
εἶ τοῦ ἀνθρώπου τούτου ;" Λέγει ἐκεῖνος, “Οὐκ εἰμί." 18. Εἰστή- το 
κεισαν δὲ οἱ δοῦλοι καὶ οἱ ὑπηρέται " ἀνθρακιὰν πεποιηκότες, ὅτι Ρ καί. ο. 
ψύχος ἦν, καὶ ἐθερμαίνοντο᾽ ἦν δὲ μετ᾽ αὐτῶν ὁ Πέτρος ἑστὼς καὶ ἕ: τα 

θερμαινόμενος. 19. Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησε τὸν Ἰησοῦν περὶ τῶν 2. " 
μαθητῶν αὐτοῦ, καὶ περὶ τῆς διδαχῆς αὐτοῦ. 20. ἀπεκρίθη αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς, “Ἐγὼ “παρρησίᾳ ἔλάλησα τῷ κόσμῳ - ἐγὼ πάντοτε νἱ!. α τα, 
ἐδίδαξα ἐν τῇ 2 συναγωγῇ καὶ ἐν τῷ ἱερῷ, ὅπου πάντοτε ὃ οἱ Ἰουδαῖοι 
συνέρχονται, καὶ "ἐν κρυπτῷ ἐλάλησα οὐδέν. 21. Τί με ἐπερωτᾷς ; τ νἱῖ. 4. 
ἐπερώτησον τοὺς ἀκηκοότας, τί ἐλάλησα αὐτοῖς " ἴδε οὗτοι οἴδασιν 
ἃ εἶπον ἐγώ.᾽᾽ 22. Ταῦτα δὲ αὐτοῦ εἰπόντος, εἷς τῶν ὑπηρετῶν 
παρεστηκὼς " ἔδωκε ᾿ῥάπισμα τῷ ᾿ἸΙησοῦ, εἰπὼν, “ Οὕτως ἀποκρίνῃ ε χίχ, 5. 1ε, 
τῷ ἀρχιερεῖ ; 

1 λελαληκα ἰη ΜΑΒΟῚ, 

23. ᾿Απεκρίθη αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “ Εἰ κακῶς ἐλάλησα, 1. 6. 

3 Οπξ τῇ νἢ ΦΑΒΟΌ. 

8 παντες ἴῃ ΘΑ ΒΟ Ὶ, δηά πιοβὲ νεσβίοπϑβ. 

Βίπη. τῇ θυρωρῷ, ἴεπιαῖς ἀοοτικεαρειβ 
ἌΡΡεδγ 2 ϑᾶπ,. ἱν. 6, Αςῖδβ. χὶΐ. 13, δά 
βεε Ψνείδιεϊη.--- ες. 17. Νδίιυγα ΠΥ 86 
ςοποϊυάεά ἔτοπι [οΠη᾿8 ἰηϊσοάυοίηρ Ὠἰπὰ 
ἴμαι Ῥεῖεσ ννὰβ δἷβο ἃ ἀϊβοῖρὶς, ἀπά 48 ἃ 
τες ἱπποσεηΐῖ δηά ρυγροβεὶ 88 τγογηδγὶς 
βᾶγβ: Μὴ καὶ σὺ .... τούτον; “Ατα 
Οὰ αἷβο οης οὗἉ [ἢ]8 πιδη᾿5 ἀϊβοῖ ρ[6β ὃ ̓"" 
6 βᾶυ8, οὐκ εἰμί, “1 4πὶ ποῖ "᾿.--νν ες. 18. 

Εἱστήκεισαν .. . θερμαινόμενοςς. Τῆς 
Βουβοποϊά βεγναπίβ δπὰ της ϑδημδάτίὶ πὶ 
Βεγνίϊοσβ ῃδὰ τηδᾶς ἃ ἢτγτε ἴῃ πε ορεῃ 
φουτὲ οὗ {πε πουβα δηὰ ννεστὲ βίδπάϊηρ 
τουηὰ ἱξ τναγπλίπς {πεπιβεῖνεβ. Ρεῖεγ, 
Ὁπαραβῃεά Ὀγ ἢἰ8 1ἰε, ἰοϊπεά Ὠἰπιβ6] ἴοὸ 
115 ὅτοὺρ δπά βιοοὰά ἰῃ {πε [ἰρῃς οὗ τῇς 
ἢσε. Οὐ. 1κ. χχίΐ, 56, πρὸς τὸ φῶς. 
[ξύθθιειι ᾿γίηρ 2500 ἔεες αὔονε 568- 
Ἔνεὶ, ἰ8 οοἱὰ δὲ πἰρῇῃξ ἴῃ βρείηρ.---ν ες. 
19. Ὁ οὖν ἀρχιερεὺς ἠρώτησε. .. “Τῆς 
ΒΡ ρτίεβε τἤθη ἱπίεσγοραῖεά }6βὺβ ἀρουΐ 
Ηἴ8 ἀϊδοῖρ]ε8 ἀπά δϑουῖ Ηἰβ ἐεαςῃιηρ,᾿" 
ἈΡΡΆΓΕΠΕΙΥ υνϊβῃϊηρ ἴο Ὀτὶπρς οὐἕ οη ψψῃδὶ 
ἰειβ Ηδ πιδᾶς ἐἰβοὶρίεβ, ννμεῖμετ 88 
ἃ 5|π|ρΡῖὲ ΒΔΌΡΙ ΟἿ 48 Μεββίαῃ. Βυῖ 
7εδὺ8 δηβινεγεᾶ : Ἐγὼ παρρησίᾳ ἐλάλησα 
“νον οὐδέν. ὙΠε ὨΙΡΉ ῥγῖθβε᾿β φιοβίϊοη 
ΨΜΆ8 υϑεῖςβ8. 688 πδὰά ποιπίηρ ἴο 16]]} 
ὨΙοΠ Ηε παὰ ποῖ ρυδ)οῖνγ δἀπὰ ἔτε- 
4υσηεῖν ῥγος αἰπιεά. δι τι ] εν ϑοογαῖεβ 
τερίϊοὰ το Π΄8 ἱπάρμεβ (Ρίδῖο, 4ῤοὶ., 33), 
ΦἸΠ Δ᾿Υ οπε βᾶγβ ἴδαϊ πε πα8 δνὲσ 
Ἰεαγηεᾶ οὐ μβεαγὰ δηυτῃΐηρ ἔσοπι πε ἴῃ 
Ῥείναῖα νης τῆς τνοτ]ὰ Π48 ποὶ μεαγά, 

Ὀς δββυσεά ἢε βᾶγβ ψνῆδὲ ἷβ ποῖ ἔγαςε"", 
παρρησίᾳ “ νἱίποιυε τεβεῖνε," γιεξλαϊές- 
ἰος, Ἡοϊιζτλαπη. τῷ κόσμῳ, ““ἴο δνετυ- 
Ῥοάγ,᾽" ἴο 411 Ψδο οδτεὰ ἰἴοὸ βεᾶσ; οἱ 
ϑοοτγαΐεβ᾽ δημοσίᾳ. “1 αἰννᾶγϑ Δι ρὩϊ 1π 
δβυπάροσυς ἀπά 1ῃ τῆς ἰεπιρίς᾽"; τῆς 
δτιιϊοῖς ἀτορρεά 88 ψὲ ἄτορ ἰξ ἴῃ τὸ 
ἀγῶϑε “ἴῃ σδυτοῦ"; ἀλην αι ἐνε., ἴῃ 
ΟἿὮ 58. 6 δηὰ ἰετηρίς, πάντες “4}} 

τῆς ἸΟΥΣ πα ΙΒ Ἴ ν ες 21. “ΨΜῈγ 
ἄο γου ἱπίεττοραίε τε ὃ Αδὶ ἴῆοβε ψῇῆο 
βανα πελά, ναὶ 1 βαϊὰ ἴο τῃεγλ.᾽" 
ΘιγΉ Παγῖν ϑοογαῖεβ ἀρρεαὶβ ἴἰο Πίβ5. ἀϊ8- 
εἰρίεβι ὙΠε οὗτοι τηὶρῃϊ Ὀε ςοπδίτυεά 45 
ἐ{7εβὺ8 Ἰοοκεά ἐονναγὰβ βοῆς ΨΠῈΟ ὑγεγα 
Ρτγεβεηῖ--νεσ. 22. Ταῦτα. .. ἀρχιερεῖ; 
ῥάπισμα. Το οἷάετ τηεδπίηρ οἵ ῥαπίζειν 
νᾶ 5 “το 5βέσί Κα ἢ ἃ το " δο. ῥαβδίζειν ; 
Ῥυξ ἴῃ Ἰαίες ασεεκ ἴξ πχοδηὶ “ ἴὸ ρίνε ἃ 
Ὁῖονν οἡ τῆς οἰδεῖ ἢ ἔἢς ορεη παπᾶ", 
ὙΠΐ8 ἰβ ρυϊ Βεγοηά ἀουβδε ὃν ΕἸε]ά, Οὐΐηηι 
Νονυ., Ῥ. γι; ο΄. Βυξπετίοσά β Νεῖσ 
Ῥλιγγη., Ῥ. 257. ἘΌΝ. πιᾶῖρ. “ἢ ἃ 
τοά " 8 ποῖ δῃ ἱπιρτονεηεπὶ οὐ ΕΥ΄. 
τεχέ.-τν ες, 23. ΤΏΘ ΟΔἸπηη685 δηά γεᾶ- 
ΒΟΠΔΡΊΘΠμ 688 οὗ [εβ08᾽ τεΐϊογί ἴο (88 ὉΪονν 
ἱπηργεββεᾶ ἰ οὐ ἴδε τπηεπιοσν οὗ [οἤπ, 
ΜΠο8Ὲ. οὐνη δἰοοά ννου]ά Ῥο] ἤθη Ὠς 
δᾶ» δ8 Μαβῖεσ βίσυςκ ὈῪ ἃ βεγνδηί.-- 
Ψψεσ. 24. Α8 ποῖμίπρ ννᾶ8 ἴο Ὀς ραϊπεά 
ΌΥ ςοπεϊπυΐπρ ἔς εἐχατηϊηδιίίοη, [6ϑὺ8 18 
Βαπάςά οἡ ἴο (δίδρμδϑ, ᾿Απέστειλεν 
ἀρχιερέα. 

ΨΝεσ. 25 τεβυπιεϑ τῇς παγγαῖίνε ἰηΐεσ. 

54 
᾿ 

»" 



8:0 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΥΠῚ 

1 Ἡεῦ. ν. 14. μαρτύρησον περὶ τοῦ "κακοῦ εἰ δὲ ὁ καλῶς, τί με δέρεις ; 24. 
(Ἡ. ἱν. 17. 
Ἐχοὰ. (ἃ, 
χχὶὶ. 

᾿Απέστειλεν 1 αὐτὸν ὁ ἼἌννας δεδεμένον πρὸς Καϊάφαν τὸν ἀρχιερέα. 
25. Ἦν δὲ Σίμων Πέτρος ἑστὼς καὶ θερμαινόμενος εἶπον οὖν 

αὐτῷ, “ Μὴ καὶ σὺ ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ εἴ; ᾿ Ἠρνήσατο ἐκεῖνος, 
καὶ εἶπεν, “Οὐκ εἰμί." 

ΠΤ 
γ, εἰς, κήπῳ μετ᾽ αὐτοῦ ; ̓ 

σν χίη. 988. ἀλέκτωρ “ἧ ἐφώνησεν. 

ν χῖχ. 9. 
Αςἰοχχ 

35: 

Ἡεῦ. 
15. Τίι. 

μὰ 8. ποὺ τούτου ; 

αὐτόν." 

26. Λέγει εἷς ἐκ τῶν δούλων τοῦ ἀρχιερέως, 

" συγγενὴς ὧν οὗ ἀπέκοψε Πέτρος τὸ ὠτίον, “ Οὐκ ἐγώ σε εἶδον ἐν τῷ 
27. Πάλιν οὖν ἠρνήσατο ὁ Πέτρος, καὶ εὐθέως 

48. ἌΓΟΥΣΙΝ οὖν τὸν ᾿Ιησοῦν ἀπὸ τοῦ Καϊάφα εἰς τὸ ἥ“ πραιτώριον. 

ῬΒΙ ἣν δὲ πρωΐα ̓. καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλθον εἰς τὸ πραιτώριον, ἵνα μὴ 

χα εν ν. . ᾽ μιανθῶσιν, ἀλλ᾽ ἵνα φάγωσι τὸ πάσχα. 29. ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πιλάτος ὃ 

πρὸς αὐτοὺς, καὶ εἶπε, ““ Τίνα κατηγορίαν ᾽ φέρετε κατὰ τοῦ ἀνθρώ- 
30. ᾿Απεκρίθησαν καὶ εἶπον αὐτῷ, ““ Εἰ μὴ ἦν οὗτος 

41. Εἶπεν οὖν αὐτοῖς 

ὁ Πιλάτος, “Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς, καὶ κατὰ τὸν νόμον ὑμῶν κρίνατε 
Εἶπον οὖν αὐτῷ οἱ ᾿Ιουδαῖοι, “Ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν ἀποκτεῖναι 

Δ ουν ἱπεοτίεὰ ἰπ ΒΟ᾿Ὶ, 33, νν ὨΪ ἢ σοιηρεῖβ ἴῃς ἰσδηβίιίοη “ Απηδ8 τπεγοΐοσζε βεηὶ 
Ηἰπι,"" δπὰ οσοϊάβ τς πιεαπίηρ "" ΑΠΏΔ8 μδά βεηὶ Ηἰπὶ ᾽", 

3 Βεϊῖες πρωι 25 ἰπ ΑΒΟΏ. 

Σ Πειλατος ἰη ΑΒΟ, Πιλατος ἱπ 90. τ τοργθβεηίβ ἴῃς 1,διίπ ῥέϊαέμς, “ ατταεὰ 

ἢ ἃ 7ανεϊίη ". ἀξω ἰδ ἀἀάεά ἱπ  ΒΟῚ, 33. 

4 κακὸν ποιων τεδὰ ὉγΥ Τὰ ΤΊΝΝ. Η. οἡ {δε δυϊμουῖν οὗ 3.ΒΙ,33. Τῆς Νυΐξαῖς 
[28 “ πιδίεἴδοίοσ ᾿᾿.. 

τυρίεἀ αἱ νν. 18-10, πὰ τεβυπιεβ ὉΥ τε- 
Ρεδιίηρ ἴμε βιαιεπιεπὶ τμδὶ ϑἰπίοη Ῥδίεγ 
ΨΜ 88 βίαπάϊηρ δηὰ νναγπγίηρ ἨἰπΊβεϊξ, 
ΨΜΏΙς ἢς ἀϊά 5ο ἴῃς βεγνδηῖβ δῃὰ ΟΠ ςοΓϑ, 
νεγ. 18, ὙΠ Ψεζε τουηὰ (ῃς ἤτε βαϊά, Μὴ 
καὶ σὺ... “Ατἴα γοιι αἷ8ο οὗ Ηἰβ ἀϊ5- 
εἰρίεβ ὃ "--νεσ. 26. Λέγει εἷς ἐκ τῶν 
δούλων... ὠτίον, “οπε οὗ {πε βετναπὶβ 
οὔ τῆς ΠΙρὮ ρτίεβε, ννῃὸ νν 8 ἃ κ᾿ πβηδη οὗ 
δΐπι," εἴς., “4 ἀεῖδ!} νοῦ πιᾶτκβ δῃ 
εχαςὶ κπονίεάρσε οὗ πε Πουβθῃοϊά (νεσ. 
15)," ΝΥ εβίοοιξ.---Νεσ. 2). Πάλιν οὖν... 
ἐφώνησεν . . . Α οσοοῖς ογενν, ἴῃς ἄαννπ 
ΔΡρρσοδοῃίηρ, δπὰ {πε νναγπίπρ οὗ χἱἱὶ, 38 
ν 88 1 8]1εὦ. 866 οη χὶϊ!. 38, 

γν. 28---χίχ. τ6. ϑέεσης δείογε Ῥίαίε.--- 
Ψνεν. 28. ἔΑγουσιν, “ὙΠεν ἰεδά,᾽" 1.6., 
τῆς ϑαημεάγίβιβ νῆο μαὰ δββεγη]εὰ Ἰεδά : 
ἰπ Κα χχίΐ. τ, ἀναστὰν ἅπαν τὸ πλῆθος 
αὐτῶν. ἀπὸ τοῦ Καϊάφα. ἙΕἸἰεϊά ρτείετβ 
τγδηϑδιίηρ “ ἴτοπὶ ἴῃς δουδα οὗ Οδία- 
ΡδΑ5," οἱ Μαικ ν. 35; Αςίβ χνΐ, 40. 
πραιτώριον, ἐγαειόγίνμι, τι. “τὰς ρεηε- 
ταῦ Β ἴεπι᾽" ; Πετε ργορδθϊυ πε ρόονθσηογ β 
ηυαγίοτβ ἰη Απηϊοπία, υϊ ροββίθ!νῪ [88 
τιδρηίἤοεηι ρϑίαςς οἵ Ἡετοὰ υβεὰ Ὁγ ἴῃ6 
ἙἘοπιδῃ βόνεσποσ νν ἢ ῖϊε ἴῃ [εγυβαὶ θπὶ ; 566 
εβρϑοία!ν Κείπι, ϑέεσιις οὔ Ν' αξαγείᾷ, νὶ. 

198. Τι. ἦν δὲ πρωΐα καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσῆλ- 
ν. 0... 1 ννᾶβ δεῖν τηογηίηρ (δ 6 

Τουτἢ νδίςῃ, ἔτοπι 3 ἴο 6 α.μ., βεεὲ ΜΙ αγὶς 
ΧΕΙ, 35; 8566 Οὐ χίϊ!. 38) ἀημὰ {πεν τδεπι- 
βεῖνεβ επίεγεά ποῖ ἱπῖο ἴπε ραΐδος ἴμαᾶῖ 
18εν πλρῶς ποῖ ὃὈς ἀεβίεἃ θυὶ τηῖρῃὶ εαὶ 
1πε ραββονει." Ὑτ0Ὡῖε ἀδινηίπρ οὗ ἴῃς ἀδγῪ 
δε6ΠΊΒ ἴο πᾶνε τεπιπάεά ἔπεπὶ οὗ [ἴ8 
βϑοιεὰ οπαδζδοῖεσ.υ. ΤῸ επίοσ ἃ δοῦβε 
ἴτοτὰ ψϊοἢ 411 ἰεάνεη παὰ ποῖ Ῥεεῆ τε- 
τηονεὰ ννᾶ8 ροϊ!υτοα. γοῦν ἴοο ἐπε 
τρετα δπίγαηος ἱπίο ἔπε ποῦθε οἵα ἀεη- 
Ἐ1ς ννὰ5 τῆς ρηδὲ ἴμεβε πιεη βιίγαϊπεὰ δί. 
ὙΠς ρἱαίη ἱπίδσθπος ἔτοπὶ ἴ8ε τνογὰ ἰ8 
τὲ τῇς ΡΆβοπδὶ ϑυρρεσ ννὰβ γεῖ ἴο ὃς 
εδῖεσῆ. Βυῖ 8εὲ Ἐῤεγβεῃείπιι5 Σὺδε οὐ 
ἔεδις, ιἰ, 566.---Ψ ες. 2ο. ἐξῆλθεν οὖν ὁ 
Πιλάτος... Τῆς εχδσηϊπαϊίοη δερᾶῃ 
τπεγεΐοσε ἴῃ τῆς ὀρεη αἷγ ἴῃ ἔτοηξ οὗ τῇς 
Ῥυϊάϊηρ ; οὗ, χίχ. 13. ΡιΙαῖε ορεπεά τῆς 
ςαβδ6 ὙΠῈ ἴθ ἔογγηδῖ ἱπαυῖγυ, Τίνα 
κατηγορίαν κι τ λ.; Τὸ [1Πϊ8 τεᾶβοη- 
δε ἀειηδπᾶ {πε ϑαππμεάγιβιβ Ἴνδϑίνεϊν 
δηὰ ἰπβοίεπεν ΤΡ (νεσ. 30): “Ηδά 
Ηε ποῖ Ῥεεη ἃ κακοποιός ννε 5ῃουϊὰ ποῖ 
δᾶνε ἀε!ἰνετεὰ Ηἱπ ἴο γου ". [τ ἀρρεατβ 
«ῃεγείογε ἴπαὶ μανίπρ δἰγεαάν ςοπάεπιπεὰ 
Ηἰπὶ το ἀεαδιῃ (58εε Με. χχνὶ. 66, ἕνοχος 
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οὐδένα -᾿ 32. ἵνα ὁ λόγος τοῦ ᾿ἸΙησοῦ πληρωθῇ, ὃν εἶπε "σημαίνων ε χἰ!. 33. 
ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνήσκειν. 

πραιτώριον πάλιν ὁ Πιλάτος, καὶ 
43. Εἰσῆλθεν οὖν εἰς τὸ 

"ἐφώνησε τὸν ἸΙησοῦν, καὶ εἶπεν 4.40: 1]. το, 
αὐτῷ, “Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων ; " 34. ᾿Απεκρίθη αὐτῷ ὁ 
Ἰησοῦς, “᾽ΑΦ᾽ ἑαυτοῦ σὺ τοῦτο λέγεις, ἢ ἄλλοι σοι εἶπον περὶ ὃ ν- 19. 
ἐμοῦ ;" 35. ᾿Απεκρίθη ὁ Πιλάτος, “““ Μήτι ἐγὼ ᾿Ιουδαῖός εἶμι; τὸ ς ἱν. 20. 

ἔθνος τὸ σὸν καὶ οἱ ἀρχιερεῖς παρέδωκάν σε ἐμοί - ὅ τί ἐποίησας ; ᾿᾿ ἁ : 5κπ).χχ. 
36. ᾿Απεκρίθη ὁ Ἰησοῦς, “ Ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν " ἐκ τοῦ ὁ ἦἶ 9ς:. 
κόσμου τούτου" εἰ ἐκ τοῦ κόσμου τούτου ἦν ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ, οἱ 
ὑπηρέται ἂν οἱ ἐμοὶ ἀγωνίζοντο, ἵνα μὴ παραδοθῶ τοῖς Ἰουδαίοις " 

θανάτον ἐστί. ΜΚ. χίν. 64) ἴδεν Βαπάεδά 
Ηἰϊπι ονετ---παρεδώκαμεν--ἴο Ριϊαῖα, ποῖ 
ἴο Βανς {μεῖς Ἰυάρπιεπε τενίβεά, Ῥαὰΐ ἰὸ 
Βανς {μεῖς ἀεοϊβίοη οοπβγπιεὰ δηᾶ τς 
Ρυπίβῃπιεης οχεουϊεά, κακοποιός ἰδ 
ἰουπά ἰη Ατίβε., Εἰλ., ἵν, 9, Ροϊγϑίιιβ, δηὰ 
πεαυεηεῖν ἰπ σ Ρεῖεσ.---τνεγ. 31. Τῆΐβ 
ἄοεϑ ποῖ βυὶ: Εοιηδη 1ά648 οὗ ̓ ιβεῖσε ; πὰ 
τπετείοσς Ρ Ϊδῖς, δβοσ δίπρ {πεῖς γαϊυοῖ- 
ἃποε ἴο ἰᾶὰὺ ἃ ἀεῆπίις οἤδγρε δρδίπϑὶ {πε 
Ῥτίβοηες ἃπά ἴο πᾶνε τῆς ᾿ᾶβε τεορεποά 
ἴο ἴῃς ἀϊ συν οἵ εἐχρίαἰηίηρ ἴο ἃ Εοπιδῃ 
δε δοῖυδὶ ἴδνν δπὰ ἰγδηϑρτεββίοῃ, δά 8 
τπεπὶ ἢηϊβῃ (ἢς ᾿αβε ἕο ἱδεσηβεῖνεβ, 
λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς... ο΄, Αοἰδβ χνὶϊ!. 
14.-- ες, 32, ΤΠΐδβ, πόνανασ, πον ἀε- 
οἰἴπα ἴο ἄο, Ῥδοδυβα ἴὲ ἰ8 ἴδε ἀδδίἢῃ 
Ῥδηδίεν ἴον ἀδείτε, ἀπά (5 ἴΠπαῪ πᾶνε 
πο τῖρῃε ἴο ἱπῆϊοι ; ἡμῖν οὐκ ἔξεστιν 
ἀποκτεῖναι οὐδένα. Ιη τΠε ΚοπΊδη ῥτο- 
νίποεβ ἐς ροννεῖ οὗ [ἴὸ ἀπὰ ἀεδίῃ, (ῃς 
115 ρἰαάϊὶ, ννᾶ8 τεβϑεγνεά ἴο ἴῃς ρονεγηοσ. 
866 Ατῃοϊάβ Κοναπμ Ῥγου. Αἀπιϊπὶςέγα- 
ἐΐϊοπ, ῬΡ. 55, 57; δπά Ϊ3οβερῆυβ, Βεἰϊ, 
δ ά., 11. 8, 1, Μῆο βίδίεβ ἴπδὶ ἤθη {δα 
τεισίτοσυ οὗ Ατοδμεΐίδυβ ρδββεά ἴο πε ῥγο- 
νἱποῖα! ρονετποσ, Οοροπίυβ, ἴῃς ροννεσ οὗ 
ἰπῆϊοκίη Ρ σαρίταὶ ρυπιβμπιεηὶ νν88 ρίνθῃ Ὁ 
Ηΐπι, μέχρι τοῦ κτείνειν λαβὼν παρὰ τοῦ 
Καίσαρος ἐξουσίαν. ὅεες 4ἶδο ϑιδρίεγ᾽ 8 
Ῥαϊεςέϊηο, Ῥ. τοο. ΒΥ δείηρ {π8 ῃαπάεά 
ΟΥΟΙ ἴο ἴἢς Βοπιᾶη τηδρίβιγαῖς 1 σάπια 
δϑουςξ [πᾶὲ [808 ψν88 ογμεβεά, ἃ ἴοττη οἵ 
οαρίταὶ ρυπίϑῃπηεπε νν Ὠ οἢ [ῃς [ενν8 πδναῦ 
ἱπῆϊοιεὰ ὄνεὴ ἤδη ἴΠῸῪ ἢδά μονας; δπά 
ἴδυ8β τῆς νοτὰ οὔ 1688 ννὰβ ἔμ Π]1εὰ 
ψ Ὠΐϊοἢ Ηδ βραᾶκε ἱπιϊπγαιίπρ τπᾶὶ Ηδ 
σου ϊά ἀΐς ΌῪ οτυςϊχίοη, χίϊ. 32,33. 

νν. 33-37. ὅεξης ἐχαπιηδά ὃγ Ρίαίε 
ἐπ ῥνίυαέε.---Ψ“ετ. 33. Ῥηδῖε, θειηρ ἴδ 8 
ςοπιρεϊεὰ τὸ υπάογίακε τπ6 οαβα, ννἱἢ- 
ἅγανβ πη πε Ργδεϊογίαπη ἴὸ σοη- 
ἄυςε ἰξ ἀραγὶ ἔγοπιὶ {πεῖς ργε)υάϊςεβ δὰ 
οἰαπιουτβ. Ηδ οδ|18 [6ϑ}8 ἀπά βᾶγ8 ἴοὸ 
Ηἴπι, Σὺ εἶ ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων ; 
Ηονν ἀϊά Ριϊδῖε Κῆοιν ἔδαῖ τἢϊ8 νγὰβ8 τῆς 
κατηγορία ἀραίηϑι [εξὰ8}) ΙΟἤη Ομ 5 1Π6 

Ἰηϊογπιδίίοη ρίνοη ἴῃ ΓΚ. χχίϊΐ. 2 ἴδε τῆς 
ϑαηδεάγίβιβ ἀββπίιεϊγ Ιαἰὰ (Πΐ5 δοουβακίοη. 
Απὰ τῆς δῆβννεσ οὗ [Ἔβ8 ἱπιρ εβ τπδὲ Ης 
Βαὰ ποῖ Βεαγὰ ἐπὶ8β δοουβαίίοη τηδάε ἴῃ 
ΡΙΠαῖο᾿Β ρσθβεηοθ. ΤῊ ργοῦ δ Π ν τπεγε- 
ἴοσε ἰβ ἴῆδι Ριδῖς μαά ρείναιεϊγ οδίδίπεά 
ἰηβοστηδίίοη τεραγάϊπρ ἴπῸ ρσίβοπεσγ. 
ΤΒατα 18 βοπῆε οοηϊζεπιρὶ ἃ8 νγῈ}] 88 βυζ- 
Ρτῖβε ἰπ Ῥιδῖε᾽ 8 Σύ. “Ατὶ Του," νῇοβα 
ἈΡΡδδζᾷποα 80 061168 ἰξ, “ τὴε Κίηρ οἵ [8 
7ενβὺ"--Ννες. 34. {6808 ΔΠδνναῦβ ὈΥ 88}.- 
ἴῃρ: ᾿Αφ᾽ ἑαυτοῦ σὺ τοὺτο λέγεις... .; 
Ριϊαῖθ᾽ 5 σαρὶγ, "᾿Απὶὶ ἃ [δνν δ᾽ ργεοϊυάεβ 
411 ἱπκεγρσειδιίοηβ, μονγανεσ ἰηνιείπρ (56 ς 
εβρεοίδ! ν ΑἸξοσὰ δπὰ Οϑοᾶς Ηοἱἐζπιδηη), 
Ῥυξ τὴ 5ἰπιρίε οὔθ : “ο γοὺ πιᾶκα 
τπ|8 ἱπαυΐσυ ἔτοπὶ Δ βεγίουβ ρεζβοηδὶ 
ἰπίογεβῖ δηὰ ὑν ἢ ἀπν Κααη Δρργεπεηβίοη 
οὗ πε Ὀϊεβδβίπρβ διϊδομεὰ ἴο τς Κίῃράοπι 
οὗ σοά, οΥ ἅτε γοὺ τρεσεῖν θοβοίηρ ἃ 
ἔοστηδῖ οἤδασρε Ὀσουρῆι δραϊηβὲ τὴς ἢ 
οἴδβοσβ ἢ "---νεσ. 35. Τὸ 1818 ΡίΪδῖς νΐ 
Βογβ ποδὶ ἀπά οοπίεμιρε γερ 68: Μήτι 
ἐγὼ ᾿Ιουδαῖός εἰμι; “ΑΠΊΆ14.] εν} Ηον 
οϑῃ γοῦ ΒΌΡΡΟΞΒἝ ἰδὲ 1 ἤανθ ΔπῪ ρεγβοηδὶ 
ἰπίεσαβὲ ἴῃ βοῇ ἃ πχγδίζετ ὃ---τὸ ἔθνος τὸ 
σὸν... ἐμοί. ““Ὑους οὐνῆ παιίοῃ δπὰ 
τῃς ςὨιεῖ ργίεβίβ βαπάβά γου ονεσ ἴο πης.᾿" 
115 πεῖς σμάγρε 1 τερεᾶῖ. τί ἐποίησας ; 
ΦΜὮδι δαϑὲ Τῆου ἀοηεὶ᾽" ΗδἜ βοουΐβ 
ἴδς ἰἸάδ4 (πὲ πε βῃουϊ!ὰ ἰᾶκε δὴν ἱπίεγεβδι 
πῃ τΠς εν βῃ Μεβϑίδῃ, δἀπὰ τεϊυσηβ ἴὸ 
πε ῥσγδοιίςαὶ ροίπεὶ, “ψδδξ ᾶνε γοὺ 
ἄοηε ἡ "--Νεγ. 36. Βαυΐ ε8ὺ85 δοοδρίβ 
τῆς αΙἐραιίοη οὗ ῃς [εν ἀπά ρτοοεδὰβ 
ἴο ἀχρίδίη ἰῃ ννδὲ βεῆβε Ηδ ἰβ κίπρ : Ἡ 
βασιλεία ἡ ἐμὴ κι τ Δ. Μγ Κίηράοτῃ ἰ8 
ποῖ οὗ ἃ ννογ ἀν πδῖυγε, πὸσ ἰβ ἰΐ Ἂϑίδὺ- 
᾿ἰβδῃεὰ θῪ ννου!ΐγ πιεᾶθ8. Ηδά ἰδ ὕεεῃ 
80, ΤΥ δεινδηῖβ ψουἹὰ ἤᾶνα βισγίνεη ἴὸ 
Ῥιδνθηῖς πὶ δεΐηρ δβυτγεπάεγεά ἴο {πα 
͵ενβ. Βαΐῖ 48 τηϊηρβ ἃγε, νῦν, βίποα ἰξ ἴ8 
ἰπάϊβραϊδθ!α ἐμὲ πὸ γιηβὰ γεβίβδίδποα οὐ 
τεβοὺς ἢᾶ8 ὕεεῃ διϊεπιρίεά, ἴξ ἰβ ρυῖ 
Ὀεγοπᾶ πιυεδβιίοη πὲ ν Κίηράομη ἰβ 
ποῖ ἴτοπὶ ἤεηςε. “ὙἼΠε βυδϑιϊτυϊίοη οἱ 
ἐΒεποε᾿᾽ ἴοσ " οὗ [818 ψοσὶἀ ̓  ἴῃ τῃς ἴδβὲ 
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31. Εἶπεν οὖν αὐτῷ 

82 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

νῦν δὲ ἡ βασιλεία ἡ ἐμὴ οὐκ ἔστιν ἐντεῦθεν." 
ὁ Πιλάτος, “Οὐκοῦν βασιλεὺς εἶ σύ; " ᾿Απεκρίθη ὃ Ἰησοῦς, “Σὸ 

λέγεις ὅτι βασιλεύς εἶμι ἐγώ. ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι, καὶ εἰς 

τοῦτο ἐλήλυθα εἰς τὸν κόσμον, ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ. πᾶς ὃ 
ἔχ ᾿ ὃν ἐκ τῆς ἀληθείας ᾿ ἀκούει μου τῆς φωνῆς.᾽" 

Πιλάτος, “Τί ἐστιν ἀλήθεια ; ̓ ᾿ 

38. Λέγει αὐτῷ ὃ 
Καὶ τοῦτο εἰπὼν, πάλιν ἐξῆλθε 

πρὸς τοὺς Ἰουδαίους, καὶ λέγει αὐτοῖς, ““᾿ Ἐγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν 
ε Ὅκη. ἱχ, εὑρίσκω ὅδ ἐν αὐτῷ. 39. ἔστι δὲ συνήθεια ὑμῖν, "ἶνα ἕνα ὑμῖν 
εἷς χα, ἀπολύσω ἐν τῷ πάσχα βούλεσθε οὖν ὑμῖν ἀπολύσω τὸν βασιλέα 

43; χυΐ 8. 
Βυτίοη, τῶν Ἰουδαίων ; 40. Ἐκραύγασαν οὖν πάλιν πάντες, λέγοντες, 
μὰ “ Μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν Βαραββᾶν "᾿ ἦν δὲ ὁ Βαραββᾶς λῃστής. 

οἴαυδε δρρεᾶσβ ἰο ἄεβης ἴδε ἰάεα οὗ {πὸ 
νοοῖ] ΌΥ δὴ ἱπιτιεάϊδις σεέεγεηςς ἴὸ ἴῃς 
ταρσγεβεηΐδιϊνεβ οὗ ἰξΐ οἶοβε δὲ μιαπά." 

εδίοοιξ. Ῥεσῃδρβ τδϊ8 γαῖπετ [ἰπιϊ18 1Π6 
τείεσεηςθ. 6808 υ8ε8 ἐντεῦθεν 48 οπε 
ΠΟ Πᾶ5 οΟἴποι ψνοσὶ 8 [ἤδη {Πἰ8 ἱπ νῖειν. 
-τνεσ. 37. Ριϊαῖς υηάετβίδηβ ΟἿΪΥ 30 
ἴατ 88 ἴο ἱπίδισυρὲ ἢ Οὐκοῦν... σύ; 
“8ὸο ποη γοὺῦ ἃζε ἃ κιπρὲ" οη 
οὐκοῦν δες ΚΙοιΖ᾽βΒ ευαγίης, Ὁ. 173. 
Τὸ νος [εβὺ8 τερ]ε8. να ἴδε εχ- 
ΡΙἰοῖς Βἰδίεπιεηι: Σὺ λέγεις... ἐγώ. 
“Του βαγαϑὶ." ΤΗΐβ, 5δ8γ8 ϑοποεῖβθῃ 
(Με. χχνί. 25), 18. “"8οϊςηπὶβ δά βιγηδη- 
ἔπτη ἀρυά 1 ἄδεοβ [ογπγ]α ᾿᾿; 80 {παῖ 
ὅτι τὴυδὲὶ ΡῈ τεπάετεά ψῦ ΕΝ. 
ταῦτ. “ Ὀεσδυδε᾽ 1 δπὶ ἃ Κίηρ. Ετδβ- 
τῶυβ, Νεβίσςοιε, ῬΙυπηπιεσ, δπὰ οἴδεῖβ 
τοηάεσ, “ ΤὭου βαγεδὶ {Π4ξ 1 δηὶ ἃ κΚίπσ," 
πείιπος ἀεβηϊτεἶγ δοσεριίηρ πος γεὐεστηρ 
τῆς τ|Σ. Βυῖ τῃϊ8 ἱπιεγργείδεϊομ βεαπι8 
ἱπῃροβϑίθ!ε ἴῃ τῆς δος οἵ ἴῃς 5βἰπιρὶε σὺ 
λέγεις οἵ πε βγπορείξί58, Με. Χχν!ϊ. 11, 
Μαικ χν. 2, [κε χχί. 3. Νῆς πιυκὶ 
ἀδδη γαπάογ, “ ΤΠου γί σίρε, ἴοσ ἃ Κίπρ 
ἀπ". Ι͂ῃ ψν δὶ βεῆβε ἃ κΚίηρ, Ης 6χ- 
ῥἰαἰῃβ: ἐγὼ εἰς τοῦτο γεγέννημαι κ. τ. λ. 
“ἘῪογ (ἢἰβ ἐεπὰ ανε 1 ὕδεπ Ὀοόγη, ἀπά ἴοσ 
1η18 επὰ ἅτ 1 ςοπηα ἱπίο ἴῃς ννοτϊᾷ ;᾿ ἴδ 
Ἰαϊέες ἐχργοϑδίοη, ὉῪ δεὶπρ δάάςὰ ἰο {πε 
ἔοτγτλεσ, σογίδί ΠΥ 86 6 ΠΊ8 ἴο βιιρραϑῖ ἃ Ῥγίοῦγ 
βίας. ΟΛ ἱ. 9. Τῇε επὰ ἰβ ἐχργεββεά 
ἴῃ ἵνα μαρτυρήσω τῇ ἀληθείᾳ, “πᾶ 1 
τηῖρῃι νἱΐηεβ8 ἴο ἴδε (γυτἢ,᾽ ΘβρθοΙ ΠΥ 
τερατάϊηρ αοἀ ἀπά Ηἰ58 τεϊδιίοπ ἴο τηεῃ. 
ΤΠς σοπβεαυδηοα ἰβ (δι ἜνεγῪ οας ν᾽ ῆο 
Ὀεϊοηρβ ἴο {πε ἰγυτ (πλοσαὶ θην ἐχ- 
Ῥιεββεᾶ ὃν ἐκ) οδεγβ Ηἰπι, ἀκούει ἰπ ἃ 
τερπδηξ βδεηβο, οὖ χ. 8-|6.Ὺι ΤῇΕΥ 

᾿Ιϑὐβν μρὶ Ηἰβ βυδήεςϊ8β, πὰ ἴογσπιὶ Ηἰβ 
Κκίηράοπι, 4 Κίηράοπιλ οὗ ἐπ. Ἐος 
ΒΟ ΡηΔίε 485 ομἱν ἱπιραιίεπίὶ βοοσῃ : 
τί ἐστιν ἀλήθεια; --- ““Τυξῆ, νῆδὶ ἰ8 
ΑἸειδεία δ" [Ιεὲ νὰβ ἃ κίπράοπιη ᾿ς ἢ 
ςουἹὰ ποῖ ἰηΐυσα ἴδε επιρίσο. μδὶ μᾶνϑ 

[τὸ ἀο ννἱῖἢ ῥχγονίηςοεβ ἐμαὶ οδη γίεϊά πὸ 
ετθυῖϊς, ἀπά τῆγθδίδη πὸ ἀγπιεὰ γε δε!]ἴοη ὃ 

γν. 38-.4.οὅ. Ρὲαίε ἀεξείαγες ἐὰλε γεϑμϊέ 
ὉΓ λὶς ἐὀχανιϊμαξίοη.---Ἶετ. 38. Ῥιϊδια 
νναϊξεά ἴοσ ὩῸ τερὶν ἰο 88 φιεΞκιίοη, δας 
τοῦτο εἰπὼν, πάλιν ἐξῆλθε. ΤΗς ποιϊπρ 
οὗ ἐδ. ἢ τηονεγηεης οὗ ΡΙδῖε ευρρεκῖβ τῃ 6 
εἐγε-νἰπεϑ5, ἀπὰ Ὀγίηρβ οὐὲ δ]8 νᾶς ]]2- 
εἴοη. ᾿Εγὼ οὐδεμίαν αἰτίαν. .. “1 ἴος 
ΤΑΥ͂ ῬΡατὶ ἤπὰ πο ἵδυϊξ, οσ στουπά οἵ δεςυκα- 
τίοη ἴῃ Ηἰπι.᾿" Ναῖυγα!γ, ἐπετείογε, Ριαῖα 
Μη] δοᾳυΐϊξ δηά ἀϊβιββ Ηΐτὰ ; δυῖ πο. Ης 
αἰϊοτηρίβ ἃ σοτηρσγογηΐβε : ἔστι δὲ συνήθεια 
ὑμῖν ““υου ἤᾶνε ἃ ουβίοπι,᾽᾽ οὗ ν»ῃϊςἢ να 
δᾶνα πο ἱπέοστηδίίοη εἰβευνμεσε; δ: πουρα 
]οβερδυβ (ἀπέϊᾳ., χχ. 9, 3) τεϊαϊθβ τῃδὲ δὲ 
8 ῬΆββονοσ ΑἸδίηιβ γτεϊεαβεὰ βοπ)ς σοῦ εῖβ. 
Απδϊορίεβ ἱπ οἵπεσ οουπίσίεβ ἢᾶνε δεεα 
Ῥτοάυςεά. ΤὨΐβ ουβίοπι ΡίΪαϊς ἕλποῖεα 
παν 1] 41|Π1ονν πὶ τὸ ἕο! ον ἴῃ ἕδνους 
οὔ ]εβυβ: βούλεσθε... ᾿Ιονδαίων; ἀπο- 
λύσω, δοτῖδε δι δ] ηςεῖνε ; ζ΄. Μι. χἕϊ!. 28, 
θέλεις συλλέξωμεν; [.Κ. ἴχ. 54, θέλει 
εἴπωμεν; βούλεσθε καλῶμεν ; βούλεσθε 
εἴπω, εἴς., σΟΠΊΠΠΟΩΪΥ οσοὺς ἰη Ατἰβίο- 
ῬΒᾶπεβ δηᾶά οἵμες οἰδϑβεῖςαὶ τυτίϊεσα. 
Ἐκραύγασαν. .. Μὴ τοῦτον, ἀλλὰ τὸν 
Βαραββᾶν, ΦὙΎΒΕΥ βδβουιεά,᾽" ἐδονίης 
τδεῖς ἐχοϊδπγεπξ: πάλιν, ρτγενίουβ βδουξ- 
ἰπρβ ἤᾶνε ποῖ Ὀδεῃ τηεπιϊοηςά ὉῪ ]οδῃ, 
Ὁαῖ ἐπῖ8 ψνοτὰ γεῆςοιβ ᾿ἰρῆξ οη ἴῃ πιᾶπηον 
ἣ ρνὰ τὰν τ ρους Βαὰ Ὀεεη τηδάς. 
ν δὲ ὁ Βα ἂς 4φ. Βαγ- αρδδδ, 

8Βοῃ οὗ ἃ ας δδη ἐκ βὰς Ἑδδϑρὶ, διδασ- 
κάλου υἱός. [πη Με. χχνίϊ. 16, Οτίχεω 
τεδλὰ ᾿Ιησοῦν τὸν Βαρ., δυξ δἀάεὰ “ἴῃ 
τλλ εἶ χειρί αγίθυβ πο ςοπεϊπείωυγ"", 
Ηε ἐουπὰ ἃ πιγϑίετν ἱπ (86 οἰτουπηδίδηοθ 
ἴῆδιὶ θοΙ ῥγίβομεσβ τνεα Ἷδ᾽]οὰ “ [εἐ5ὺ8, 
τῆς ὅοη ϑττρς ἐφ ες Ἰνὼ 5 
ἀεβίψπαιεά λῃστής, οτ, ἃ8 ὁ (χχὶϊ:. 10 
τοῖν ἀεβηίεοῖν ΒΑγβ, δα μδά ὕδεη ἱπὶ- 
Ῥειϊβοηεὰ ἔος βεάϊτίοπ ἱπ ἐμὰ ςοἰἐγ δηὰ οε 
τηυγάετ. 985 ἄοεβ ποὲ Ὀσίπρ ουὖὐ ἴ88 
ἰγσοῶγ οὗἨ ἴδ6 ]εννδ᾽ Ἄομοῖςα, τὶς ἢ τε 
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ΧΙΧ. 1. Τότε οὖν "ἔλαβεν ὁ Πιλάτος τὸν Ἰησοῦν, καὶ " ἐμαστί- « Μι. χίε. 
γωσε. 

ἐπέθηκαν αὐτοῦ τῇ κεφαλῇ καὶ ἱμάτιον πορφυροῦν ᾿ περιέβαλον αὐτὸν," 
2. καὶ οἱ στρατιῶται “πλέξαντες στέφανον ἐξ ἀκανθῶν, υ ἷκε 1.6. 

ς [5. Χ' 

ἁ ἅι. Χν. 51. 
3. καὶ ἔλεγον, “ Χαῖρε, ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων -᾿ καὶ " ἐδίδουν ε χνι. 22. 
αὐτῷ "ῥαπίσματα. 4. ᾿Εξῆλθεν οὖν πάλιν ἔξω ὁ Πιλάτος, καὶ λέγει 
αὐτοῖς, “Ἴδε ἄγω ὑμῖν αὐτὸν ἔξω, ἵνα γνῶτε ὅτι "ἐν αὐτῷ οὐδεμίαν ἐ χνί!. 98. 
αἰτίαν εὑρίσκω.᾽᾽ 

ὁ ἄνθρωπος. 
ἐκραύγασαν λέγοντες, ““ Σταύρωσον, σταύρωσον.᾽ 

5. Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Ἰησοῦς ἔξω, δ φορῶν τὸν ἀκάν- ς Ἐτεῖυε. χὶ, 
θινον στέφανον, καὶ τὸ πορφυροῦν ἱμάτιον. 

6. Ὅτε οὖν εἶδον αὐτὸν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ ὑπηρέται, 
καὶ λέγει αὐτοῖς, “Ἴδε Κ΄ 

Λέγει αὐτοῖς ὁ 
Πιλάτος, “Λάβετε αὐτὸν ὑμεῖς καὶ σταυρώσατε" ἐγὼ γὰρ ᾿ οὐχ 

1 Ἰηβεσζῖ καὶ ἤρχοντο προς αὐτὸν ὙΠ δ ΒΙ. 33, οαχίτοἀ ἰῃ ΑὉ Ὁγ ΠοπιοϊοιεἸδυΐοη. 

5 δον ἰπ ΝΜ ΒΙ, 33. 

ἴδε τεὰὶ δηὰ οτιυςίθεά ἔμπα ρῥγείεηδεὰ 
τοονοσ οὗ βεάϊπίοη. 

Ομβάρτξε ΧΙΧ.-ῆνν. τ-6. Ρί αΐς, αὐίον 
βεομγρὶηρ Ἄεϑις, αραὶκ ῥγοπομποες μη 
δι εἶοος. τ ετ. τ. Τότε οὖν. .. ἐμασ- 
τίγωσε. Κείπι (νΙ. 99) ᾿πῖπ ΚΒ (μὲ ΡΙ]δῖα 
δἵ 1Π15 ροὶπὶ ρσοπουῃςεὰ δ5 “ σοπδεπηηο ἢ 
δηὰ “1018 ἱπ ογυοοπι," «δηὰ ἴπᾶὶ τῃεὰ 
βοουσρίηρ ννὰ8 Ῥγερδγαίοσυ ἴο ἴῃ ογυςὶ- 
Ἀχίοπ. Τη15 πηῖρπὶ βεεπὶ τὸ Ὀς ννατγαπίεὰ 
Υ Μαιῖκὶβ νεσὺ Ἴςοπάδηβεά δοσουηῖ, χν. 
15. φραγελλώσας ἵνα σταυρωθῇ (Ἔς- 
οογάϊηρ ἰο ἴπ6 Ἐοπίδη ἰᾶνν ὉΥ ΠΟ, 
δοοοτάϊηρς ἴο [εγοτηε, ἰϊ νγαβ ἀεογεεὰ “αἱ 
αυΐ σγαοϊῃρετγείαγ, ρεῖα5 ἤδρο δ νεγθδγαγε- 
τὰ; 50 ]οβαρῆιβ, 8. ., ν. Ἢν δηὰ 
ῬΏΙο, ἰϊ, 528). Βυΐ δοοοζάϊηρ ἴο ομπ 
ἔπε βοουγρίης νγ)85 πιεδηΐ 48 ἃ σοπιργοπηῖβα 
Ὁγ ΡΙϊαῖε; 25 ἰπ 1. χχίϊὶ. 22: “παῖ 
Εν} μβαῖἢ! Ης ἀοπεὺ 1 ἰουπά πη Ηἰπὶ 
ποιδίηρ ννοσίηγ οἵ ἀδαίῃ ; 1 ψ}}} τΠετείογα 
βοουγρε Ηἰπὶ δηὰ ἰεὶ Ηἰπὶ ρο." Νείζπεσ, 
τδεη, 45 ρᾶσὶ οὗ ἰῆς σδρίίαὶ ρυπίβηγηθηῖ, 
πος ἰῃ ογσάεσ ἴο εἰϊοῖς ἐδς τσ (ᾳφυδαβιῖο 
Ῥεῖ τογπιθηΐ8) ; δὺς ἰη πε 1Π|:-}υἀρεά πορα 
ἴδιαι {18 πηῖηοσ ρυπίβηπηεπέ ταῖρι 88 ιἰβῖν 
{δε 7εἐννβ, ΡιΙαῖε οσάθγεά {πε βοουγρίηρ. 
Τῆς νἱοτἰπι οὗ (ἢ ϊ5 βενεγα ρυι πίῃ πηεηῖ ννὰ5 
Ὀουπάᾶ ἱπ 4 βιοορίπρ δἰττυάς ἰο ἃ ἰοιν 
ςοϊαπηη (οοἰυπηη οὗ ἴῃς ΕἸΑΡεἰἸδιίοη, ἢονν 
δῆοινῃ πὶ ΟΒυσοῖ οὗ Ηοἷγ ϑερυ]οῖ γα) δὰ 
δεδίθη ἢ τοάβ οσ βοουγρεὰ νυ} ἢ ΜΜΠΙρ5, 
{πὸ τποηρβ οὗ ννῃίο ἢ ψψεγα ννεϊρῃιεά ἢ 
Ἰελὰ, δαπὰ βιυδάεδ νὰ βμαγρ-ροϊπιεά 
Ῥίεςεβ οὗ Ῥοπα, 50 [δὶ {τὶ ρδιδι] Ιδσεγαιίοα 
Τοϊ]οννεά ἐεδςἢ βίγοκε. [ θδῖῃ {γεαυεηῖ 
τεβυϊιεὰ. καὶ οἱ στρατιῶται... ῥαπί- 

ατα, “δηὰ {πε τοίαίετε Ρἰδιιεά ἃ σσοννῃ 
οἵ ποσπβ᾽" ἴῃ πηοοκεσυ οὗ ἴῃ6 οἷαίπι ἴο 
τουδὶεν (ος ἃ βἰ πη ας ἱπβίδπος, βεε Κεῖπη, 
νἱ. 1:21). Οἱ τδς βυρρεβιίίοηβ γεραγάϊηρ 

τδς ραγεϊουϊδι βρεςῖεβ οὗ ἱβογη, ἰϊ πηδᾶν 86 
βαϊὰ ἢ Βγηδεὺβ (δ Μογίε ΟἸινγὶ ἐἐἱ, 1. 
145) “ ΠοπΊο δίτα τ δ᾽αυϊά ςετγιῖ ᾿ς, ἱμάτιον 
πορφυροῦν, “ἃ Ῥυγρὶε σόα," Ῥγορδῦϊυ 
ἃ 8π|8}} βοδιῖεῖ τλ Π Π ΑΥῪ οἷοακ, οὐ βοπὶς 
Τδβι- ο΄ δαριερε, οἵ ἐπι μἀσιπέπέμπι, ψΌση 
ὉΥ οδῆσειβ ἂπά βυδίεςε Κίηρβ.---Ν ἐγ. 3. 
καὶ ἤρχοντο πρὸς αὐτόν, “ Δηὰ {πεν ψνεπὶ 
οπ, σοπιηρ ἴο Ηἰπι,᾽ ἱπηρετίεςξ οὗ σοπ- 
εἰπυεὰ δοείοη ; “ δπὰ παρ Ηἱπὶ Κίηρ," 
χαῖρε κ- τ΄ λ.,) ἃ5 {ΠΕῈῪ ᾿νεζα δοςυδιοπιεά 
ἴο δῇουϊ “Ανε, σδεβασ", Αξ τῆς βᾶπια 
τοοσηθηΐ {πεν βίγυςκ Ηἰπὶ οἡ δε ἕδος 
ψγ ἢ ἐμεῖς πδηάβ.---νεσ. 4. Ριδῖς, Ἰυὰρ- 
πε ἴμδι τη 8 Μ1}} σοπίεπε {πῸ [εννβ, Ὀτίηρβ 
76δι5 ουῖ πδὲ {πεν πᾶν δεὲ Ηΐπὶ δηά ἵνα 
γνῶτε. .. εὑρίσκω, τῆι ΡΙΪΑῖε τηδῪ πᾶνε 
Δηοῖδοσ ορρογιαηιν οὗ ργοηουηοίηρ Ηἰπὶ 
δ. }11|655.--ν ἐσ. 5. 51}}} ννεαγίπρ (φορῶν) 
πε πιοσκίπρ' Βυγηθοὶβ οἵ γογδῖτν, δἃη οὗ- 
7εςῖ οἵ ἀετίϑίοη δηὰ ρτν, [6ϑ08 18 Ἰεὰ ουξ, 
ἀπά πε Ἰυάρε ροϊπιίησ ἴο Ηἰπὶ βᾶυβ, 
“δε ὁ ἄνθρωπος, Εεςε Ηοπιο, “μο] ἴδῃς 
ταλη," 458 ἰ{ ἰηνπίηρ ἱπβρεςιίοη οἵ ἴῃς 
ΡΠΙΔ016 ἤρατο, ἀπά σοηνίποίπρ {πε πὶ Ποὺ 
τιἀϊσυϊουβ ἰδ ννὰ8 ἴῸ ΤΥ ἴο ἢχ ἃ Ἵπᾶγρε 
οὗ ττεᾶϑοη οἡ 50 σοπίορι Ὁ]ε ἃ ρεζβοῃ. 
ὁ ἄνθρωπος ἰ5 υϑεᾶ σοπιεπιριπουδὶν, ἃ5 ἰπ 
ΡΙυίατοῦ, Τλεηι., χνὶ. 2, “τῆς ἔα! ον," 
“(ῆς ογεδίυγε ", Οἴδπος ἱπβίᾶποαβ ἰῇ 
Ἡοϊάεπ 5 ποῖα ἱπ Ρίυϊς, Το. Τδε 
τεβυΐς ἰδ υπεχρεοίεά.---Ν ες. 6. Ιπϑιοδὰ 
οὗ αἰϊονηίηρ δἰπὶ ἴο γαίΐεαβε [86 ργίβοηεσ, 
“(ἢς οἰίεῦ ρῥχίεβίβ δηὰ ἐμεῖς οβῆοεγβ," 
τοὶ “δα ῥορίς,᾿" ΜΏΟ ναῖε Ῥεγῇδρβ 
ταονεά ὑἱἢ ρν (Πὔοκε), “ τοαγεά ᾿ 
(ἐκραύγασαν) ““Οτυςιῖν, οτιο ἐν "ἢ; “Τὸ 
τῆς οτοββ᾽. Τὸ πἰβ8 ἀειηαπά ΡιΪδίε, 
“ἸῺ ΔΏΡΤΥ βδγοδβδεη ᾽" (Βευπο] 8), δυϊ 
ῬεΙπΑρ8 σδῖμεσ τλεσεῖν νυν ἰβῃϊη ΒΙΓΟΏΡΙΥ͂ 
ἴο δδβδεῖῖ, ἔοσ τῇς τπϊγὰ εἴπ, τῃδὲ 86 



ΧΙΧ, 

Ἴ. ᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ οἱ Ἰουδαῖοι, 
“Ἡμεῖς νόμον ἔχομεν, καὶ κατὰ τὸν νόμον ἡμῶν " ὀφείλει ἀποθανεῖν, 

8. Ὅτε οὖν ἤκουσεν ὁ Πιλάτος τοῦτον τὸν λόγον, μᾶλλον ἐφοβήθη, 

9. καὶ εἰσῆλθεν εἰς τὸ ᾿ πραιτώριον πάλιν, καὶ λέγει τῷ Ἰησοῦ, 
Ἰ ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν αὐτῷ. 

10. λέγει οὖν αὐτῷ ὃ Πιλάτος, ““ Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς; οὐκ οἶδας ὅτι 

ἐξουσίαν ἔχω σταυρῶσαί σε, καὶ ἐξουσίαν ἔχω " ἀπολῦσαί σε; ὔ 
11. ᾿Απεκρίθη ὃ Ἰησοῦς, “Οὐκ εἶχες ἐξουσίαν οὐδεμίαν κατ᾽ ἐμοῦ, 
5 εἰ μὴ ἦν σοι δεδομένον ἄνωθεν. διὰ τοῦτο ὁ παραδιδούς ' μέ σοι 

84 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ 

εὑρίσκω ἐν αὐτῷ αἰτίαν.᾽᾽ 

Β χίϊ, τ. 
[ν.18. ὅτι ' ἑαυτὸν υἱὸν τοῦ Θεοῦ ἐποίησεν." 

} κυνὶ. οδ. 

κυ. .),; “Πόθεν εἶ σύ; Ὁ δὲ Ἰησοῦς 
ἰχκ. 29. 

11. 22. 

τὰ κνὶϊ!. 39. 

Ὁ ἰἰ!. 27. 

Ἰ παραδους ἰπ ἐ 3 ΒΕ, ἰξ, νυἱᾳ. 

ἴοτ Ἦϊβ ρασὶ ουϊὰ ποῖ ςοπάετηη ]εδὺ8 ἴο 
ἀελιι, “1 Ης ἰδ ἴο ὃῬε οτυςίβεά, ἴ 15 γοῦ 
ΠΟ πιυδὲ ἀο ἱτ,᾽" τεϊογτίβ, Λάβετε. .. 
αἰτίαν, “Ταῖε γε Ηἰπιὶ δηὰ Ἵγυςϊέν Ηἰπι, 
ἴοτ ἴ Βηὰ Ὡο ἔλυϊι ἰη Ηἰπι᾿". 

νν. γ-τ2«. δεομά ῥγίυαίε ἐχανεὶκα- 
ἐΐϊοπ ὃν Ριίαίε.---νετ. γ. Τῆς [ενν ἅτε 
885 ἀειειτηιηςά τῃλι ΡΙ]Δῖς βἢ}} σοπάεπιῃ 
ἐβὺβ 5 ἢς ἰδ8 τεβοϊνεά ποῖ ἰο ςοηάεπιη 
τη, απὰ ἴο δὶς ἀδοϊαγαιϊίοη οἵ τῆς ῥγὶβ- 

Ὁποι᾽᾿ 8 ἱπποόζεηος πεν τερὶγ, Ἡμεῖς νόμον 
ἔχομεν. .. ἐποίησεν. ε τΔῪ ἤᾶνε 
ςοπιηιεὰ πὸ ντοὴρ οὗ ψῃϊοἢ γοὺγ 
Ἰλοτηδῃ ἴᾶνν ἴακεβ ςορηπίβαηοε, δυΐῖ “να 
Βᾶνε ἃ ἴανν (1νεν. χχίν. 16), ἀηὰ δοοοτγάϊπρ 
ἴο οὖς ἰᾶνν Ης οὐκί ἴο ἀϊες, θὈδεοδυβε Ης 
τηδὰς Ηἰπιβεῖ οὐ 5 ὅοη". ἔΕογ τῃε 
οοπβίγυςιίοη δεὲ ν. 18. Τῆς οςοδβίοη 
1πὲν τείεσ ἰο ἰ8 Ηἰβ ργοίδδβϑίοῃ ἰοὺ ἴπε 
ϑαππδάσγιπιὶ τεοογάεὰ ἴθ ΜΚ. χίν. 62. 
υἱὸν Θεοῦ Πεῖε πΕΔ}8 ποτε ἴδῃ “ Μεβ8- 
δ ἢ," ἴος τῆς οἱαὶπὶ ἴο Ὀς Μεββίδῃ ννδ8 
ποῖ ἀρρδᾶγεην ξλαίθνανίε ἢ ἀελιῃ 
(βεε Ὑτεβιγβ δίέεγπαὶ δοηφλὶρ), ἀπά, 
ταοσζεονοσ, βοῇ ἃ οἷαίπὶ νου ποῖ ἤλνε 
Ῥτοάυςεὰ ἰπ Ρί]λις ἔπε βἰαῖς οἵ πιϊπὰ 
βιρρεβίεά ὃγ (νεσ. 8) μᾶλλον ἐφοβήθη, 
ψογάβ νυ δὶς ἱπιρὶγ παι αἰσεδὰν πη! π 
ἢ τῆς ρμονεγποσ᾽β Παδιϊαιίοη ἴο σοη- 
ἀεπηη δη ἱπποσεπξ τηδη {πεῖ Ῥγὰἃ8 δῃ 
εἰεπιεηι οἵ ἂννε ἱπβρίγεά Ὀγ ἴῃς ρτίβοπεγ᾽ 8 
Ῥεατίηρ δπὰ ννογάβι ὙὴῆὲῈ ννογάβ 4͵50 
ἱπιρὶν ἴμᾶὶ τΠἷἰβ αννὲ ννᾶ8 πον ἀεερεπεά, 
δηὰ τουπὰ υἱΐογαποε ἰη τῆς δίυπι ἰπίεγ- 
τοχαιίοη (νεγ. 9), Πόθεν εἶ σύ; “νΠεπος 
αὶ Του δ δὶ 8 πιεᾶηὶ ὉῪ γουζ 
πἰδῖπι ἴο ὃς οἵ Ὀϊνὶπε οτἰρίη ἢ Τὸ {πῖ8 
ᾳυεβιίοη [εδὰ8 ἀπόκρισιν οὐκ ἔδωκεν 
αὐτῷ, “ἀϊᾷά ποῖ γίνε ᾿ἰπιὶ δὴ ἄπδυνεῦ"". 
Ῥιδῖς μαά πο τῖρῃι ἴο ργοϊοηρ {πε Ἵδβ6; 
ὈῬεοδιυβε αἰγεδάν πε ἢδὰ ἴῆσεθ τἰπηδβ ονεσ 
Ῥιοηουποεὰ }ε58ι8 ἱπποοεης. Ηε πεεάεὰ 
ΠΟ πεν πηδίεγιαὶ, Ὀυϊ οαἷγ ἴο δεῖ οἡ 
τνδδὶ ἢς Ββαά. ]εϑὺ5 τεσοχπίβεβ 1818 δπὰ 

ἀεο!ηεβ το Ὀς ἃ ΡΔΙΥ ἴο δἰβ νδοϊ]]διίου. 
Βεβίἀεβ, ἴπεὲ οβαγρε οὐ ψ δίς ες νᾶ9 
Ὀεΐηρ ἐστε νναβ, τηδὲ Ης ῃδὰ οἰδιτηθὰ τὸ 
ὃς Κίηρ οὗ τε [εννβ. Τῆὶβ οβάγρε μδά 
Ὀεεη δηβυνεγεά. 1 ἐρα] ργοςεάυτγε ννᾶβ ἄε- 
Ἐηογδῖὶπρ ἱπῖο ἂη υπγεσυϊαῖεὰ πγδηρίς. 
εβὺ8 {πεγείοστε ἀξοϊπεϑ ἴο δηνεῖ.-- 
ες. το. Αἱ εδῖὶβ βίϊεπςς Ριϊδῖς ἰ5 
ἱπάϊρπαηι ; Ἐμοὶ οὐ λαλεῖς ; “Τὸ πιε 
ἄο γοὺυ ποῖ βρεδὶς ὃ " [Ι᾿ ἰβ ἰπις] ρθε 
τῆδὲ γου βῃουϊά ποῖ σουπε ἰδ ᾿Ἡνοσῖ ἢ γοῦγ 
ΨΠΠῸ ἴο δῆβννεσ ἴπ6 Ἴσδᾶγρεβ οἵ ἰδδὶ 
γεπρ τοῦ ; θυῖ ἀο γοὺ ποῖ Κπονν ἴδδὶ 
1 πᾶνε ροννεσ ἴο οχυςϊξν γου δπὰ βᾶνε 
Ῥοννεσ ἴο τγεΐεδβε γοὺῦ ὃ---ννεσ. τι. |[6808 
δηβννεγεά, Οὐκ εἶχες. .. ἔχει. ἄνωθεν, 
Ἔοσῃ δῦονς,᾽" ἱ.ς., ἔγοπι αοά. Ριϊαῖε 
τοῦδέ ΡῈ τεπιπἀεὰ τπδὶ ἴῃς ροννεσ ὃς 
νδυπῖβ ἰ5 ποῖ ἱππεγεπιν Ὠί5, θυϊῖ ἰ5 ρίνεη 
ἴο Πίπὶ ἔος αοὐ᾽β ρυζροβεβ. Ετοπηὶ τ ]5 
ἰξ ἰοἴίοννβ, διὰ τοῦτο, τῃαὶ ὁ ύς 
μέ σοι, “ἢε ταὶ ἀεἰνετεὰ πε ὑπο {πες,᾽" 
ἴο ννἱῖ, (αἰαρῆδβ (αἱ πουρἢ τῆς ἀεδίρπᾶ- 
τίοη θείη τῃδῖ νυ βίο ἢ 15. σοπβίδηευ υϑεὰ 
οἵ Ἰυάδβ ἰξ πᾶβ ποῖ ὑππδίυγα! Υ ὕεεα 
τείεσγεὰ τὸ ἢἰπι), μείζονα ἁμαρτίαν ἔχει, 
“Βδἢ ρτεαῖοσ βίη, ποῖ τδλπ γου, ΡιΪδίε 
(45 υπάετγβιοοά Ὁγ πηοβὲ ἱπίεγργεῖεσβ), Βαϊ 
δτδαὶοσ ἐπδη ἰπ οἵδεσ οἰτοιπιδίδποςβ ἰξ 
νουἹὰ ἢανε ὕεεη. Ηδὰ Ριϊαῖε θεεπ ἃ 
ΤΆεῖς ἰγγεβροηβῖθ!α Ἔχεουϊίοπες ἐμεῖς δὶπ 
νουὰ πᾶν Ῥεδθη βυβῆς! ἐπι Πείπουβ ; 
Ῥυϊ ἴῃ υβίηρ ἔδε οΒῆοίΑ] τεργεξεπίδενε οἵ 
(οά᾽ 8 ἵγσυτῃ πὰ Ἰυβεῖος ἴο [116] τ εἶσ οσῃ 
ψοΚεά ἂἀπά υπ͵]υδῖ ἀδδίρηβ, πεν ἱηνοῖνο 
ἘπεπΊβεῖναβ ἴῃ ἃ ἄδγκεσ γί πλ πδ] γ. 850 
ΥΝνειδβιείη : “" Ὁοπηρδγδίυσ ετρο, πίβι [8110 ς, 
Ρεσοδίυπι [πἀδεοτγιση ουτῃ δ ϊβ οἰγουπι- 
βίδητι!8, οὐπὶ εοάσπιὶ ρεςοδῖο βίης ἰϑεῖβ 
οἰτουπηβίδηι 8: πος ]υάδεοβ ἀνδῖ, 
εοβαυς δίγοοϊογιβ ἀ6]ϊςεὶ γεὸβ ρῖς, φυοὰ 
ΠΟΩ Ρὲσ υπλυϊυτη ϑεὰ μεῖ Ῥγαδεϑβί ἐπὶ, 
ἰάφυς δρεςῖς ᾿υτῖβ, της αυδεγαπὶ ἄς πγεάϊο 
τοίϊετε ἢ-πνετ. 12. ἴπ οοηδεαυδηοα 



ἡ--ι4. 

μείζονα ἁμαρτίαν " ἔχει.᾽᾽ 
Κ ἀπολῦσαι αὐτόν. 

ΓΈΕΥΑΓΓΕΛΙΟΝ 

12. Ἐκ τούτου 3 ἐζήτει ὁ Πιλάτος οἴκ. ΓᾺ 

849 

66 τε. 
οἱ δὲ ᾿Ιουδαῖοι ἔκραζον ' λέγοντες, ““᾿Εὰν τοῦτον 4 ν. τό. 

ἀπολύσῃς, οὐκ εἴ φίλος τοῦ Καίσαρος. πᾶς ὁ βασιλέα τ αὑτὸν εἴα. χαΐΙ, α,; 

ποιῶν, " ἀντιλέγει τῷ Καίσαρι." 13. Ὁ οὖν Πιλάτος ἀκούσας τοῦτον ᾿ ὩΣ 

τὸν λόγον, ἤγαγεν ἔξω τὸν ᾿Ιησοῦν, καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος, εν ἐδυν. 
εἰς τόπον λεγόμενον Λιθόστρωτον, ᾿ Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθᾶ" 14. ἦν ἣν ἰχ. 

δὲ παρασκευὴ τοῦ πάσχα, ὥρα δὲ ὡσεὶ ἕκτη.2Σ καὶ λέγει τοῖς 16. Δ΄ 

1 φκρανγαζον 15 Δἀοριεἄ Ὁγ Τίβοἢ. ἴεν ΑΙ, ; ἐκρανγασαν ὃν ὟΝ.Η. δες ΒΌῸ 33. 

3 ΤΙΝ. Η. τεδά ὡρα ἣν ὡς νὰ ΑΒ. τρίτη 5 ἰουπᾶ δ ς ὨβΌΡΡΙ,Χ δηὰ βοιηδ 
ουγδίνοβ. 

τῖ8. ἀηὰ ἔγοτῃ 18 ροῖπε, ἐκ τούτου, 88 
ἴῃ νἱ. 66, ““ροη {8 ϊ8,᾿" ἢ ἃ οδυβα] 88 
ΜΕῚ1 25. ἃ ἱεπιροσγαὶ σεΐεσεπος, ἐζήτει ὁ 
Πιλάτος ἀπολῦσαι αὐτόν, ΡΙΪαῖε Ξουρῃι 
(ἰπεβεςιυαίγ, ἱπιρεγέεςι) ἰο βεὲ Ηἰτη ἔτβα. 

γν. 12ὁ-16. Εγε5}} αϑεαμὶξ μῤοη Ῥί ας 
απά μὶς ἥπαὶ τιγγεμάεν.-- -ετ. 12. οἷ δὲ 
᾿Ιουδαῖοι, “δυὲ {πε [εὐν8,᾿ ἃ πον ἴυγη 
Ψ48 δἱ 118 ροἰὶπὲ ρίνεη ἔο πε οαβε ὉῪ ἴδε 
οὐπηΐηρ οὗ τῆς ϑδημεάγίβιβ, ννῆο ογιεὰ 
ουϊ, ἔκραζον λέγοντες Ἐὰν... . Καίσαρι. 
φίλος τοῦ Καίσαρος. ν εἰβίεἰη 54γ5: 
“Ἰ εραιΐ, ργδοβϑί εβ, ργδείεοεὶ, σοπβι] αὶ, 
διηϊοὶ Οδεβασγὶβ ἀϊοεραπέιυτ,᾽" Ὀὰξ ἰτ 8 ποῖ 
ἴῃ τ18 εἰτυ]ατ βαπβα ἔπε ἜἼχργαββίοῃ ἰ8 πεσε 
υϑεά, ὙΠα τηθδηϊηρ ἰ5: Τπου ἀοβὲ ποῖ 
δον {πγϑε1 ἐτεπαϊνγν ἴο Οδεβασ. Ὑμαὲ 
τεδβοη δείηρ [πδξ ἐνεσυ οπ6 ΨΠΟ τ 68 
δἰπΊβ6 1 ἃ Κίπρ, ἀντιλέμει τῷ Καίσαρι, 
“ΘρΕΔΚΒ ἀρδίποι Οδαβασγ᾽. Εὐυτηγπη 08, 
Εἰε!ά, Ὑπάγεσ, εἰς., ργείεσ “" βειῖεῖῃ Πἰπη- 
8617 δραϊπϑὲ Οδεβαᾶγ,"" “Ἕσεβϑιβίθ[ ἢ ἢῖ5 
δυϊδμοτῖῖν ᾿. Απά 48 6808 πηδᾶς Η ἰπηβοὶ 
ἃ Κίπρ, ΡιΪαῖε ᾿νουἹὰ αἱὰ δηὰ δεῖ Ηἰπὶ 
ὉΥ Ργοπουποίηρ Ηἰπὶ ἱπποοεηῖ. Τΐ5 νυν 88 
αἴῆτγεδι ΡΠδῖε οουἹὰ ποῖ ἀεβρίβα. Τί εγίυβ 
ν 88 δβιυδρίοίουβ δηὰ Ἰεαίουβ. [" 7υἀϊοῖα 
τηδ)εϑίδιῖϊβ, .. δίγοοίβδιπιθ δχεγουΐ." 
ϑυεϊοηίυδ, Τίδ., 58. Ὑτεάβοη ννᾶ8 ἴπῸ 
ταλκενεῖρδε ἴῃ 41} δοουδαϊίοηβ. Τδοίτιβ, 
Απηπαϊς,ιι.38.]---ν ετ. 13. ΡΠ] δῖε ἐπογεΐοσε, 
Ψ Ώεη ἣς Πελγὰ {ῃϊ5, Ὀτουρῃς ]εβϑὺ5 ουΐ, 
καὶ ἐκάθισεν ἐπὶ τοῦ βήματος. [πη ἴπ6 
Οοεῤεὶ αεοογάϊηρ ἰο Ῥεΐεγ, ἐκάθισεν ἰ5 
υπάετβίοοά ἐγϑηβιτἰνεὶυ : καὶ ἐκάθισαν 
αὐτὸν ἐπὶ καθέδραν κρίσεως λέγοντες 
Δικαίως κρῖνε, βασιλεῦ τοῦ ᾿Ισραήλ. 
ΒιπΉ ]αΥγ ἴθ Τυδιίπ, 1. Αῤοϊ., ἰ. 35. 
ΤὨϊβθ. τεπάδγίπρ ργεβαηῖβ 4 δι Κἰ ΠΡῚΥ 
ἁἀγαγηδιὶς βοεηθ, δηὰ δάμη γα νυ δ8ι118 
πε “ὈεΠοΪά γους Κίπρ ᾿"᾿ οὗἨ νεῖ. 14. 
(ϑεε Εαῤοξίίου ἴον 1803, ρΡ. 2906 Η͂., 
ἃπὰ Βοδίπβοη δηά απιεβϑ᾽ ΘΟ οϑῤῥεὶ ἀρεογά- 
ἐπρ ἰο Ῥείεγ, Ρ. 18.) Βυῖ ἰξ ἰβ βχίσεπιο 
ἀπῖκεὶν τπᾶὲὶ ΡΙ]αῖθ βῃουἹὰ (8. πανα 
ἀερσταδεὰ Πῖ8 βεαὲ οὗ ἰυβιῖςθ, δη ἃ τσ ἢ 
τόσα πδῖυγα! ἕο βύρροβε {παῖ ἐκάθισεν 

8 υδεά ἱπιγαπϑιενεῖν, 88 ἴῃ χὶϊ. 14, εἴο. 
(Τοβερὰ., Βεὶ!. Ἅμά., ἴϊ. 9, 3, ὁ Πιλάτος 
καθίσας ἐπὶ βήματος), ἀπά τῃδὲ ΡΙ]Αΐε᾽ 8 
τακίηρ 8 βεαΐ 15 τηεπιὶοπεὰ ἴο ἱπάϊοαϊα 
ἐμαὶ Ὧϊ8 πιὶπά ψψὰβ ποὺ πιδάβ ἃρ δπὰ 
τπαὲ Βα ννγᾶ8 ποὺν ἴο ργοπουηςα δἰβ ἤπδὶ 
)υάρτηεπι. Τῆς βῆμα ννᾶ8β ἴδε σηρρεϑέιηι 
οἵ ἐγίδεπαὶ, τῇς ταϊβεὰ Ρἱ Αἰέοσπὶ ((ἶνν, 
χχχὶ. 29; Τδο., Ηἰβέ., τν. 25) οἵ βεαῖ 
(ϑυεις., π΄.» 44) ου  ὨΙοἢ Πα τπηδρίβίγαι 8 
βαῖ ἴο δά γηϊπίβίεσ ᾿υϑιῖςα. ὅ6εε 2 Μδος. χιϊ!. 
26.---εἰς τόπον μενον Λιθόστρωτον, 
“δὲ ἃ ρΡίδοε οαἱεὰ [{ιἰποβίγοΐοη, "ἡ 1,6., 
τι ϑίοπθ ρδνδπηθηῖ, οἵ Ταββοϊδιςὰ 
Ῥανεπιεηὶ (οἵ ννῃίο ἢ 566 γεργοάποιίοηβ 
ἴῃ Εἰςῃβ Απέϊᾳ.). Οὗ. 2. Οἴτοη. νἱϊ. 3, 
7οβερῃ., Βεὶ!. ξ μά., νὶ.α,1. ΡΙΩγ (χχχνὶ. 
15) ἀεῆπεβ {ποβίγοῖα 88 τηοβαίςβ, 
“ ρᾶγνι} 5 σεῖς ογυβίϊβ,᾽" δηᾶ βᾶγβ ἴΠῈῪ 
νεγ ἃ ἰυχυγν ἱπιγτοάυςδά ἴῃ ἐῃε εἰπε οὗ 
5114 δηὰ ἰουπά ἰπ ἐπε ῥγονίποεβ γαῖμογ 
ἔπδη ἴῃ Εοπηε (βεε Κυεὺβ ἐμ ἰοθ.). ὙὍΤῃῈ 
δρδος ἰῃ ἰτοηΐ οὗ ἴ86 ργδείογίυπι ὑνμετα 
πε βῆμα εἰοοᾶ ννγᾶ8 ἔδυβ ρανεὰ δηὰ 
τῃογοίοσε συγγεπεὶν Κηονη 848 “[πο- 
βίγοΐοπ ": Ἑβραϊστὶ δὲ Γαββαθᾶ, “ Ῥυϊ 
ἴῃ Ηεῦτονν,᾽" 1.6.) ἴῃ τλ6 ρορυΐας Αγαπιαὶς, 
“ ΠΑΌΡΔΙἢΑ,᾽ νΠοἢ 8. ποῖ ἃ ᾿γαηβϑίδιίομ 
οἵ 1τποδβίτγοίοη, θὰϊ ἃ πδπια ρίνεπ ἴο ἴμ6 
Βᾶτης ρίδοε ἴτοπι [18 Ῥεῖπρ γαϊξεά, ἴτοτῃ 

ΔΆ, 4 τἰάρε ος εἰενδιίου, Ὁᾷε {γί δυπαῖ 

88 ταϊβεὰ 48 ἃ βυτῃβοῖ οὗ διιίπουῖν δὰ 
ἴῃ ογάεσ τπδὲ τπ6 Ἰυᾶρε τηῖρῆς 5εεὲ δπὰ δῈ 
866 (8εε 1. Κα).--- ετ. 4. ἦν δὲ παρα- 
σκενὴ τοῦ πάσχα, “ποῦν ἴἰξ ννᾶ5 {πε ρῥγε- 
Ῥαζδῖϊοη οὔ τῃε Ῥββονεγ ". παρασκενή 
νν88 ἴΠ6 ἀ508] ἀρρεϊδιίοη οὗ Ετίάδν, ἴῃ 8 
ἄδγ οὔ ργεραγαιίοῃ ἔοσ ἴπε ννεεκῖν ϑαθδίῃ. 
Ηεσε ἴδε δάδάϊείοῃ τοῦ πάσχα 5ῇοννΊαϊ 
ἴς ἰδ υϑεά οὗ ἴῆε ἄδυ ργεοςάϊηρ {πὲ 
Ῥαββονεσ. Τἢΐβ ἀδν νγ)88, 88 ἰϊ παρρεπεά, 
ἃ Ετιάδυ, Ὀυξ ἰξ 18 {πε τεϊδιΐοπ ἴο ἴπα 
[εαϑῖ, ποῖ ἴο τῆς ογάϊπασν ϑαῦδδῃ, ἴπδὲ 
ἰβ πεγὲ ἱπαϊοαϊθά. Οἱ νεσ. 42. ὥρα δὲ 
ὡσεὶ ἕκτη. “1 ννᾶ8 δῦουξ [δε 5ἰχί ἢ 
Βουτ,,᾽ ἐ.6., Δρουξ 12 ο᾽οἱοοῖ, Βαυῖϊ Μαγκ 
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αἱ. 50, οἷς, Ιουδαίοις, “"Ἴ1δε ὁ βασιλεὺς ὑμῶν." 

ΚΑΤΑ ΙΩΏΑΝΝΗΝ ΧΙΧ, 

15. Οἱ δὲΪ ἐκραύγασαν, 

“ΦΆρον, ἄρον, σταύρωσον αὐτόν." Λέγει αὐτοῖς ὁ Πιλάτος, “Τὸν 

βασιλέα ὑμῶν σταυρώσω ;᾿ ᾿Απεκρίθησαν οἱ ἀρχιερεῖς, “Οὐκ 

να κιακε ἔχομεν βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. 16. Τότε οὖν παρέδωκεν αὐτὸν 
χυϊϊ!. 
ΕΝ 
τι. ΜΚ. 
χὶν. 13. 

αὐτοῖς, ἵνα σταυρωθῇ. 
Παρέλαβον δὲ τὸν Ἰησοῦν καὶ ἀπήγαγον" 17. καὶ " βαστάζων 

Αοῖδ αν, τὸν σταυρὸν αὑτοῦ 2 ἐξῆλθεν εἰς τὸν λεγόμενον Κρανίου τόπον, ὃς 

λέγεται Ἑβραϊστὶ Γολγοθᾶ - 
το. 

" Ὅλη. χίΐ. 
4. εν, 
χχὶΐ. 2. 

18. ὅπου αὐτὸν ἐσταύρωσαν, καὶ μετ᾽ 

αὐτοῦ ἄλλους δύο “ ἐντεῦθεν καὶ ἐντεῦθεν, μέσον δὲ τὸν ᾿Ιησοῦν. 

Δ Τί ΤΙΝ. Η.Ε. οπιῖς καὶ ἀπήγαγον [Ο]]ονηρ ΒΙΩΧ 33. 

3 Ἰῃβιεδὰ οὗ με ψεηίεῖνε 31, τεδά εαντω, ΒΧ 33 αντω. 

(χν. 25) δᾶγβ: “1 ψγᾶβ ἴδε (δἰγά πους 
δηὰ {πον ογυςοϊβεὰ Ηἰπὶ". ὙὉὍῇα νδτίουιβ 
ταειοάβ οὗ γεσοπο]ηρ ἴμ6 βιδίεπηθηῖβ 
τε ρίνεη ἴῃ Απάγεν᾽β Ζΐΐε οΓ Οἷν Τιογά, 

. 545 ἢ. Μεγεσ ἰἴεανεβ ἴξ υπϑοϊνεὰ 
““δῃηὰ [Π6 ρῥγείεσεπος τησδὲ Ὀς ρίνθη ἴῸ 
{δε ἀϊδοῖρίε ῆο βἱοοά ὑπάδσ [ΠῈ ογοββ ᾽". 
Βυὲ [ξ1π6 Ἄστυςίβχίοη τοοῖς ρ'δοα τηϊάννα 
Ὀεΐνεαδη ηἷπε δηά ἐννεῖνα ο᾽ οἱοοΐϊ, ἰξ ννᾶ5 
αυϊξε παῖυγαὶ ἐπδὲ οπα οὔβεγνεσ βδῃου!ὰ 
τοίεγ ἰξ ἴο τῆς ἔογπιοῦ, ψ δ!6 δηοῖῃοσ 
τείεγγαά ἴξ το πε Ἰατίοε πουτ, Τῆς Πεῖρῃι 
οὗ ἴπε δῃ ἴῃ τῇς βκὺ ννὰϑ ἴῃε ἱπάεχ οὗ 
ἴῃε εἰπια οὗ ἄδν ; δπὰ νν}1ε ἰξ ννὰ8 δᾶϑ 
ἴο Κπονν δεῖμα ἰὲ ννὰβ Ὀεΐογε οἵ δῇϊεγ 
τηαϊάδν, οὐ νεῖ μοῦ τ[Π δ δι νν 88 ΠΊΟΓΕ ΟΓἹ 
1688 πῃ Παίγιναυ Ὀεΐνεεη ἴδ6 Ζεηῖἢ 
δηά τἢς Βοτίζοῃ, ἅποσ ἀϊβεϊηςτίοῃβ οὗ τἰπ|6 
Ψεσε ποῖ τεσορηΐβαῦ]α νυἱπουῖ σοπβυϊεὶπς 
τὰς διιη- 418, νν Ιοἢ ννασα θὲ Ἔνεγυινμεγα 
αἱ βαπὰ, ΟΥ̓ {δε ἱπιεγεβείπρ ρᾶββϑαρεβ 
ἴτοπὶ τα ιηϊοαὶ [αγαΐυγα ἰη Ν ἰβιθίη, 
ἀπά Ριοίεββοσ Ελπιβαυ Β δίίοα ἰπ ἴῃα 
Ἑκχῤοκίίον, 1893, νοΐ. νἱ!., Ρ. 2ΖΙι6. Τῆς 
Ἰδίτεγ ντίϊες ἐουπα (ἢς 5βᾶτης σοη δἰ τἰοἢ 8 
ἰῃ Τυτκίβῃ νη]]αροβ, δηὰ “ σδηποῖ ἔξεϊ 
Δηγτῃίηρ βοτίουβ᾽" ἱπ [86 ἀϊβογερᾶπου 
Ῥεΐννεεη ]οῆη ἂπὰ Μαγι. “Τῇ Αροβιίϊεβ 
μιδά πὸ πιϑδῃβ οἵ δνοϊάἀϊπρ (ῃς ἀϊθηου 
8ἃ8 ἴο ΨΠεῖπες ἰὰ γνὰ8 ([ΠῸ τϊτὰ οὐ ἴῃς 
βίχί ἢ ποὺγ νεπ τπ6 δὰ ννᾶ8 πεᾶσ πιὶά- 
Βεάᾶνεη, δηά ἔπεν οαγεά νεσὺ {{π{||6 ἀρους 
πὸ ροϊπε."" καὶ λέγει... ὑμῶν, “δηὰ 
με βᾶγβ ἴἰο ἴπε Ϊενβ: Βεποϊὰ γόοις 
Κίπρ!" ννοτάβ υἱτεγεὰ Δρρδγοπεὶγ ἴῃ 8δτ- 
ολ8πὶ δῃηὰ γάρ. [Πα 861} υυἱβῃεα ἴο ἔγες 
6808, Πὶβ Ὀίζίοτποββ ννὰβ ἱπιροϊ  ἰς.--- 
ἜΣ, 15. ὙΠΟΥ δῖ οὔςς βπουϊεά, ρον, 

ἄρον, σταύ; ν αὐτόν. Τὸ τΐ8 ΡΙΔῖα 
οουϊὰ οἴει οὐἱγ ἔῃ ἐεεῦϊς ορροβίείοπ οὗ 
τόσα βαγοᾶβῃ, Τὸν βασιλέα ὑμῶν σταν- 
ρώσω; νὮετε, Οὗ οουγδα, {πε εἰ ρῃδϑὶβ ἰ8 
οη ἰῆῃς ἤγβι ννογάβ, Ἰοβπ ἢ Πί5 δσεϊβεῖς 
Ῥετζοερείου Ἐχμ δ᾽ ἐ5 ἐμεῖς ὅπδ] τεὐεσίοη οὗ 

ΟὮσίῖβε ἱπ ἴπ6 ἔογπι ἰπ ὑνμῖοἢ ἰξ ἀρρεᾶδγοᾶ 
ὯΒ ἃ τεοκίεββ τεηυποίδιίοη οὗὨ 411 τδεὶς 
πδιϊομαδὶι 1: εγεῖεβ ἀπὰ πορεβ: Οὐκ ἔχομεν 
βασιλέα εἰ μὴ Καίσαρα. Ενεη γεὶῖ ΡΙΪΔῖς 
ΜΠ ἀκα πὸ δοῖϊνα ραγί, δυὰὲ δπάβ [εϑι5 
ονεσ ἴο ἔπε ϑαπμεάσιβιβ ἡ τῆς γεχυϊ δῖα 
δυϊποτίβαϊίοη ; πα, κεν, υδεὰ ἴῃ ἃ βεζ]- 
τεοδηΐοαὶ βεπβα, οἰ ΒΙυῖ,, θένε., χὶν. 4. 
δηὰ τε ραββαρεβ οἰϊεά ἴῃ Ηο]άδη᾽ 5 ποίς. 

γν. 17-3.. Τὰε ἐγμεϊβαίοη.---Ν τ. 17. 
ΤΒς εν ϑῃ δυϊμογίτίαβ οὐ ὑμεῖς ρᾶσὶ 
“τρροῖνε ᾿" 7658, καὶ ἀπήγαγον. καὶ 
βαστάζων... Γολγοθᾶ. “" Απά ςαττγίπϑ 
τῆς ογοβ8 ἔοσ Ηἰπηβεϊ ἔ, Ης ννεηΐϊ ουξ το ἴῃ8 
Ρἶδοε ςα]εὰ Κταπίοιι (οὗ ἃ 85κ1}}, νος ἢ 
1η Ηεῦτεν ἰ8 οαἰεὰ Οοἱροιμα." ΤΒς 
᾿ςοηάεπηηδά τηδη ολιτίεὰ δἱ ἰεαβϑὲ ρατί οὗ 
6 ογοϑβ, ἀηὰ βοπιειίπγχεϑ ἴθ ννοϊθ. ὁ 
μέλλων στανρῷ προσηλοῦσθαι πρότε 
αὐτὸν βαστάζει, Ατιεπκίά,, ΤΥ ΤΕΣ 
Οἰδεσς ραβϑβᾶρεβ ἰῃ Κείπι, νἱ. 124. ϑίηςς 
Τεγιυ ]αη (αν. Ὑμά., το) ἃ ἴγρε οἱ τῃῖ8 
Βᾶβ Ὀεδη ἐουηὰ 1ῃ βδδο᾿β σδεγγίησ ἴδα 
ννοοὰ ἴογ ἴδε βαογίῆςας. ἐξῆλθεν, ἰξ ννᾶὯ8 
ἀδυδ] ὈΟΙὨ πὶ [Θνν 8 δἀπὰ Βοπιᾶπ οοπι- 
ταυη ε8 ἴο Ἔχεουῖε οτἰπλῖμα]β ουϊϑίἀς [6 
οἰῖν. [πη Αἰῆδηβ (πε ραῖα τπγου ἢ ννὨΙς 
πεν ραββεὰ ἴο {πε ρἷδος οὗ ρυπίβῃπηεηξ 
ΜΑΒ οα]]εἀ χαρώνεια θύρα. ΟΥ̓ Βγπδευβ, 
ε Μονγίε ΟἈγίςσεϊ, 220; Ῥοϑᾶγβοῃ, Οπ ἐκδ 
Ογεά (Ατί. ἱν.); ΗςὍ. χίϊ!. 12; [«ἂν. χχῖν. 
14. Τα ρΐδοε οὗ ἐχεουϊίοη δὲ [εγυβδί ἐπὶ 
ΜΆ 8. ΒΠ141}} ΚΩΟΪΙ ἰυβὲ Ῥεγοπὰ {μα 
ποιίπογη Ψν4]1, νυν βίο, ἔγοπὶ [8 Ὀᾶγε ἴορ 
ἃπὰ τὸ ΠοΙΐονν ςᾶνδβ ἴῃ 18 ἕδος, Ὀεῶσβ ἃ 
τουρῇ τεβειηδίδποθ ἴοὸ ἃ βίκυ]!, ἀπὰ τῶ 
ἐπετείοσγε οδὶεὰ κρανίον, Οδἰνατία, 5.κ0]}. 
“ Θοϊροιμα" ἰ8 τ86 Ατγαγηδαὶς ἔογπιὶ οὗ 
Ουϊροίειδ, νοῦ ἰ8Β ἑουπά ἴῃ 2 Κίηρβ 
χ. 35. [{ 8 ἀεβοσίρεᾶ ἰη Οοπάετ᾽ Β ΗΠ αμπά- 
δοοῖΐ, Ρ. 355; Ηεπάετγβου᾽ 5 Ῥαϊεςέϊπε, ΡΌὉ. 
163, 164.---ἶνετς, 18. ὅπον. . . Ἰησοῦν. 
ΑἹ] ἱπίοσπιδιίου τεραγάϊηρ [ἢε οσοββ μῶ8 
Ὀεεη ΤοἸεοιεὰ Ὁγ [υἱρβίι8 ἴῃ δἰ τγεδῖῖβθ 

πρνεῖ-- -- -ὦα 
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19. Ἔγραψε δὲ καὶ τίτλον ὁ Πιλάτος, καὶ ἔθηκεν ἐπὶ τοῦ σταυροῦ " 
ἣν δὲ γεγραμμένον, ““ Ἰησοῦς ὁ Ναζωραῖος ὁ βασιλεὺς τῶν ᾿Ιουδαίων.᾿᾿ 
20. Τοῦτον οὖν τὸν τίτλον πολλοὶ ἀνέγνωσαν τῶν Ιουδαίων, ὅτι 
Σ ἐγγὺς ἦν τῆς πόλεως ὁ τόπος, ὅπου ἐσταυρώθη ὁ Ἰησοῦς" καὶ χ νἱ. το τε 
ἣν γεγραμμένον Ἑβραϊστὶ, Ἑλληνιστὶ, ρωμαῖστί. 21. ἔλεγον οὖν 
τῷ Πιλάτῳ οἱ ἀρχιερεῖς τῶν ᾿Ιουδαίων, “Μὴ γράφε, Ὁ βασιλεὺς 
τῶν Ἰουδαίων - ἀλλ᾽ ὅτι ἐκεῖνος εἶπε, Βασιλεύς εἰμι τῶν ᾿Ιουδαίων.᾽᾿ 

22. ᾿Απεκρίθη ὁ Πιλάτος, ““ Ὃ γέγραφα, γέγραφα. 23. Οἱ οὖν γ ὅεα. ΧΗ, 

στρατιῶται, ὅτε ἐσταύρωσαν τὸν Ἰησοῦν, ἔλαβον τὰ ἱμάτια αὐτοῦ, 

καὶ ἐποίησαν τέσσαρα μέρη, ἑκάστῳ στρατιώτῃ μέρος, καὶ τὸν τὶ αν. . 
χιτῶνα. ἦν δὲ ὁ χιτὼν ἄρραφος, ἐκ τῶν " ἄνωθεν " ὑφαντὸς δι᾽ ὅλου. « Εχοά. 

24. εἶπον οὖν πρὸς ἀλλήλους, ““ Μὴ " σχίσωμεν αὐτὸν, ἀλλὰ "λάχωμεν Ὁ πλιστῶς 
8. χχχνΐΐ. 

περὶ αὐτοῦ, τίνος ἔσται -" ἵνα “ἡ γραφὴ πληρωθῇ ἡ λέγουσα, Η τ 

“Διεμερίσαντο τὰ ἱμάτιά μου ἑαυτοῖς, καὶ ἐπὶ τὸν ἱματισμόν μου 
ἔβαλον κλῆρον.᾽ 

Οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα ἐποίησαν " 25. εἱστήκεισαν δὲ παρὰ 

χν. 38. 
ς ετγε ΟἿ 

ἴῃ ταῖς 
δεῆβε, δε 
Τδαγεσ. 

τῷ σταυρῷ τοῦ Ἰησοῦ ἡ μήτηρ αὐτοῦ, καὶ ἡ ἀδελφὴ τῆς μητρὸς “Ἐξ χαὶς, 

Ῥεῦνμεο, Απίννεσρ, 1595; Απιβίεϊ., τό7ο; 
Δηᾶ ἰη νοΐ. ἰϊ. οὗὁἨ δὶ8 οοἰϊεοϊεἃ ννοσῖκβ, 
Ῥυθηβηοά δὲ ᾿υράσυηιϊ, 613. ΜῈ [6508 
ψνογα ογυοὶβεά “οἵας ἔννο,᾽" ἴῃ Με. χχνῖϊ. 
38, οαἰϊεά ““τοῦῦεγβ," ργοῦαῦυϊν οἵ τῃ6 
ΒΔπΠΊ6 οἶδββ 48 Βδγαῦθαβ. ἴέδιιβ ννᾶ8 
ογυςϊπεὰ Ὀεῖνεεη ἔπαπὶ; Ρῥοββίν, ἴο 
ἰάεπειν Ηἰπὶ ψἱῃ ἐπα νοσϑὲ οσί πιῖ π8 18. 
ΦἼΒῈ  ΠΟΪες οὗ ΒυπΊδηϊςὙ νγ»ὰ8 γεργο- 
βεηϊεὰ {δεγε; ἴῃς βἰηΐθθβ ϑανίουσ, 186 
βανεὰ ρεπίϊεπε, πε οοπάετηπαά ἱπιρεηί- 
τεηξ.᾽" ΡΙ]υπΊτηετ.--- ἐσ. το. Ἔγραψε δὲ 
καὶ τίτλον ὁ Πιλάτοςς ““Απά ΡιΙΪδίε 
ντοῖ ἃ “{|6,᾽ αἷβο, δπὰ βεῖ ἴξ οα (ἢ 
οΓοββ.᾽" Τα “τ||6,᾽᾿ αἰτία, ννᾶ5 4 Ὀοατὰ 
ψΒϊτεηοά νη ργρβύτη (σανίς, λεύκωμα) 
ΒΟΝ 48 ῬΨΕΓα σΟΠΊΠΊΟΠΪΥ πϑεὰ ἴοσ ρα ]ῖς 
ποῖϊςεβ. Ριηαὶς Ὠἰπιβεὶῇ, πιοδῖησ ἴο 
ἴπβϑαϊς τῃ6 1εν8, ογάεγεά τῆς ρῥγεοῖβα 
τεσπηβ οὗ ἴῃς ἱπβογίριίοη. καὶ τίτλον, 
“4 τί16 αἰδο,᾽ ἴῃ δάάϊίοη το 411 δ 
Οἴμεγ ἰπβυῖιβ δ μαὰ Βεαρεὰ οἡ {πεπὶ 
ἀυγίηρ ἴμ6 ετὶδ].---νετ. 20. ὙΗΐβ εἰεἶα 
ΨΜὰ8 τεδὰ ΟΥ "τῆδὴν οὗ ἴδε |6νν85,᾿" 
Ῥεοᾶυβα (86 ρμίδοα οὗ ογυοϊῆχίοῃ ννᾶ8 
οἷοβε ἴο πε ον, δπὰ 'ἂὰῪ ἱπ τπε τοδὰ οὗ 
ΔΩΥ͂ οογηΐπρ ἰῃ ἔγοπι ἴπ6 ποιίῃ ; αἷδβο ἴὲ 
ννὰ5 νυγιτθη ἰῃ ἴῆγες ἰδιισυᾶρεβ 80 (δδὲ 
Ἔνεσυ οπα οουϊὰ τεδὰ ἰξ, ῃεῖπεγ 7εῖν οσ 
ΑΕ μΈ1ς6.-ονεσ. 21. Νδίυγδαι!γ (Π6 οὨϊεξ 
Ῥεθβίβ γεηοηβίγαϊοὰ δηὰ Ὀερρεά Ρι]δῖς 
ΒΟ ἴο δἰίεσ ἴῃ ἰπβογιριίοῃ 48 ἴο γεπῖονα 
ἴπε ἱπιρταββίοη παὶ τπε οἷαί πη οἵ ]6ϑι15 
ν᾽)85 δἀπητιεά.--- ες. 22, Βυς ΡΙΪδῖε, "" ΌῪ 
πδῖωγε οδδιϊπαῖς δπηα βίυρθογη " (ΡΒΙ1ο, 
ἀϊ, 589), Ρεγεπιρίογ!γ τεϊυβεὰ τὸ σλᾶκα 

ΔΏΥ αἰϊεγαϊίοα. ὃ γέγραφα α.-- 
Μετ. 23. “ὙἼΤΠε βοϊάϊεγβ, ἢ Αἰ ΔΊΩΝΙ 
πον πιδά στγυοϊβεά ]εβι8, ἰοοκ Ηἰἶ8 ραγ- 
τηεηῖβ᾽᾿ ---ῖῆς δχθουτίοπεγβ ρεγαυϊβίξα 
(Δρυ δῖα 188 τῇς σοπιρατίβοῃ “ πακεὰ 
85 ἃ πεν -θογη Ὁδῦα ΟΥΓ 48 ἴπ6 οτυοὶ- 
βεά ᾽"--ηὰ 45 ἴδεγε νγεγβε ἔοι βοϊάΐεγβ, 
τετράδιον, Αςἐβ χὶϊ, 4, {πεν ἀϊνίἀεὰ τῇς 
οἰοῖμεβ ἰηΐο ἔους ραγί8β. ΤῊ ννὰ8 ἴδ8 
τλογα δαϑβι]γ ἄοης Ὀεοδιβα {Πα υβι4] ἀγαβ5 
οὔ ]ενν οοπείβιεὰ οὗ ἥνε ρατίβ, {πε μεδά- 
ἄτγεββ, ἴἴ6 8ῆοβ, ἴῃ οπίΐοη, ἴῃς ουΐες 
ξϑττιεηῖ, δηᾶ {πε ρίτάϊθ. ΤῇῈ χιτών 
τεπηδίπθὰ δῆδσ (ΠῸ ἴουσγ οἵδε αγίίς ε8 
Μεσα ἀϊβιγίθαϊεά, ΤΥ σου]ὰ ποῖ ἀϊνίάς 
1 ἱπῖο ἔουσ ννἱπουϊ βροιπρ ἴξ, πὰ 8ὸ 
{ΠῸΥ Τοαϑὲ ἰοΐβ ἔογ ᾿ξ. [τ 'νν88 βεδῃιῖθβϑβ, 
ἄρραφος, υηϑεννεᾶ, δηὰ νονεη ἰῇ οὔ 
Ῥίεος ἴοπὶ ἴορ ἴο δοϊίοπι.---  ετ. 24. 
Ἅ1ι6 βοϊάϊεγβ ἐπδγείοσα βαϊά, Μὴ σχίσωμεν 
αὐτόν ἀλλὰ λάχωμεν, “εἰ 8 ποῖ τεηὰ ἴξ 
Ῥυς οαϑὲ ἰοῖβ ". λαγχάνειν ἰ8, ρτΟρΕΓΙΥ, 
ποῖ “το οαϑβὲ 1οἵβ,᾽ Ὁυϊ “το οδίδιῃ ὈΓ 
Ἰοῖ ", 8ες Εἰεϊά, Οὐΐμηε Νογυ., 72. Ιῃ 
1818 Ἰοῆπ 56ὲ8 ἃ {ἸΠ]πιεηὴς οὗ Ρ5. χχίϊ. 
18, ἴῆς ΧΧ. νογβίοη οἵ ψϊοἢ ἰ5. πεγα 
ηυοιεά νεγθδιίπ|.---  εγ. 25. ΤῊΐ85 Ρδγί 
οὗ {πε βοεπε ἰ8 οἱοβεά (1παὲξ δηοῖποσ 
τλΥ ὃς ἱπίτοάυοεα) νἱ τῆς Τσοπιπιοη 
ἔογπλυΐα, οἱ μὲν οὖν στρατιῶται ταῦτα 
ἐποίησαν. (“αταεοῖ. . . βϑερί βδἰπια 
Βυ)αθτηοάΐ ςοποϊ δυο πἀζυητυτ." 
Ἐδρδεὶ ἐν ἰος.) οἱ μὲν... εἱστήκεισαν 
δὲ... ΤΠε βοϊἀϊεγβ ἕοσ πεῖς ραγὶ δοίεά 
88 δ48 Ὀεςη τεϊδιίεά, δυῖ [Πετα νεγα οἵδε ῖϑ 
Ῥαεδίἀδ ἴπε Ἵγοββ ννῆο εγε νεῖν ἀϊβοσθηι 



ΧΙΧ. 

27. Εἶτα λέγει τῷ 
᾿ Καὶ " ἀπ᾽ ἐκείνης τῆς ὥρας ἔλαβεν 

8.8 ΚΑΤᾺ ΙΩΑΝΝΗΝ 

αὐτοῦ, Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ, καὶ Μαρία ἡ Μαγδαληνή. 26. Ἰησοῦς 
οὖν ἰδὼν τὴν μητέρα, καὶ τὸν μαθητὴν παρεστῶτα ὃν ἠγάπα, λέγει 
τῇ μητρὶ αὐτοῦ, “Γύναι, ἰδοὺ ὁ υἱός σου.᾿᾿ 

ἐχι 53... μαθητῇ, “ Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου.) 
Δοιδ χχὶ, αὐτὴν ὁ μαθητὴς εἰς τὰ ἐἴδια. 28. Μετὰ τοῦτο εἰδὼς ὁ Ἰησοῦς, ὅτι 

εἰ! 61 κχ. πάντα ἤδη τετέλεσται, ἵνα τελειωθῇ ἡ γραφὴ, λέγει, “ Διψῶ.᾽᾽ 
ἃ δὲ κι 20. Σκεῦος οὖν " ἔκειτο " ὄξους μεστόν - οἱ δὲ, πλήσαντες σπόγγον 

ἔχον. νἱ!.3,Ὁ ὄξους, καὶ ὑσσώπῳ ᾿' περιθέντες, προσήνεγκαν αὐτοῦ τῷ στόματι. 

αἤεοίεά, “ν΄. Μαγδαληνή. [τ 
ἰ8 Ἐασυδ μωρὰ κα ἰξ ἰβ πηεᾶηῖ [δὲ τῆσεα 
οἵ τῃδὲ ἔουγ ψοπιεῃ ψψεγε βίδηάϊηρ Ὀγ [ῃ6 
ΟΓΟΒΒ; ἔοσ Μαρία ἡ τοῦ Κλωπᾶ πηδᾶν εἰπεῖ 
δε ἃ δισίμεγ ἀεδϊρπδίίοη οὗ ἡ ἀδελφὴ τῆς 
μητρὸς αὐτοῦ, ΟΥὁ ξ τηΔῪ πᾶπιὲ ἴπε ἢσβι 
ΤΑΘΙΊΡΕΙ οὗ ἃ δβεοοηά ραὶγ οἵ ψοπιεη. 
Τῆδὲ ἴουσ τννοπιεη ἅτε ἱπίεηάεά πᾶν δα 
διρυεά ἴτοπὶ ἴῃς εχίγεπιε ἱγιργοῦ δι ΠΥ 
1πδῖ ἴπ οπα ΓΆΠΊΥ ἔννο βἰβέειβ βῃου]ᾶ Ὁ Ὰσ 
τῃε βᾶπιῈ πδῃηθ, Μδαύυ. Ὑδε ϑυπορι[βῖ8 
ἄο ποῖ ππιὰ ἴδε πηοῖμεγ οὗ [6518 ἀτήοπρ 
ἴῆοβα Ψῆο ννεσε ργεδεπίῖ, δῖ Μαιῖπον, 
ἔσαν 56) απὰ Μδζχκ (χν. 40) ἤᾶτὴς Μδγν 

δράδίεπε, ΜδῪ {πὰ πιοίπαγ οὗ ]8π|68, 
δηὰ ϑαίοπ)ε ἴῃς τιοῖμοσ οἵ ]οῦπ. ὙΤννο 
οἵ τ1πε5ὲ ἴῆγαα δῖε πιεπιίοηεά ΌῪ ]οῆη 
Βεσα, δπὰ ἱξ ἰβ παΐυγαὶ ἴο ἱπέδσ ἴδαϊ {πε 
υππδπηεὰ ψνογτηδῃ (ἡ ἀδελφὴ κ. τ΄ λ.) ἰ8 
πε ταϊγὰ, ϑαίοτηε ; υπηαπηεὰ ΡοββίθὶΥ 
Ῥδοδαδβε οἵ {Π|8 νυτί τεσ ̓  8 ΒΏγΎΠ658 ἰπ ΠΔπλΐ ΠΡ 
ΒἰπΊβεῖ οὐ ἴποβε οοππεοιεὰ νυν Πίτη. 
Βαϊ ἴῃς δας τπαὲ [υκΚε (χχῖν. 10) ὩδΔΠΊ68 
]οδπηᾶ 48 ἴπε τηϊγὰ ννοσίδη σεῆεςϊβ βοπηα 
τἀποεγίδι ΠΥ οἡ ἘΠ15 ἀγραπηεης, [1 ϑδίοπηα 
ν»8 Μαδιυ᾽β βίἰβίεγ, ἴῇεπ [6808 ἂπὰ [ομη 
ψνεΓα σουβίηβ, ἀπά ἴῃς σοτηπηεπάδιοη οὗ 
Ματυ ἴο [οὔ π᾽ 8 σᾶγα ἰ8 ἰπ ρᾶτῖ Ἴχρδἰπεά, 
ἡ τοῦ Κλωπᾶ ΠΙΔΥῪ πιεᾶη ἴῃε πιοίπετγ, 
ἀδυρδίοτ, βἰβίεγ, οσ υνε οὐ ΚΙοραδβ; ὑτο- 
Ὀδοΐν τῇς ἰαϑὲ. Ασοογάϊηρ ἴο Μι. χχνὶϊ. 
56, ΜΚ. χν. 40, κ. χχίν. το, ἴδε Μϑγὺ 
Βεῖα τηδπιὶοηβά ννᾶ8 ἔπε τηοίμεσ οὗ [πι68 
δηὰ ]οβδε5. Βυῖ ἱπ Μί. Χ. 3 νὰ ἰεάγῃ 
παῖ ]4π|ὲ8 ννὰβ ἴπεὶ βοῃ οἵ ΑἹρβδευβ. 
Ηεπος ἰδ ἰβ ἱπίειγεά παῖ Κίοραβ δηὰ 
ΑἸρμδεὺβ ἅγα ἔννο 81 ΡΠ ΕἾΥ νατγγίηρ [ΟΓΠΊ8 

οὗ τπὲὸ βᾶπὶὲ πᾶπης Ἕ Γ.--νες. 26. 

70 μη ᾿Β ἱπίεγεβε ἴῃ παπιὶπρ ἴῃς ὑνοπΊεη ἷβ 
ποῖ οὈνίουϑβ ἐχοθρῖ ἴῃ τῃς οᾶϑε οἵ ἴῃε ἢτϑβι. 
Ἰησοῦς... ἡ μήτηρ σον. ]ε508 ννῆξηῃ 
ες βὰν ΗἰἾβ τηοΐπεγ, δπάὰ ἔπε ἀϊβοῖρ! 
Ψ Πότ Ης ἰονεά βιαπάϊπρ δεβίἀβ πεν (1πε 
τεϊεναπου οὔ ἢ ἀεβὶρηδιίοη, τὸν μαθητὴν 
ὃν ἠγάπα, ἰ8Β Πετε οὈνίουδ, ἀηά 1ῃς πιοβὶ 
ςοηνϊηςίπε Ργοοῦ οὗ ἰΐβ ἰγσυ ἢ δηὰ βἰρηβ- 
σδηο6 ἰβ πον ρίνθη), βᾶυ8 ἴο Ηΐβ τηοίμεσ, 
"ἐς Νγότηδπ, θεοὶ ὰ τῆν 8οη ᾽"; ἐ.6., τὕγη- 
ἱπῷρ Ηἰβ εγδβ τονναγὰβ ]ομη, ὙΒασα ἰ8 

γοὺυγ βοὴ. Μα γοὺῦ ἅτε ἰοβίην, 80 δ 88 
πε Η]14] τεϊδιίοη ροεβ, θὰ ]ομη Ψ}}}} ἴῃ 
1818. τεβρεοῖ ἴᾶκα ΠΥ ρίδςα.---Κεσ. 27. 
Απὰ τῆϊθ ἔσυβδὲ Ηδ ςοτηπη8 ἴο [ομπ ἰπ 
πε βίπιρίε ννογάβ, Ἰδοὺ ἡ μήτηρ σου, 
δἰ μουρἢ ἰδ πδίυσαὶ τηοΐπεσ, ϑδίοπις, 
νν 88 4|80 βἰδηἀϊπρ (μεγε. [ΟἿ τλε θεᾳυεβὲ 
οὗ Ευάαπηϊάδβ : “1 ἸΙεᾶνε ἴο Ατείδευβ ἴῃ 6 
οᾶγα οὗ πουτίϑῃϊπρ' πὰ ργονϊ ἀΐϊπρ ἴοσ ΠΊΥ 
τοῖπαγ ἱπ ἢαΙ οἷά δἂρς", [υςϊαπ᾽8 
Τοχαγὶ5.) Ἰοῇπ δὲ οὔςς δοςερίβά {86 
οδάγρε, “" ἴτοπὶ ἴπδὲ Ποὺ (νν οἷ οαπποῖ 
δε ἴάκεῃ 80 58{ΠἸ ΘΠ 88 ἴο ἱτπιρὶν ἐμαὶ 
πεν ἀϊὰ ποῖ νναῖϊ δὲ 1π6 Ἵγοββ ἴο 5866 ἴδε 
οηά) τῇς ἀϊδβοίρὶα ἴοοῖκ πεσ το ῖβ οὐγῃ 
Βοπιε᾽"; εἰς τὰ ἴδια, ξεα ἱ. 11, χνὶ. 
32. Τα οἰγουπιδίαποεβ οὗ ἴῃ Νδζδγείῃ 
Βοτὴθ ΠΟ ἢ τηδάς {8 ἃ ροββίθ!ες δηὰ 
ἀοβίγα]α ἀσγδηρείηθπηῖ σε ποῖ Κπονῃ. 
Τμδὲ Μϑευ βῃου!ὰ πὰ ἃ ποῦς ννἱτπ μας 
βἰδίοσ δηὰ Πεσ 80ῃ ἰβ ἰπ [18610 ἱπ|6]}}- 
εἴθιε, ἀπά 8 οἷοβε ἱπείπιδου οἵ {π6 ἔνο 
Ῥειβοὴβ Ψῇοβα πϑαγῖὶβ παὰ Ῥδεη πιοβὲ 
ἀγοϊγ τῃ6 Βοπε οὗ [εϑ805 πιυβί ἕδνα μεϊρεά 
ἴο ΟΠογίβῃ δηά νἱν γ 411} τα πιϊπίβοεης 68 οὗ 
ΗἰβΒ ομαγαοῖοσ δπὰ νογάϑξ.--- εγ. 28. 
Μετὰ τοῦτο... Διψῶ. “ΑΠετ 5, [Ἔ505 
Κηονίηρ [Πδϊ 811 τῃϊηρδ ἅσε πονν πη ϊβῃεά, 
τπαῖ τπ6 δοτίρίυτα τηῖρῆς Ὀς ΤΟΙ] εἴεῖ 
ΤΟ] Β]]εᾶ, βαι τ, 1 τϊγδι."" [6808 ἀϊά ποῖ 
εεὶ {Πιγϑῖν ἂπὰ ρτγοοϊδὶπὶ τὰ ἢ τς 
ἱπιεπίίου οὐ (μ]Β]]Πἰηρ βογίριυζο---  ο ἢ 
Μουὰ θὲ ἃ βρυγίουβ ΔΙ πιεης---δυῖ ἴῃ 
Ηἰβ σοπιρίαἰπὶ ἀπὰ τπε τεβροπϑε ἴο ἰξ, 
7οβη βεεβ ἃ [1 Β]πιεπὲ οὗ Ρβ. ἰχίχ. 22, εἰς 
τὴν δίψαν μον ἐπότισάν με ὄξος. ΟἾΪΥ 
ΜΠαΠπ 411] εἶβὲ μβαὰ δεδθὴ δἰιεπάςά τὸ 
(εἰδὼς κ΄ τ΄ Δ.) ννᾶ8 Ηε ἔγες ἴο διϊεηὰ ἴο 
ΗἱΪΐβ οννῃ Ῥῃγβίοδὶ βεπβδίίοῃϑβ.---  εσ. 20. 
Σκεῦος .. . μεστόν--“ὙΠεῖε νγ»88 βεῖ ἃ 
νεββ8εῖ Ἀ1]] οὗ νίπερατ᾽" ; πε πιαπιίοη οὗ 
εἶα νεβ8ε] βεῖγαυβ ἴδε εγδ- πε 855. “ ΤὩς 
ΘΥπορτδίβ ἀο ποῖ πιεπείοη ἴῃς σκεῦος, 
δυῖ Ποδη δά βιοοὰ Ὀεβίάε ἱξ.᾽" ῬΙυπητηες. 
ὄξος, {πΠ6 νίπερασ υβδεᾶά ὈΥ 5οϊάϊετγβ. 
{ὕἱἹρίαπ βαγβ: “νἱπυπὶ δῖίαυιε σρσέμνι 
τοὶ πἴε8 ποβίσὶ βοΐϊεηξ ρεσζοίρεσε, ὑπὸ ἀΐς 
νίπυπι, 4110 ἀΐε δοδίυ μι". Κείπι, νὶ. τ62.] 
Ηετε ἰΐ βεεπὶΒ ἴο Βανε ὕῬδεὴ ρτονί ἀδὰ ἴοζς 
ἴδε οτυςϊδεά, ἴος 45 ΝΥ εἶδ ἀπὰ Ρ᾽ υπιπιεσ 



26--34. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 89 

20. ὅτε οὖν ἔλαβε τὸ ὄξος ὁ Ἰησοῦς, εἶπε, “ Τετέλεσται" " καὶ 

κλίνας τὴν κεφαλὴν, παρέδωκε τὸ πνεῦμα. 
31. Οἱ οὖν Ἰουδαῖοι, ἵνα μὴ μείνῃ ἐπὶ τοῦ σταυροῦ τὰ σώματα ἐν 

τῷ σαββάτῳ, ἐπεὶ παρασκευὴ ἦν" ἦν γὰρ ' μεγάλη ἡ ἡμέρα ἐκείνου) ἯΙ, 37. 1, 
τοῦ σαββάτου : ἠρώτησαν τὸν Πιλάτον, ἵνα " κατεαγῶσιν αὐτῶν τὰ κ [τ᾽ χαχί. 
σκέλη, καὶ ἀρθῶσιν. 32. ἦλθον οὖν οἱ στρατιῶται, καὶ τοῦ μὲν 

25. 

πρώτου κατέαξαν τὰ σκέλη καὶ τοῦ ἄλλου τοῦ συσταυρωθέντος αὐτῷ " 

33. ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν ἐλθόντες, ὡς εἶδον αὐτὸν ἤδη τεθνηκότα, οὐ 
κατέαξαν αὐτοῦ τὰ σκέλη: 34. ἀλλ᾽ εἷς τῶν στρατιωτῶν λόγχῃ 

οὔβεσνα, πεῖ εῖε ἃ βϑροῆρε δπὰ ἃ 
Ὠγϑββορ-σεεὰ αἷβ8ο δἱ βαπᾶ. οἱ δὲ, 1.ε., με 
βοϊ άϊεσβ, Ὀυὲ οὐ. ΜΚ. χν. 36; πλήσαντες 
“νον ΒΟΥ ΠΠ]ε ἃ βροηρε, θεσδυβε ἃ οὰρ 
“85 ἘαΡΓΑΡΕΚΆΡΙΕ, δηὰ ρυῖ ἰξ τουπὰ ἃ 
δίδικ οἵ ὕγββορ, δῃὰ (πὰ8 δρρ᾽ εἰ {μὲ 
τεβίογαιίνε ἴο Ηἰβ πιουῖῃ. ΤῈ ρῥἱδπὶ 
οδΙ]εὰ “γββορ ᾿᾿ [48 ποῖ θεεῃη ἰάεπειβεά, 
ΑἹΙ ἀπὰς ννᾶβ τεαυϊβίϊε ννὰβ ἃ τεεὰά (οὐ 
περιθεὶς καλάμῳ, Με. χχνῖ!. 48, ΜΙ. χν, 36) 
οὗ ἵννο οἵ ἴῆτεε δεῖ Ἰοπρ, 45 τῇς ογυοϊπεα 
᾿νᾶ8 ΟἿΪΥ 5. 15 ΠΕ αἰεναιεά, --- τ. 30. 
ὅτε οὖν... πνεῦμα. Τῇε ςτΥ, τετέ- 
λεσται, “1 ἰΒ δηϊδπεά,᾽" ννᾶ8 ποῖ τῆς 
888Ρ οἵ ἃ ννογητ-ουῦϊ [{6, Ὀυῖ τῆς ἀκ! οταῖς 
υξίογαηος οὗ ἃ οἷεδσ σςοηπβοίουβπεββ ἴπδὲ 
Ηἰβ ψοῦκ νὰ8 βηϊβῃεά, δπὰ 4}1] αὐ β 
Ῥύγροβε δοοοιηρ ἰϑπεά (χνῖϊ. 4), παῖ δἱὶ 
δά πονν ὕεεπ ἄοπε παῖ οουἹὰ δὲ ἄοπε 
ἴο πιᾶκα αοὰ Κποννῃ ἴο πΊιεπ, δπὰ ἴο 
ἰδεητν Ηἱπὶ ἢ ππεη. παρέδωκε τὸ 
πνεῦμα, ““ρᾶνε ὕρ Ηἴ5 5ρίτῖξ,᾽" δοοογάϊηρ, 
το [κε χχΙ!. 46, ψν ἢ δὴ δυά!]ςε σοπι- 
τιδπάδιίοη οὗ Η15 5ρίγις ἴο τἴπε Ἐδίδμεσ. 
ἀφῆκε πνεῦμα ἴπ Εὐυτὶρ., Ηέειδα, 569; 
ἀφῆκε τὴν ψὰχ ν ΡΙυῖ,, Ῥένι,, χχῖχ. 5. 

νν. 31-3). Τὴε ῥἰεγεῖπρ᾽ 7 δ ἐξμιδ᾽ ςἰάε. 
--νες. 31. “ἼΟΠε ]ενν8, {πετγείογε, βίης 
ἴτ νν88 τπ6 ργεραγδείοη," ἱ.6., Ἐτί αν, τ 
ἀδγ Ὀεΐοτε ἴῃς Θαθθδι, “ πὰ δ8 1|ὲ ἀν 
οἴτηδι ϑαῦῦδιῃ νγδβ ρτεδῖ,᾽ δεὶπρ ποῖ οῃΐυ 
δὴ ογάϊμασυ Θαδρδιῃ δὰ (ἢς Ῥάββονεσ, 
“δὲ τῃε Ὀοάϊε5 πιῖρῃξ ποῖ μαπρ οπ {86 
οτοβ8 οἡ ἴῃ ϑαῦραιῃ ᾿᾽ ἀπά 50 ἀδῆϊε ἰΐ, 
“ΠΟΥ δϑκεὰ Ρι]δῖς τπαῖ τπεὶγ Ἰερβ τῖσαι 
ὃς ὕὈγοίκεη, δπὰ ἴῃδλι ἴΠπθν πιὶρῃς Ὀ6 τα- 
τηονεα ᾿"γ. Ἴδε αν οὗ Πειῖ. χχὶ. 23 νγᾺ5 
τῃδὲ τῆς Ὀοάν οὗἉ ἃ οτγἰπιϊηδὶ βῃου]ά “" ποῖ 
τεπιδίπ 411 πῖρμε ὑροη {πε ἴγεε ", Τὶ 
ἴανν βεετγβ ποῖ ἴο ἤανε δεεπ ἴῃ νίενν ; δαϊ 
ταῖμεγῖδε ἔξαγ ο ρο! υτἱπρ τΠεῖγργεδι εαβί. 
ΤΩςε Εοχηδη οπβῖοπι νν88 ἴο ἰεᾶνε ἴῃε Ὀοὰν 
το δἰγάβ δπὰ δεδβίβ οὔ ργευ. Τὸ βεοῦγε 
δρεεὰγν ἀδαῖῃ ἴῃς ἐγμγίγγαρίμηι, Ὀτεακὶπα 
οὗ {πΠ6 ἰερ8 ἢ ἃ ἤεᾶνυ πρδ]!εῖ οσ θᾶ, 
ννᾺ8 80ΠΊΕ 1 Π|68 ταβοσίε το: δ8 Ψψίτπουῖ 
ΒΌΟἢ τηεᾶπ8 ἴπε ογυςϊ βεὰ τηϊρῆϊ ἰπ βοπα 
᾿δ8ε8 ἰΐηρετῖ ίοσ τ γιγ -ϑῖχ πουγβ. Νεδηάεσ 

(εὗδε οὶ ΟἈνίσέ, Ρ. 473) Ἀ88 δὴ ἱπιεγεβεϊη 
ποῖα οπ εγηγιζγαρίμηι; πὰ οὔ. τὰ 
Οοϑεῤεὶ πεορογάϊηρ ἐο Ῥεέεν ου σκελοκοπία, 
ἢ τῆς ποῖς Ὀγ τῆς Αὐἴδοτ οὗ διιῤῥέγηαί. 
Κεϊϊρίοη.- νεῖ. 32. ὙΠῈ ὑγοὸ τοῦθετϑ 
ὑν γα τ ἀεϑρδίομαά, ἐπὶ δὲ τὸν Ἰησοῦν 
ἐλθόντες, Ὀὰϊ ᾿νῆεη (μὲ ϑοϊάΐδβ ννῆο 
ΜΈΓ οαγυίηρ οὐδ Ρι]Δἴε᾽ 8. ογάεσβ σδπη 6 
ἴο 16βϑὺ8 δηά βανν ἴῃδξ Ηδ νγὰ8 δίγεδυν 
ἀεδά, πεν τείγαϊπεὰ ἴτογ ὑγεακίπρ Ηἰ8 
Ἰερ8.---νεσ. 34. Βαυΐ οπα οὗ {πε βξοἰάϊετβ 
χένχῃ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἕνυξε, '' ρίετοεὰ 
ΗἰβΒ 5ἰάα νἱἢ 4 βρεαγ". Βυῖ ΕἸἰεϊά 
Ῥγαίδεγβ “ ργϊοκεᾷ Ηἰβ 5ἰ4β᾿᾿ τὸ Κεὲρ ὺρ 
τῆς ἀϊδεϊποιίοη θείινεεη ὄννξε (1Πς »ε ον 
νοσὰ) δπάὰ ἐξεκέντησε (νεῖ. 37). Ηε 
ἕανουτβ ἴῃς ἰάεα οἵ Ἰοσβηεσ παῖ ἴῃς 
βοϊ ἀϊεγ᾽β ἱπιεηϊίοη νγὰβθ ἴο δβοοιίδιῃ 
ΜΠεΙΠΕΙ 1ε85 νν88 γεϑ!ὶγ ἀεδά, δπὰ με 
οἶϊθβ ἃ νεῦὺ δρί ρδγδὶἰεὶ ἔτοπὶ ΡΙ υἱάγο ἢ 8 
ΟἸεοπιεηεα, 37. Βαὶ ἔγχεϊ νύξε οσουτβ ἴῃ 
Ἡοτηεζσ (11., ν. 579), ννῆεῖς ἀβαιῃ [ο]οννεά, 
πὰ 485 ἴπε ᾿νουπὰ ἱηβὶςεεά Ὁν τΠϊ5 Βρεδγ 
{πγιβὲ βδεοπὶβ ἴοὸ πᾶνε θεεὲπ ἃ δαπά- 
Ῥγεδάτῃ ννῖάε (χχ. 25) ᾿ξ τῆδυ θ6 ργεβυπιεὰ 
πε βοϊάϊεσ πιδδηΐ ἴο πῆᾶκε δὺζτε ἴμπδϊ 
76θὺ5 ννᾶβ ἀθδὰ ὃν ρμίνϊπρ Ηἰπὶ ἃ (ἤγυβε 
ΜΝ ἢ 1156} ψψουἹὰ πᾶνε Ὀδεη [Αἴ]. Τῆς 
ϑνεᾶροη νὰ νοῦ ἀπε Όῖονν ννᾶβ ἰπ- 
Βιςιεὰ ννᾶ8 ἃ λόγχη. ἴπε οτάϊπατυ Κοπιᾶῃ 
μαξία, ΜΏΪΟἢ δά δὴ ἴγοῃ ποδᾶ, ἐρρ- 
βῃαρεά, ἀπά δῦουϊ ἃ παηά-Ὀγεδάτῃ δὲ τ: 
Ῥτοδάεϑι ραγῖ. Ἐοϊϊοννίηρ ἅροπ πε Ὁἷονν 
εὐθὺς ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ. τ. ϑιτουά 
(ΡἈγΞἰεαὶ Οαπμος οΥ ἐπε εαίδι οὗ οἰπρὴ, 
δάνοςαιίαβ ἔπε νίενν ἰδὲ οὖν Τιοτγά ἀἱ 
ἴτοσὶ τυρίατε οὗ τῇς δεαγῖ, ἂαπάὰ ἴπυ8 
δοσουηῖβ ΒΟ ἔογ {πε βρεεὰν Ἴδβϑβαϊίοῃ 
οἵ 1 δηὰ ἴοσ {πε εἴυβίοη οὗ δἱοοά δπά 
ννδίεσ, Ρχγενίουβ [ἰτεγαῖυσα οπ 1Π6 50Ὁ- 
͵εοῖ ΨΗΠ Ῥ6 ἔουπά ἰπ τς Ογίξεὶ δαονὶ 
δηὰ 5εϊεοὶ ραββαᾶρεβὶη Βυτίοη᾽ Β Βωρῤίομ 
1,ε.., 468-90. ννίῖπους ρῇῃγβίοϊορίςαὶ 
Κπονεάρε Ἰοῃη τεςογὰβ βἰπιρὶν ννβδὶ Βα 
βᾶνν, δῃά {{ ἢ δὰ δῃ εγε ἴο ἔπῈ Ποοεῖδε, 
45 Νναϊεσίδη ἀ (ν. 190) βυρροβββ, γεῖ δἰ8 
τηδίπ ρύγροβα Ψψὰ8 (0 ςεγι ιν ἴῃ6 ταδὶ 
ἀβαῖῃ οὗ [6818. ὙΠὲ βυτηθοῖ!ς βἰξηϊᾶ- 
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20. 
ν. ᾿καὶ ὁ ἑωρακὼς μεμαρτύρηκε, 

τὴ ἵν. 37. 

. 20. 

ο Ζεεδ. χίἑ. αὐτοῦ.᾽ 
1ο. 

ἐξεκέντησαν. 
ῬΗΉετδουὶγ. 
ᾳ: Κίηκε 

ΧΙΐ;. 29. 
: χ. 420; χίΐ. , 

16. 

ΚΛΤᾺΑ ΙΩΏΑΝΝΗΝ 

κἀκεῖνος οἷδεν ὅτι ἀληθῆ λέγει, ἵνα ὑμεῖς πιστεύσητε. 
γὰρ ταῦτα, ἵνα ἡ γραφὴ πληρωθῇ, “"᾽Οστοῦν οὐ συντριβήσεται 

47. Καὶ πάλιν ἑτέρα γραφὴ λέγει, ““ Ὄψονται εἰς ὃν 

ΧΙΧ, 

1 Βεν. ξινὸ αὐτοῦ τὴν πλευρὰν ἔνυξε, καὶ εὐθὺς ' ἐξῆλθεν αἷμα καὶ ὕδωρ. 35. 
καὶ " ἀληθινὴ αὐτοῦ ἐστὶν ἡ μαρτυρία, 

46. ἐγένετο 

38. ΜΕΤΑ δὲ ταῦτα ἠρώτησε τὸν Πιλάτον ὁ Ἰωσὴφ ὁ ἀπὸ ᾿Αριμα- 
θαίας, ὧν μαθητὴς τοῦ ᾿Ιησοῦ, ἢ κεκρυμμένος δὲ διὰ τὸν φόβον τῶν 

Ἰουδαίων, ἵνα ᾿ ἄρῃ τὸ σῶμα τοῦ ᾿Ιησοῦ καὶ ἐπέτρεψεν ὁ Πιλάτος. 

"ἘΝ ΤΟΣ ὅλθεν οὖν καὶ “ἦρε τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 109. ἦλθε δὲ καὶ Νικόδημος 
Ἑσεῖυκ. 
χχχνὶϊ!, 8, ὁ ἐλθὼν πρὸς τὸν ᾿Ιησοῦν νυκτὸς ᾿ τὸ πρῶτον, φέρων "μίγμα σμύρνης 

σᾶς οὗ [ἢ6 δοοά ἃπάὰ νψδῖεσ 80 
Δρυπάδπεϊν ἱπβίβίεά οὐ ὉΥῪ (ἢς Εδίπειϑ 
(δες Βυτίοη, Β. 1... 167-72, ἀπὰ ννεβι- 
οοἴν᾽β δάάϊιίομαὶ ποίθ) ἰἴβ ποῖ νη 
7οἤπ᾿ 5 Βοτγίζοῃ.---Ν ἐσ. 35.  Πδη ἢς ροεβ 
Οη ἴο ἰαβιἰἔν, ὁ ἑωρακὼς. .. ἰξἰ8 ποῖ τ[ῃ6 
ῬΠεποιηεποη οὗ ἴλ6 δίοοά δηὰ νδίεσ ἢς 
80 ΘΙ ΡὨ Διὶ 8}}ν σεγιῖῆ 65, υυἱ [Π6 νοττδο]ς 
ἀεαῖῃ οὗ Ομείβι. Τὸ οὔα Ψῆο νν88 
δρουϊ ἴο τεϊδίς ἃ γϑϑυγγεοιίοη ἰζ ννὰ8 ἃ 
ΠΕΟΟΒΒΆΣΥ ῥΓΟΙ Πλ ΠΑΤΥ ἴο εβιδὈ 188 {πὸ 
δονα-ἤάε ἀεαῖῃμ. Ὑμαὶ ]οδπ μετα βρεᾶκβ 
οἵ μίτηβα! ἰῃ ἐπε τπϊγὰ ρεγβοη [8 αιῖε ἴῃ 
δῖ8 πιδῆπεσ. Ηδγα, 88 ἴῃ Ἵσπᾶρ. χχ.ν δε 
Βῇοννβ ἴπδι ἢ υπάεγβιοοά {πὰ ναΐυς οὗ Δη 
γε- νυ Π658᾽5 [Ἐβεἰ πο γ. [{ 18 τῃδι ]ςἢ 
οοπϑιϊευϊε8 Πἰβ μαρτυρία 45 ἀληθινή, ἰξ ἰ5 
δάεραυδίΕ. Πεβίἀςβ δοίη δάἀεᾳυδίε, ἰΐ8 
ςοηΐϊεηΐβ ἃγα ἴσια, ἀληθῆ. ““Τεβιϊ ΠΟΥ 
ΤΩΔΥ ὃ6 5Βυϊηοίεπε (ἐἔ- οὗ ἃ οοπιρεϊεηΐ 
εὐδ- 685) ὑὰι [Αἶδε; οὐ ᾽ξ τῇδν δε ἰπ- 
βιυβηοίεπε (6.5.ν οὗἩ Παϊ ινιτεα ο}}}14} Ὀὰϊ 
για. 851. ]οῆη ἀδοίαγεβ {Ππαϊ Π15 τεβ οἰ ΠΊΟΩΥ 
ἰ8. ὈοΙΉ δβυβῆοίεπι ἀπά τγυθ.᾿ ΡΙυπιπΊεῖ. 
ΎΤΠα σϑδβοη οὗ ἢϊ8 υἱΐεγδηςα, οὐ γεοοσγά οὗ 
{πεβε ἕδοῖβ, ἰ8 ἵνα ὑμεῖς πιστεύσητε, 
“(ἢδὲ γε πιῖρῃι εϊϊενς,᾽" ἢγβε, 18 τεσοσζά, 
δηά {πγουρῇ ἰτ ἰπ [ε808 ἀπά Ηἰ5 γενεῖδ- 
τίοῃ.---νεσ. 36. ἐγένετο γὰρ ταῦτα. Ηε 
τεοοτάβ ἔπεβε {πίηρβ, οοηϊαϊπε ἐπ τ ἰδ 
δῃογι ρδγαρύδαρῇ, Ὀεοαυβε ΠΟῪ δι ΠΕΣ 
ἰάδπεν [688 88 ἴπ6 ργοπιιβεὰ Μαεββίδῇ. 
᾿Οστοῦν οὐ συντριβήσεται αὐτοῦ. ΤῆΣ 
Ιἴχνν τεξατάϊπρ ἴη6 Ῥαβοῦδὶ ἰαπὴρ τγᾶπ 
τηυ5 (Εχοά. χίϊ, 46): ὀστοῦν οὐ συν- 
τρίψετε ἀπ’ αὐτοῦ, ο΄ 5. χχχίν. 20. 
Εν ἀεπεν ]ομη ἰδαπείβεά 16βὺ8 88 ἴπ6 
Ῥδβοῦδὶ 18π|ρ, ο΄ τ Οοτ. ν. 7. καὶ 
πάλιν. .. ἐξεκέντησαν. Αποίῖδετ ϑοτὶρ- 
ἴυτα 4180 πεσε ἐοιπά [15 ζ] ]τηεης, Ζεοῆ. 
χίϊ. το. ὙΠὲ οτγίρίπδὶ ἰβ: “"ὙΠΘΥ 5841} 
Ἰοοῖ ὕροπ πιὲ ῃοπὶ {ΠῈῪ ρίεγςεὰ "8, ΤΕς 
ϑερῖ. τεπάεσβ : ἐπιβλέψονται πρὸς μὲ ἀνθ᾽ 
ὧν κατωρχήσαντο: “ἼΒΕΥ 5888} ἰοοῖκ 
τονναγάβ τὴς ὑεοδῦδε ἔδεγ ἰηβυϊεά πλε᾽". 

οἴη ρἶναβ ἃ τῖοσα δοουγαῖα ἱγδῃβίδιίοη : 
Ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν: “ΤἬΟΥ 
8[}48}} Ιοοῖκ ου Ηἰπὶ ψβοσ (ἐκεῖνον ὃν) 
1ΠῈγ Ρἱεγοεά ". Ὑὲ βάτης τεπάεσγιπρ 18 
δἀοριοὰ ἰπ ἴῃς ατεεῖς νοτγβίοηβ οὗ Ααυῖα, 
ΤὨεοάοείοη απὰ ϑυταπιδοῦυ8, δηὰ 8 4180 
Ἰουηὰ ἴῃ Ιρπαῖίαβ, Εῤ. Τναῖ!. το ]υβείη, 
1. Αῤοϊ., 1. 77; δπὰ οὐ. αν. ἱ. 7, δὰ 
Βατηδῦθδβ, Ἐῤ.ν 7. [ἢ ἴῃς ἰᾶπος τῃσυβι 
7οδη βε68 ἃ βυρρεβεῖνε οοπηδοϊίοη 
ἴδε πιᾶαγίγτ- πετο οὗ Ζεομασίδ μ᾽ 8 ργορῇδογ. 

γν. 38-42. Τε ἐπίοιπδηιεη.---Ψετ. 38. 
Μετὰ δὲ ταῦτα, “ Βυῖ δἴες [ἢ ε8ε τίη ρβ"". 
]η νϑσ. 31 ἴπε [εἰν αϑκεὰ ἴῃδὲ ἴμ6 Ὀοάϊες 
πὐρης θεὲ τεηονεά. Ηδὰ {μϊβ γεᾳυεβῖ 
ὕεδη {ι] ]εὰ ὃν τῃε βοϊάϊεγβ, ἴμεν τνουϊά 
δᾶνε οδβὶ {πε ἴἄγες Ῥοάϊεβ τορεῖπεγ ἱπίο 
βοπιε ρἱξ οὗ τεΐυβε, οὖ. ]οϑδἕ. νἱῖϊ. 20; 
Ῥυὲ Ὀείοτε τη8 ψνὰ8 ἄοπε Ϊοβερῇ οἵ 
Ατὶπιδίμαςδ--ἃ ρίδοα ποῖ γεῖ ςογίδίην 
ἰδεπειπεά-- ὙΠῸ ννὰβ ἃ τίοἢ τχδη ((, [5. 
116||.. 9) ἀπά ἃ πηεπιῦεσ οὗ [86 ϑαημεάσίηι 
(Με. χχνὶϊ. 5); ΜΚ. χν. 43; ὕκ. χχιϊὶ. 50), 
Ὀυξ 4150 “8 ἀϊδβοίρ!ε οἵ 76β8ι8,᾿᾽" (που 
“ἃ διάάδη οπς, κεκρυμμένος, πτου ΡΒ 
ἴεας οὔ ἴδε ]1ενν8, δβκεὰ Ριϊδίε τῆδῖὶ 
δες πιρῃϊ τεπιονα ἴῃς Ὀοὰγ οὗ [65885᾽". 
Τηΐβ τεφυίϊγεά βοπια σουγαρα οη [Ο5οΡἢ 8 
Ῥαγῖ, δπὰ Μδχκ μεγείογε υβε5 ἴδε ψογὰ 
τολμήσαφ. ΒεγποΙάβ βᾶγ8 ἔμδὶ ἠρώ. 
τῆσεν “ ἱπ|ρ|1ε8 βοπηειίηρ οὗἉ οἸαῖπὶ ἂπά 
ςοπβάεηος οὐ δὶβ ρασῖ. Τα ϑυποριβι8 
411 (τες υβὲ ἠτήσατο, ννῃΐϊομ ταῖποῖ 
ἀεποῖεβ πε ροϑβιτίοη οὗ ἃ βυρρίἰςαπὲ ἴος 
ἃ ίανουτ.᾽" ὙΤῇα σϑᾶβοπ, ποννενεσ, ΜΝ ὮΥ 
τήσατο 8 υξεὰ ἰη ἴ[8ε ϑγυποριδίβ ἰ8 τδαῖ 

ἴξ 5 ἑοϊ]ονεὰ ὉῪ δὴ δοουβδῖίνα οὗ ἴδε 
οὔ͵εςῖ δβκεὰ ἴοσ ἢ ψῃἶς ἠρώτησε ἰ5 υδεᾶ 
ἴῃ Ἰοῦπ Ῥεοδυβε ἰξ ἱπίγοάμποαεβ ἃ τοαυεϑὲ 
πὲ βοπιειπίπρ πᾶν δε ἄοηε. ΠῚ 
7οβερῃ Ἐ τεχιεβὲ Ριϊδίε οοπιρὶϊεά. ἦλθεν 
εν. Ἰησοῦ. Εοτ ἦρε τὸ σῶμα, οί 1 
Κίηρβ χίδὶ. 29. Αποίμοσ τηεπρεῖ οὗ 
ϑαππῃεάγίιπι Τοουπίεπαποεά δηὰ αἱάεὰ 
7οβερῃ. νος. 39. ἦλθε δὲ καὶ Νικό- 
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καὶ "ἀλόης ὡσεὶ "λίτρας ἑκατόν. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ 86ι 

40. ἔλαβον οὖν τὸ σῶμα τοῦ ἐετε οηΐγ. 

᾿ἸΙησοῦ, καὶ ἔδησαν αὐτὸ " ὀθονίοις μετὰ τῶν ἥ ἀρωμάτων, 
α χίϊ. 3. 

5 καθὼς ν χχ. 5, 6,γ. 

ἔθος ἐστὶ τοῖς Ἰουδαίοις " ἐνταφιάζειν. 41. ἦν δὲ τῷ τόπῳ, ὁποῦ παν 
ΧΙ Μες. χ. 

ἐσταυρώθη, κῆπος, καὶ ἐν τῷ "κήπῳ μνημεῖον καινὸν, ἐν ᾧ οὐδέπω ὃ. ἃ 
οὐδεὶς ἐτέθη. 42. ἐκεῖ οὖν διὰ τὴν "παρασκευὴν τῶν Ἰουδαίων, ὅτι σοὶ. τᾷ. 
ἐγγὺς ἦν τὸ μνημεῖον, ἔθηκαν τὸν Ἰησοῦν. 

Υ Μαῖ. χχνὶ, 
12. 

ΧΧ. σ. τῆι δὲ "μιᾷ τῶν σαββάτων Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἔρχεται "ΑΕ 
δ νεσ. 14. 

ὃ πρωϊ, σκοτίας ἔτι οὔσης, εἰς τὸ μνημεῖον - καὶ βλέπει τὸν λίθον ἃ ἀεί ας.). 

ἡρμένον ἐκ τοῦ μνημείου. 

«ἀξϑν αὐτοῖς, 

Μκ. χνί. 2. 2. τρέχει οὖν καὶ ἔρχεται πρὸς Σίμωνα » Θεῃ. ἱ 5. 

Πέτρον καὶ πρὸς τὸν ἄλλον μαθητὴν ὃν ἐφίλει ὁ Ἰησοῦς, καὶ λέγει ἵ- ἱ, 35. 
ς “ μι 

ν. 46. Ἥραν τὸν κύριον ἐκ τοῦ μνημείου, καὶ οὐκ οἴδαμεν ποῦ ἃ τὴν" 45 

ἔθηκαν αὐτόν." 4. Ἐξῆλθεν οὖν ὁ Πέτρος καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς, χίχ, 56, 

“ΤΠ [6808 ὉΥ Ῥαείηρς πεά ὑρ 
ἷ8 αἰγεδὰν ἀγανίηῦ τῇεπ υπῖο Ηἰπι. 
ΎΒεβε 71ἐν 8 δσίδιοοσαῖβ ἢγϑὶ Ἴοηΐεβ8 
ἩΗΐϊπὶ ἴῃ τ86 δοὺς οὗ Ηἰ8 ἀεξερεβὲ ἀε- 

δἀαιίοη." Ρ]υπΊτηεσ. Νίοοάεπηβ ἰδ 
Ἰδεπείβεά δβ ὁ ἐλθὼν. .. τὸ πρῶτον, 
“ες ΨῈΟ ΟΑπΠΊ6 ἴο [εβι8 ὉΥ πίρῃξ δί πε 
Βεβι" ; {Π|.χ, 1π σοπίγαβε ἕο ἴῃ Ὀοϊάπ 688 
οἵ πἰβ οοπιίηρ πον. φέρων μίγμα... 
ἑκατόν. μίγμα, ἃ “ οσοηϊεςτίοη " οτΓ 
“ροτηρουηά,᾽" οὗ Ἐροΐυβ. χχχνῖ!. 8. 

ὕρνης καὶ ἀλόης, ““οὗἨὨἁ τὴγττ πὰ 
οε8 ". Μγιτῇ ννβ βἰ πη ]αγὶν υὑβεὰ ὉΥ 

τῆς ἘΕργρείδπβ, βεὲ Ἡεγοά., 1ϊ. 823. Οἱ 
Ῥβ. χὶν. 9. ὡσεὶ λίτρας ἑκατόν. Τῆς 
λίτρα (ἰἴδτα) νγὰ8 σαῖμεγ ονὸ εἴενεη 
οὕηοεβ δνοιγάυροίβι ὙὍὙηδ εἊποιτηοιβ 
αυδπι ιν πᾶ8 Ῥαεπ δοοουπιοὰ ἴον 88 ἃ 
ΤΟ πιδη 8 Ἴχρζεββίοῃ οὗ ἀδνοιίοῃ, οσ 85 
τοαυϊγεὰ ἰΓ τὴς επεῖγτε ον δηὰ 4}1} πε 
νταρρίη 8 ἍΕΙΕ τὸ δὲ βπχοδγεὰ υἱτῇ ἰξ, 
δηά τῇ ἐῆε ργᾶνβ ἰΐβεϊ ἡ νγὰβ ἴο ὃς Π|εά 
ἢ ἀπρυδηῖβ 88 ἰθ 2 Οἤτοπ. χνὶ. 14. 
--νες. 40. ἔλαβον... ἐνταφιάζειν. 
ΤΠεν Ψγαρρεά τς Ὀοὰγ ἰπ βιγὶρβ οἵ πε 
δίοηρ ἢ τπ6 ἀγοπηδίῖς ργεραγαίίοῃβ (2 
Οἤτοη. χνΐ. 14, ἀ τνὴν 8ἃ8 5 ἴῃς 
ουδίοτι (ὡς ἔθος ἐστί, : Μδᾶςο. χ. 80) 
ἢ ἀπε [ενν8 (οἵδε ρεορὶεβ μανίησ 
Οἴπες συβῖοπΊ5) ἴο Ῥγέραγε ἔογ Ὀυτίᾷαὶ.---- 
ες. 41. ἐνταφιάζειν, δες ἀδη. 1. 1-3. 
ἣν ἐν τῷ τόπῳ, "ὙΠεΙΕ νγὰβ ἴῃ {πὸ 
Ρίδος," ἐις., ἰῃ ἴπμᾶὶ πεὶρῃρουτποοὰ, 
κῆπος, ἃ ρατάεη, ψηϊς, δοςογάϊπρ ἴο 
Μι. χχνὶϊ. ὅο, πιυβὲ πανε Ὀεϊοηρεᾶ ἰὸ 
7Τοβερῃ. μνημεῖον καινόν, ἃ τογηῦ, τοςΐ- 
δεννῃ δοοοσάϊηρ ἴο ϑυποριεῖβίβ, ννῃϊοῦ 
δβαά πιιπεσῖο δε υὑπυβοά, πὰ ψ Ὡς ἢ 
85 [Ππεγεΐογε γεβῃ δηὰ οἰεδη.---  εσ. 42. 
“ὝΜΒετσα, δοςογάϊηρίν, ου δοοουπὶ οὗ ἴῃς 
Ῥιεραγδιίίοῃ οὗ ἴδε 1εὐνν8, Ῥεσαυβα ἴδ ς 
ἴοι! νψᾶβ δὲ δαπά, {πεν ἰαϊά 76βι85."" 
ΎΒο τάδ τγᾶβ 80 πϑδιΐν δὲ δη επά 
ἔδδὲ δὲν Βαά ποὲ εἶπε ἴὸ 50 ἴ0 δὴν 

ἀϊξίδηοθ, απ ἰπεγείοτα ανδιϊ δ τποπὶ- 
βεῖνεβ οὗ (6 πεϊρῃθουτγίηρ ἰοπὶῦ 88 ἃ 
Ῥτον βίοηδὶ, ἰξ ποῖ ρεγπιδηεπῖ, τγαβιϊπρ- 
ῬΙδοο. 

Ομάρτεβ ΧΧ.-- Τ ὰδ γεςμγγεείϊοπ απᾶ 
δι δεεφιεηέ πιαμὶεείαξϊονις.---τὖν. τ-το. 
Τὰς ορεῤίν ἰοπεδ.--- Μετ. τ. ΤΗι δὲ μιᾷ 
τῶν σαββάτων: “Απά οπ πε ἤτβι ἀδνῪ 
οὗ πε νεεκ". Μᾷ. (χνὶ. 2) δπὰ 1Κ. 
(χχίν. χα) πᾶν πε βᾶπηε ἐχργεβϑδίοῃ, Με. 
(χχνη, τὴ [48 ὀψὲ δὲ σαββάτων, τῇ 
ἐπιφωσκούσῃ εἰς μίαν σαββάτων. [1π 
πε βυβρεοϊεὰ ηἰπιῃ γεῖβε οἵ Μν Ἀν: 
πρώτῃ Δρρεᾶτβ ἰπβίεδά οὗ μιᾷ.]-- Μαρία 
ἡΐμαν ηνὴ ἔρχεται, ΜᾶτΥ οὗ Μαράδία, 
πον Με͵]άεὶ, ἃ πϑβμίπρ νἱ]Παρα ποῦ οὗ 
Τιδεγίαϑβ ἢ 589 ἰ8 ποθεν ἀρβλήκα ἘΜ 
χνὶ. 9 85 παρ᾽ κβεβλήκει ἑπτι 
δαιμόνια (ο΄ [κ. νἱϊϊ. 2), ψΠ ἢ ἰεπ 8 
δἰβηϊῆσαπος ὈοΙἢ ἴο Πεσ Ῥεὶπρ δ ἴμ8 
τοτηῦ δηὰ ἴο πεῦ δείηρ τῆς ἢγβε ἴὸ βεῈ ἴῃε 
1 ογτὰ. ὅ8ὲ δἷοπε οὗ ἴδε ἴσα ννοπιεῃ 
Ργεβεηῖ [8 πετὲ πδπιεά, θεσδιδε 8Π6 δἷοπε 
18 γεαυϊγςὰ ἴῃ [ΟΠ π᾿ ἀσοουηξ. ΤΠε εἰπλα 
ἰβ τῆογα Ἔδχδοῖὶν ἀδβογί θεά 45 πρωΐ, σκοτίας 
ἔτι οὔσης. ΜΚ. (χνί. 2) μα5 λίαν πρωΐ, 
Ὅυς αἀάβ ἀνατείλαντος τοῦ ἡλίον, δρ- 
ΒΆΣΕΠΕΙν Βανίηρ «ςὨεΑ͂ν ἴῃ νῖίενν, ποῖ τῃ 8 
τοῖ διζῖνδὶ οὗ 1ῃὴ6 ψοπεπ, δυῖ τῆς 

ἀρρεάζβπος οὗ ]Πεδὺ8 ἴο Μδσυ. [[2κε᾽5 
ὄρθρου βαθέος ἀρτεεβ γἱἢ ΠΟ 8 εχ- 
Ρτεββίοθ Ῥηγγηίςυβ ἀθβῆπεβ ὄρθρος 49 
πε εἴπηα Ὀείοσε ἴῃς ἀδὺ δερδῃ ΜΑΙ ΕἸ 
ἰδῖὴρ ννᾶβ 8111 πρεάςά. [Κ᾽ ΡιΙδῖο᾽β 
Ογϊίο ἂὲ πε θερίπηΐηρ, ἀπά Εορεγ᾽β ποῖς 
οη Ατγίβίορῃ., ὕζἴἁαεῤδθ, 215. Ὧς ἀδτκ- 
658 ἴδ ποιϊςεὰ Ὀγ [ομη ἰο δοσουηξ ἔοσς 
Βοῖ βεεὶπρ ποιῃίηρ οὗ ψῆδῖ Ρεῖεσ δηά 
ὉΠη αδεγιναγάθ βὰν. 886 Ἵοουἱά ποῖ, 
οννενεγ, [δἰ] το βες τὸν λίθον ἡρμένον ἐκ 

τοῦ μνημείον; ἴπε 5[᾽αὉ οἱοδβίηρ ἴδε 
Βερυΐςητα μὰ ὕεεη σεπιονεά. ϑεείηρ 
1818 8ῆ6 πδίυγα! γ σοποϊυάεὰ ἐμαὶ τα 
τοῦ δαά Ὀεεη νἱοϊδιεά, ροββίδ!Υ δαὶ 
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εἰν. 36Ὶ χα. καὶ ἤρχοντο εἰς τὸ μνημεῖον. 4. ἔτρεχον δὲ οἱ δύο " ὁμοῦ - καὶ ὁ 

; ἄλλος μαθητὴς προέδραμε τάχιον τοῦ Πέτρου, καὶ ἦλθε πρῶτος εἰς 
ἔνετ. τ, τὸ μνημεῖον, 5. καὶ ' παρακύψας βλέπει " κείμενα τὰ ὀθόνια, οὗ μέντοι 

7.48.1. 25. 
εὐἴχ (8. εἰσῆλθεν. 6. ἔρχεται οὖν Σίμων Πέτρος ἀκολουθῶν αὐτῷ, καὶ 

εἰσῆλθεν εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια " κείμενα, 7. καὶ τὸ 

σουδάριον ὃ ἦν ἐπὶ τῆς κεφαλῆς αὐτοῦ, οὐ μετὰ τῶν ὀθονίων κείμενον, 
5 Αάν, Βετε ἀλλὰ " χωρὶς ἐντετυλιγμένον εἰς ἕνα τόπον. 8. τότε οὖν εἰσῆλθε 

οὐἷν. 
καὶ ὁ ἄλλος μαθητὴς ὁ ἐλθὼν πρῶτος εἰς τὸ μνημεῖον, καὶ εἶδε, καὶ 

ἔκ, χχίν. 7. ἐπίστευσεν " 9. οὐδέπω γὰρ ἤδεισαν τὴν γραφὴν, ὅτι ' δεῖ αὐτὸν ἐκ 

πε δυϊμοσίτεβ ἔος ρυγροβεβ οὗ {πεῖσ οννῃ 
δὰ τετηονεὰ ἔπε Ὀοάγ.---Ν τ. 2. τρέχει 
οὖν... αὐτόν. 58ε τποτείοτε τυηδ, ἀϊ5- 
τερατάϊηρ υπβεεπλ  πεβ8, ἀπά σοπλαβ ἴο 
ἔποβὲ γῆο ννου]ὰ Ὀκ τηοβὲ ἱπιεγεβίεά, δπὰ 
νυ ἱθουξ ργεΐδος, Ὀγεδί]688 ἀπά δηχίοιβ, 
εχοϊδίπιβ: ἦραν... “πεν πᾶνε σὸ- 
τπηονεά (ἢς [ιοτᾶ ἔτοσῃ (πε τοπὶῦ, ἀπά νγα 
Κπον ποῖ ψἤοτα {ΠῈῪ Πᾶνα ἰδἰὰ Ηἱἰπὶ"". 
Ενίάεπεν δῆς μδά πο ἰάεα {παῖ ἃ τϑβυζ- 
τεςτίοη ζιὰ ἴάκεη ρἷαος. τῇδ ρυγαὶ 
οἴδαμεν τῇΔΥ πδίυγδ!Υ ὃς δοοερίεἀ 845 
ςοπῆτπιίηρ Μαγκὶβ δοοουηῖΐ τῃδὲ 516 
ψγ88 ποῖ δἷοπε.- - εσ. 3. Αἴ οποὲ {ΠῸ 
ἵνο πιὲῆ ἐξῆλθεν... καὶ ἤρχοντο, 
βίηρυϊας δηὰ ρίυτγαὶ 88 γβαυ θην, δοτὶδι 
πὰ ᾿πηρετέεοϊ, ἴμε οπα σείεγείηρ ἴο ἴῃς 
Ραββίηρ δεγοπὰ ἔπε οἷν Ψ8]1, τῆς οἴπογ 
ἴο τ1πὸ ΨΠοΪε οουτβα ἔτοπὴ ἴδ6 ουδὲ ἴὸ 
πε τοηιῦ.--- ες. 4. ἔτρεχον δὲ οἱ δύο 
ὁμοῦ, “πὰ {Π6ὲ ἵνο σᾶη ἴοροίπεοῖ": 
ΘαυΔΙν δαροῦ; δυῖϊ ὁ ἄλλος μαθητὴς 
προέδ ταχίον τοῦ Πέτρου, “(δα 
οἴπετ αἰδβοίρὶα τᾶηπ οἡ ὑεΐογε πῖογα 
ηυΐοκίν τπᾶη Ῥείεγ᾽᾽ ; ρῥγοῦδθϊγ ]οδπ 
ν8 (ἢε γουηρε πδῆ. [1 ᾶτηρὲ βὺρ- 
ξεβῖὶβ νὼ Οἴποσ γεάβοηβ: εἰἴπεῖ Ῥεῖΐοσ᾽ 8 
δίερβ ΜΕΘ βίοννεσ “οὔ Ἴοηβοίϊεπίίδπι 
οὐρα," οὐ ““ἔοσίς νία Ιοδπηὶ πηδρὶβ 
ποῖα οτδξ ᾽.,.1] Οοηβεαυδηῖῖίν [οἤπ ἦλθε 
πρῶτος .. . “'ΟἈλπι6 Π͵δὲ ἴο {πε τοτηῦ ᾽",, 
πον ες. 5. καὶ παρακύψας... Τῆς ΕΝ. 
τεπάειβ παρακύψας Ὁν “δῖοορίπρ ἂπά 
Ἰοοκίηρ ἱπ,᾿" ΑΝ. δᾶ8 πεσεῖν “ βίοορίπρ' 
ἄονη ἢ ἐπε Ν υ]ραῖε “ ουπὶ 86 ἰπο ᾿παββεῖ," 
ΜΝνεϊζϑδοκε “ θευρίς βίο νοῦ. Εἰοὶά 
(Οὐΐπενι Νογυῖς. οὐ ΤὰΚα χχίν. 12) ργείεσβ 
“Ἰοοκίηρ ἰη,᾽ δ πουρῇ, με 888, “ῬθῈρ 
ἰῃ" ψουϊά πιογε δοουγαίεῖν ἀεῆπε {πε 
ννοτά παρακύπτειν. Ης αυοίεβ Οαβδυ- 
θοπ᾿ 58 ορίπίοῃ δῖ [πε ννογὰ ἱπιρ]1ε8 “' ῥγο- 
τεηβίοηεπη ΟΟ] 1 οὐπὶ τηοάϊοα ΓΠογροσίβ 
ἱπουσναιίοπε 3... 8εὲὲ αἷδο Κυρκε οὐ 
1ακε χχὶν. 12, απὰ 1,14. δηὰ ϑοοῖίς 1,6χ. 
ὀθόνια ἃτα τς 81τ|ρ5 οὐ ᾿ΐπεη υδβεὰ ίοσ 
βιναιῃίηρ ἴῃς ἀεδά ; τῃε σεγεοίοιβ. ὀθόνη 
ἰδ ἐγεφυεπὶ ἰῃ Ηοπιεσ (1].,3, 141; 18, 505) 
ἴο ἀεποῖς πε ὅπε πιαίογαὶ οἵ ψοπηεη 8 

ἄγεββ ; ἴῃ 1υςΐδη δηὰ Ἡεδσζοάϊδη οἵ 5115 ; 
ἴῃ Αοῖβχ. τ οἵα βῃεεῖ. σινδών 15 πε ννοτὰ 
υϑεὰ ὈῪ [“υκὲ (ΧΧΙΙ]. 53); 80 Ἡετγοάοῖι8, 
ἰϊ, 86. οὐ μέντοι εἰσῆλθεν, “6 ἀϊά ποῖ 
οννενοσ επίεγ," ὙΠ Πε]ὰ Ὁγ ἀτγελά οὗ 
Ρο]Ἰυτίοπ, δοςογάϊηρ το ὙΝνεϊβίείπ ; Ὁ 
ἴεσγοσ, δοσογάϊηρ ἴο Μεγεσ. [115 ἐποῦ φῇ 
ἴο δυρροβε {παῖ 1 ἀϊά ποὲ οσοὺυς ἰο 1οδπ 
ἴο επῖασ ἴπε τοπηῦ, οὐ {πὲ ἢ6 ννᾶβ νυ τἢ- 
Βεϊὰ ὃν ἃ δεϊπρ οἵ γενεσεπος οἵ ἀεἰσδον. 
πινεσ. 6. Ρεῖεσ ἰ8β ποῖ δο πε] ά. Ης 
εἐπίεσβ καὶ θεωρεῖ τὰ ὀθόνια. .. τόπον, 
θεωρεῖ ἰ8 Ργο ΔΌΪΥ υϑεὰ Πετε ἴῃ [15 βέγιςξεσ 
δ6η86 Οὗ Βεεῖῃ 80 88 ἴο ἄγανν ςοπο[ιιϑίοηβ. 
πτν ες. 7γ. Ὑν παῖ Πα βἂᾶνν ννᾶβ δἰρηϊβοδηξ; 
της ᾿ἴπεπ νυγαρρίπρβ ᾿γίπρ, δπὰ τ πδρ- 
Κίη ψΠοΒ δὰ Ὀεαπ οὐ Ηἰβ μεδὰ ποῖ 
Ἰγίηρ γἱἢ τῆς ᾿ἰηεη οἱοῖῃβ, θὰξ δεραγαίϊεῖν 
1ο]άδά ὕρ ἱπ ἃ ρίδος Ὀγ ἰϊβε! 3, Ὑ8α ἤγβε 
οἰγουπηδίαπος νν88 ενίάδηοα {πὶ τῆς Ὀοάγ 
μιά ποῖ Ῥεεῃ μδβεν βπαϊομεὰ ἀννᾶυ ἔος 
Ὀυτίδ] εἰβενῃεγο. Ηδὰ τῃ6 δυϊμοσει6β οὐ 
ΔΏΥ οης εἶδε ἴδκεη ἴῃς Ὀοάγ, πεν ψοι]ά 
Βανε ἔδκεὴ ἰξ δ8 ἰξ νᾶβΊι Τῆς βεοοηὰ 
οἰσουτηβίαπος γᾶν ἴπεπὶ ὄνοπ βίτοηρες 
Ῥτοοῦ {παῖ ἔδεσε δὰ Ῥεδὴ πὸ υγγγ. ΤῈ6 
Ὡδρκίη νν88 ὩθδΕΪν ἐοϊἀςἃ δηὰ Ἰαϊὰ “ἱπῖο 
οηδ Ρΐδος," ἔμε ᾿ἴπεπβ Ὀεΐπρ ἰπ δποίπετ. 
ΠΟΥ ξεϊε ἴπ τῃς ἰοτηῦ 88 ἰζ ἴμεν ψεγα ἱπ 
ἃ ομαπιῦες νοῦ οης διά ἀϊνεβιεὰ Ὠϊπ)- 
8617 οὗ οης 8εὲ οὗ ραιπιεηΐβ ἴο δϑϑυπια 
δηοῖδοσ. [Εὐτγπιίυβ 15 ἤογα ἱπιεγεβεηρ 
Ἀπά ταδὶ βεῖς,) σουδάριον, 5Ξυάατίυπι, 
ἴτοπὶ βυάο, 1 βυνεαῖ.---ν σ. 8. Οη Ρεῖες 
τεροτιίηρς ΨηδΈ πε βᾷὰνν τότε οὖν. .. 
ἐπίστευσεν, “τ η΄ επίεγεά δοςογάϊηρ᾽ν 
ἴῃς οἴμοσ ἀϊβοίρίε αἷβο, ψνῇῆο δαὰ ἢτες 
αττὶνεὰ δὲ {πὸ τοῦ, δπὰ ἣε δᾶὰνν δπὰ 
δεϊϊενεὰ ", ϑιδηάίϊηρ απὰ ραζίπρ δἱ τῇς 
Ἰοϊάεἃ παρκὶπ, οῆπ οανν τῆς τυτῃ. 
]εβθὺβ 88 ΗἱπΊβεῖ τίβεη, ἀαπὰ ἀϊβεπουπι- 
δετεά Ηἰτηβεῖῖ οὗ ἰπεβεὲ ψταρρίηρβ. ΟῚ 
χὶ. 44. ἴξ 48 Ἑσπουρῇ ἴοσ [οῃπ; ἐπίσ- 
τευσεν. Ηδς νίϑἰιοὦ πο οἵπες τοτδ: δα 
αμεϑιίοπεᾶ πὸ οπδ. --- ὕετ. 9.ὡ. Τῇ 
ἐπηριϊεά ἀπά ογάεγὶν στανε Ἴοηνίποεά 
Πίπι, οὐδέπω γὰρ ἥδεισαν . .. ἀναστῆναι; 
ἰξ ννᾶ8 ποῖ δη Ἔχρεοίδιίίοη ἰουηάθὰ οα 
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νεκρῶν ἀναστῆναι. το. ἀπῆλθον οὖν πάλιν ' πρὸς ἑαυτοὺς οἱ μαθηταί. 1 1 54. 
11. Μδρίς δὲ εἱστήκει πρὺς τὸ μνημεῖον κλαίουσα ἔξω. Ναυπ), χχίν. ὡς οὖν Ἀπ χὰ 

ἔκλαιε, " παρέκυψεν εἰς τὸ μνημεῖον, 12. καὶ θεωρεῖ δύο ἀγγέλους ἐν ΠΡΟ, τᾶ. 
Ἰλευκοῖς καθεζομένους, ἕνα πρὸς τῇ κεφαλῇ, καὶ ἕνα πρὸς τοῖς ποσὶν, Τὴν 

13. καὶ λέγουσιν αὐτῇ ἐκεῖνοι, αι αῖα, Ὴ 

Λέγει αὐτοῖς, “Ὅτι τ ἦραν τὸν κύριόν μου, 5 ΠΗ 4. 

ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ Ἰησοῦ. 
“Γύναι, τί κλαίεις ; "ὦ 

καὶ οὐκ οἶδα ποῦ " ἔθηκαν αὐτόν.᾽᾿ 

Ἐχοά. 
χαχ ϊΐ, 4. 

νες. 2. 

χνίϊὶ. 6 
14. Καὶ ταῦτα εἰποῦσα ἐστράφη" ΝΜ 

“ εἰς τὰ ὀπίσω, καὶ θεωρεῖ τὸν Ἰησοῦν ἑστῶτα - καὶ οὐκ ἤδει ὅτι ὁ ἃ ὅἐη. 

᾿Ιησοῦς " ἐστι. 

4 τίνα ζητεῖς ; ̓ " 
15. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, “Γύναι, τί κλαίεις ; ΣΝ Σ, 

᾿ἘΕκείνη δοκοῦσα ὅτι ὁ " κηπουρός ἐστι, λέγει αὐτῷ, τ ετε οἱ. 
“Κύριε, εἰ σὺ "ἐβάστασας αὐτὸν, εἰπέ μοι ποῦ αὐτὸν " ἔθηκας "6 ρ. χὶ!, 6. 
κἀγὼ αὐτὸν " ἀρῶ.᾽" 16. Λέγει αὐτῇ ὁ ᾿ἸΙησοῦς, “ Μαρία." 

φεῖσα ἐκείνη λέγει αὐτῷ, ““ Ῥαββουνί ᾿"᾿ ὃ λέγεται, διδάσκαλε. 

ΣΤτι α- ἔνε. 1 
Ῥ Μικ. ΠΕ 

δ σεῖγὶ 

1 Ἰηβεσὶ Εβραιστι ν1ἢ Δ ΒΌΠΓΟΧ 33 ὅ5υτγ. Αερυρί. Ασπὶ. Αδίδ., οπι θὰ ῃ ΑΕΟΚ 
νος. Ογτ.-ΑἸεχ. 

βοσίρίαγε ψνὩοἢ ργοπιρίεά δε] ΐεῦ ἵπ [86 
τεβυτγγεοιίοη ; δα ΟΗΪΥ ἴποβε πηδιίεγ- οὗ- 
ἕαςι οὐβεγνδεϊοηβ, πε ΘΡΙΥ ρτανα δηὰ 
1πε Το] ἀεὰ παρκίη.--τνεσ. το. ϑδιββεὰ 
ἰπ τἘπεῖγ οὐνη τηϊπ 8 ἀπῆλθον οὖν. 
οἱ μαθηταί. πρὸς ἐαντούς οτ αὐτούς οἵ 
αὑτούς -- Βοπιε; : “οἤεΖ εὐχ,᾽ ϑεροηά Β 
Ἑτοποἢ νεγϑίοη; εἰς τὰ ἴδια, πιοάετγη 
ατεεκ. Κυρκε ρῖνεβ ἐχβπῦρ] 68 οὔ ἃ ρῇιγαβε 
ΜΗ ϊοἢ Πα ΒΔ Υ8 ἰ8 “" {|| ρῥγοίδηϊβ᾽᾽", 

γν. 11-18.---έδης γευεαὶς Η!»ιβεὶ ἰο 
ΔΙανν.---Ν τ. τι. Μαρία δὲ εἱστήκει. .. 
ἔξω. Ηἰϊεπεγίο ]οδη [μα58 ἰοϊὰ υ8 5 ΠΊΡῚῪ 
ψνμδὶ Πα Εἰγηβεὶ ἢ βὰν: ποὺν Πα τερογίβ 
ψμδὶ Μαϑῖν ἰοϊά Ἠϊπ), βε6 νεσ. 18. ὅδε 
μιὰ οοπιε ἴο ἔπε τοπῖρ δῇογ {Π6 τηθῃ, δυῖ 
οουϊὰ ποῖ Βῆασα ἰῃ ἐπεὶς θεοῦ, 586 τε- 
τηαϊπεᾶ ομέσι ε ἐκε ἐομιδ ἨἈεΙρ  εβϑὶν πὰ 
Βοροίεββν ψψεθρίηρ. 886 πείβεὶ πδά 
τοὰ τῆς ἀϊδοὶρίεβ. τῆλε (ἢε τοπὶῦ ννᾶϑ8 
επιρίγ, δπὰ 9π6 μαὰ βεὲπ ἔμεπὶ σοτηε ουΐ 
οὗ 1; Ῥυῖ ἀραὶπ παρέκυψεν εἰς τὸ 
μνημεῖον ““5ῃς ρεετεά ἱπίο με τοπιῦ"; 
80 1ηἰ ΠΑ ὉΪΥ πδίυταὶ του ἢ. 586 οουά 
ποῖ δείϊενε περ Τοσὰ 'ννᾶβ βοπεὲ. καὶ 
θεωρεῖ... Ἰησοῦ. ΤΆ Ϊ5, βαγ5 ΗοϊξΖ- 
πιᾶπῃ, 15 Η πιεγα σαηγϊπίβοθποα οὗ Τὰὰκ6 
χχίν, 4. Βαϊ ὄνεη ἴδε ἀεδϑβοτγίριίοη οὗ ἴδε 
Δηρεῖβ ἀϊβειβ. ὙΠῸΥ νγεῖα “ βεδίεὰ οπς 
δὲ τῆς πεδὰ δηὰ οἠα δὲ ἴπε ἔεεῖ νῃεγα 
τῆς Ὀοάγν οὗ ]εβ808 ἰαν" ; βἰεηρ, βαὺβ 
Βεηρεῖ, “ φυαβὶ ορεγα φυδρίαπι ρεγίαηο- 
ἴοϑ, εἴ ἐχβρβοίδπιθβ δἰ᾽αυδπὶ, αιεπὶ ἄἀοςα- 
τεηι ἡ, Ιαπῖρα Πα5 ᾿ἐπι|6 ΠΕΙΡ ἴο ρῖνε 
Βεῖε; δηὰ 1ιὔοκε ἰ8 ᾿υϑεϊβεὰ ἴῃ βαγίηρ 
ἐπδὲ πεῖῖποῦ τΠς δε] ενίπρ ποτ ἴδε ογἰτἰςδὶ 
ἱπαυΐγος σἂη εἶτ τ[ῃ6 νεῖ] {πὶ ἤδηρβ ονθσ 
1ῃ15 ἀρρεάγαηος οὗ δηρεῖβ.0 [ἷπ Μαγυ 8 
ςᾶ8ς ἰξ νγνᾶ8 ΠΟΥ ϑνϊπουϊ γοδοϊε ; ἴοὺσ ΠΟ 

ΒΟΟΠΟΓ ἄοεβ 816 ΔΏΒΝΕΙ [6 ΔηρεἾβ᾽ 4168- 
τίοῃ {πᾶπ 586 ἴυγῃ8 ἀννᾶυ, ὑῬγο Δ Ὁ]γ ἤθᾶγ- 
πα ἃ ἰοοϊβίεαρ δεμίπα δΠεῖ.---  εσ. 14. 
ἐστράφη εἰς τὰ ὀπίσω... “ Αηὰ 586 
8668 [εϑ1.8 βιδηδίπρ δπὰ ἀϊὰ ποῖ Κπονν 
τῇδε 1 ννᾶ8 7681." ; ποῖ πλθγεῖὶν θεοδιβα 
με εγὲβ ψεῖθ ἀϊπὶ ψἱτἢ ἴδᾶγβ, δυῖ 
Ῥεοᾶυβε Ηξ ννᾶβ αἰτεγεὰ ἴῃ ἀρρεάγδηςε ; 
88 Μαῖκ (χνί. 12) βᾶγβ, ἐν ἑτέρᾳ μορφῇ. 
80 {|| νγᾶβ πεῖ υἱτ παῖε τεσορτιίτίοπ οὗὅἁ 
7εβὺ8 τῆς τεϑι}ῖ οἵ πες εχρεοΐδίοη οἵ μεσ 
ΟΠ ΠΟΥ Ἔτη οάϊεά.---Ν ετ. 15. λέγει... 
ζητεῖς ; ΤΠαῖ Βἢς νγν88 ββδιοβίηρ ἴοσ ΒΟΠῚδ 
οπς 886 παὰ ᾿Ιοβϑὲ νγὰβ οὗνίοιβ ἔγοση ἤδῖ 
ἴεδτβ δπά ἀδπιδάπουσ. Βυξ ποῖ ἐνεη τῃ8 
νοΐςε οὗ 7εβι8 βου πὰϑ πη} }1τ. Ἐκείνη 
᾿ 8816 βυρροβεὰ Ηἰπὶ ἰο ὃε π6 
ψάτάβπεν (ον ραγάεπ- κεερεγ) ποῖ θδοδυβο 
Ἧς δαᾶά ουἡ δε ραγάδπεγ'᾽β οἰοί ῃε8---ἴοσ 
Ῥιορδοὶν Ηξ ψοσε πιεῖν τῃ6 βδογὶ 
ἄγαννεγϑ ἱπ νος Ηδ πδὰ θδεη οσυοϊβεά 
(ϑεε Ηυξ δηά [ὔςοΚα)--τποσ θεσδυβα Ηδ 
δΒεϊά {πε βραάβ ἃ8 γεργεβεπίεἀ ἰπ βοχηδ 
δίξασεο, Ὁυϊ Ὀεσδυβα πὸ οπα εἶδα ννᾶβ8 
ἱΚεῖγ το θὲ ἔδεσε δὲ ἴπδὲ βαγῖν ποὺς δηὰ 
ἴο φιυεβίίοη πεῖ 45 ἴο ποῖ γβάβοῃ ἴοσ δεῖπρ' 
δετθ. Ηδγ δῆβϑνεσ. ϑβϑονβ ἰδδὲὶ 8386 
τδουρῆε ἰξ ροβϑβίδ]α {πὲ τε Πδᾶὰ θεεη Τουπὰ 
ἱποοηνεηίεηϊ ἴο ἢᾶνε ἴἢε Ὀοάν οἵὗἉ [ε808 ἴῃ 
τμδῖ τοπὶῦ δηὰ (δι [1 Πδά θεξη τεπιονεά ἴὸ 
ΒΟΠ16 οἵδπες ρίἷαςε οἴβερυίζυγα. [ἢ ἘΠ 18 σαβε 
886 111 μ᾽ αάϊν τεϊϊενε ἴἤεπὶ οὗ Π6 ἐπουπι- 
Ὀτᾶποθ. [τ 15 ποῆς ἴο δεῖ.--- εσ. 16. 
λέγει... Διδάσκαλε. Ηἰ5 υἱξετίπρ Πετ 
ΠΆΤΊΘ, Μαριάμ, τενεαϊεὰ ἐμαὶ Ηδ ννᾶβ ἃ 
Ἐτἰεπά Ψ8ο πον ἴογ; δηὰ ἴδεσα νν8 
αἶἰδο ἴπαΐῖ ἱπ πε ἴοπα ΨΕΪΟΒ πηδάθ ἢεσ 
ἰπβίδητυ ἔσῃ (]Πγ γτουηά το βεδγοῖ Ηἰπιὶ 
ψ ἢ μος ρᾶΖζε. ϑυτγρτγίβε, τεςορηπίξίοη, 



ἡνσα»ν: τ -- Ὡ στ--ΞΞ----- 

864 ΚΑΤΑ ἸΩΆΝΝΗΝ ΧΧ, 

ὙΠ, τϑὶ νὲ, Χ7. λέγει αὐτῇ ὁ Ἰησοῦς, “Μή μου ἅπτου, οὕπω γὰρ " ἀναβέβηκα 
πρὸς τὸν πατέρα μου " πορεύου δὲ πρὸς τοὺς ἀδελφούς μου, καὶ εἰπὲ 
αὐτοῖς, "᾿Αναβαίνω πρὸς τὸν πατέρα μου καὶ πατέρα ὑμῶν, καὶ Θεόν 
μου καὶ Θεὸν ὑμῶν.᾿᾿ 18. Ἔρχεται Μαρία ἡ Μαγδαληνὴ ἀπαγγέλ- 

λουσα τοῖς μαθηταῖς, ὅτι ἑώρακε τὸν κύριον, καὶ ταῦτα εἶπεν αὐτῇ. 

19. Οὔσης οὖν ὀψίας, τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ τῇ “ μιᾷ τῶν σαββάτων, 
ἫΝ ἱπ᾿ καὶ τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, ὅπου ἦσαν οἱ μαθηταὶ " συνηγμένοι, διὰ 

ΜΙ τον τὸν φόβον τῶν Ἰουδαίων, ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς, καὶ ἕστη " εἰς τὸ μέσον, 

Κλ Σθ' καὶ λέγει αὐτοῖς, “" Εἰρήνη 
15. αὐτοῖς τὰς χεῖρας καὶ τὴν 

τοϊϊ εἶ, 70γ, αἰῖεσ Ἐπαπιβεῖνοβ ἰῃ ΠΟΙ 6χ- 
εἰλτηδιίοῃ, Ῥαββονυνί, ψοἢ Βυχίοτέ 
τοηάεσβ “Ποπιης τὴ; δυῖ  ΙΟΘΑΣΙΥ 
ἴδε ῥγοποπιῖπαὶ βιιβῆχ μδὰ σεδβεά ἴὸ Βανε 
βἰρηϊιῆοδπος, 885. ἰπ “"" Μοηβίευγ,᾽" εἴς. 
Γϑὴρε ηυοῖεβ [πε βαγίηρ; “Μα}ι8 εϑὶ 
ἙΔΌΡι υδπὶ ΒΔΡΌ, εἴ πιδ͵υβ εδὲ Καῦῦδῃ 
αὐδπὶ ἔαρι," ς΄. Μκ. χ. συ. ΜΙ τὰς 
Ἔχοϊατηδίίοη Μδτγυ πιδάε ἃ ἐογινασὰ πιονο- 
τηαδπὶ 88 ἱξ ἴο Ἔεπιῦγαος Ηΐπι. Βυῖ 1818 18 
οι άθη.---Νετ. 17. Μή μον ἅπτον, 
“ὁ Π0ΪΪ τὴ8 ἴδηρεζα," ποὲ Ὀεοδυβε ἰξ τνᾶ8 
ἱπάεοογσουβ (1ωἷκ. νἱῖ, 38); ποῦ θεσᾶυδβε 
86 υνβῃδά το δϑβυσε βεσβεῖζ ὈῪ ἴουςῇ 
ἀπὲ ἴῃ6 ἀρρεάγᾶῆςε ννὰβ σβᾶὶ, ἃ ἰἐβῖ 
ψὨΐοἢ Ης ἀϊά ποὲ ργδνεπὲ Ηἰ5 ἀϊβοὶρ᾽ε8 
ἔτοτὰ ἃρρί γίηρ ; ποσ Ῥεοᾶυδβε ΠῈσ Ἔπιργαςα 
ννουϊὰ ἀϊδίυτο ἐπε ῥγοςεββ οὗ ρογίβοδίίοη 
βὐδὴς ἢ ψΠὶοΒ Ηἰβ Ὀοὰγ ννᾶ8 ραβϑίῃρ; 
ποσ, ἰο!ονίηρ Κυρκεὶβ ποίβ, οἂὰπ ψῈ 
ΒΌΡΡοΘα (αὶ [6818 ἰογρὶ 8 ΜϑεῪ ἴο 
τοογοδὶῤ Ἡϊτα [ἀἸπουρ Κ. ργονεβ {παῖ 
ἅπτεσθαι ἰ8 υδεὰ οἵὗἉ ἐπαὶ οἰἱπρίπρ ἴο ἴῃ6 
Κπθοβ οὐ ἔεεῖ νος 885 δάορίεὰ ὃν 
ΒΌΡΡΙ 4:8], θεσδυδβε Ης δοοερίβ Τποπιδϑβ᾽ 
ΜΟσΒΒΙΡ ὄνεη Ῥείοτε Ηΐβ8 δβοεηβίοῃ ; δυῖ, 
88 Ηε Ηϊπηβε! ἢ β8αγ8, οὕπω γὰρ ἀναβέβηκα 
πρὸς τὸν πατέρα μου, ““ἴοτ 1 ἢᾶνα ποῖ 
γεῖ δβοθῃάδεά ἴο πὶν Εδίμεσ," ἱπιρί γίηρ 
ἰδὲ τῃ 18. νν88 ποῖ Ηἰ8 ρεγπιᾶπθηΐ γεϊυγῃ 
ἴο νἱβίθ᾽ε ἐδ] οννβηῖρ ἢ Ηΐ8 ἀϊβοὶρ ἐδ. 
Μδζυ, ὉῪ πεῖ βαρθιῃ8β8 (ο βεῖζε δηδ μοὶ ἃ 
Ηἰπι, βῃοννεὰ τπδὶ 8ὴ6 οοπίἀεγεά τπᾶῖ 
τδε μικρόν, (ῃς “11π||6 εἴπιε,᾽ οἵ χνὶ. τό, 
νγ88 ρϑβί, δηὰ (ῃδϊ ποὺν Ηε πδά γειυτπεὰ 
ἴο δε ἔοτ ὄἜνεγ ψίἢ τεῦ. [6808 με ΚΒ 
μεσ ἢ δὲ δβϑυγάπος ἐμαὶ ταῦ Βδὰ 
γεῖ τὸ πάρρεη Ὀείογσε ἴμαϊ. Ηἰβ ἀϊβοίρεβ 
τουδὶ δ οὔποα ὃς ἀϊβαδυδεά οὗὨ (παξ τηΐ8- 
ΔΡργεμβεηβίοη. Ὑδεσείοτε, πορεύον... 
ὑμῶν, “Οο ἴο τὴῦ ὑζοίῃετβ [ἀδελφούς 
μον, ἤετε ἔοσ {πε ἢγϑβὶ εἰπε ; ἴῃ δπεὶοίρα- 
τἴίοη οἵ τ8ε ἰδῖίεσ ραγὲ οὗ ἐπε βεπίεηςβ, 
ο΄ ΜΚ. {11..35] ἀπά 1611 τμεην, 1 δβοεηὰ ἴο 
ΤΥ Ἑαΐδῃες δπὰ γνοὺς Ἐδίῃεγ, δπὰ ΤῊΥ 
(οὰ «πὰ γους αοά". Ης ἰδυβ ἔοτπιβ ἃ 
τεϊδιοπβῃῖρ νίο Ὀουηά Ηἱπὶ ἴο παπὶ 

ὑμῖν." 
"πλευρὰν αὐτοῦ. 

-τααραατ“-- -- τ - ἘΞ -- 

20. Καὶ τοῦτο εἰπὼν ἔδειξεν 

ὃ" ἐχάρησαν οὖν οἱ 

τωοσα οἱοβεῖν ἴπδὴ Ηἰβ Ὀοάν ρῥγεβεῆςς. 
Ηἰδβ ρἷαος Ὁγ τίρῃι ἰΒ τὰ αοά, Βυὲ 
Η! 3 Ἰούδ δἰπάβ ΗΙπὶ 848 ςοζίδίηἷν ἴὸ Ηἰβ 
ῬΕΟΡΙα οἱ εαγίῃ δ5 Ηἰβ γρμιβ σᾶγγυ Ηἰπὶ 
το ζοά. Τῆς ἔογῃ οὗ ἴπε εχργεββίοῃ ἰ5 
ἀϊοιαῖεά ὉνΥ Ηἰΐ8 ἀεβίσγε ἕο ρίνες ἴπδπὶ 
ἀβδυζᾶποθ. ὙΠΕΥ δαδὰ τὸ ἄουδε ἀαοά 
ν»ὰ8 Ηἰβ ἀοάἁ δηὰ Ἑαίβετ. Ης ἰδδοδεθ 
Εὐῤν ΠΑΝ; 80, Ηες ἰβ πεῖς αοά δηά 
Ἑδιῖδεσ. χέεται . .. αὐτῇ, Μ 
οαττῖθβ (οτ μηνί τε τ ΣΣ 
ἴο τῆς ἀϊδοὶρίεβ, οἱ ΜΚ. χνὶ. το; Μι. 
χχν!ϊ. το; [.Κ. χχίν. το. 

γν. 19-2. Μαρὶεξέαέϊοης ὁ ἐκε νἱβεν 
Τιονὰ ἐο ἐκ ἀϊξείῥίες, βγσὶ τοϊκομέτ λονιας, 
ἐλέη τοί ἐξ Τἄονιας.--- τ. το. ὙὍὙΠα τἰπια 
οὗ {Ππ6 πιαηἰξεβίαιίοη ἰ8 ἀεβπεά, ἴτ ννῶ8 τῇ 
ἡμέρᾳ... σαββάτων “οη πὲ ἄδγ, ἴμε 
Βτϑὲ οὔ πε ννεεκ,᾽" δηὰ ἀυγίηρ ἴῃς ἐνεηΐηρ, 
οὔσης οὖν ὀψίας, νη ϊοἢ ἄρτεεβ νυνὶ 
[μκε᾽5 δοοουηῖ, οπὶ ΠΟ να ἰεάσῃ 
ται ννβεπ ]εδὺβ δῃὰ {πε ἵννο ἀϊεοῖρ]εβ 
τεδοπεὰ Ετητηδυβ, ἵννο βοὺγβ ἔγογῃ [Ἔγὰ- 
βαϊεπι, ἰῇς ἀδν ψ88 ἀδοϊ πίη. ὙΤΒα 
ενεηΐϊηρ νγᾶ8 σἤοβεῃ, ῥιοῦδὈΪῪ Ὀδοδυδα 
πε ἴδε ἀϊδοίρίεβ οουἹὰ ὃς ἰουπὰ ἴο- 
βεῖδεσ. Τῆς οἰγουπιβίδπος [παῖ ἴΠε ἄοοτβ 
ΕΤΕ δδυϊ βεειηςὰ (ὁ Ἰοῆη 5ἰριίϊβοδηὶ 
τερδτάϊηρ πε ῥγορεγίεβ οὐ {πε γίβεῃ Ὀοὰν 
οἱ Τεβυ8, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, “τῆς 
ἄοοτβ πανίπρ Ὀδεη βδυξ,᾽" ἐ.σ., ϑεσυτε νυ 
λβιεπθὰ 8ο ταὶ ηοὸ οπς Ἴοου]Ἱὰ εηῖοτ, 
Ὀεσαυβα ἴπ6 ργεοδιξίοη Ψψ88 ἴδκἼη διὰ 
τὸν φόβον τῶν ᾿Ιονδαίων. 80 βοου δαὰ 
18 ἀϊδοὶρ!εβ Ὀερυπ ἴο δχρεγίεπος ἴῃς 
τἶδκβ ἴΠῈῪ σῶπ Ὁ δείηρ δββοοίαιϊθα τ ἢ 
7εβυβ. Οαϊνίπ βυρροβεβ 1εβὺβ ορεπεὰ 
ἴπε ἀοοτβ στηϊσδουουβὶν ; Ὀὰῖ τῆδὲ 18 ποῖ 
διυρρεδίεά ἴῃ {πὸ ψοσάβ. Βδίδεγ ἰ ἰ8 
ἱπάϊςδιεά ἐμαὶ Ηΐ8 ρἱογιβεά θοάγν τνὰᾶβ ποῖ 
50 )εοῖ ἴο (Π6 οοπάϊιίοπβ οὗ ἰῃς παῖυγαὶ, 
εαγμῖν θοάγ, Ὀυϊ ραββεά ψδεσζε ἰὲ ψου]ά. 
ϑυάάεπὶν ἔστη εἰς τὸ μέσον (ς΄. 1[,κ. χχὶν. 
36). "Ῥηγαβθίβ ποῖδὲ βὲ ἱπ ρυδίϊοο 
οπγηΐυπι σοηβρεοῖα βἰβίεσε.᾽" Κυρκε. Νοῖ 
ΟἿΪΥ 48 ἴπε οσάϊπαγυ βαϊυϊδείοη, Ὀὰϊ τὸ 
οαἰπὶ ἐπεὶ ρογευγρδιίοι δὲ τη 8 δυάδάθπ 

-----Ὁ τὸ -- 



Ση---λῦ. 

μαθηταὶ ἰδόντες τὸν κύριον. 

ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΙΟΝ δός 

21. εἶπεν οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς πάλιν, 
“Εἰρήνη ὑμῖν - καθὼς ἀπέσταλκέ με ὁ πατὴρ, κἀγὼ πέμπω ὑμᾶς." « [υἀ. νὶ. 43. 

ΔΏ. ΧΟΙ 22. Καὶ τοῦτο εἰπὼν " ἐνεφύσησε καὶ λέγει αὐτοῖς, “ὁ Λάβετε Πνεῦμα ς ειο οαΐν 
ὭΝ,.1, “Ἅγιον. 23. ἄν τινων ἀφῆτε τὰς ἁμαρτίας, ἀφίενται : αὐτοῖς - ἄν Οἱ. ἐἰ. 7. 

τινων κρατῆτε, κεκράτηνται.᾽᾿ 24. Θωμᾶς δὲ, εἷς ἐκ τῶν δώδεκα δὴ 5 
λεγόμενος "Δίδυμος, οὐκ ἦν μετ᾽ αὐτῶν ὅτε ἦλθεν ὁ Ἰησοῦς. 25. ὁ χί, 16. 
ἔλεγον οὖν αὐτῷ οἱ ἄλλοι μαθηταὶ, ““ Ἑωράκαμεν τὸν κύριον. Ὁ δὲ 

“ εἶπεν αὐτοῖς, ““᾿Εὰν μὴ ἴδω ἐν ταῖς χερσὶν αὐτοῦ τὸν τύπον 3 τῶν 
ἥλων, καὶ βάλω τὸν δάκτυλόν μου εἰς τὸν τύπον 3 τῶν ἥλων, καὶ 
βάλω τὴν χεῖρά μου εἰς τὴν πλευρὰν αὐτοῦ, οὐ μὴ πιστεύσω. 
26. Καὶ μεθ᾽ ἡμέρας ὀκτὼ πάλιν ἦσαν “ἔσω οἱ μαθηταὶ αὐτοῦ, καὶ ΓΕτεκ. ἰκ. 6. 
θωμᾶς μετ᾽ αὐτῶν. ἔρχεται ὁ Ἰησοῦς, τῶν θυρῶν κεκλεισμένων, καὶ 

1 αφεωνται 8 ΘΟ ΑΌΙ,. 
3 τνπον ἴπ ἰἰ8 ἤγβὶ οσοιγγαεποα ἰῃ (Πΐ8 νεῖβε ἰβ τεπάεγσοὰ ἱπ τῆς Ψυϊραίς 

“Βχυγαπι," Πίος ΠΊΔΥ τηεβᾶῃ “ἴῃς δροῖ ψψῆεγε 1{π6 πδὶ! ννδβ χε", “ἢ 

Δεῖ ν. 23. 

Ὀ 
ξυτασον 

“ Βββυγδηι," ἀπά “Ἰοσυπι" ἃζθ 8180 το, 866 Ψγογάβνγνοτι ἢ δπὰ ὙΥΏτε ἐμ ἴοε. 
τόπον ἴ8 τεδά Ὁγ Τίβοῃ. ἰηβίεδὰ οὗ τυπὸν ἰῃ ἰΐϊβ βεςοηδ οσούσσεποα οἡ δα ΔΙ Ποσ 
Οὗ Α οηΐυ, βοπλε οἱὰ 1[.ϊ. δηᾶ ϑυζ. νϑζβίοῃβ. 

1. χχίν. 37), Ηδ ρτεεῖβ 
ἔδεπὶ ἱἢ νη ὑμῖν, δΔηὰ ἴο ἄββυγε 
ἔδεπὶ οὗ Ηἰϑ8 ἰδεπεὶῖν ἔδειξεν... αὐτοῦ. 
--νεῖ. 2ο. Ηἰδβ δοάγ, ἐπεγείοσε, βονγενεσ 
οδαηρεὰ ἴῃ ἐΐξβ βυῦϊβίδηςς, τεϊαϊποὰ ἰξ8 
ΤΠαγδοίεγιβεῖς τρασκβ. ΤῊς ἔξασ οὗ ἴδς 
ἀϊδοῖρ]ε8 ννᾶβ τορίαςεδ ὃγ Ἶου, ἐχάρησαν 
..ὖν Κύριον. [π {π|8 ὍΤΟΥ ἴδε Ῥγοπηῖβε οὗ 
χνὶ. 22 ἰ8 Π]Π]1εὰ (Υν εἰ88).---ν ετ. 21. 
ὝΝΒεη {πεν τεοορηΐθεά ΗἰΐπΊ πὰ οοπι- 
ἸΞΡΙ͂Ν τπεζηβεῖνεβ, Ης παῖυσα!ν γτερεδῖθά 

18 ρτεεϊίηρ, εἰρήνη ὑμῖν, Ὀυξ πον δά άβ, 
καθὼς... ὑμᾶς. “ ἃς της Ἐδίδεσ μδιἢ 
8εηΐ τς, Β0 βεηά 1 γου.᾽" [πῖῃ686 ννοσάβ 
(ο΄. χνὶϊ. 18) Ης φῖνεβ {6πὶ {πεῖγ οοση- 
Ττηϊββίοη 85 Ηἰβ σεργεβεηίδίϊνεβ. Απά ἰπ 
οοπβττηδιίοη οὗ 1, (νεσ. 22) τοῦτο 
εἰπὼν. . . Ἅγιον. “Ηε ὑγεδιβεά ου 
18 επι,᾽" ἐνεφύ ; ἴδε βᾶαπὶς ψοζγά ἰβ 
τδεά ἰπ Οεῃ. ἱϊ. 7 ἴο ἀεβογίρε ἴδε ἀϊΐ8- 
εἰηςείοη Ὀεΐνψεοη Αἀδτη᾽ δ “ Πἰνίηρ βου," 
δγεαέκεα ἰπῖο δίπι ὉΥ Οοά, ἀπά δες 1138 

ἱποῖρε οὗ τ36 οἵπε δπίτηδὶβ. Τῇ 
ἐτααιιήπε Ὁρου ἐπ 6πὶ ννᾶβ τηδδηΐ ἴο οοῃ- 
ΨΕΥ ἴδια ἱπηρτεββίοη παῖ Ηΐ8 οὐνῃ ΨΕσΥ 
ϑρδ ΨΆ8Β ᾿τηρατεδὰ ἴο ἔμ 6π).--- τσ. 23. 
Ἴδε δυϊποτγίβαδοη οὗ ἴῃς Αροβεῖεβ ἰβ 
οοτηρ]εἰεά ἱπ {πὸ Ψψογάβ: ἄν τινων... 
κεκράτηνται. ““ὙΥΒοΒεβοενοεζ βἰη8 γα ἴοσ- 
Εἶνε, ἴπεγ ἅτε ἰογρίνεη ἴο ἴδεπι: ψῃοβε- 
ΒΟΕΡΕΙ͂ γα τεϊδίῃ, {πεῪ τα τεϊδὶ πὰ." 
Τῆς πηελπίηρ οὗ κεκράτήνται 8. ἀείετ- 
ταϊμεά ὈγῪ τῇς ορροβεὰ ἀφέωνται [τὲ 
Ῥεῖίες τοραϊηε,., δε δηπουποδπιθηΐ ἰ8 
Ὠπεχρεςίεά, Ὑεῖ ἱξ {πεν ψεσε ἴο σερσε- 
δεηὶ Ηΐπι, ἴμεν τῆσδέ Ὀς εἰηρονεζεά ἴὸ 
φοηξημα ἃ διποοη ψΒοΒ Ης σοπβίΆ ΠΥ 

δρρατϊείοῃ ᾳ εχεγοῖβεά δηά βεὲ ἰῃ ἴῃς ἑογεΐοπιὶ οὗ Ηἰδ 
τοϊηἰβῖτυ. ὙΠΕῪ τὴῦβὲ Ὀς Δ0]6 ἱπ Ηἰβ 
ὩᾶΤῚΘ ἴΟ ργοποιποα ξογρίνεπεββ, δπὰ ἰο 
τγεδίθη ἄοοσῃ. Τηΐδ ἱπάθεά ἑοστηεά τς 
τηϑίῃ βυδβίαηοε οὗὨἉ ἐπαὶγ τηϊηἰβῖσυ, δηὰ ἴὲ 
ψὰ8 ὉΥ τεοεϊνίηρ Ηἰβ8 ϑρίσίς {ΠῈῪ ὑγεσα 
Βειεά ἴοσ ἰξ. ὙὍῆς Ῥυγάεη νναβ ἰαΐὰά ὑροῃ 
ἔδεπι οὗ ἀεϊεγηπίῃρ ΠΟ μου! δα ἴοτ- 
Βίνεη, ἀηὰ ννῆο μεϊά ὃν ἐπεὶσ βίῃ. ΟἹ 
Αοἕβ {1}. 26, ν. 4.--ΓΠεσ. 24. Θωμᾶς δὲ. ;. 

Ἰησοῦν. Θωμᾶς [ΝΣ] οἦ ΝΣ 
ἃ ὑπ, οι ὈΝΝΣ το Ῥὲ ἀουδίε ; οὗ 

τ 

ΠΟΙ Δίδυμος ἄοπι δύο ἰβ8 τε ατεεῖς 
ἐφυΐνα!θηι]. εἷς ἐκ τῶν δώδεκα “οπα οὗ 
τὰς τυνεῖνς,᾽ δε ἔτη τ ἀδβίρηδιίοη 8611] 
υϑεά οὗὨ ἔπε εἴενεη, οὐκ ἦν. .. "᾿γ88 
ποῖ ἢ ἸΠ6 πὶ ἤδη 1ε8ι8 σΑπια,᾽" ΨὮΥ, 
6 ἄο ποῖ Κπονν.--- εσ. 25. ΤῊΣ τεβὲ 
δοςογάϊηργ, νβθη ἤγϑε ἴΠῸῪ τηδῖ Πἰπὶ, 
Ῥοββίδ!γ (ἣς βαπιε ενεπίηρ, δαί, ἑωράκαμεν 
τὸν Κύριον ; νης! ες Βεαγά ψγῈ} ἰπ- 
Ἄοσεάυεν, ποῖ Ῥεσδυβε μα οουϊὰ πιϊδίτυβε 
ἴδεπὶ, Ὀὰε Ὀεσαυβα πε οοποϊυδεά ΠΟΥ 
Βαά θεεη ἔπε νἱοτἰπη8 οὗἩἨἁ βοπὶς Βδ]υοὶπα- 
τοη. Νοιδίηρ ψουϊά βαιίδβέν δίπι δυς 
ἴῃ (οβειηοην οὗ 88 οὐνῃ βθηβεβ: Ἐὰν 
μὴ “ον πιστεύσω. Τῇε ἰεδβῖ ργο- 
Ῥοβεά ὃν Ὑποπιδ8 βῆονββ (ῃδὲ ἣς δαά 
Μὴ] τηοββοὰ ἐπα οτυοίχίοη ἀπά τπαΐ τῃς 
ἄεδιἢ δηὰ ἰϊ8 οἰγουπηδίαποεβ μδᾶά ἀξερὶν 
ἱπιρσεββεὰ πίπη. Τὸ ἢἰπὶ γεϑυσγεσίοῃ 
βεαπιεά ἃ ἄγεδαπὶ. Βυΐ ἢς 8ε}}} δϑϑοςἰαἱοᾶ 
μὐϑ πρὸς πη Ὀεϊϊενεά ἰῃ ἐὰν ἐμὲ 26. 
Κ. «ον αὐτῶν. 
“καῖ ρυῤῖρας ΡΡοδανΙν Βε Ὀεεῶ Κήτ 
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866 ΚΑΤΑ ἸΩΆΝΝΗΝ ΧΧ, 27η---3:. 

[μ-2}. Ξἔστη εἷς τὸ μέσον, καὶ εἶπεν, ““" Εἰρήνη ὑμῖν.᾽᾽ 47. Εἶτα λέγει τῷ 
Θωμᾷ, “Φέρε τὸν δάκτυλόν σου ὧδε, καὶ ἴδε τὰς χεῖράς μου" καὶ 

φέρε τὴν χεῖρά σου, καὶ βάλε εἰς τὴν πλευράν μου - καὶ μὴ γίνου 
1 αὶ. Ι. ο. ἄπιστος, ἀλλὰ ᾿' πιστός. 428. Καὶ ἀπεκρίθη ὁ Θωμᾶς, καὶ εἶπεν 

τ, εἰς, δες αὐτῷ, “Ὁ κύριός μου καὶ ὁ Θεός μου.᾿ 209. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, 
Ἴθαγεςσ. 

ὶ , -ν"» 

χὶϊ. 4); ) 37; 

“Ὅτι ἑώρακάς με, Θωμᾶ, πεπίστευκας - μακάριοι οἱ μὴ ἰδόντες, 

30. " Πολλὰ μὲν οὖν καὶ ἄλλα σημεῖα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς ἐνώπιον 
τῶν μαθητῶν αὐτοῦ, ἃ οὐκ ἔστι γεγραμμένα ἐν τῷ βιβλίῳ τούτῳ. 

κί 34: ἅ. 31. ταῦτα δὲ γέγραπται, ἵνα πιστεύσητε 2 ὅτι ὁ ᾿Ιησοῦς ἐστιν ὁ 
ΑΔ; Χριστὸς "ὁ υἱὸς τοῦ Θεοῦ, καὶ ἵνα πιστεύοντες ζωὴν ἔχητε ἐν τῷ 

ἀείνιο ει, ὀνόματι αὐτοῦ. 
Ἱ αντον ἀεϊείεά ἰη ἐ3Β. 

ἔδεῖι Ἔνεῖν ὧδν ἀυτίηρ {πε ἱπίεγνδὶ, δυῖ 
88 Βεηρεῖ γεηασκβ, “ἱπιοιεςιῖβ ἀϊεθυ5 
Π114 διεσαῖ ἀρραγίείο ᾿ς. Οἡ τῆς ἤγβι ἀδὺ 
οὗ ἴδε βεοοπὰ ψεεῖκ τΠ6 ἀϊβοϊρίεβ. ὑνεγα 
“Δραίη,"" 28 οὐ (ἢ ργενίουβ ϑυπάδν, 
“ Πη,᾿" ἐπ ἴῃς βάπ)ε ςοηνεπίεπι ρἷδοα 
οὗ πιεοιίηρ, δῃὰ πονν ὙΠποπιαβ ἰ8. ἢ 
τδεπι. ΑΒ οη {πε ργενίουβ οσςδβίοη (νεσ. 
10), ἴπε ἄοοτβ ννεσε βῃυ δπὰ [}εβὺ8 βυά- 
ἄδην δρρεαγεὰ ἀπιοηρ ποσὰ ἀπά ρτεεϊθὰ 
1πεπὶ ἢ τῆς συδιοπηδγυ βαϊ αϊδτίοη.---- 
Με. 2). Εἶταλέγει... π' . Ἡς ἄοεβ 
ποῖ πεεᾶ το θὲ ἱπίογπηεὰά οἵ Τ ποπιδε᾽ ἰη- 
ογεάυ! εν; δου ἰδ 18 φυϊῖα ροβϑβίδίς 
1δαῖ, 48 Γὔοκα βυρροβεβ, ἴῃς οἵπεῖβ ῃδά 
τηδπιϊοηοά ἰξ το Ηἰπη. 5111, 115. 15. ποῖ 
ἴῃ πε ἰεχὲ. Ολ ὙΝνεῖββ, ψῆο α5ο φυοῖεβ 
Βεηρεῖ᾽ 5 ομαγαδοίεσίβεῖο ποίς : “" δὶ Ῥῃασί- 
δδειβ 14 ἀἰϊχίββεϊ, Ν᾽βϑὶ νιάδγο, εἴς., πὶ] 
ἱπιρείταββει ; βεὰ ἀϊβοίρυϊο ργίάετη ὕσο- 
Ῥαΐο ηἱ] ποη ἀδίυγ᾽". εἶδ βιρροβεϑ 
ἴδε δαπάβ ψεῖεὲ βδβεη (ἴδε), ἴπε βίάς 

. ΟΩΪΥ ἰουςπεά υὑπάετ ἴῃς οἰοῖπεβθ. ϑοπὶα 
ΒΌΡΡΟΒα ἰμδὲ 48 ἴδε ἔεεῖ δὲ ποῖ τηοη- 
κτἰοπαᾶ ἴῃ τῃ18 ρδββᾶρε, ἴμεν πδά ποῖ 
Ῥεεη παῖε διιὲ ον Ὀουπά το (ἢς ογοββ. 
8εε Το κκε᾿Β ἱπιεγεβεϊηρ ποίβ. καὶ μὴ 
γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός, “Ιποτε- 
ἀυ]τ28 αἰϊᾳυίὰ παρεῖ ἀς νοϊυπίατγίο ᾽".-- 
γεῖ. 28. Οτοῖίυβ, ξο]οννίπρ Τογι]]δη, 
Ατῦτγοβα, Ουτγ δηά οἰδεσβ, 18 οὗ ορίπίοη 
τὲ ὙΒοπιδβ δνδίϊεὰ ἢἰπηβεῖ οὗ ἴδε 
οἤετεά ἐεβῖ : βύγε!υ ἰξ 18 ρβυσποίορίς δ! 
τοσα ὑγοῦαῦϊς (δαὶ τῇς ἴἰεβὲ δα διδά 
ἰπβίβιεά οὔ 48 δἷοπε βυβήοίεπε 18 ποὺ 
τορυάϊδιεά, δηᾶ τμαὲ Βε δἵ οπος Ἐχοϊδὶπηβ, 
Ὃ Κύριός μον καὶ ὁ θεός μον. Ηἰβ8 
Τα τἢ τοῖυγηβ ψἱ ἃ τεδουπὰ δηὰ υἱΐετβ 
1 δεῖ ἴῃ ἃ οοηξεββίουῃ ἰπ πὶ ἢ τῆς ροβρεῖ 
ουὐϊπιίπαῖεβ. ΤῊῈ νοσὰβ ἀγα ποῖ ἃ πιοσα 
εχοϊδιηδιίίοη οὗ βυγργίβε, ὙΤἤδὲ ἰδ ἔοσ- 

1 πιστενητε ἰπ 858. 

δίἀάεη ὃν εἶπεν αὐτῷ; {πε πιελη “βου 
Αιῖ τ Ἰοτὰ δπὰ τῦν αοδ᾽",. ΤΈς τε- 
Ῥεδίεά ργοποὺυπ ἰεπάβ εταρμδβῖὶβ.Ό [π 
ῬΠΙΩγ᾽5 ἰείϊεσ ἰο Τγαᾶπ (112 Α4.}.) δὲ 
ἀεβογίρεβ ἰἢς ΟἸ τ ΒΕ: 85 85 βίηρίπρ' ΠΥΤῚΠ5 
ἰο ΟΒγῖβε ἃ8 ασοά. Ουγ 1μογά ἄοεβ ποῖ 
τεΐεςς Τοπιδβ᾽ οοπέεββίοη ; Ὀκπΐ (νεῖ. 20) 
τεπηϊπᾶβ Βίπι (δὶ 1ποῖς [8 ἃ δίρβες ἕδἢ 
τῇδη ἐπὶ Ὡς ἢ βργίπρβ ἴτοτι νίβιιαὶ δνῖ- 
ἄεηςε; Ὅτι ἑώρακάς με. .. καὶ πισ- 
τεύσαντες. 6515 τνου]ὰ ἢανς θεεη δεϊίες 
ΡΙεδβεάᾶ νἱἱἢ ἃ 12 ἩΒΙοἢ ἀϊά ποῖ γε- 
αυΐγε τῃε ενίάεπος οὗἨ βεῆβε: ἃ (ἢ 
ἐουπάεὰ οη τῃς ρῬετοεριίοη πὲ αοά τνᾶβ 
ἰη Ομ, ἀπά ἐπεσείογε Ης οου]Ἱὰ ποῖ ἀϊδ: 
ἃ ἴαϊτἢ ἴῃ Ηἰβ Μεββίδ βαρ ΨὨϊοἢ ἀγριεά 
(δαὲ Ης πιιϑὲ ᾿νε ἴο ΟΔΙΓΥ οαἡ ἔπε 'νοτὶς 
οἵ Ηἰ5β Κιηράοπι. Τῆς βαγίηρ ἰ8 οἰϊεὰ 
88 Δῃοῖπεσ ἰπβίδπος οὗ (8 Ἴᾶγε ψἢ 
Ἡρπ δὴ ἀμ ὑατῖου τὶ ἴπ8 ὅμὰ Κίπᾶς οὗ 
[αἰτἢ ἀγα ἀϊδβεϊηρυϊδεά ἴῃ τ 18. ροβρεῖϊ. 

νν. 30-31. ἔρίτοε εοποἰςῖοπ οὗ ἐλκα 
ξοεῤεὶ--- ετ. 30. πολλὰ μὲν οὖν... 
τούτῳ. ὙΤπδῖ 18 νγὰβ {πὲ οτὶρίπδὶ ος 
ἱπιεπάεά Ἴοποϊυδίοη οὗ με μο8) ἰ8 
δῆονγῃ ὉΥ ἴ86 τ8ὲ οὗ ἴδε νψοσγάβ “"1π [818 
Ῥοοῖ,᾽" ννῆϊο ἢ ἱπάϊοαιϊις τπδὲ τὰς υτίϊες 
28 ΠΟΜ ἰοοκίηρ Ῥδοῖκ οἡ ἰδ 88 ἃ ψβοὶς 
(Ηοἱεζπιαπη). Ῥεσμαρβ τούτῳ ἰβ βπ;- 
Ῥῃδιῖο, οοπίγαβίεά ψἢ ἴπς ϑυπορίία 
δοβρεῖὶβ ἴῃ ὑνῃϊοἢ 80 ΤΥ Οἴμοι βίρτιβ 
Μεγα τεςοσάς. ὙὍὙδα ἜὌχργεββίοη πολλὰ 
μὲν οὖν καὶ ἄλλα ἰ5 περεββαιν οὗ ἔγε- 
αυδης οὐσύτγγεπος δηὰ [5 {Ππδίγαῖθὰ ὉΥῪ 
Κγρκε. ΒεζΖᾷ β8Υ3 ἴπεβε ρδζγίϊςἷςβ ἴῃ ἢ ς 
υϑᾶρε Οὗ ]ομπ “ Ργορτγίε ςοποϊ υβίοπίρυβ 
δάμιθαπίυ᾽"., “Μδϑηὴν οἵδεὺ βίρῃβ ἔμεγε- 
ἔοσς" (Ε.Ν.) 15 ποῖ δὴ ἱπηργονεηγεηΐ οα 
ΑΟΝ. “Απά πηδῆν οἷδε βίρῃϑ ταν." 
“Μδηγ οἴδεσ βίβῃβ ἱπάεεά Διά] ε888 " ἰ8 
βυηςίεπε. ὙΝῊΥ ἐνώπιον τῶν μαθητῶν ὃ 



ΧΧΙ. 1--Φ. ΕΥ̓ΑΓΓΕΛΔΙΟΝ 867 

ΧΧΙῚ. 1. ΜΕΤᾺ ταῦτα " ἐφανέρωσεν ἑαυτὸν πάλιν ὃ Ἰησοῦς τοῖς αἰ. 3:; "τ, 
μαθηταῖς ἐπὶ τῆς θαλάσσης τῆς " Τιβεριάδος - " ἐφανέρωσε δὲ οὕτως. ὃ νἱ. «. 
2. ἦσαν " ὁμοῦ Σίμων Πέτρος, καὶ Θωμᾶς ὃ λεγόμενος “ Δίδυμος, καὶ ς χχ. ς το. 
Ναθαναὴλ ὁ " ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, καὶ οἱ τοῦ Ζεβεδαίου, καὶ ἐξ ἐν 
ἄλλοι ἐκ τῶν μαθητῶν αὐτοῦ δύο. 3. λέγει αὐτοῖς Σίμων Πέτρος, 
““Ὑπάγῳ ᾿ ἁλιεύειν.᾽᾿ Λέγουσιν αὐτῷ, ““᾿Ερχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν πα ὙΧᾺ Α 
σοί.᾿᾽ ᾿Ἐξῆλθον καὶ ἀνέβησαν εἰς τὸ πλοῖον εὐθὺς,; καὶ ἐν ἐκείνῃ τῇ Εν 
νυκτὶ ἐξ ἐπίασαν οὐδέν. 4. πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης 2 " ἔστη ὁ Ἰησοῦς ὅ Ἐεν. χίχ. 
ὃ εἰς τὸν αἰγιαλόν - οὐ μέντοι ἤδεισαν οἱ μαθηταὶ ὅτι Ἰησοῦς ' ἐστί. αὶ ἀπ, το, αδ, 

5. λέγει οὖν αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, “ Παιδία, μή τι ᾽ προσφάγιον ἔχετε; » ἜΣΩΣ οαΐγ. 

1 φνθυς οὐγϊειοά ἴπ ΒΟ ΌΙ, 1, 33. 

3 γινομένης 18 τελὰ ὃὉγ Τα, ΤΊΝΝ. ΗΕ, ΤΟ]ονηρς ΑΒΟΡΕΠ, ; γενομ. ἴῃ ΜΟΌΧΔ, ἴε. 
νυρ. “ σῦδης δυΐεσῃ ἴδοίδ ᾿᾿. 

ῬτοῦΔΡΙΥ Ὀεοδυβο ἔθεν ἀτε νἱεννεά 88 ἴῃς 
οᾶι86 οὗ δ. ταῦτα γέγραπται, 
“δῖ ἴΠ686 ἤᾶνα Ὀδοη ψτιεη,᾽ τΠ686, 
υἱκ., ΜΕϊο αν δε ἱπουδεά ἰῃ ἘΠ 18 
ὍοοΚκ, ἵνα... αὐτοῦ, ν ἢ 4η οὐ]εςΐ, 
δηὰ {πἰβ8 οὐ͵εοῖ παβ ἀεϊεγπιπεά τπεὶγ 
βεϊεοιτίοη : ““ἴπδῖ γε πιᾶν Ὀεΐϊενα {παῖ 
65:18 18 ἴῃς ΟἸγίβε, τπ6 ὅοὴ οἵ Οοἀ᾽". 
ἢς υ8ὲ οὗ ([Βε 2πὰ ρεῖβ. βυρρεβίβ παῖ 

{86 νυτίτες δὰ ἰῃ νίενν ϑοπηα βρεςῖὶδὶ οἷἶδβ58. 
Βυὲ δίθ οὔήεοξ ννᾶβ οὗ υπίνεγϑδὶ βίρηὶβ- 
οδηςθ. 866 [86 [πιτοδυςτίοηῃ. 
Ομάρτεκ ΧΧΙ.--εῤῥίονισπίαγν ἐλαῤ- 

ἐεν ἐπ τολιολ εσις ἀραῖη νιαηπὶ ε5ἐς Η ἴη- 
261} αὐίεν ἐλε γεσηγγεοέίοη. 

[Ὑἤετγε 15 ΠῸ τεᾶβϑοῃ ἉΠΥ [818 σμαρίεσγ 
βῃου!ά Ὀς δβογίρεά ἴο ἃ ἀϊβεγεπεὲ παηά. 
ΤΒε δίγίε 15. ἴΠ6 βαπὶθ 85 παὶ οὗ τῆς 
ξοϑρεῖ, δηὰ διἍεπουρῃ {Π6 ροβρεὶ οἱοβεὰ 
δὲ τἰἢς επὰᾶ οὔοῃδρ. χχ., [15 ΒΡ» Ια πε ΑΓΥ 
ομαρίετ πιυϑδὲ πᾶνε Ὀεσοπλα δη ἱπίθρταὶ 
τί οὗ 1Π6 ροβρεὶ δὶ ἃ νεσυ εατὶυ ρεγιοὰ, 
᾿ο ἴτᾶσς εχίβῖβ οὗ ἃ ροβρεὶ νους ἰτ, 
1 18 ΒΥ ὯΟ πιδεδῃβ 80 ςεγίδίη [δὶ νεζ. 25 
15 Ἰοβαπηῖης. [1 βεεπὶβ δὴ ἰπῆασϊεά νεζ- 
βίοῃ οἵ χχ. 3οθ. Τῆε τννεηιν-Ἰοὐτῖῃ νεσβ8 
18 αῖβο γεὐδοῖεά ὃν βενεγδαὶ ογίἰςβ οὐ ἔπε 
ετουπά οἵ οἴδαμεν. ὙΠΐΒ πιδῪ δε νΑ]ἀ 
85 8ἅπ οὐ]εοϊίοη ; δαϊ ἰξ 18 ἴῃ τῆ8 πηΔΏΠΕΓ 
οὔ {πε Αροβεῖε ἴο τεβειν ἴο [ν15 οὐνῃ ἴσα τἢ- 
ξα]πεβ88, χίχ. 35; δηὰ ἴπε υ8εὲ οὗ ἔπε ρίυσαὶ 
ἰπβῖεδά οὗ πὲ βἰηραϊατ 18 ποῖ ἀεοϊβίνε. 

Ψψετ. 1. Μετὰ ταῦτα, 10]1π᾿5 υδυδὶ 
ἱπάεβηϊία ποῖς οἵ τἰπὶς, ἐφανέρωσεν 
ἑαντὸν, οἵ. νἱῖ. 4, χιϊ!. 4; Ματκ χνὶ. 12; 
“πάλιν, ονεῖ δῃηὰ δδονε ἴδε πιδη εϑιδιίοη 8 
ἴῃ 76γαβαίεηι, δὲ ἐπα ὅεα οὗ Τιρετίδβ; 566 
νἱ. τονε. 2. ἧσαν ὁμοῦ, Ξενεη οὗ {π6 
ἀϊβοῖρ!εβ μβδά Κερὶ ᾿ορεῖπετγ, ϑιπιοη Ῥεΐεγ, 
ὙΒοπηδβ, Νδιμαπδεῖ, ἔυσῖπεγ ἀεεισπαιεὰ 
88 ὁ ἀπὸ Κανᾶ τῆς Γαλιλαίας, ποῖ το 
τειηϊπα τ.8 οὗὨ ἴῃς πχίγας]ε8 τουρῃϊ ποτα 

(Κεγυποὶ 8), πος ““τἱθουςϊ ΔΩ βρεςίδὶ 
ἀεβίρη " (Μεγετ), Ὀὰϊ το ετῃρμαβίβε ἴῃ 6 
ὁμοῦ ὉΥ 5πονηρ ἴμδξ Ἔνεὰ ἐπουρῇ ποῖ 
Ὀεϊοηρίπρ ἴο τπῸ Ἰακε-ϑῖά6α Νδιηδηδεὶ 
τειηδίηεα νυν τπῈ τεϑὲ. Ι μη ἱπάϊοδιεβ 
δὶβθ οὐ ργεξαπος ΜΙ Πὶβ ἀδὰ4] τεβεῖνε, 
οἱ τοῦ Ζεβεδαίου.--νετ. 3. Α8 ἴδε 
ἀϊξοὶρίεβ βίδπἀ τορεῖμει δηὰ 8εεὲ Ῥοδὲ 
δἴτεσ θοδῖ ραΐ οΐ, δίπιοη Ῥεῖεγ σδῃ βίαπὰ 
ἰξ πὸ ἴοῆρεσ θὰ βυάδάξηϊνγ δχοϊδίσηβ, 
ὝὙπάγω ἁλιεύειν, “1 δπὶ ΟΗ͂ ἴο Β8ῃ᾽". 
ὙΗΙ5 8 ἃ σεῦ ἴο 411 δπὰ βπάβ ἃ τεδν 
τεϑροηβε, Ἐρχόμεθα καὶ ἡμεῖς σὺν σοί. 
Αἱ οπος {πεν επλραγί, πὰ 48 να ψψαϊο ἢ 
τῇας οι β ογενν ρυξίηρ ΟΗ͂ τ τπεὶς 
ΨὨΟΪς 5οὺϊ ἰη {πεῖς Πβῃϊηρ, ννε 566 ἴῃ ἢονν 
Ρτεςδγίουβ ἃ ροβίτἴοη ἔπε πιΐυγε οὗ ΟΠ σίβ- 
τἰαπῖγ πυπσ. ὙΠΟΥ νγασα ΟὨΪΥ δυτα οὗ 
οπε πὶπρ---ἰμαῖ παν τησβὲ ᾿νε. Βυΐ ἐν 
ἐκείνῃ τῇ νυκτὶ ἐπίασαν οὐδέν, “ἀυτίη 
παῖ πίρμς ΠΟΥ ἴοοκ ποιβιος". ᾿Αλί- 
σκονται δὲ μάλιστα οἱ ἰχθύες πρὸ ἡλίον 
ἀνατολῆς καὶ μετὰ τὴν δύσιν---Ατίβιοιε, 
Ηἰςί. Απὶπιαὶ., νὰ. το, φυοϊεά ὃν 1, ἀπιρα. 
[θη ἐπίασαν, 566 νἱΐ. 30 Δηά Βεν. χῖχ. 20.] 
-τ-νετ. 4. πρωΐας δὲ ἤδη γενομένης, 
τ δὰξ δασὶν πιογηΐπῷ πανί πον αεγινεά," 
ἐ.δ.., ΜΏδη 411 ΠΟΡα οὗ οδίοπίηρ ἤ53ἢ} νναβ8 
Ραβῖ, ἔστη ὁ ᾿Ιησοῦς εἰς [οτ ἐπὶ] τὸν 
αἰγιαλόν, “ [ε8118 βιοοά ὕροπ πε θεδο ἢ"; 
ἴοτ ἔστη, ο΄. χχ. 190, 26. [ἐ δεετβ ἴο ἰῃ- 
ἀϊοαῖε {πε βυδάξηηεββ οὗ ἴῃς ἀρρεδγδηςθ. 
οὐ μέντοι... ἐστί, “τῆ ἀἴδβο1ρ|65, μπονν- 
Ἔνετ, ννεγε ποῖ αὐνᾶγα παῖ ἴξ ννὰ8 [651 ᾽". 
-οΝνες. 5. λέγει οὖν. .. ἔχετε; ΤῇΕ 
οὖν ἰ5Β ποῖ πηεγεῖν οοπεϊπυδιίνα, δὰξ 
ἰπάϊςαϊεβ ἴπαὶ ννμδὶ 7εβὺ5 βαϊὰ νγὰ8 ἱπ 
βοτῖε γεβρεςῖ ργοτηρίεά ὃν τῃεὶγ 'βποόγάποα 
οὗ Ηἰβ ἰάδηϊυ. ΤὨΐβ ἰ5 περ]εςτεὰ ὉΓ 
τυύϊςκεα ἤδη μὲ βαυβ πὶ παιδία ἰ8 ποῖ 
7ομαπηίης, δηὰ ἐπαῖ τεκνία ἰβ ἴπε τεσυϊαγ 
ἰοτπὶ υδεὰ Ὁγ Ϊ]εϑ88 ἰπ δἀάἀγεββίπν ἴΠ6 
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ΚΜ. ἱ. τα. ᾿Απεκρίθησαν αὐτῷ, “ Οὔ." 
8. 

ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΧΙ. 

6. Ὁ δὲ εἶπεν αὐτοῖς, “" Βάλετε εἰς 

ὙΠ τὰ δεξιὰ μέρη τοῦ πλοίου τὸ δίκτυον, καὶ εὑρήσετε." " Ἔβαλον 
1 Ηδδ. (. 15. οὖν, καὶ οὐκ ἔτι αὐτὸ ᾿ ἑλκῦσαι “ἴσχυσαν! ἀπὸ τοῦ πλήθους τῶν 
τῷ ΜΚ. ν. 

εἰς, ΠΡ ἰχθύων. 7. λέγει οὖν ὁ μαθητὴς ἐκεῖνος "ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς τῷ 
Ὁ χιϊὶ. 23; 

Χχ. 2. 

οἱ ὅϑδπι. 

Πέτρῳ, “ Ὁ κύριός ἐστι.᾿᾿ 

χν ϊ. 4. δι 
ῬΌΟρ. χἰϊ!, 4. ἑαυτὸν εἰς τὴν θάλασσαν. 

ᾳ χὶ, τᾶ. 

1 σχνον ἱπ ΜΙ ΒΟΌΙ,. 

ἀϊβεὶρῖεβ.1 Ὑεβ, ψβεη Ηδ Τρεηϊυ δά- 
ἄτοββθβ ἔδετι ; δυῖ δεῖς Ηδ 0868 ἴπα 'νοτὰ 
ΔῺΥ 5ἴγδηρεσ τηῖρῃς ὑδε, ἀπὰ (Πς τεπάσι- 
ἴῃρ “ οἸΠάγεη " τεϊαϊπεά ἐνθη ἰπ ΚΕΝ. ἰβ 
στοηρ. [τ δμουϊὰ ὃς ““Δἀ8᾽"; παιδίον 
Ῥείη ἴπ6 σοπηποη ἴοσπη οἵ δάάγεββ 
ἴο τεπ δ ψόσκ, βδεὲ6ὲ Ατίβίορῃαπεβϑ, 
Οἰἱομάς, 137, Εγορς, 33; Ἐυτηγτηϊαβ, ἔθος 

Ρ τοὺς ἐργατικοὺς οὕτως ὀνομάζειν. 
68118 ἀρρεᾶαγεά 48 δὴ ἰπίεπαάϊπρ ρυγοθαβεσ 
δὰ οτίε8, μήτι προσφάγιον ἔχετε; “Ἧδνε 
γου ἰᾶκεδ δὴν ἤβῃ ὃ" (ΕΝ.: “δᾶνα γε 
δηγιβίηρ ἴο δαὶ ὃ" πιίβαρργεβεπάβ θοίῃ 
τῆς ννοτὰβ ἀπὰ {πε βἰτυδιοη). προσφά- 
γιον, 48 ἰἴ8 σοπιροβί(ίοη βῆοννβ, πΠΊΘΔΠ8 
Δηγτίπρ εαΐεῃ 88 βεαβοπίπρ ΟἹ “" Κι Πα π᾿ 
ἴο ὑγεαά; δείπρ ἴῃς Ηεἰ! επί ϑιῖς ννοτά 
υδϑεοὰ ἱπείεδλὰ οἵ ἴμεὲ Αἰὶς ὄψον οἵ 
- α. Αἰδεηδευβ δπὰ Ρ]υϊδγοῃ 
Ῥοιἢ [611 8 τῃαὲ θ'58: νγᾶ8 80 σοπιπΊΟΠΪΥ 
υδεά ἴῃ [18 ννᾶν ἴῃδὶ πὶ γιοὸν ΤΔΠΊα 
ἴο τηεᾶπ “" ἤβῃ ". ἔχετε Π45 ἰΐ8 αυδβὶ- 
(οοΒηῖςδὶ βδεῆβε, ““ἤανθ γε οδυρῆϊ}"" 
Ἑοσ τ ϊ8 βεῆβε, 8βεῈὲ Αγίβίορῃδπεβ, Οἰομάς, 
γο5 (723, 731), γαγε ϑοογδαίεβ 88Κ8 ϑίγσερ- 
βἰδάεβ υὑπάδσς ἴῃς δ]δηκεὶῖ, ἔχεις τι; ὁπ 
ψΒίοἢ τς ΘΟΒοΙἰαβὲ γεπίδγκβ, χαριέντως 
τὸ ἔχεις τι, τῇ τῶν ἀγρεντῶν λέξει 
χρώμενος" τοῖς γὰρ ἁλιεῦσιν ἣ ὀρνιθα- 
γρενταῖς οὕτω φασὶν, ἔχεις τι. 80 τῃδὲ 
ἴδε ννογάβ οὗ 1εβὺ8 ἄγε: “1,345, βᾶνὲ γα 
οαυρῆε πὸ ἤϑὴη ὃ" ἀπεκρίθησαν αὐτῷ, 
«“Οὐ". “ΤΠΕΥ ἀπδβυνεγεὰ Ηἰπι, "ΝΟ, ᾽" 
σἰΐθουϊ δὴν Κύριε οΓς Διδάσκαλε.---ν ες. 
6. ὋὉ δὲ εἶπεν... καὶ εὑρήσετε. 
“Ὁ ᾳβῖ γοιις πεῖ οἡ ἴδε τίρῃι δίάα οὗ τῆς 
Ῥοαῖ, ἀπά γοι: "ν]}} ἢπά," ὙΠῸΥ βυρ- 
Ῥοβεὰ {86 βίσαηρο δδὰ ὕδεὴ πιακὶηρ 
οὐϑβεγνδίίοῃβ ἔγοῃι ἔπ βῆοσγε, ῃδά βεεῃ ἃ 
βῇοαϊί οἵ 5οπΊε βίρτι οἵ ἤβῇ, δαπὰ ὑπ] ηρ 
ἴο σοπλε ἱπ ἘΠΊ ΡΙΥ, ἔβαλον οὖν... ἰχθύων. 
“ΦὙΒΕΥ οδϑὲ τπογείογα, ἀπά γατα πὸ 
Ἰοπβες (45 ἔμεν μὰ ὑβεη Ῥεΐοσβθὴ δθϊε ἴὸ 
ἅτανν ἰἴἃ [ἑλκύσαι, ποὶ ἑλκῦσαι, 566 
Μ εῖιο 8 1γγερ. Ῥεγδς, ϑεθῖηβ ἤεγε ἴο θὲ 

Ὧ8 ΜῸ υ8ὲ ἄγανγ᾽ ἱπ σοπηβοίίοῃ 
πὶ ἃ πεῖ, τηδδηΐης ἴο ἄγανν ονεσ (ἢς 

Σίμων οὖν Πέτρος ἀκούσας ὅτι ὁ κύριός 
ἐστι, τὸν " ἐπενδύτην " διεζώσατο. ἦν γὰρ γυμνός - καὶ ἔβαλεν 

8. οἱ δὲ ἄλλοι μαθηταὶ τῷ πλοιαρίῳ 
ἦλθον. οὐ γὰρ ἦσαν μακρὰν ἀπὸ τῆς γῆς, ἀλλ᾽ ὡς ᾿ ἀπὸ πηχῶν 

546 οὗ ἐδε Ὀοδί 80 ἃ8 ἴο βεουσε ἴδ βῆ. 
Οοπίγαβε σύροντες ἴῃ νεῖ. 8] ἴος ἴδα 
ταυτυάς οὗ Η8Πε8"; ἀπό οἴεῃ πιεδῃφ 
“0η δζοοιπὶ οὗ" ἱπ Ὀϊοηνβίυβ Ηδίὶ., 
ΡΙυΐάγοη, ἀπά ἔνθ ἴῃ Τδυογάϊάεβ δηᾶ 
ϑόρθοοῖεβ 88 βῆονῃ ὃν Κυρκε.--- ες. 7. 
ΤῊῖΒ βυάάδεη οἤδηρε οὗ ἰεῖθπε ]οδα 
δὶ οὔοα ἐτδοδὰ τὸ ἰἴ8 οπΐὺ ροβϑίδίς 
βοιτοα, Ὁ Κύριός ἐστι. “ἴα αυϊεῖα 
οἰτίαϑ οὔβεσγναῖ γε8 ἀϊνίηδβ φυδγη δοιίνα." 
Βεηρεὶ. Σίμων οὖν. . . θάλασσαν. 
ΤΩς ἀϊβετεης (επηροσγαπιθηῖβ οὗ ἴῃς ἴνγὸ 
ΑΡοβίῖεβ 88 δεζγε Ἄχῃιδιϊτεὰ ἢανα σοηβίδηε ! Υ 
Ὀεδη σεπιαυκεὰ ὕὑροῦ; δβ ὈὉῪ Ευϊῃυπηίυβ, 
“]οῆη παὰ τῆς Καεποσ ἱπείρμε; Ρεῖεσ 
τῆς ρτεδῖεσ ἀγάουγ᾽". Ρεῖεσ τὸν ἐπενδύτην 
διεζώσατο. ϑοπιε νψτίϊετς ἰάεπεῖν τ86 
ἐπενδύτης Ὑἱἢ τῆς ἰππεῖ ραγπιθηϊ οἵ 
χίτων, οἴεῖβ ΒΏρροβε ἰΐ ννὰβ ἴῃς ουετ 
δαιτηεηῖ οὐ ἱμάτιον. Απὰ {πε γεᾶϑοῦ 
ϑδίρηεά, ἦν γὰρ γυμνός, ἴμεγ 5ᾶγ, 5 ἴμαὲ 
δε Βδᾶ οηἱν ἔπε χίτων. Τμαῖ ομς Ψῆ0Ὸ 
νν 88 ἴδυ8. δαϊ ἐξ. ἀγεβϑεὰ πιρης ὃς οαἰ]εὰ 
γυμνός ἰΒ ψε]1 Κποννη (δες Ασίβίορ.., 
Οἰομάς, 480); Ὀυὲ ἰξ ννᾶβ ποῖ ἴ86 οὐἴοῖ 
βϑττηεπὶ τουηὰ ψϊο ἢ 1τΠς6 ὈοΪὲ τνᾶβ γίσῖ, 
δυϊ τ86 ἱπῆεσ. Απά Ὀεϑβί6β8, Ρεῖΐεσ πιυδὲ 
οἔεη ἢᾶνε δρρεαγεὰά δείογε [6808 ἴῃ τῃεἰγ 
Ῥοδὶ ἐχρεάϊιοπβ πους 18 ἀρρεσ ρᾶτ- 
ταβῆῖ,. Απάτο ρυὲ οἡ Πί8 ΤΑΙ ν δοη 
δρουΐ ἴο ρίυπρε ἱπίο 186 βεὰ ννὰβ ουζ οὗ 
δε αυεβιίοθ. Ης νᾶβ τονίηρ, ἵδεη, 
ΜΠ 8 Π|π||6 ὁπ 88 ροββί]ε, ργο δ ὈΪῪ ΟὨΪΥ 
ἃ τηδίιϊρασμίμηι οὐ Ἰοίη-οοιἢ, δηὰ πον 
Εἰς ὮΡ δί8 ἐπενδύτης, ἃ ρατπιεπξ ψνόγῃ 
Ὑ Άβῆεγβ (ΤἈΘορ γ]δοῖ), ἀπά ρἰγάδβ ἰϊ οη, 

δΔηὰ ςΔϑβῖβ Πἰπηβεὶ ᾿πῖο ἴῃς 568.---τν  ἰσ. 8. 
ΤΒε γεβὲ οᾶπὶς ἴῃ 86 {π||| θοδῖ, οὐ γὰρ 
ἦσαν. .. ἰχθύων. Βεηρεὶ ςοττεοῖὶν 
δχρίδίπβ ἐπε γάρ, “Οεἰετίτες δ᾽ αυοᾳας 
νεηἷσε ροϊεγαπι ". ὙΒΕῪ ψγεσε ποῖ ἕᾶς 
ἔτοῦλ (δε ἰαπά, ἀλλ' ὡς ἀπὸ πηχῶν 
διακοσίων, “«᾽ουξ οτς Βυπάτεά γαγάβ᾽". 
πηχῶν, Βᾶγ8 ῬὨγυπίοῃυ8, ἰ8 δεινῶς ἀνάτ- 
τικον; ΜῈ πυδὲ υ856ὲ ἴπε ἔογπὶ πηχέων. 
Οὔβεσνα ἴῃς υποοηβοῖοιβ ἐχδοίπεββ οἵ ἴπ6 
εγε- νη 8588. Εος πε ἩεἸ]ςηίβεῖὶς οοῦ- 
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διακοσίων, "σύροντες τὸ δίκτυον τῶν ἰχθύων. 9. Ὡς οὖν ἀπέβησαν τ « 5ιπ. 

εἰς τὴν γῆν, βλέπουσιν " ἀνθρακιὰν " κειμένην καὶ ὀψάριον ἐπικείμενον, Ἀεὶ νἧϊι, 
καὶ ἄρτον. το. λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, ““ Ἐνέγκατε ἀπὸ τῶν « νη. 18, 
ὀψαρίων ὧν " ἐπιάσατε νῦν." ττ. ᾿Ανέβη Σίμων Πέτρος, καὶ ᾿ εἵλκυσε οὐ 
τὸ δίκτυον ἐπὶ τῆς γῆς.) μεστὸν ἰχθύων μεγάλων ἑκατὸν πεντηκοντα- 
τριῶν - καὶ τοσούτων ὄντων, οὐκ ἥ ἐσχίσθη τὸ δίκτυον. 

12. Λέγει αὐτοῖς ὁ Ἰησοῦς, Δεῦτε ἀριστήσατε. 

τῶν μαθητῶν ἐξετάσαι αὐτὸν, “ Σὺ τίς εἶ; ᾿ 

18. ἔρχεται οὖν ὁ ᾿Ιησοῦς, καὶ λαμβάνει τὸν ἄρτον καὶ χ!. ,ο. 

δίδωσιν αὐτοῖς, καὶ τὸ ὀψάριον ὁμοίως. 

ἐφανερώθη ὁ Ἰησοῦς τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ, ἐγερθεὶς ἐκ νεκρῶν. 

Σ ἐστιν. 

λ φιᾳ τὴν γὴν ἰπ ἔϑά ΒΟΙ,. 

δἰγιοιίοη ὙΠ ἀπό, οἷ, χὶ. 18. Τῆς 
Οἴδετβ Ἴοἄπθ σύροντες . . . ἰχθύων, 
“Ββαυϊπρ ἴδε πεὶ οὗ πε ἤβ88ε6β,᾽" οσ “"'" πεῖ- 
Σὰ] οὗ τπ6 ἤβῇεβ᾽"; ψεπίεῖνε οὗ οοηῃίεηίβ, 
κε δέπας οἴνου, ἃ οὺρ οὗ ννῖπε. [ζ 18 
πεεάϊεββ, ἢ Γὔοκε, ἴο ςοπιρίεῖς ἴδε 
οοηδιίσιοιίοη ὙΠ μεστόν, ο΄. νεῖ. 11.--- 
ψεῖ. 9. Ὡς οὖν... ἄρτον. “Ώεη, 
ἴδεη, (λον ροὲ οὔξ ὑροη ἴπε ἰδηά, ἴΒΕ 
8ε6 ἃ ἤτε (οσ μεδρ) οὗ οοδἱβ ἰδἰὰ δπὰ ἢ8, 
Ἰαϊά τπεγεοη, δηὰ Ὀγοδά ""; οἵ, ροββίἷυ, 
“ἃ ἤδβῃ ᾿" δηὰ “4 ἰοδῖ," Ὀυὲ βεὲ νεῖ. 13. 
Ἑοτ ἀνθρακιά, 8εε χνὶϊϊ. 18... ΤΩΣ ἀϊ8- 
οἶρ!εβ ννεσε αν θεῖν ϑυγργίβεά “δὲ τῆ ϊ8 
Ρτερασγδίίοῃ.--- εῖ. το. Βυῖ πιίγδοϊθ ἰβ 
ποῖ ρτδιυϊτουϑὶν νντουρδι; ἱπάεαά, ΚΝ εἰ88 
τηδί πἰδίηβ ἴμεγα 18 πε ἔπεσ τηίγαςὶθ ποτ ἴΠῈ 
ΔρΡρεάσδπος οὗ οπε ἴῃ {πΠ1|8 ργερδσζαίίοη. 
Αορςοτγάϊηρῖν 6808 βαγβ, Ἐνέγκατε. .. 
γῦν. Απὰ ἰῃ οοπιρίΐδποε ἀνέβη... 
δίκτνον. ““ ϑίπηοη Ρεῖεγ ψεηξ οἡ δοασὰ 
δηὰ ἄγεν ἴδε πεῖ οὐ βδῆοσγε 1] οὗ ἰδσγρε 
Ά8ῆεβ, 153, δηὰ τπουρἢ ἴπετα νετα 80 
ΤΩΔΩΥ ἴδε πεῖ ΜΆ8 ποῖ ἴοσῃ." Μγϑβίδγίεβ 
Βανε ὕεεη ἰουπὰ ἴῃ τ}]8 πυηρει. [Ι͂ῃ 
Ἡεῦτγενν ομαγαοίεσβ ϑίπιοη Ἰοηᾶ ἰδ εαυῖνα- 
Ἰεηῖ ἴο στ “- 35, 1.6., 153. ϑοῃης Οὗ [86 
Ἑδίμεῖβ υπάειβίοοά ἴπδὲ τοὺ πηεᾶηξ ἴῃ 8 
Οεηεῖεβ, 50 πὸ ]ενβ, 3 ἴἢς Τεϊπὶϊγ. 
7εγοόπια οἰξεβ τῆς δυιπουν οὗὨ παίυγα  βῖ8 
ἴο ρῥγζονε παῖ ἴποῖα ΨΕΓΕ ὌΧχϑοῖΥ 153 
βρεςῖεβ οὗ ἤβῇ, δηὰ με οοποϊυάεβ τῃδὲ ἴῃ8 
υηίνεγβα ν οὗ τἢς αοδρεῖ ἴακα νγὰβ ἴυ8 
ἰῃάϊοαιϊεᾶ. Οαϊνίη, νυνὶ 18 δι] στοδυδὲ 
δΒεηβς, 8808: ““ αδηίυτη δὰ ρίβοίιιπὶ πὰ- 
ταεσζυτ βρεοίδί, ποη εβὶ βυδίτης δἰἰαυϊὰ 
ἰπ ἐο φυδετεπάμυπι) τηγβίεγιυ τι". Ρεῖεγ 
Πανοσ ἰαπάεά ἃ παὺυΐ οὗ ἤβῃ ψιπουῖ 
ςουπεϊηρ τΠ6πὶ, ἀπά Ἰοῆπ, ββῃεγπιαπ ἃ8 
δε 88, οου]ὰ πενεσ ἔογρεῖ [6 πυηῖθεσ οὗ 
διίϑ Ἰαγρεδὲ ἴακεβ. Τῆς πυπῦρεζ ἰβ ρίνεῃ, 
Ῥεοδυβε ἰξ νν88 ἰᾶῦρβ, δῃὰ Ὀεοδιβε ΠΕΥ 
Ὕετἴς 411 βυγρτείβεὰ ἰδὲ ἴδε πεῖ βιοοά ἴμ8 

γ νεσ.ό. 

Ἢ χίχ. 24. 

οὐδεὶς δὲ ἐτόλμα 
εἰδότες ὅτι ὁ κύριός 

14. τοῦτο ἤδη " τρίτον γα οοε αἱ. 

βίγαϊηῃ. Τα οηἷγν βἰρηπίβοαπος ουζς [οτγὰ 
τεσορηΐβαβ ἰῃ πε Πδἢ ἰβ ἔμαὲ {ΠῸῪ ψγετα 
ἴοοά ἔος Βυηρτυ τπηδη.--- ἐσ. 12. λέγει 
.ννς ἀριστήσατε, εδ8ι5 ἴΔκε8 {πε ρΐδος 
οὗ μοβὲ δπὰ βαυβ, “ ὕοπιε, Ὀγεακέίδβι," 
τλλκε γοὺζ πιοσγηίπρ τηθαὶ. οὐδεὶς... 
Κύριός ἐστιν, ποὶ οπε οὗ ἴῃς ἀϊβοῖρ!εβ 
νεπτυτεὰ ἴο ἱπϊεγσοραῖς Ηἰπι; ἐξετάσαι 
18. “το Ἔχαπιίηε ΕΥ̓͂ φυεϑιϊοηΐηρ ". ΕδΔο 
ΤΑ Δῃ ἔεϊς σοηνίποεά ἴξ ννα8 ἔπε 1,οσγὰ, δπὰ 
ἃ πεὺν τανϑεποα ργανεπιθὰ τῃεπὶ ἔγοσῃ 
αυεδεϊοπίηρ Ηΐπη.--τ ες. 3. ὙΝΏεη ἴδεν 
μδά ξλιμειοὰ τουηὰ τΠ6 ἔχε, ἔρχεται 
“ν΄. ὁμοίως. “]εδὰ8 ἀρργοδοῆθϑ δηὰ 
ἴα κα ἔς δγεδά δηὰ ρίνεϑ ἴο ἔΠεπὶ, δπὰ 
π6 Π5} ᾿᾽ (υβεά πογα ςο]]εςεῖνε!} γ) “ἰπ 
κε πηᾶπηδγ." Ἐνιάεπον πεῖς 'ν 88 
βοτῃδιῃίηρ ΒοΪ6πλη δηὰ βίρηιβοδηΐ ἰπ Ηἰ8 
ταδπηεσ, ἱπάϊοδιίηρ τΠδὲ πεν νετγε ἴο σοη- 
βἰάες Ηἰπὶ 88 ἴῃς Ρδγβογ ννῇο βυρρ!ϊεὰ 41] 
τπεῖτ νναπίβ. 1{{πὸν ψνεγε ἴο ὃε ἔγεα ἔσοτη 
στα 8ἃ8 Ηἰβ Αροβέϊθβ, {πδῪ πιυδὲ ἔγυβὲ 
Ηἱἰπὶ ἴο πᾶκα Ῥγονί βίο ἴοσ ποτα, 88 Ης 
διδά {Π18 τηογπὶπρ ἄοης.-- ες. 14. ἃ 
ποῖ ἰβ δάδεδ, ρεγῆδρβ ἱπάϊσδεϊηρ πὸ 
τῆοτα ἴμδη 1ΟὮπ᾿Β ογάεγ ποβ8 οὗ στηϊπά, 
εχρ δἰ πῖπρ ἴμδὶ 18 ννὰβ ἴπε ῃἰγά τηδηὶ- 
ξεβιδιίίοη ρίνεη ὈΥ 7 εβ8ι8 ἴο ΗΪ8 ἀϊβοὶ ρὶεβ8 
δῆετ γί βίην ἴτοτλ μ6 ἀεδά. Ἐοτσ ἴπε ἔογγι 
οὗ εχργεββίοῃ, τοῦτο ἤδη τρίτον, 866 2 
Οος. χἰϊξ. α. 

νν. 15-:8. 7ζέδμς ευοῖες γον Ῥεΐον ἃ 
εοπζεσείον οὗ ἰουε, απά εονινιϊςσίονς ἀἶνε 
ας «πεῤῥενά οΓ ΗΙὶς τἈεεῤ.---Ν τ. 15. 
Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, ““ννῆεη, ἔπε, {ΠΕΥ 
δᾶ ὑὉχγοίκοῃ {πεῖς ἴδβι,᾽" ἃ ποίῖβ οὗ {ἰπ|6 
εβϑεηταὶ τὸ ἴῃς σοπνεγβδίίοη 90] οννίπρ. 
Ῥεῖεσ παὰ πιδηϊξεβιίεὰ τῆς πιοβὲ δγάεηε 
δϑεςσιίοη, ΌῪ αραπάοπὶπρ οἡ ἴπε ἱπβίδπε 
ἴπε πεῖ οὗ ἤβῃ ἔογ ψνῃϊοῃ ἢς παά θδεη 
τοι ἴπρ 411 πἰρῆς, ἀπά ὉΥ βρείηρίηρ ἱπίο 
τῆς 8εᾶ ἴο ρτεεῖ Πὶβ [ογά, Βυῖ νν88 ποῖ 
τδαῖ ἃ πιεζα ἱπιρυϊδῖνα ἀετσηοπδισαξοῃ, 



870 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗΝ ΧΧΙ. 

15. Ὅτε οὖν ἠρίστησαν, λέγει τῷ Σίμωνι Πέτρῳ ὅ Ἰησοῦς, 
εἰ, 41. “Σίμων Ἰωνᾶ,; ἀγαπᾷς με πλεῖον τούτων ; ̓ἠ Λέγει αὐτῷ, “Ναὶ 
δαὶ δ κύριε" σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε. Λέγει αὐτῷ, ““Βόσκε τὰ ἀρνία 

16. Λέγει αὐτῷ πάλιν δεύτερον, “ Σίμων Ἰωνᾶ, ἀγαπᾷς με; " 
Λέγει αὐτῷ, “Ναὶ κύριε" σὺ οἶδας ὅτι φιλῶ σε.᾿ Λέγει αὐτῷ, 

ἡ βοὴν Γα “Ὁ Ποίμαινε τὰ πρόβατά ὃ μου." 17. Λέγει αὐτῷ τό τρίτον, “ Σίμων 

1 Βεΐζεσ ἰΙωανον ἱἢ Ὁ ΒΟ ὮΙ,.. 80 ἴῃ 16, 17. 

3 προβατια ἰη ΒΟ; προβατα ἰη ΦΑΌ. 
ἀρνια, προβατια, προ 
ον ςυ}148 πλε88.᾽" 

“86 ΨΒοϊεβοσηα τηδάμεββ οὗ δὴ Βοῦσ" ὃ 
ΤΒετείοσε Ηε Ἰεῖβ Ρεῖεσ βεῖϊε ἄοννῃ, Ης 
1εῖβ μίπι Ὀγεακίδδι δηά τῃδη ἴδίκεβ δἰπι δὲ 
πε οοοΐεβὲ δοὺς οὗ ἴδε ἄδγ, δηά, δἱ ἰδδὲ 
Ὀγεακίηρ βίϊεηςς, βαγβ, Σίμων ᾿Ιωνᾶ [Ῥεϊξετ, 
᾿ἸΙωάνου] ἀγαπᾷς με πλεῖον [Ῥεϊΐετ, πλέον] 
τούτων: “ Βἰπτοη, βδοῃ οἵ ]οδη, Ἰονεβὲ 
που πιὲ πιοσε ἔπδη ἔπεδε ὃ "80 [2᾽ 88 
ἙτΑΤΆΤΩΔΙ βΌΕΒ, {π|8 τῆδυ αἰτεῖ τηθδῃ 
“Τονεβὶ ἔποῖ πὴ τόσα [πη πα οἴμες 
ἀϊδβοῖρ!εβ ἴονεὲ πὶ δ᾽" οὐ “ Ινονεβὲ μου 
ΙῺ6 τῆοσε ἴπδὴ [δ18 Ὀοδὲ ἂπά πεῖ δηὰ 
γοὺς οἷά [ἰξπ}" Ι[Ιὲ πιᾶν εἰἴδπεσ σεΐεσγ 
ἴο Ῥεΐεσ᾽᾿ 8 βαγίηρ, “" Τπουρῇ 411 βῃου]ὰ 
ἔοτβακε Τῆδε, γαῖ Ὑ]}} ποῖ 1,᾿ οΥἵ ἴο 
δἰ8β βϑυδάεη αραπάοηπηεπὶ οὗ ἴπὰ Ὀοδὲ 
δηὰ βῃϊπρ ρεᾶσ. 16 [86 ἴοστπηεσ ψεσα 
ἱπιεηάεά, ἴπε βεςοπὰ ρεγβοπδὶ ργοπουῃ 
Μοῦ] δἰπιοβϑὲ πεοαββαυν ὃ6 Ἐχργεββεά; 
Ῥυϊ, 45 {πε ννογά8 βιδηά, ἴπῸ οοηέγαβι '8 ποῖ 
δεῖννεεη “γοι" δηὰ “τπεβε," Ὁυϊ ὃῪε- 
ἔννεαπ “τε δηά “8686. Βαβίάεβ, 
νου Ἱά {Π6 οπαγαοιεγίβεὶς ἰδοῖ δηὰ ἀε]σαον 
οὗ ]εβὺ8 μανε αἰἱονεὰ Ηἰτι ἴο ρυΐ ἃ 
αυεβιίοη ἰαγοινίηα οοπηρδχίβοῃ οὗ Ρεῖοσ 
ΜΙ Πἷ8. [ο]]ον-ἀἰβοῖρῖεβ  ὙὍῇε Ἰδέϊεσ 
ἱπιεγργεϊδιίοα, δἰιπουρῃ ὑσαηάεά ὉΥ 
τϑοκε δ8 “ εἶπε μείβιϊοβε [ἄςμεσιοῃα 
Ετσᾶρφε,᾽" οοτηπιεπάᾶϑ ᾿ἰἰ5ε1. Ὀϊβεγεποε οὗ 
ορἱπίοη αἷβο εχίϑβίβ δρουεὲ [πε ὑδ6 οὗ 
ἀγαπᾶς απὰ φιλῶ, τηοβὲ ἰηίεγργείεγβ 
Ῥεϊ!ενίηρ ἐμαὶ Ὁν πε ἔογτηεσ ἃ ἴονε Ῥαβεά 
Οὐ εδίεεῃ οἵ Ἰυάρτηεηις ἰ8 ἱπάϊςαϊε, ὉῪ 
1π6 Ἰαϊέεγ ἴπε δβεοιϊίΐοη οὗ {π6 Πεασῖ. 
Τῆς Μυϊραῖε ἀϊδβεϊπρυβῃεβ ΌΥ υδίπρ 
“ἀ1ΠΠρ18᾿᾿ δηὰ “πιο. Ὑσεποῦ (5γη0- 
πγηῖδ, 38) υ8ε8 (8 ἀϊδιϊποιϊίοη ἔογ ἔπε 
ἱπεεσργείδιίοη οὗ {18 ραββᾶρβ, δηὰ τηδίη- 
ταῖπ8 ταὶ Ρείεσ ἴῃ ἢβ τερὶν ἱπι θη Ομ 41} 
οὔδηρεβ ἴπε οοἷάες ἀγαπᾶς ἱπίο {δε 
ΨΆΓΙΛΕΙ φιλῶς [Ιε ἰ8 νεγσῪ ἀουδίδιὶ 
ΨΒΕΙΠα {Ππ|8 ἰβ ᾿υδιθαρ]ιε. Τῇα ἔνο 
ψοσάβ ἅτε δε ἱπίθσομαηρεαῦϊν ἴοὸ ἐχ- 
Ῥεββ ἴδε ἶονε οὗ [6805 ἔοσ ]οῃη, 5εε χίϊὶ. 
23, δηὰ χχ. 2; 880 ἔος Ηἰβ ἴονε ἴοσ 
1,ἈΖζᾶγυβ, χὶ. 3, 5, 36. Απὰ {δὲ {πε 
ἀϊδιϊποείοη οάπηος Ὀς πιαϊπιδϊηεὰ δὲ ΔΠΥ 

«πασπνπνποποβρ αι. - ο-ς------- πτὐ τὰσα τ οὐ΄--- -- - 5π--.-ο ααξαρ π-- π--- 

ϑοηῖδ πᾶνε 1βουρῃς μετα τγῶβ ἃ οἰ πηᾶχ, 
τα. κ'Ῥᾷβοβ δρῃηίουϊοθ π|6ο8, ῬΡᾶβοθ ΔρΡΏΟΒ τΘΟΒ, ρᾶϑοα 

ταῖς ἴῃ (818 οοηνεζβαίίοῃ 18 οὈνίοιιβ ἔγοπι 
ΜεΣ. 17; ἴοσ 1 τὲ ψογάβ ἀϊετεά ἴῃ 
ταεαηίηρ, ἰἴ οουἱὰ ποῖ Ῥὲ 5αϊά δαὶ 
“ΡΕῖοΓ ννὰ8 ρτίενεὰ δδσδιιδα }ε8ι85 ἃ 
εἰιγά εἶπα βαϊά, φιλεῖς με"; Ὀεοδυβα 
7685 μβαᾶ ποῖ υβεὰ ἴπεβὲ τσογάς τἢγεα 
Ὄτηεβ. ΤῊς Μοσάβ βεεπὶ ἱπέεσομδηρεά οσ 
ΕὈΡΠΟΩΥ, 88 ἴῃ Αεἰΐαη, Μαγ. Η ἰςὶ., ἴχοσ, 
Βαγε Ηΐεσο ἰβ βαϊά ἴο πᾶνε ᾿ἰνεὰ ἢ 
88 ἄχεα ὕὑχγοίμειβ, πάνν σφόδρα 
ἀγαπήσας αὐτοὺς καὶ ὑπ᾽ αὐτῶν φιληθεὶς 
ἐν τῷ μέρει. Ιπ Ῥεϊετ᾿Β Δβνυνεσ ἴβεσγε ἰ8 
ὯΟ δεῆβε Οὗ ΔὴῪ ἀἰβοσερδηοῦ δεῖνεεη ἴμα 
Κιπὰ οὗ ἴονε ἀετιδηδεὰ ἀράν ἴδε ἴονε ἐεῖε. 
11 οοπιεβ ν ἢ ἃ ναί, Κύριε. ΝῺ ποεά 
Ηε δϑιὴ σὺ οἶδας. ... [ῃ {18 ἀρρεᾶὶ ἴο 
ΘΟ τδι᾽ δ ονη Κπον]εᾶρε ἴμεγε 1 χορ ΡΥ, 
88 δ εἶββ βιρρεβίβ, ἃ σοηβοίοιιβηεβδβ οὗ 
Πὶδ οὐνῃ 114 ὉΠ1| ν ἴο Ὀε ἀεςείνεά, ἃ5 βΒῆοντι 
ἴῃ Ὠϊ8 στεοεηὶ ἐχρογίεηςα.---  εσ, τ6. Τὸ 
118 Τοοηέεβδίοη, τῇς [Ιογὰ τσεβροπάβ, 
Βόσκε τὰ ἀρνία μον, ““ Εεεὰ τὴν ᾿Δπιῦ8,᾽} 
βῃονίηρ (μὲ ]εβὰβ οουἹὰ ἀραΐῃ ἰγυβὲ 
Βῖπι δπὰ ςουἹὰ ἰεανε ἰπ 8 μαπὰβ ἴμοβα 
ΨΠοΩΣ Ηε Ἰονεά. “1, πλ08᾽" 18 υδεὰ 
ἰπβίεδά οὗ “βῆεερ᾽" ὁ Ὀγίηρ οὔ πλοσα 
ΒΊΓΟΠΡΙΥ ἔπε ἀρρεδὶ ἰο Ἵοἄγε, δῃά δε 
Τοοπβδαυδηΐ Τςοπλρίεῖα οοπβάδηοε βἤονγῃ 
ἴῃ Ρεῖεσ. λέγει... μον. Τε βεοοπὰ 
ἰπαυΐγυ 18 ἱπιεηδεὰ το ἀτίνε Ῥεῖες ὕῬδςκ 
ἔτΟΩΣ τΏΕσΕ ΟυδίοπΊΔΤΥ οσ 1ἰρ- ργοζεββίοῃ ἴὸ 
ἴτῇς ἀεερ-]γίηρ αἰδοιίοηβ οὗ δίβ βρίσιξ, 
Βυξ πον πὸ Τφοπιρασίβοη ἰ8 ἱπίσοδυςοάᾶ 
ἱπίο ἔπε φυεδεέίοη, ψνῃϊοἢ τηῖρῆς θὲ ραγᾶ- 
ΡὨγαβοὰ: “"Ἦἔτγε γοῖ βυζε τῃδι ἴονε δπὰ 
ποιῃίηρ Ὀὰϊ ἴονε ἰβ (ἢ6 Ῥοπὰ ὈῬεΐνεεπ 
γοὰ ἂηὰ πιεῦ᾽" ὙΤμὶβ τεβδὲ Ρεῖες 
δβίαπάβ. Ηε τερὶϊεβ 88 Ὀεῖοσε ; δηὰ 
ραΐη ἷἰβ δβηισυβίεά ὙΠ (πε ΟσΚ ἴῃ 
ΜΠ Ιοἢ Πῖ8Β Τοσὰ 18. οὨἰεΗ ἱπιογεβίεά, 
Ποίμαινε τὰ πρόβατά μον. Νὸο ἀϊβπετεπὲ 
Ταποιίοη 18 ἱπιεηάεὰ ὃν ποίμαινε: ἱξ τε- 
Ῥεδὶβ ἱπ ἈΠΟΙΠΕῚ ἔοσπῃ ἴπ6 Τοπηπιββίοα 
αἰτεδάὰν ρίνεη.--- ες. 17. Βυῖ ἴο Πὶπὶ 
ΨΠοὸ Παὰ υἱϊετεὰ ἃ τῃτεείοϊὰ ἀεπίαὶ, ορ- 
Ῥοτίμ τ ἰβ ρίνθη οὗ ἃ ἐπγεείοϊὰ σοηΐεβ- 
δβίοῃ, δἰτπουρὰ Ρεῖοσ δὲ ἢγβι γεβεηϊεά τπ6 

--«-,-5.-.. ὦ -«-- 
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Ἰωνᾶ, φιλεῖς με; " Ἐλυπήθη ὁ Πέτρος, ὅτι εἶπεν αὐτῷ “ τὸ τρίτον, « νετ. τι 

“ φιλεῖς με; καὶ εἶπεν αὐτῷ, “Κύριε, σὺ πάντα οἶδας σὺ 

γινώσκεις ὅτι φιλῶ σε.᾿᾿ Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, ““Βόσκε τὰ πρόβατά 

μου. 18. ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι, ὅτε ἧς νεώτερος, “ ἐζώννυες σεαυτὸν, ἅ νετ. 7. 

καὶ περιεπάτεις ὅπου ἤθελες ὅταν δὲ γηράσῃ, " ἐκτενεῖς τὰς χεῖράς ς Ἐκεῖυε. 

σου, καὶ ἄλλος σε ζώσει, καὶ οἴσει ὅπου οὐ θέλεις. 

εἶπε, σημαίνων ποίῳ θανάτῳ δοξάσει τὸν Θεόν. 

20. λέγει αὐτῷ, ““᾿Ακολούθει μοι.᾿᾿ 

19. Τοῦτο δὲ δ τὰ 

καὶ τοῦτο εἰπὼν 

᾿Επιστραφεὶς δὲϊ ὁ Πέτρος 

βλέπει τὸν μαθητὴν, ὃν ἠγάπα ὁ Ἰησοῦς, ἀκολουθοῦντα, ὃς καὶ 
τ ἀνέπεσεν ἐν τῷ δείπνῳ ἐπὶ τὸ στῆθος αὐτοῦ καὶ εἶπε, “Κύριε, τις ἐχι!, τα τοῦ; 
ἐστιν ὁ παραδιδούς σε; 21. Τοῦτον ἰδὼν ὁ Πέτρος λέγει τῷ Ἰησοῦ, ει Τίαι. ἐν. 

ὍΓ- 

“Κύριε, οὗτος δὲ τί; 

θέλω μένειν ἕως " ἔρχομαι, " τί "πρός σε; 

22. Λέγει αὐτῷ ὁ Ἰησοῦς, “Ἐὰν αὐτὸν ἐδῶ, 326. 
σὺ ἀκολούθει μοι." ω " ΞΙΧΆΨΗ: 

1 84 οταϊἰεὰ ἱπ ΑΒΟ 33; ἱπβετίεά ἱπ ΜΌΧ. 

τεϊϊεγαϊεὰ ἱπαυίγν : Ἐλνπήθη... Ηε 
νν 88 ρτίενεά Ῥεοδυβε ἀουδὲ νγ88 ἱπιρ]εὰ, 
δηὰ ἣε Κπενν δὲ μαὰ ρίνεῃ Ἴδυδε ἴοσ 
ἄουδι. Ηἰἴἵϑἵ τερὶν 18 {πεζείοσε πιοσα 
δαγηδϑὲ ἔμδη Ὀείοτε, Κύριε... φιλῶ σε. 
Ηε ἴ8 8δο οοηϑβοΐουβ οὗ ἄξερ δηὰ δδιάϊηρ 
ἴονε τπᾶὶ ἢεῈ σᾶπ ἄρρεδὶ ἴο ἴδε 1, ογά 8 
οπηηϊβοίδηςαε. ὙὍῇε σὺ πάντα οἶδας [οτ 
πάντα σὺ οἶδας νὰ τεοεπὶ δἀϊίοτ8] γα- 
Βεςιβ ἃ βίτοηρ ᾿ἰρῃξς οὐ ἴδε δεϊϊεῦ νος ἢ 
μιδά βργὰπρ ᾧρ ἰῃ {Πς ἀϊδοῖρ]ε8 ἔτοτῃ {μεὶγ 
οὈδβεγνδίίοῃ οἵ ουγσ οσὰ. Απά δραΐίπ ἢς 
8 σοτηηγϑϑίοηδά, οσ ςοτηπχαηάεὰ ἴο πιδηϊ- 
ἔεβι μῖβ ἴονε ἰῃ {πε ἐεεάϊηρ οὗἩ ΟὨγίβι᾽ β 
Βῆεερ. ΤὮδ οπε φυλ!βοδίίοη ἔοσ {Πἰ8 8 
Ἰονε ἴο ΟἸγίβε. [118 ποῖ ἔοσ γαηῖ οὔ ἔπη πὸ 
οἴδεσ φιεβείοηβ ἅσε ἀϑκεᾶ, ΤΠεσα νν88 {ἶπλα 
ἴο Ρυὶ (ἢϊ8 οπε φυδδιίίοῃ [ἄγεθ Εἰπ168 ονεσ; 
δηὰ ἴἃ ψα8 ρυῖ Ὀεοαυδβε ἴονε 18 [26 οπδ 
Θββθηῖ αὶ ἔοσ ἔπ6 πλἱηἰβίσυ ἴὸ Ψῖοἢ Ρεῖεσ 
πὰ {δε τεβὲ ἃγὲ δ] δὰ.-- -νοσ. 8. Τὸ 
τῖ8 οοτηπιαπὰ οὐσ ψογὰ υπεχρεοϊθαϊν 
διάἀἀβ ἃ γεβεοιϊίοη δπὰ νναγηϊηρ' ἐπιρμδϑίβεᾶ 
ὃν {6 υϑ08] ἀμὴν ἀμὴν λέγω σοι. Ιὲ 
μά Ὀδεη ψ" ἃ τους ἢ οὗ Ρ᾽ν 1εβὺβ μαὰ 
Βδεῃ (δε ἱσηρυϊβῖνε, 561-ν}}1εἀ Ρεῖεσ ρἰγά 
Βῖβ οοαῖ τουηὰ Πίπι δπὰ ρ᾽υηρα ἱπίο [86 
δέβ. [ἰ βυρρεβίεὰ ἰο Ηΐτὰ τῃ6 βδνεσα 
τα 18 ὃν ψὨΙοἢ ἘΠ 18 ᾿Ιονα πλαδὲ Ὀ6 ἰεδβίεά, 
δηὰ ψβδὲ ἰξ νγουἹά Ὀτίπρ Ηἰπὶ ἴο : ὅτε ἧς 
γεώτερος, “ὙΒεη δου Μετ γουηρετσ᾽ 
(ἔπε οοτηραγαῖϊνε υβεὰ ποῖ ἴῃ γεϊδείοη ἴο 
ἐπα ρῥγεβεηΐ, δυξ το ἴδε γηράσης [Ο]]ον,- 
ἱπρὴ “δου ρἰγάεάδε ἔμ γβεὶξ δηὰ ννα Κεάβε 
πες ἔδοὺ νουϊάεδι,᾽" ἐ.6., γοῦγ οὐ 
ὙἹ1 ννᾶ8 γουγ ἴᾶνν, δηὰ γου ἐεἶξ ροννεσ ἴο 
ΟΣ ἰξ ουἱν, ΤΒε "“ δἰγάϊηρ," τπουρἢ 
Βυρρεϑβίεά Ὀγ ἴδε βοεῃε, νεζ. 7, ΒΥ ΠῚ ΡΟ ]1865 
811 νἱροτοῦβ ργερασγδίίοῃ ἔοσ ἀγάπουβ σοσκ. 

ν δὲ γηράσης. . .. θέλειξφ. ΤΒο ἰη- 

τογρσγεϊδιίοη οὗ ἴδεβε νοσάβ πιυδὲ ὃὲ 
Βονετηεά ὃγ ἴδε βυςοεεάϊηρ οἶδι δε, νν δὶς ἢ 
ἰηέοστηβ υ8 ἴῃδι ὉγῪ ἴπεπ ]εβὺβ δἰπιεὰ δὲ 
πε παῖυγα οὗ Ρεΐεσ᾽β ἀθαίῃ. Βυΐ 1818 
ἄοεβ ποῖ ργενεηΐ υ8 ἔγοτῃ βηάϊηρ ἴῃ ἘΠ ἐπὶ, 
Ῥτιπιασῖϊν, δη ἱπεϊπχδείοη οὗ τῆς δεῖ ρ]688- 
685 οὗ ἄρε, δηὰ [18 ραββίνβηβββ ἱἰπ ἴπΠ6 
διδπάβ οἵ οἴπεσβ, ἰῃ οοπέγαβι ἴο τῆς 861- 
τερυϊδιίηρ δοιίνγ δπά Ἴοηδάεπος οὗ 
γουῃ. Τα ἰδηρυάαρα ἰ8 ἀϊςδῖοά ὃὈγ ἴα 
οοπίταβίεα οἴδυβα, ἀπά ἴο ἢπά ἴπ δδοΒ 
Ῥαγιίου!ατ ἃ ἀδιδι] οἵ ογυςϊχίοη, ἰβ ἴο 
ἔοτοε ἃ τηεαπίηρ ἱπίο ἐπε ννοσάβ. ἐκτενεῖς 
τὰς χεῖρας σον ἰ5 ποῖ τἢε Βιγεϊοπίηρ οὐξ 
οὔ τε μαηάβ ου ἴδε Ἵγοββ, θυΐ ἴῃς Ὠε]ρ- 
1688 {ππιὶπρ' Ρ οὗ ἴῃε οἱὰ πηγδη᾽ 8 βδῃάβ ἴο 
1εὲ ἀποῖδες ρίσά πἰπι. δοξάσει τὸν θεόν. 
“ Μαρηίβουβ πηδγίγτιὶ εἰς] 8." Οτοῖαβ. 
“Ὀϊς ςοηνεηξίοπεῖα ϑργαοῆς ἄεσ Μᾶσ- 
ἐγγεσκίγοῃς Κιϊηρὲ δὴ ἰπ δοξ. τὸν θεόν: 
ΜΕῚ ἀεγ Ζευροηίοά Ζι Ἑἤγεπ Οοιῖεβ 
ασ τῖθη υνϊγά," Ἡοὶ ζΖαπη. ΤΠ Ἔχργαβ- 
βίο 888 ἰΐ8 σοοῖ ἴῃ χίϊ. 23, 28. καὶ τοῦτο 
φνυ μοι. [Ιἴ ἰ8 νεῖν ἰετηριίϊηρ ἴο τοΐεσ 
1818 ἴο χίἱϊ. 36, ἀκολουθήσεις δὲ ὕστερον, 
δηὰ ρῥγοῦδοϊυ ἔπεσε ἰ8 ἃ ἰδίεπε σεΐδσθεηςβ 
ἴο 1818, Ὀυξ 'ἰπ τἴὴ6 ἤγβὲ ἱπβίδηςα ἰξ ἰβ ἃ 
ΒΙΓΏΠΏΟΩΒ ἴο Ῥείεσ ἴο δΔοσοπΊρδηυν 6808 
88 Ηε τεϊίγεβ ἴτοπὶ ἴῃς γεβὲ, ΤὨ 8 [5 οἱδᾶσ 
ἔτοῦι ψνΒδὶ (Ο]]οννΒ.---  εσ. 206. Ἐπιστρα- 
φεὶς . .. σε. Ρεῖες δά αἰγεδάν ἐο!]ονγεά 
7εβι8 ϑοίὴβ ἀϊβίδποβ, δυξ πεαγίηρ βίερβ 
Ῥεπίπὰ ᾿ίηλ δε ἴυτῃβ δῃά βεὲβ Ϊοῇῃ 
ο]ονίη. ὙΤΒα εἰαρογαῖς ἀεβοσίριίοη οὗ 
]ομη ἴῃ τδῖβ νεσβα 18, βεσῆδρβ δἰπιοβὲ 
ἀποοηδοϊουπὶν, ἱπισοάυςεά το ᾿υδε ἣν Β΄8 
Το] οννηρ σνδους ἱπνιτατίοη. Οη δας 
Ψοσζὰ ἀνέπεσεν, 58εε Οτίρεη, ἐπ ὕοαπ., 1ἰ. 
ΙΟῚ (Βτοοῖκο᾽  εἀϊεϊοΠ).---νεσ. δὶ. Ῥεῖεσ, 
Βονίδνεσ, βδεῖβ δ ὄχρδηδίίοη, Κύριε 



872 ΚΑΤΑ ΙΩΑΝΝΗῊΝ ΧΧΙ. 23--ς, 

ἰο θοερρ., ἀποθνήσκει" ἀλλ᾽, ““᾿Εὰν αὐτὸν θέλω μένειν ἕως ἔρχομαι, τί πρός 
᾿ .ἰἢ ᾽ 

Ἐρ.αεοὐ σε; 

24. ΟΥ̓ΤΟΣ ἔστιν ὁ μαθητὴς ὁ μαρτυρῶν περὶ τούτων, καὶ γράψας 
καὶ οἴδαμεν ὅτι ἀληθής ἐστιν ἡ μαρτυρία αὐτοῦ. 25. ἔστι 

Ἐρδν 45. δὲ καὶ "ἄλλα πολλὰ ὅσα ἐποίησεν ὁ Ἰησοῦς, ἅτινα ἐὰν γράφηται 
δ οί ̓  καθ᾽ ἕν, οὐδὲ αὐτὸν οἶμαι τὸν κόσμον " χωρῆσαι τὰ γραφόμενα 

ὄμωφα. ν.. βιβλία. ᾿Αμήν.ἱ 

1 Τίς. οαὐδῖδ τμῖδ νογϑὸ ἩῈὮ δ4. Ἐοι οσα οἵ ΑΟὮ α ἰδ τοδᾶ ἰῃ ΒΟ Χ. Βοος 

χωρησαι οἵ ΑΟἾὮ χωρησειν ἕἰε ἰουπὰ ἰη ἢ ΒΟ". Αμην ἰ5 οπχξοὰ πῃ ΦΑΒΟΏΌ σ, 33. 

.“..5{| "Ιροεά, δηά (818 τη, ννδδι οὗ 
διίη ὃ "--νες. 22. Τὸ ψὩίςἢ [εεὺ8 τερ]ϊες 
ἰδ ἃ ἐμδάς οὗ τεῦδυκε, Ἐὰν... μοι. 
Ῥεῖες, ἰῃ ϑεεκίηρ ἔνε 0 κπονν ἴπε διζυτε 
οὗ ἀποίδει: ἀϊβοίρὶς, γγδϑ εἰερρίπῃ Ὀεγοπά 
δἰδ ῥεονίηςε, τί πρός σε; σὺ ἀκολούθει 
μοι. Υὔους Ὀυδίπεδβδ ἰδ ἴο ἔοϊϊονν πης, 
Ὡοῖ ἴο ἱπιεσιιεάϊε τε οἴπετ. ΟΛΙΑ 
Κοεπιρίδ᾽ ἀεδβοσίριίοη οὗ ἰἴε πδὴ ψῆο 
“ἡερίεςῖδ δ΄Ί6 ἀυΐγ, πιυδίπρ οη 11 τπδὲ 
οἵδες τε ἅσὲ θουπὰ (ο ἀο᾽".. 24 Ϊνεϊ!. 
Ολνϊφεϊ, τ. 3. Ονετ-Δηχίεῖν δδουΐ ἃην 
Ρασὶ οὗ ΟἸγίδι᾽ 5 ΟΠυγοῦ [5 τὸ ἑογγεῖ (μδὲ 
ἔδετε ἰβ ἃ οἰίεξ ϑβερμεσά ννῆο δζγϑηρεβ 
ἄοτ α]}. ΤῊΪδ μαζὶ οἵ ἴῆε οοηνετγβδίίοη 
ταϊρῆς ποῖ δᾶνε Ὀεεη τεοογάςεά, Ὀυϊ ἔος ἃ 
ταϊβυπἀοτειδπάϊηρ ν᾽ οἢ ἀσοϑα ουἱ οἵ ἱξ, 
--νει. 2. Ἐ “νον “ἰ σε; 
ὩΤΒΕσε ψεηὶ ἰοσῖ (ἢϊδ βαγίηρ Ἀπιοη, 
ἔδε Ὀτεϊδεεη, ἴμδὲ τπδὲ ἀϊβοῖρ]ς δδουϊ 
ποὶ ἀϊε". [ομη Ηἰπιϑεῖξ, βονενεσ, δδ8 
ὯΟ δύς δ Ὀεϊεῖ, Ὀεοδυϑα δε ταπλεπΊθετ5 
αἰτῃ ἐχαςῖπεββ ἔπε Πγροιπειῖςαὶ ἔοστη οὗ 
ἴδε [μοτά 5 ψογάβ, ᾿ξὰν αὐτὸν θέλω μένειν 
“... Ἀποῖδες ἰπβίδηος οὗ ἴδε ῥτγεοϊβίοῃ 
Ὑἰῖδ δὶ ἢ ]οὔπ τες δι]εὰ δβοπιε, δἱ Ἰεδεῖ, 
οἵ ἰδε νοζγάβ οἵ [εβϑιδ. 

ἴῃ νεσ. 24, τὴς ντϊζες οὗἩ πε ροβρεὶ ἰ8 
ἐδεπεϊβοά τ» 186 ἀϊδοίρ!ο ψβοσλ εδὰδ ὅν, 

Ἰονεᾶ, δηά ἃ οεπίβοδίε οἵ δία ἐγσαϊδ ἰδ 
οὐδε ὙΗΣ ψΠοὶς νεῖβε μα ἃ βίσοη 
τεβεσηίδηςς ἴο χίχ. 35, δῃὰ ᾿ξ βεαπηβ ἰτ- 
Ῥοβδί δε ἰο δῶν τἱῖδ οετίδιπΥ ᾿Πεῖδμες 
δεν ννεῖε οὐ ψεῖα ποὶ ψυτϊεη ΌῪ ἴδ 
ενδηρε δι Ὠἰπιοε!. Τῆε ο τοῖα 
δεεπὶ ἴο ἱπιρὶν ἴῆδι δενεσαὶ υπἰτεὰ ἰῃ τὶ 
ςετιϊῆοαῖε. Βυὲ ψῆο ἱπ Ϊοδη᾽ 5 οἷά 
ψετε ἴδετε, ψὯοῸ οουἱά 8ὸ οεγι ν 
το οὔ δε ροερεὶ } ΤΕΥ οςουϊά πᾶνε πο 
Ῥεσβοῃδὶ, ἀΐϊγεςὶ κπουϊεᾶρε οὗἩ τΒς ἐλεῖς ; 
δηὰ οουἹά πηοιεῖνγ δϑῆᾶγπι τς διαδίταδί 
ἀπ Π δ υπεβα οὐ ]οδη. Οὐ. ἴοο ἴδε οἶμαι 
οὗ νες. 25 ψἤετε ἃ γεΐϊυσῃ ἴο δε δἰηρυϊας 
ἰδ τηδᾶε ; Ὀυϊ {818 πηδᾶν Ὅς Ὀεοδῦδε ἴῃ τῆς 
ἕοστηεσς οἴδυϑε ἴδε Ὑσιίες βρεᾶκα ἰῃ δες 
ΠαᾶπΊ6 ΟὗὨ φβενεζαὶ οἴπεσβ, ψ 8116 πὶ τδς 
Ἰλίεες με δρεᾶκβ 'ῃ δί8 οὐνῆὶ πᾶτε. ἵἯΝΈΟ 
ἴδεβς οἴπεσβ σεῖς, αἰιρείριει, Ἐρβδεβῖαπ 
Ῥιεβυγίετσβ, (στἰεπάβ, Αροβιεΐες, ἰξ ἰς ναϊῃ ἴὸ 
οδ ϑοέοτο: βἶπεῃ: ταῦτα τεῖες ἴο 

6 ἡ ἜοΪς φορεῖ, ἱποϊυάΐηρ σΠδΡ. χχὶ. Β6- 
ε'άεβ τῆς ἐδίηρα πασταιεᾷ ἔστι δὲ... 
'᾿Αμήν. ΤΒςε νεσβε τε- θέσις ἴδε εἰδίῖε- 
τλεηὶ οὗ χχ. 30, δἀάδϊηρ ἃ Βγροσδοϊολὶ 
εβιεϊπηαῖς οὗὁἨὁ δε δρᾶοε γεαυϊγτεὰ τὸ τε- 
οουπὲ 411 ἐδδὲ 1εδὺς ἀϊά, [ἢ εἽδςῖβ ἀεῖδὶ 
ψεσο βϑερδγδίεῖυ τοἱὰ, δὰν γράφηται καθ᾽ 
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